திகட சக்கரச் ெசம்முகம் ஐந்து உளான் $கந்த.00001.1
சகட சக்கரத் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) நாயகன் $கந்த.00001.2
அகட சக்கர வின்மணி யாவுைற $கந்த.00001.3
விகட சக்கரன் ெமய்ப்பதம் ேபாற்றுவாம். $கந்த.00001.4
உச்சியின் மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) மின்ன ஒளி( தர நுதலின் ஓைட $கந்த.00002.1
வச்சிர மருப்பின் ஒற்ைற மணிெகாள் கிம்புr
வயங்க_குைற.எச்.(வயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.00002.2
ெமய்ச் ெசவிக் கவr தூங்க ேவழ மா முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்ற $கந்த.00002.3
கச்சியின் விகட சக்ர கணபதிக்கு அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) ெசய்வாம். $கந்த.00002.4
மூ இரு முகங்கள் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ெபாழி கருைண
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00003.1
ஏவரும் துதிக்க நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஈ( ஆறு
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
காஞ்சி $கந்த.00003.2
மாவடி ைவகும் ெசவ்ேவள் மல( அடி
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அன்னான் $கந்த.00003.3
ேசவலும் மயிலும் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
திருக்ைக ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேபாற்றி. $கந்த.00003.4
இந்திர( ஆகிப் பா( ேமல் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) உற்று இனிது ேமவிச்
$கந்த.00004.1

சிந்ைதயில் நிைநந்த_ெப.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முற்றிச்
சிவகதி அதனில் ேச(வ( $கந்த.00004.2
அந்தம் இல் அவுண( தங்கள் அடல் ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
முனிந்த ெசவ்ேவல் $கந்த.00004.3
கந்த ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) புராணம் தன்ைனக் காதலித்து ஓதுேவாேர.
$கந்த.00004.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) வழாது
ெபய்க_வியங்.வி.மு.(ெபய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) மலிவளம் சுரக்க
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $கந்த.00005.1
ேகான் முைற அரசு ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) குைறவு
இலாது உயி(கள் வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
$கந்த.00005.2
நான் மைற அறங்கள்_ெப.(அறங்கள்_ெப.) ஓங்க நல்தவம் ேவள்வி
மல்க_குைற.எச்.(மல்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.00005.3
ேமன்ைம ெகாள் ைசவ நCதி
விளங்குக_வியங்.வி.மு.(விளங்கு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எல்லாம். $கந்த.00005.4
திரு வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதால்ைலப் புவனத்ெதாடு
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ேபாற்றிப் $கந்த.00006.1
ெபரு வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அறிதற்கு அரும் ெபற்றி எய்தி
$கந்த.00006.2
அரு வந்தைனயும் உருவத்ைதயும் அன்றி
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.00006.3
ஒருவன் தனது பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) தன்ைன உளத்துள் ைவப்பாம். $கந்த.00006.4

ஊன் ஆகி ஊன் உள் உயிராய் உயி( ேதாறும் ஆகி $கந்த.00007.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ஆதி ஆன ெபாருளாய் மதி ஆகி ெவய்ேயான் $கந்த.00007.2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஆகி ஆண் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) உருவாகிச்
சராசரங்கள் $கந்த.00007.3
ஆனான் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) நCள் கழற்கு
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) ெசய்வாம். $கந்த.00007.4
பிறப்பதும் இறப்பதும் ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசய்ைகயும் $கந்த.00008.1
மறப்பதும் நிைனப்பதும் வடிவம் யாைவயும் $கந்த.00008.2
துறப்பதும் இன்ைமயும் பிறவும் சூழ் கலாச் $கந்த.00008.3
சிறப்புைட அரன் அடி ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ேச(த்துவாம். $கந்த.00008.4
பூ மல( மிைச வரு புனிதன் ஆதிேயா( $கந்த.00009.1
தாம் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) அrயது ஓ( தைலைம எய்திேய $கந்த.00009.2
மா மைற முதற்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வடிவம் ஆகிேயான் $கந்த.00009.3
கா மரு ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பூம் கழல்கள்
ேபாற்றுவாம். $கந்த.00009.4
பங்கயன் முகுந்தன் ஆம் பரம் என்று உன்னிேய $கந்த.00010.1
தங்களில் இருவரும் சம( ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உற்று உழி $கந்த.00010.2
அங்கு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ெவருவர அங்கியாய் எழும் $கந்த.00010.3
புங்கவன் மல( அடி ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெசய்குவாம். $கந்த.00010.4
காண்பவன் முதலிய திறமும் காட்டுவான் $கந்த.00011.1

மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) உைட ேயானுமாய் வலிெகாள் வான்_ெப.(வான்_ெப.)
ெதாட( $கந்த.00011.2
பூண்பதின் றாய் நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) புண(க்கும் புங்கவன் $கந்த.00011.3
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) ெபாலி திரு நடச் ெசயைல ஏத்துவாம். $கந்த.00011.4
ெசறிதரும் உயி( ெதாறும் திகழ்ந்து மன்னிய $கந்த.00012.1
மறு அறும் அரன் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) மரபின் ேமவிேய $கந்த.00012.2
அறுவைக ெநறிகளும் பிறவும் ஆக்கிய $கந்த.00012.3
இைறவி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மல( அடி இைறஞ்சி ஏத்துவாம். $கந்த.00012.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) உலகத்தினில் பிறவி மாசு அற $கந்த.00013.1
எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எலாம் எளிதின் முற்று உறக் $கந்த.00013.2
கண்ணுதல் உைடயது ஓ( களிற்று மா முகப் $கந்த.00013.3
பண்ணவன் மல( அடி பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாற்றுவாம். $கந்த.00013.4
பரமைன மதித்திடாப் பங்கய ஆசனன் $கந்த.00014.1
ஒருதைல கிள்ளிேய ஒழிந்த வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) $கந்த.00014.2
குருதியும் அகந்ைதயும் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தண்டம் முன் $கந்த.00014.3
புrதரு வடுகைனப் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெசய்குவாம். $கந்த.00014.4
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினப் பr அழன் மீ து ேபா(த்திடும் $கந்த.00015.1
அஞ்சனப் புைக என வாலமாம் எனச் $கந்த.00015.2

ெசம்சுட(ப் படிவ ேமல் ெசறித்த மா மணிக் $கந்த.00015.3
கஞ்சுகக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ெபான் கழல்கள் ஏத்துவாம். $கந்த.00015.4
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவி உண்டு இடும் அமர(
யாவரும் $கந்த.00016.1
முடிந்திட ெவருவிேய முனிவ( ேவதிய( $கந்த.00016.2
உைடந்திட மா மகம் ஒடியத் தக்கைனத் $கந்த.00016.3
தடிந்திடும் ேசவகன் சரணம் ேபாற்றுவாம். $கந்த.00016.4
இருப்ப( அங்கு உைறத்திடும் எஃகம் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) உைடப் $கந்த.00017.1
ெபாருப்ப( அங்கு உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) உறப் புதல்வி_ெப.(புதல்வி_ெப.)
தன்மிைச $கந்த.00017.2
இருப்ப( அங்கு அம( இைட விளங்கக் காட்டிய $கந்த.00017.3
திருப்பரம் குன்று அம( ேசையப் ேபாற்றுவாம். $கந்த.00017.4
சூ( அைல வாயிைடத் ெதாைலத்து மா(பு_ெப.(மா(பு_ெப.) கீ ண்டு $கந்த.00018.1
ஈரைல வாய் இடும் எஃகம் ஏந்திேய $கந்த.00018.2
ேவ( அைலவாய் தரு ெவள்ளி ெவற்பு ஒrஇச் $கந்த.00018.3
சீ( அைலவாய் வரு ேசையப் ேபாற்றுவாம். $கந்த.00018.4
காவினன் குடில் உறு காம(_ெப.(காம(_ெப.) ெபான் நக( $கந்த.00019.1
ேமவினன் குடிவ( விளியச் சூ( முதல் $கந்த.00019.2
பூவினன் குடிைல அம் ெபாருட்கு மால் உற $கந்த.00019.3
ஆவினன் குடி வரும் அமல( ேபாற்றுவாம். $கந்த.00019.4
நCரகத்ேத தைன நிைனயும் அன்பிேனா( $கந்த.00020.1

ேப( அகத்து அலமரும் பிறவி நCத்திடும் $கந்த.00020.2
தாரகத்து உருவமாம் தைலைம எய்திய $கந்த.00020.3
ஏரகத்து அறுமுகன் அடிகள் ஏத்துவாம். $கந்த.00020.4
ஒன்றும் ெதாறு ஆடைல ஒருவி ஆவிெமய் $கந்த.00021.1
துன்று ெதாறு ஆடைல ெதாடங்கி ஐவைக $கந்த.00021.2
மன்று ெதாறு ஆடிய வள்ளல் காமுறக் $கந்த.00021.3
குன்று ெதாறு ஆடிய குமரன் ேபாற்றுவாம். $கந்த.00021.4
எழ முதிைரப் புனத்து இைறவி முன்பு தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.00022.1
கிழ முதி( இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கிைடப்ப முன்னவன்
$கந்த.00022.2
மழ முதி( களிறு என வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00022.3
பழ முதி( ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) அம் பகவன் ேபாற்றுவாம். $கந்த.00022.4
ஈறு ேச( ெபாழுதினும் இறுதி இன்றிேய $கந்த.00023.1
மாறு இலாது இருந்திடும் வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகாள் காஞ்சியில் $கந்த.00023.2
கூறு சீ( புைன தரு குமரக் ேகாட்டம் வாழ் $கந்த.00023.3
ஆறு மா முகப் பிரான் அடிகள் ேபாற்றுவாம். $கந்த.00023.4
ஐ இரு புராண நூல் அலமற்கு ஓதியும் $கந்த.00024.1
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பன் மைறகளும்
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாைய
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கந்த.00024.2
ெமய் அறு சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) வியாதன் ஈட்டிய $கந்த.00024.3

ைக அடு நந்திதன் கழல்கள் ேபாற்றுவாம். $கந்த.00024.4
பண்ைட_ெப.அ.(பண்டு_ெப.) வல் விைனயினால் பாய் உடுத்து உழல் $கந்த.00025.1
குண்டைர ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முன் கூடல்
ைவகிேய $கந்த.00025.2
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திரு நCற்று ஒளி விளங்கச் ெசய்திடும் $கந்த.00025.3
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தமிழ் விரகன் ெமய்த்தாள்கள் ேபாற்றுவாம்.
$கந்த.00025.4
ெபாய் உைர நூல் சில புகலும் தC யமண் $கந்த.00026.1
ைகய(கள் பிணித்து_வி.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முன்
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அகத்து இடு $கந்த.00026.2
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) கல் ேதாணியாய்
மிதப்ப_குைற.எச்.(மிதப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேமல் படு $கந்த.00026.3
துய்ய ெசால் அரச(_ெப.(அரச(_ெப.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாற்றுவாம். $கந்த.00026.4
வறந்திடு ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) முன்
நிரம்ப_குைற.எச்.(நிரம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மற்று அவண் $கந்த.00027.1
உைறந்திடும் முதைல_ெப.(முதைல_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உதிப்ப வன்னதால் $கந்த.00027.2
இறந்திடும் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
வள(ந்து_வி.எச்.(வள(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தப்
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ஒன்று $கந்த.00027.3
அைறந்திடும் சுந்தரன் அடிகள் ேபாற்றுவாம். $கந்த.00027.4
கந்தம் ஒடு உயி( படும் கண பங்கம் எனச் $கந்த.00028.1
சிந்ைத ெகாள் சாக்கிய( தியங்க மூகராய் $கந்த.00028.2

முந்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மூைகைய ெமாழிவித்து எந்ைதபால் $கந்த.00028.3
வந்திடும் அடிகைள வணக்கம் ெசய்குவாம். $கந்த.00028.4
அண்டரும் நான்முகத்து_ெப.(நான்முகன்_ெப.+அத்து_சாr.) அயனும் யாவரும்
$கந்த.00029.1
கண்டிட அrயது ஓ( காட்சிக் கண்ணவாய் $கந்த.00029.2
எண் தகு சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) அடி எய்தி வாழ் திருத் $கந்த.00029.3
ெதாண்ட( தம் பதமல( ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாற்றுவாம். $கந்த.00029.4
தா வறும் உலகு எலாம் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நான்
முகத் $கந்த.00030.1
ேதவு தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) துைணவியாய்ச்
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல்லுயி( $கந்த.00030.2
நாவு ெதாறும் இருந்திடும் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாள் வாணிதன் $கந்த.00030.3
பூ அடி முடி மிைச புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாற்றுவாம். $கந்த.00030.4
இைற நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) எழுதும் முன் இைளய பாலகன் $கந்த.00031.1
முைறவைர ேவன் என முயல்வது
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல் $கந்த.00031.2
அறுமுகம் உைடய ஓ( அமலன் மாக் கைத $கந்த.00031.3
சிறியது ஓ( அறிவிேனன் ெசப்ப நின்றேத. $கந்த.00031.4
ஆன ெசால் தமிழ் வல்ல வறிஞ( முன் $கந்த.00032.1
யானும் இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கைத கூறுதற்கு எண்ணுதல் $கந்த.00032.2
வானகத்து எழும் வான்_ெப.(வான்_ெப.) கதிேரான் புைட $கந்த.00032.3

மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) இைமப்ப
விரும்பிய_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாலும் ஆல்.
$கந்த.00032.4
முன் ெசால்கின்ற முனி வட நூல் எrஇத் $கந்த.00033.1
ெதன் ெசாலால் சிறிேயன் உைர ெசய்தல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஆன் $கந்த.00033.2
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ெசால் ஏனும் ெவளிற்று உைரேயனும் வண்
C
$கந்த.00033.3
புன் ெசால் ஏனும் இகழா( புலைமேயா(. $கந்த.00033.4
சிந்தும் என்பு சிரம் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) தாங்கிேனான் $கந்த.00034.1
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) ஆதலின் மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
தானும் என் $கந்த.00034.2
சந்தம் இல் உைரயும் தrப்பான் எனாக் $கந்த.00034.3
கந்தனுக்கு உைரத்ேதன் இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கைதயிைன. $கந்த.00034.4
ெவற்ெறனத் ெதாடுத்து ஈ(த்து ெவளிற்றுைர $கந்த.00035.1
முற்றும் ஆக ெமாழிந்த என் பாடலி_ெப.(பாடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கந்த.00035.2
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) நாடின( கூறுப ெதால்ைல நூல் $கந்த.00035.3
கற்று உண(ந்த_ெப.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கைலஞ(
அல்ேலா(கேள. $கந்த.00035.4
குற்றேம ெதrவா( குறு மா முனி $கந்த.00036.1
ெசாற்ற பாவினும் ஓ( குைற ெசால்வ( ஆல் $கந்த.00036.2
கற்று இலா என் கவி வழுவாயினும் $கந்த.00036.3
முற்றும் நாடி வல்ேலா( உய்த்து உைரக்கேவ. $கந்த.00036.4

குைற பல மா மதி ெகாளினும் அன்னதால் $கந்த.00037.1
உறு பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ேநாக்கிேய உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ேபாற்றல் ேபால்
$கந்த.00037.2
சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) என் ெவளிற்று உைர சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) இன்று
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $கந்த.00037.3
அறுமுகன் கைத இது என்று அறிஞ( ெகாள்வேர. $கந்த.00037.4
நாதனா( அருள் ெபறு நந்தி தந்திடக் $கந்த.00038.1
ேகாது இலாது உண( சனற் குமரன் கூறிட $கந்த.00038.2
வாதராயண முனி வகுப்ப ஓ(ந்து உண( $கந்த.00038.3
சூதன் ஓதியது மூ வாறு ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) கைத. $கந்த.00038.4
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புராணம் ஆம்
ெதாைகயுள் ஈசைன $கந்த.00039.1
அல்லவ( காைதகள் அைனய( ெசய்ைகயுள் $கந்த.00039.2
நல்லன_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.) விrத்திடும் நைவ
கண் மாற்றிடும் $கந்த.00039.3
இல்லது முகமனால் எடுத்துக் கூறுேம. $கந்த.00039.4
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) அணி சைட முடிப் பிரான் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
காைதகள் $கந்த.00040.1
இைறயும் ஓ( மறு இல யாவும் ேமன்ைமேய $கந்த.00040.2
மைற பல சான்று உள வாய்ைமேயஅைவ $கந்த.00040.3
அறிஞ( கண் ஆடிேய அவற்ைறக் காண்கேவ. $கந்த.00040.4
புவியின( ஏைனய( புராணம் ேதrனும் $கந்த.00041.1

சிவ கைத உண(கில( என்னில் தCருேமா $கந்த.00041.2
அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) மயல் அரசைன அைடந் திடா( எனில் $கந்த.00041.3
எவ( எவ( அக்கமும் இனிது ேபாலும் ஆல். $கந்த.00041.4
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) ஓ( பாங்கு உைட வான நாயகற்கு $கந்த.00042.1
இங்கு உள பல புராணத்துள் எஃக ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $கந்த.00042.2
புங்கவன் சீ(புகழ் புராணம் ஒன்று உளது $கந்த.00042.3
அங்கு அதில் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சில அைடவில் கூறுேகன். $கந்த.00042.4
புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ஊ(பரன் புராணத்து உற்றிடாக்
$கந்த.00043.1
கைத இைல அன்னது கணிதம் இன்று அேரா $கந்த.00043.2
அது முழுது அைறய எனக்கு அைமதல் பாலேதா $கந்த.00043.3
துதி உறு புலைம ேச( சூதற்கு அல்லேத. $கந்த.00043.4
காந்தம் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபரும் கடலுள் கந்த
ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) $கந்த.00044.1
ேபாந்திடும் நிமித்தமும் புனிதன் கண் இைட $கந்த.00044.2
ஏந்தல் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவுண(கள் யாரும்
அவ்வழி $கந்த.00044.3
மாய்ந்திட அட(த்தது மற்றும் கூறுேகன். $கந்த.00044.4
ஏது இலாக் கற்பம் எண் இல ெசன்றன $கந்த.00045.1
ஆதலால் இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கைதயும் அனந்தம் ஆம் $கந்த.00045.2
ேபதம் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ேபதத்தின் உள் விrத்து $கந்த.00045.3

ஓது காந்தத்தின் உண்ைமையக் கூறுேகன். $கந்த.00045.4
முன்பு சூதன் ெமாழி வட நூல் கைத $கந்த.00046.1
பின்பு யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) தமிழ்ப் ெபற்றியில் ெசப்பு ேகன் $கந்த.00046.2
என் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) எனில் இன் தமிழ்த் ேதசிக( $கந்த.00046.3
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) புலத்து அைவ காட்டு நயப்பினால். $கந்த.00046.4
ேதாற்றம் ஈறு இன்றித் ேதாற்றிய சூ(ப்பைகக்கு $கந்த.00047.1
ஏற்ற காைதக் எவன் ெபய( என்று இடின் $கந்த.00047.2
ஆற்றும் ஐம் புலத்து ஆறு ெசன் ேமைலேயா( $கந்த.00047.3
ேபாற்று_ஏவ.(ேபாற்று_வி.) கந்த புராணம் என்பேத. $கந்த.00047.4
பகுதி ெகாண்டிடு பாக்கள் இனத்தின் உண் $கந்த.00048.1
மிகுதி_ெப.(மிகுதி_ெப.) ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விருத்தத் ெதாைககளால் $கந்த.00048.2
ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.) ெகாண்டிடு சூ(கிைள சாய்த்தவன் $கந்த.00048.3
தகுதி_ெப.(தகுதி_ெப.) ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தனிக் கைத சாற்றுேகன். $கந்த.00048.4
ெசந்தமிழ்க்கு வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) எனச் ெசப்பிய $கந்த.00049.1
முந்து காஞ்சியின் முற்று உண( ேமலவ( $கந்த.00049.2
கந்தன் எந்ைத கைதயிைன நூல் முைற $கந்த.00049.3
தந்திடு என்னத் தமியன் இயம்புேகன். $கந்த.00049.4
ெவம்பு சூ( முதல் வட்டிய
C
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட $கந்த.00050.1
நம்பி காைதைய நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தமிழ்ப் பாடலால் $கந்த.00050.2

உம்ப( ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உைமயுடன்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00050.3
கம்ப( காஞ்சியில் கட்டுைரத்ேதன் இனியான். $கந்த.00050.4
ெசக்க( அம் சைட முடிச் சிவனுக்கு அன்பராய்த் $கந்த.00051.1
தக்கவ( அறிஞ( கடவத்த( ெசல்வராய்த் $கந்த.00051.2
ெதாக்கவ( யாரும் வாழ் ெதாண்ைட நாட்டினின் $கந்த.00051.3
மிக்கேதா( அணி இயல் அது விளம்புேகன். $கந்த.00051.4
சுந்தர மாயவன் துயிலும் ஆழி ேபால் $கந்த.00052.1
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ஊ( முகிலி யாவும் ஏகிேய $கந்த.00052.2
அந்தம் இல் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அருந்தி ஆ(த்து எழC இ
$கந்த.00052.3
வந்தன உவrயின் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) என்னேவ. $கந்த.00052.4
பா(த்ெதனது உலகு அடும் பrதி ெயன் ஒடும் $கந்த.00053.1
ேபா(த் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) புrக எனப் ெபாங்கும் சீற்றத்தால் $கந்த.00053.2
ேவ(த்து எனப் பனித்து ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.)
விள்ள நக்கு $கந்த.00053.3
ஆ(த்து எனேவ தடித்து அசனி கான்றேவ. $கந்த.00053.4
சுந்தர வயிரவத் ேதான்றன் மீ மிைசக் $கந்த.00054.1
கந்து அடு களிற்று உr கைவ இய காட்சி ேபால் $கந்த.00054.2
முந்து உறு சூல் முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) முழுதும் முற்று உற $கந்த.00054.3
நந்தி அம் ெபருவைர மீ து நண்ணிய. $கந்த.00054.4
வாைர கான்ற நித்திலம் என வாலிகண் மயங்கச் $கந்த.00055.1

சீைர கான்றிடு தந்திr நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) எனச்
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00055.2
தாைர கான்ற ேவா( இரு துவின் எல்ைலயும் தண்பால் $கந்த.00055.3
வைர
C
கான்றிடு தன்ைமயதாம் என ேமகம். $கந்த.00055.4
பூட்டு கா(முகம் தன்ெனாடும்
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புயல்வாய்
$கந்த.00056.1
ஊட்டு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புன நந்தி அம் கிrமிைச உகுத்தல் $கந்த.00056.2
ேவட்டுவக் குலத் திண்ணனா( மஞ்சனம் விமலற் $கந்த.00056.3
காட்டுகின்றது ஓ( தனிச் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேபான்று
உளது அன்ேற. $கந்த.00056.4
கல் என் ேப( இைசப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபாழிதலால்
கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.) $கந்த.00057.1
ஒல்லும் ேப( அழல் யாைவயும் இைமப்பினில் ஒளித்த $கந்த.00057.2
ெவல்லும் தCம்_ெப.அ.(தCம்_ெப.அ.) சலம் மருவு மிக்காருக்கு வியன்பா(
$கந்த.00057.3
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அம் கண் வற்று
C
இருப்பேரா தCேயா(.
$கந்த.00057.4
ேதக்கு ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைரப் புணr_ெப.(புணr_ெப.) நC(
ெவம்ைமையச் சிந்தி $கந்த.00058.1
ஆக்கி வால் ஒளி உலகில் விட்டு ஏகலால் அைடந்ேதா( $கந்த.00058.2
நCக்கம் அரும்விைன மாற்றி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநறியிைடச் ெசலுத்திப்
$கந்த.00058.3

ேபாக்கின் ேமயின ேதசிக(ப் ெபாருவின புயல்கள். $கந்த.00058.4
கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பற்று உைட வசிட்டன
திருக்ைகயாக் கவிஞ( $கந்த.00059.1
ெமாழிந்த நந்தி அம் ெபருவைர ெமாய்த்த சூல் முகில்கள் $கந்த.00059.2
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீதநC( ெபாற்பு உறு
சாடியில் ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00059.3
வழிந்த பால் எனத் திைசெதாறும் இழிந்தன மன்ேனா. $கந்த.00059.4
சீலேம தகு பகீ ரதன் ேவண்டலும் சிவன்தன் $கந்த.00060.1
ேகாலவா( சைடக் கங்ைக அம் புனலிைனக் குன்றின் $கந்த.00060.2
ேமைல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) விட வந்ெதன நந்தி வழ்
C விr நC( $கந்த.00060.3
பாலி ஆறு எனும் ெபய( ெகாடு நடந்தது படிேமல். $கந்த.00060.4
வாலிது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குணத்தினன்
வசிட்டன் என்று உைரக்கும் $கந்த.00061.1
சீலமா முனி பைடத்தது ஓ( ேதனுவின் தCம்_ெப.அ.(தCம்_ெப.அ.) பால் $கந்த.00061.2
சால நCடிேய ெதால்ைல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) பட(ந்திடு தன்ைமப் $கந்த.00061.3
பாலி மா நதிப் ெபருைமயான் பக(வதற்கு எளிேதா. $கந்த.00061.4
எய்யும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைலப் புளிஞைர எயிற்றிய( ெதாைகையக்
$கந்த.00062.1
ைகயrக் ெகாடு வாrேய சிறுகுடி கலக்கித் $கந்த.00062.2
துய்ய சந்து அகில்_ெப.(அகில்_ெப.)
பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன் ேபாந்தது
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கந்த.00062.3

ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) சூ(ப்பைடவான் சிைற கவ(ந்து
மீ ண்டது ேபால். $கந்த.00062.4
காக பந்தrல் கருமுகில் காளிமங் கஞலும் $கந்த.00063.1
மாக நCள் கr யாைவயும் குழுெவாடும் வாrப் $கந்த.00063.2
ேபாகன் ேமயின ேமல்திைசப் புணr_ெப.(புணr_ெப.) உண்டு அைமயா
$கந்த.00063.3
ேமக ராசிகள் குண கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மீ து ெசல்வன ேபால். $கந்த.00063.4
குவட்டு மால் கrக் குருகுேத( அrப்புலிக் குைவ உண்டு $கந்த.00064.1
உவட்டி உவந்திடு திைரப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) மதூக நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
உழிஞ்சில் $கந்த.00064.2
கவட்டின் ஓைம சாய்த்து ஆறைல கள்வ( ஊ( கலக்கித் $கந்த.00064.3
ெதவிட்டி வந்தது பாைல உட்ெகாண்டிடு ெசருக்கால். $கந்த.00064.4
காைல_ெப.(காைல_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
கதிரவன் குடதிைசக் கரக்கும் $கந்த.00065.1
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) யாமம்_ெப.(யாமம்_ெப.) ைவகைற_ெப.(ைவகைற_ெப.)
எலாம் ெசம்தழல்வடிவாய் $கந்த.00065.2
ேவைலயும் பருகிய_ெப.எச்.(பருகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எழும் ெவம்ைம
ேபாய் விளிந்து $கந்த.00065.3
பாைல காண்கிலா வாrயின் ெபருைமயா( பக(வா(. $கந்த.00065.4
குல்ைல மாலதி ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) காயா மல(க்
குருந்து_ெப.(குருந்து_ெப.) $கந்த.00066.1
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) சாடிேய யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) நிைர
முழுவதும் மைலத்து $கந்த.00066.2

ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) மற்றைவ நCந்தலும் கைரக் கண் விட்டு உளதால்
$கந்த.00066.3
ெதால்ைல மா நதியான் வழித்
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதாட(பால்.
$கந்த.00066.4
சுைள உைடப் பல வாசினி பூகமாம் துடைவ $கந்த.00067.1
உைள மல(ச்சிைன மருதேமாடு ஒழிந்தன பிறவும் $கந்த.00067.2
கைளதல் உற்று மாட்டு எறிந்தது கண் அகன் குடிைஞ_ெப.(குடிைஞ_ெப.)
$கந்த.00067.3
அளவின் மிக்கு உறு பாணி ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அதற்கு அைவ ெபrேதா. $கந்த.00067.4
இைல விrத்து ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேசாறு கால் ைகைதயும் எழுதும்
$கந்த.00068.1
கைல விrத்திடும் ெபண்ைணயும் கைளந்திடும் கைள ேபாய் $கந்த.00068.2
அைல விrத்திடும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) புக ஒழுகுமாறு அனந்தன் $கந்த.00068.3
தைல_ெப.(தைல_ெப.) விrத்து உழி உடன் எளித்து அன்னது ஓ( தைகத்தால்.
$கந்த.00068.4
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) உலா மல(க் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.)
கூவிைள குரவு உழிைஞ $கந்த.00069.1
ெபாங்கு மாசுணம் தாதகி பாடலம் புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) $கந்த.00069.2
துங்கம் ஆ( திருத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) மிைசக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறும் ெதாட(பால்
$கந்த.00069.3

எங்கள் நாயகன் தன்ைனயும் ஒத்தது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விரு நC(.
$கந்த.00069.4
ெகாைல ெகாள்ேவன் மறவர(
C தம் இருக்ைகயில் குறுகாச் $கந்த.00070.1
சிைலயும் வாெளாடு தண்டமும் திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
பைடயும் $கந்த.00070.2
நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) சங்கமும்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடல் புr நCரால் $கந்த.00070.3
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஏைழயும் முற்பகல் அயின்று மால் ஒக்கும்.
$கந்த.00070.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) குலாவிய மல( மிைசப் ெபாலிதரு ெசயலால் $கந்த.00071.1
நான்கவாம் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ெதாறு மைற இைசெயாடு நணுகிக்
$கந்த.00071.2
கான் குலாவிய கைலமைர மான் திகழ் கவினால் $கந்த.00071.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) குலாம் உலகு அளிப்பவன் நிக(க் குமால்வாr. $கந்த.00071.4
மீ து ேபாந்திr சங்ைக விண்ணிைடயின் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ஓடும் $கந்த.00072.1
ேபாதலாய் உற வசலால்
C
சலமிகும் புலனால் $கந்த.00072.2
தCதின் மாக்கைளச் ெசறுத்தலால் அளித்திடும் ெசயலால் $கந்த.00072.3
காதி காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.)
நிக(க்கும்_ெப.எச்.(நிக(_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மால்
கன்னிமா நCத்தம். $கந்த.00072.4
ெதழித்த மால் கr இனம் கடம் எயிற்றினால் சிைதயக் $கந்த.00073.1
கிழித்த ேப( இறால் ெசாrந்த_ெப.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) கிrஉள எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.00073.2

ெகாழித்து வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற அைண தரும்
பாலியின் ெகாள்ைக $கந்த.00073.3
சுழித்த நC(க் கங்ைக யமுைனையக்
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனத் ேதான்றும். $கந்த.00073.4
சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) ஆ(த்திட திைரஎழ நதிஉறும் தைகைம $கந்த.00074.1
அங்கம் ெவம்பிைன பனிக்கதி( அல்ைல நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அழேலாய்
$கந்த.00074.2
இங்கு வாது இைளத்து ஏகுதி எனக் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) எடுத்ேத $கந்த.00074.3
ெபாங்கும் வாய்விடா இரவிைய விளிப்பது ேபாலும். $கந்த.00074.4
ேவதேம முதல் யாைவயும் உண(கினும் ேமலாம் $கந்த.00075.1
ஆதி வானவன் கைற மிடற்று இைற என அறியாப் $கந்த.00075.2
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) மாக்கட முண(ெவன அைலந்து ேப(கின்ற $கந்த.00075.3
சீத நC( எலாம் ெதளிதல் இன்று ஆயது சிறிதும். $கந்த.00075.4
ெசம் ெபான் மால் வைர அல்லன கிrகளும் திைசயும் $கந்த.00076.1
உம்ப( வானமும் தரணியும் துளங்க
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறலால் $கந்த.00076.2
எம்பிரான் முனம் வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என
நதிகேளாடு எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00076.3
கம்ைப மாநதி ஒத்தது கைர ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாலி. $கந்த.00076.4
உதிருகின்ற சிற்றுண்டி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒலிபுனல் சைடேமல் $கந்த.00077.1
மதுைர நாயகன் மண்_ெப.(மண்_ெப.) சுமந்து இட்டமா நதியின் $கந்த.00077.2
முதிரு முத்தமிழ் விரகன் ேதடு என ெமாய்ம் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) $கந்த.00077.3

எதி( புகுந்திடப் ேபாவது பாலி ஆம் ஆறு. $கந்த.00077.4
மாசு அறத் துளங்கு துப்பு மரகதத்து இைட
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்னப் $கந்த.00078.1
பாசைட நடுவண் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பங்கயத்
தடாகம் யாவும் $கந்த.00078.2
ேதசு உைடத் தரங்க நCத்தச் ெசலவினால் சிைதந்த மன்ேனா $கந்த.00078.3
ேபசிடில் சிறுைம எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெபருைமயால் அடங்கும் அன்ேற.
$கந்த.00078.4
வளவயன் மருத ைவப்பின் வாவி அம் கமலம் யாவும் $கந்த.00079.1
கிைளெயாடும் பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாrக் ேகழு
உறப் ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாற்றம்
$கந்த.00079.2
விைள தரு பைகயில் ேதாலா ெவவ் அறழ் சிறுைம ேநாக்கிக் $கந்த.00079.3
கைளதைலப் புrந்து பற்றிப்
ெபய(ந்து_வி.எச்.(ெபய(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனக் காட்டிற்று அன்ேற.
$கந்த.00079.4
திைர கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நCத்தம் ெகாள் மூ இனத்ெதாடு ேசண்ேபாய் ேநாக்கித்
$கந்த.00080.1
தைர இைட இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெகாடு ேபாந்து என்னப் $கந்த.00080.2
பரதவ(_ெப.(பரதவ(_ெப.) அளவ( வாrப்படுத்த மீ னுப்பின்
குப்ைப_ெப.(குப்ைப_ெப.) $கந்த.00080.3
இருபுைட அைலத்து ெவௗவிேயகிய ெதறிநC(ப் பாலி. $கந்த.00080.4

பாrைட இைனய பண்பில் பட(ந்திடு பாலி அந்தத்து $கந்த.00081.1
ஆருயி( அைனத்தும் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மருவிைனக்கு அைமத்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நCரால்
$கந்த.00081.2
ேச( உறு கதிகள் என்ன மரபினில் திறேம என்னத் $கந்த.00081.3
தாருவின் கிைளகள் என்னத் தனித்தனி
பிrந்தது_ெதா.ெப.(பிr_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) அன்ேற. $கந்த.00081.4
கால் கிள(கின்ற நCத்தம் கவிrதழ்க் கலசக் ெகாங்ைகச் $கந்த.00082.1
ேசல்கிள( கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) உண்கண் திருநுதல் மிழற்று
தCம்_ெப.அ.(தCம்_ெப.அ.) ெசால் $கந்த.00082.2
ேமல்கிள( பரைவ அல்குல் ெமல்லியல் அறல் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $கந்த.00082.3
மால் கிள( கணிைக_ெப.(கணிைக_ெப.) மாத(_ெப.(மாத(_ெப.)
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) எனப் ேபாயிற்றாம் ஆல். $கந்த.00082.4
பாம்பைள புகுவேத ேபால் பாய்தரு பரைவத் ெதண்ண(C $கந்த.00083.1
தூம்பு_ெப.(தூம்பு_ெப.) இைட அணுகும் ஆற்றால் ெசான் முைற தைடெசய்
ேவாrல் $கந்த.00083.2
தாம்புைட ெபயரா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) தைலத் தைல_ெப.(தைல_ெப.)
தள்ளு மள்ள( $கந்த.00083.3
ஏம்பல் ஓடா(க்கு ேமாைத உலெகலாம் இறுக்கும் மாேதா. $கந்த.00083.4
பைண ஒலி இரைல ஓைத பம்ைபயின் முழக்கம் அம் கண் $கந்த.00084.1
கிைண ஒலி மள்ள( ஆ(ப்புக் ேகழ்கிள( தரங்க நன்ன C( $கந்த.00084.2
அைண ஒலி அவற்ைற வானத்தா(ப் ெபாலிக் கவனி தானும் $கந்த.00084.3

இைண ஒலி காட்டிற்ேறா என்று எண்ணுவா( விண்_ெப.(விண்_ெப.) உேளாரும்.
$கந்த.00084.4
இயல்புகும் களி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) இனம்
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்து மாேபால் $கந்த.00085.1
கயல் புகுந்து உலவும் சின்ன C(த் தடம்புகும் காம(_ெப.(காம(_ெப.) காவின்
$கந்த.00085.2
அயல் புகும் ேகாட்டகத்தின் அகம்புகும் ஆ(வத்து ஓடி $கந்த.00085.3
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) புகும் களிப்பு
நCங்கா_எதி(.ம.வி.எச்.(நCங்கு_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_வி.எச்.குறி.) மாக்களின்
மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.) மாேதா. $கந்த.00085.4
எங்கணும் நிைறந்து_வி.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவேறா(
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) பிறிதின்ைம யாகச் $கந்த.00086.1
சங்கமாய் ஈண்டு மள்ள( தாங்கு பல்லியமும் ஆ(ப்பப் $கந்த.00086.2
ெபாங்கிய_ெப.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நகரம் ேதாறும்
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) எலாம்
வைளந்த_ெப.எச்.(வைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நCத்தம் $கந்த.00086.3
அம் கண் மாஞாலம் சூழும் அளக்கைர நிக(த்த தாேம. $கந்த.00086.4
மாறடு மள்ள( உய்ப்ப மருதத்தின்
நிைறந்து_வி.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விஞ்சி $கந்த.00087.1
ஏறிய நார மீ ட்டும் இரும் கடன் ேநாக்கிச்
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00087.2
ேவறு ெகாள் புலைன ெவன்ேறா( ேமைல நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
ெநறியுய்த்தாலும் $கந்த.00087.3
ேதறிய உண( விலாத ஓ( ெசல்வுழிச் ெசல்வ( அன்ேற. $கந்த.00087.4

வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எனச் சிைலயது என்ன வால்வைளெயன்னத் ெதய்வக்
$கந்த.00088.1
ேகாள் எனப் பணிகள் என்னக் குலமணி குயிற்றிச்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00088.2
மீ லி_ெப.(மீ ளி_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சரங்கள் என்ன
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) என மிைடந்து சுற்று $கந்த.00088.3
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) எனப்
பிறழும்_ெப.எச்.(பிறழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) கண்
அடவின நார ெமங்கும். $கந்த.00088.4
மாண்டகு ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) ேதாறும் வயல்ெதாறும் மற்றும்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.00089.1
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அளைவத்து அன்றி
மிகுபுனல் விலக்குகின்ற $கந்த.00089.2
ஆண்டைக_ெப.(ஆண்டைக_ெப.) மள்ள( தம்பால் அைமந்திடும்
காைல_ெப.(காைல_ெப.) எஞ்சி $கந்த.00089.3
ஈண்டிய ெவறுக்ைக வசும்_ெப.எச்.(வ
C
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
C
இைடப்படு வள்ளல் ஒத்தா(. $கந்த.00089.4
அவ்வியல் ெபற்றிடு மாற்றன் மள்ள(கண் $கந்த.00090.1
ைம வரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உைட மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இைட $கந்த.00090.2
ெமய் வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகாள்வைத
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அந்நிலச் $கந்த.00090.3
ெசவ்வி கண் ஆடிேய இைனய ெசய்குவா(. $கந்த.00090.4
ேசட்டு இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) திமில் உைடச் ெசம் கண் ஏற்ெறாடும்
$கந்த.00091.1

ேகாட்டு உைடப் பகட்டு இனம் விரவிக் ேகான்முைற $கந்த.00091.2
காட்டின( நிைர பட உழுப காசினி $கந்த.00091.3
பூட்டு உறு ெபாலன் மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆரம் ேபாலேவ. $கந்த.00091.4
காற்றினும் மனத்தினும் கடுைம சான்றன $கந்த.00092.1
ேகால் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) விைனஞ(_ெப.(விைனஞ(_ெப.) தம் குறிப்பில்
ெசல்லுவ $கந்த.00092.2
ஏற்று இனம் ேசறலும் இrந்த ேசல் இனம் $கந்த.00092.3
பாற்று இனம் மருள_குைற.எச்.(மருள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விண்_ெப.(விண்_ெப.) பட(ந்து_வி.எச்.(பட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல். $கந்த.00092.4
சால் வைளதர உழும் வயலில் தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கந்த.00093.1
வால் வைள இனம் ெவr இ அலவன் மாப் ெபைடச் $கந்த.00093.2
சூல் வைள புகுவது அங்கு அறிஞ( சூழ் விைலக் $கந்த.00093.3
ேகால்வைள மகளி(_ெப.) பால் கூட்டம்_ெப.(கூட்டம்_ெப.) ஒத்தேத. $கந்த.00093.4
உலத்ெதாடு முறழ் புயத்து உழவ( ெபான்விைள $கந்த.00094.1
புலத்தினும் வியத்தகு வயலில் ேபாக்கிய $கந்த.00094.2
வலத்திைடப் பிறழ் மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேவள்வி ஆற்றிடும் $கந்த.00094.3
நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைடப்
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மின்
நிக(க்கும்_ெப.எச்.(நிக(_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நC(ைமய. $கந்த.00094.4
நாறு ெசய்குந( சில( நார நC( வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) $கந்த.00095.1

ஊறு ெசய்குந( சில( ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பான்ைமயில்
$கந்த.00095.2
ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) ெசய்குந( சில( வித்திச் ெசல்லு நC(க் $கந்த.00095.3
காறு ெசய்குந( சில( அளப்பின் மள்ளேர. $கந்த.00095.4
குச்சு எனப் பrமிைசக் குலாய ெகாய் உைள $கந்த.00096.1
ைவச்சு எனப் தளி(த்து எழு நாற்றின் மா முடி $கந்த.00096.2
அச்சு எனப் பதித்தன( கைடஞ( ஆவியா $கந்த.00096.3
நச்சுஇன மகளிைர நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைநந்து
உளா(. $கந்த.00096.4
வாக்கு உறு ேதறைல வள்ள மீ மிைசத் $கந்த.00097.1
ேதக்கின( உழவ( தம் ெதrைவ மாதரா( $கந்த.00097.2
ேநாக்கு உறும் ஆடியின் உனித்து ேநாக்கின( $கந்த.00097.3
ேமக்கு உறு காதலின் மிைச தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ேமயினா(. $கந்த.00097.4
வாடுகின்றா( சில( மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெநஞ்ெசாடு $கந்த.00098.1
மூடுகின்றா( சில( உயி(க்கின்றா( சில( $கந்த.00098.2
பாடுகின்றா( சில( பணிகின்றா( சில( $கந்த.00098.3
ஆடுகின்றா( சில( நறவம் ஆ(ந்துளா(. $கந்த.00098.4
அந்தரப் புள்ெளாடு மளி கடம் ெமாடும் $கந்த.00099.1
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடுத்து அவெராடு
மயக்கும்_ெப.எச்.(மயக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேதறைல
$கந்த.00099.2

இந்திரத் ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) இைறஞ்சி வாமம் ஆம் $கந்த.00099.3
தந்திரக் கிைளஞ( ேபால் தாமும் ேமயினா(. $கந்த.00099.4
விள் உறு நாணின( விரகத் தCயின( $கந்த.00100.1
உள்ளுறு உயி(ப்பின( உைலயும் ெநஞ்சின( $கந்த.00100.2
தள் உறு தம் உண( வின்றிச் சாம்பினா( $கந்த.00100.3
கள்ளினும் உளது ெகால் கருத்து அழிப்பேத. $கந்த.00100.4
பளிக்கு அைற அன்னேதா( படுக(ப் பாங்கினும் $கந்த.00101.1
தளி(ப்புறு ெசறுவினும் தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) உற்று ஏகுவா( $கந்த.00101.2
ெதளிப்பவ( இன்ைமயின் ெநறியின் ெசன்றில( $கந்த.00101.3
களிப்பவ( தமக்கும் ஓ( கதி உண்டாகுேமா. $கந்த.00101.4
இன்னன பற்பல இயற்றி ஈண்டின( $கந்த.00102.1
உன்னரும் ெதால்ைலயில் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) வந்துழிக் $கந்த.00102.2
கன்னெநடும் திரள் புயக் கணவ( ஏவலில் $கந்த.00102.3
துன்னின( அவெராடும் துவன்றிச்
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளா(. $கந்த.00102.4
மள்ள( தம் விைனபுr மழைலத் தCம்_ெப.அ.(தCம்_ெப.அ.) ெசாலா( $கந்த.00103.1
கள் உறு புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கமழும் வால் இதழ்
$கந்த.00103.2
உள்ளுறு நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) விைர உயி(த்து வசிய
C
$கந்த.00103.3
ெவள்ளிய குமுத ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) மலrன் ேமவுேம. $கந்த.00103.4
நட்டது ஓ( குழுவிைன நடாதது ஓ( குழு $கந்த.00104.1

ஒட்டல( ேபால நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒறுத்தல்
உன்னிேய $கந்த.00104.2
அட்டன( ஆம் என வடாத வான்கைள $கந்த.00104.3
கட்டன( ேவற்றுைம உணரும் காட்சியா(. $கந்த.00104.4
ஏயின ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) எலாம் இயற்றி ேவறு ேவறு
$கந்த.00105.1
ஆயிைட ேவண்டுவ தைமய ஆற்றிேய $கந்த.00105.2
மா இரும் புவி மிைச மகைவப் ேபாற்றிடும் $கந்த.00105.3
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) என வள(த்தன( சாலி ஈட்டேம. $கந்த.00105.4
மன் சுட( ெகழுமிய வயிர வான்_ெப.(வான்_ெப.) கைண $கந்த.00106.1
மின் சுட( தூணியின் ேமல் கீ ழ் உறக் $கந்த.00106.2
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) சுட( ெபாலிதரக் ெசறித்த தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
ேபால் $கந்த.00106.3
ெபான்சுட( இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) கதி( புறத்துக் கான்றேவ. $கந்த.00106.4
பச்சு இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) காம்பு_ெப.(காம்பு_ெப.) உைடப் பைணயின் மீ மிைச
$கந்த.00107.1
வச்சிரத்து இயற்றும் ஓ( இைல ெகாள் வான்பைட $கந்த.00107.2
உச்சிேமல் உற நிறCஇ ஒருங்கு ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எனக் $கந்த.00107.3
குச்சு உறு சாலி ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கதி( குலாவும் ஆல். $கந்த.00107.4
சுற்று உறு பஃறைல சுடிைக மாசுணம் $கந்த.00108.1
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறு குழவிகள் ெபய(தல்
இன்றிேய $கந்த.00108.2

முற்றுறு நிவப்ெபாடு முைறயின் நிற்றல் ேபால் $கந்த.00108.3
ெநற்று உறு பசும் கதி( நிமி(தல் மிக்கேவ. $கந்த.00108.4
ைம உறு கணிைகய(_ெப.(கணிைகய(_ெப.) மகிழ்ந(
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழிப் $கந்த.00109.1
ெபாய் உறும் அளிெயனப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) இல் புண்கதி( $கந்த.00109.2
ைக உறு உவைகயால் பணியும் கற்பிேனா( $கந்த.00109.3
ெமய் உறு பrவு என விைளந்து_வி.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சாய்ந்தேவ. $கந்த.00109.4
மால் உறு ெபான்னக( மருவு மன்ன(க்குப் $கந்த.00110.1
பால் உறு தCம்பதம் பலவும் ஆ(த்திேய $கந்த.00110.2
ேமல் உறு சாலியின் விைளவு ேநாக்கிேய $கந்த.00110.3
ேகாலி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அrந்தன( குழாம்
ெகாண் மள்ளேர. $கந்த.00110.4
அrந்திடு சுைமகளால் அவனிப் ேப( உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) $கந்த.00111.1
ெநrந்திடக் ேசடனும் ெநளிந்து நCங்கிடத் $கந்த.00111.2
ெதrந்திடும் ேபா(கள் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) அளவும் ேசறலால் $கந்த.00111.3
விrந்திடு கதி( சுலா ேமரு வாயேவ. $கந்த.00111.4
ஏற்ெறாடு பகட்டினம் இைசத்துப் ேபாருரு $கந்த.00112.1
மாற்றின( வலமுைற திrத்து வாழ்த்து ஒலி $கந்த.00112.2
சாற்றின( பரன் ஒடு தமது ெதய்வதம் $கந்த.00112.3
ேபாற்றின( மீ மிைச ெபாலிக_வியங்.வி.மு.(ெபாலி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
என்று ஓதுவா(. $கந்த.00112.4

ெதாங்கல் அம் பூ முடித் ெதாழுவ( ேபாrைன $கந்த.00113.1
அங்கு உறப் படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைவ யகற்றி
ஆக்கிய $கந்த.00113.2
ெபாங்கு அழிப் பதடிகள் புறத்து வசிேய
C
$கந்த.00113.3
எங்கணும் ெநற்குைவ இயற்றுவா( அேரா. $கந்த.00113.4
களப்படு ைகவேலா( கால்களான்
முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00114.1
அளப்பு உறு ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) குழாம் அவற்றுண் மன்னவற்கு $கந்த.00114.2
உளப்படு கடன் முைற உதவி மள்ளருக்கு $கந்த.00114.3
அளித்தன( ேவண்டியது அைனய நாட்டு உேளா(. $கந்த.00114.4
ெசால் குைவ வழி படப் புகழில்ேதான்றும் தம் $கந்த.00115.1
மின் குைவ ேவண்டுவேத விெயஞ்சிய $கந்த.00115.2
ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) குைவ குரம்ைபயின் நிரப்பு வித்தன( $கந்த.00115.3
ெபான் குைவ அrந்தன( ெபாதிவித்து என்னேவ. $கந்த.00115.4
தலத்து இைட ேவறு இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஒதுங்கும்
தண்ணிய_ெப.அ.(தண்ணிய_ெப.அ.) $கந்த.00116.1
குலத்து இைடப் பிறந்தவ( கூட்டமாம் என $கந்த.00116.2
நலத்து_ெப.(நலம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைட வந்திடு முதிைர நல்வளம்
$கந்த.00116.3
நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைட ஒருசிைற விைளயும் நCரேவ.
$கந்த.00116.4
பிறப்பதும் வள(வதும் பின்ன( மூப்பு
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00117.1

இறப்பதும் ைவகலும் உலகில் ஏய்ந்து எனச் $கந்த.00117.2
சிறப்புடன் அடுவதும் பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) ெசய்வதும் $கந்த.00117.3
மறுப்பதும் ெதாகுப்பதும் உலப்பின்று ஆயேவ. $கந்த.00117.4
முழவு ஒலி விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) முதல்வற்கு ஆக்கு உறும்
$கந்த.00118.1
விழவு ஒலி கிைண ஒலி
விரும்பும்_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சிறா( $கந்த.00118.2
மழவு ஒலி கைடசிய( வள்ைளப் பாட்டு ஒலி $கந்த.00118.3
உழவு ஒலி அல்கலும் உலப்பு உறாதேவ. $கந்த.00118.4
கால் உற நிமி(ந்திடும் காம(_ெப.(காம(_ெப.) ேசாைலயும் $கந்த.00119.1
நCலமும் கமலமும் நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாய்ைகயும் $கந்த.00119.2
ஆைல அம் கழனியும் அநங்கற்கு ஆயுத $கந்த.00119.3
சாைலகள் இைவ எனச் சாற்ற நின்றேவ. $கந்த.00119.4
ெநறி இைட ஒழுகலா விழுைத நCரைர $கந்த.00120.1
மறலிதன் நக( இைட வருத்தல் ேபாலும் ஆல் $கந்த.00120.2
குைற படத் துணித்து அவண் குைவ ெசய் கன்னைல $கந்த.00120.3
அைறபடு மாைலகள் இைடயிட்டு ஆட்டேல. $கந்த.00120.4
ஏறு காட்டிய திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) இைளஞ( எந்திரம் $கந்த.00121.1
கூறு காட்டிய கைழ அழுங்கக் ேகாறலும் $கந்த.00121.2
சாறு காட்டியது அேரா யாதும் தம் இைட $கந்த.00121.3

ஊறு காட்டின(க்கு அலால் உேலாப( ஈவேரா. $கந்த.00121.4
மட்டு உறு கைழயினும் வலிதில் ெகாண்டபின் $கந்த.00122.1
இட்ட ெகாள் கலங்களில் இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தCம்புனல் $கந்த.00122.2
ெதாட்டிடும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) என
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்னைவ
$கந்த.00122.3
அட்டேதா( புைக முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) அளாவிற்று ஒக்குேம. $கந்த.00122.4
கூடின ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இைச இளம்ெமன் ேகாகிலம்_ெப.(ேகாகிலம்_ெப.)
$கந்த.00123.1
பாடின மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) சிைறப் பைற அடித்தன $கந்த.00123.2
வாடின வஞ்சிதம் தைல_ெப.(தைல_ெப.) அைசத்திடா $கந்த.00123.3
நாடின பாதவம் புகழ்வ நாைரேய. $கந்த.00123.4
காெசாடு நித்திலப் ெபாதியும் காட்டிேய $கந்த.00124.1
பாசைட மாதுைள சிைனயில் ைபம் குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) $கந்த.00124.2
ேபசிட நிற்பன ெபறCஇய( வம் என $கந்த.00124.3
வசுதல்
C
கருதிேய விளித்தல் ேபான்றேவ. $கந்த.00124.4
சித்திரக் கதலி மா வருக்ைகத் தCம்_ெப.அ.(தCம்_ெப.அ.) கனி $கந்த.00125.1
துய்த்திட வரும் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) உதவும் ேதாற்றத்தால் $கந்த.00125.2
உத்தம முதலிய குணத்தின் ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.00125.3
முத் திறத்தவ( ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.)
ெமாழிய_குைற.எச்.(ெமாழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நின்றேவ. $கந்த.00125.4

வசு
C கால் ெபார வைச விசும்பில் தாைழகள் $கந்த.00126.1
ேதசு உலாம் பrதி ெமய்
தCண்டும்_ெப.எச்.(தCண்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசய்ைகய
$கந்த.00126.2
காசினி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ைகயால் கைலெவண்
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ேபால் $கந்த.00126.3
மாசு உறா வைக துைடத்திடுதல் மானுேம. $கந்த.00126.4
வாச நCள் ெபாதும்பrன் ைமந்த( மாத(கள் $கந்த.00127.1
காசு நூன் ேமகைல பrயக் ைகவைள $கந்த.00127.2
பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) இட்டு அலமரப்
புணரும்_ெப.எச்.(புண(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசய்ைக கண்
$கந்த.00127.3
ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) மிக்கு அழுங்குவ
ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்றிேல. $கந்த.00127.4
கான் உலா நந்தன வனமும் கா( என $கந்த.00128.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உலாம் தண்டைல மருங்கும் ைவகலும் $கந்த.00128.2
ேவனிலா அன்னவ( மகளி(_ெப.) ேமயினா( $கந்த.00128.3
ஊன் உலாங் குரம்ைபயுள் உயி( உற்று என்னேவ. $கந்த.00128.4
அசும்பு உறும் அகன் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அறாத சூழலின் $கந்த.00129.1
விசும்பு உற ஓச்சிய விைர ெமன்று ஆதினால் $கந்த.00129.2
பசும் ெபானில் குயிற்றிய பதியில் தூபிைகத் $கந்த.00129.3
தசும்பு எலாம் ெவள்ளியது ஆக்கும் தாைழேய. $கந்த.00129.4
உற்றிட அrது அவண் உழவ( நCத்ததா( $கந்த.00130.1

சுற்றிடும் தாண் மிைச இடறும் சூல்வைள $கந்த.00130.2
ெதற்றிடும் பூம் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
புைடக்கும்_ெப.எச்.(புைட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேசலினம் $கந்த.00130.3
எற்றிடும் ேதம் பழம் இழுக்கும் ேதன்கேள. $கந்த.00130.4
கான் நிமி( கந்திகள் கான்ற பாைளேமல் $கந்த.00131.1
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) இனம் பாய்தலும்
சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வழ்
C உறா $கந்த.00131.2
வானது ஓ( மருத ைவப்பு_ெப.(ைவப்பு_ெப.)
அைடயும்_ெப.எச்.(அைட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தன்ைமய
$கந்த.00131.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உறு தாரைக வழுக்கிற்று ஒக்குமால். $கந்த.00131.4
மாகுல வல்லியின் மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) ஆடல் ேபால் $கந்த.00132.1
ேகாகிலம்_ெப.(ேகாகிலம்_ெப.) ஆ( தரும் குழாத்தின் ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) ேமல்
$கந்த.00132.2
பாகுல இன் ெசாலா( பனிக்கும் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இைடக் $கந்த.00132.3
காகுலம் பிற(_ெப.(பிற(_ெப.) ெகாள மகிழ்வின் ஆடுவா(. $கந்த.00132.4
ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) உற்றவ( குைழக் குைடந்து இடுதலால் உவைர
$கந்த.00133.1
வசல்
C
ஒப்பன வாடுதல் கிளிெமாழி ெவருவிப் $கந்த.00133.2
ேபசல் ஒப்பன வழ்ந்தில(
C
பிைழத்தது ஈது என்னா $கந்த.00133.3
ஏசல் ஒப்பன ேகாகிலப் பறைவகள் இைசத்தல். $கந்த.00133.4

கூ(ப்புக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்
ெகாடிச்சிய( குளி(புனம் காப்ேபா( $கந்த.00134.1
ஆ(ப்புக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைக விைசத்து
எறி மணிக்கல் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைணயச்
$கந்த.00134.2
சா(ப்புக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தம் சிறகரால்
விலக்கிய தடத்துப் $கந்த.00134.3
பா(ப்புக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுவன ேதால் அடிப்
பறைவ. $கந்த.00134.4
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பருகிய_ெப.எச்.(பருகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முகில்_ெப.(முகில்_ெப.)
ெபய்யும்_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காட்சி ேபால்
$கந்த.00135.1
அடல் ெபரு ேமதிகள் அைனத்தும் புக்கு உராய்த் $கந்த.00135.2
தடப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) வறிது எனப் பருகித் தம்முைலக் $கந்த.00135.3
குடத்து இழி_வி.(இழி_வி.) பாலினால் குைறையத் தC(க்குேம. $கந்த.00135.4
பாட்டியல் அளிமுரல் பதுமக் ேகாயிலில் $கந்த.00136.1
நாட்டிய நிமலன் முன் அந்தி நC( இைட $கந்த.00136.2
மாட்டிய பல் ெபரும் சுடைர மானுமால் $கந்த.00136.3
ேகாட்டு உய( தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ெதாறும் குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) பூத்தேவ.
$கந்த.00136.4
கலன் இைடத் தருவதும் கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.) உள்ளதும் $கந்த.00137.1
ெபாலன் உைடப் ெபாருப்பு இைட ெபாருளும் அல்லது $கந்த.00137.2

நலன்_ெப.(நலன்_ெப.) உைட நாட்டாவ(_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அ(_பட(.பன்.)
நயத்தல் இன்றி அந் $கந்த.00137.3
நிலன்_ெப.(நிலன்_ெப.) இைடப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) பக( வழக்க நCத்தேத.
$கந்த.00137.4
யாழ்க்ைகய( ெபாருநருக்கு இைறவ( ஏழ் இைச $கந்த.00138.1
வாழ்க்ைகய( அளைவயின் வகுத்த பாடைலக் $கந்த.00138.2
ேகட்குந( நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என மருப்புக் கிம்புrப் $கந்த.00138.3
பூட்ைககள் உதவுவா( ெபாதுவில் ேதாறுேம. $கந்த.00138.4
கஞ்சி ேதய்ப்பு உண்டு அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) கமழும் பூம்துகில் $கந்த.00139.1
வஞ்சி ேதய்ப்பு உண்டன மருங்குலா( அடி $கந்த.00139.2
பஞ்சி ேதய்ப்பு உண்டன பணியத் தாக்கலால் $கந்த.00139.3
குஞ்சி ேதய்ப்பு உண்டன குமர( கூட்டேம. $கந்த.00139.4
அன்றில் அம் ெபைடகைள அணுகி அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.) ேகள்
$கந்த.00140.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என விைனயின் ேமல்
நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாயக( $கந்த.00140.2
இன்று வந்திடுவ( இங்குஎம் ெபாருட்டினால் $கந்த.00140.3
ஒன்று நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இரங்கல் என்று உைரக்கின்றா( சில(. $கந்த.00140.4
ஆடியல் கரும் கணும் சிவப்பு உற்று அங்கமும் $கந்த.00141.1
வாடுவது ஆகிேய மதன ேவ( உறாக் $கந்த.00141.2
கூடிய மகளிரும் குமர( தங்கைள $கந்த.00141.3
ஊடிய மகளிரும் உலப்பு இன்று ஆயினா(. $கந்த.00141.4

அகன் அம( கணிைகய(_ெப.(கணிைகய(_ெப.) அடிகள் சூடிேய $கந்த.00142.1
முகன் உறு உவைகயான்
முயங்கி_வி.எச்.(முயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அன்னவ( $கந்த.00142.2
நகன் உறு குறி ெகாள Cஇ_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நாளும்
காமநூல் $கந்த.00142.3
தைகைம ெசய் காைளய( ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.) சான்றேத. $கந்த.00142.4
வாைளகள் இகல் புr வயலும் வாவியும் $கந்த.00143.1
பாைளெயாடு உற்பலம் பதுமம்
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல் $கந்த.00143.2
ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) அய( தடம்கணா( விைர ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) இைண $கந்த.00143.3
காைளய( குஞ்சியும் கரமும்
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல். $கந்த.00143.4
ேசவகம் அைணவன கrகள் ேசைனகள் $கந்த.00144.1
காவகம் அைணவன கைலகள் புள்ளினம் $கந்த.00144.2
பூவகம் அைணவன ெபாறி வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆயிைடப் $கந்த.00144.3
பாவகம் அைணவன பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ஆடேல. $கந்த.00144.4
ஆடக மா மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) அம் ெபான் ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.)
$கந்த.00145.1
நCடிய_ெப.எச்.(நCடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.)
ெநறி ெகாள் ஆவணம் $கந்த.00145.2
பாடெலாடு_ெப.(பாடல்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ஆடும் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) பிறவும்
பாலிநன் $கந்த.00145.3

நாடு உள பதிெதாறும் நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஓங்குேம. $கந்த.00145.4
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைர உலகினில் சீ(
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00146.1
மண்டலம் எங்கணும் மதிக்க நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட(.ஒரு.)
ஓ( $கந்த.00146.2
ெதாண்ைட நன்னாட்டு அணி ெசால்லினாம் இனித் $கந்த.00146.3
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தமிழ் வள நக(த் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) கூறுவாம்.
$கந்த.00146.4
மா உலகு எங்கும் மல(த் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ஆகத் $கந்த.00147.1
தா அறு சீ( புைன தண்டக நாேட $கந்த.00147.2
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கஞ்சம் அது ஆவதின்
ேமவும் $கந்த.00147.3
ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) விைன ஒத்தது சீ( ெபறு காஞ்சி. $கந்த.00147.4
பூக் கமலத்து உைற புங்கவன் மாேயான் $கந்த.00148.1
பாங்கு உைற ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) பல் ஆண்டு இைச பரவ $கந்த.00148.2
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புள்_ெப.(புள்_ெப.) இனம்
ஊ(ந்தவன் உறலால் $கந்த.00148.3
ஆங்கு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ேமவும் அரும் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) ஆேம.
$கந்த.00148.4
இன்னியல் ேத( தரு இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) முதலா $கந்த.00149.1
மன்னிய வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) மற்று உள( யாரும் $கந்த.00149.2

துன்னின( ஆய் இைட சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைற
ெசயலால் $கந்த.00149.3
ெபான் நக( என்று புகன்றிடலாம் ஆல். $கந்த.00149.4
கின்னர( சித்த( ெகழC இ அதனால் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $கந்த.00150.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) நிக( இல்லவ( தம்பதி ேபாலும் $கந்த.00150.2
பன்னக ேவந்த( பராயின( உறலால் $கந்த.00150.3
அன்னவ( தம்பதி ஆகியது அன்ேற. $கந்த.00150.4
எண் திைச காவல(_ெப.(காவல்_ெப.+அ(_பட(.பன்.) யாவரும் ஈண்டப்
$கந்த.00151.1
பண்டு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.)
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பதங்கைள மானும்
$கந்த.00151.2
மண்டலம் ஆ( சுட( மற்ைறய உறலால் $கந்த.00151.3
அண்டமும் ஆகியது அப்பதி என்பா(. $கந்த.00151.4
இப்படி யாவரும் எய்திய திறனால் $கந்த.00152.1
ஒப்பன ேபால உைரத்திடல் ஒப்ேபா $கந்த.00152.2
ெசப்பு அrதால் பிற சீ( ெகழு காஞ்சி. $கந்த.00152.4
மைற முதல் ஓ( தனி மாவின் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) கீ ழ் $கந்த.00153.1
உைற தரு காஞ்சி தனக்கு உலகு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.00153.2
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அயனாதிய( ெபற்றிட
அன்னான் $கந்த.00153.3
நிறுவிய ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நகேரா நிக( ஆேம. $கந்த.00153.4

ேமய ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ஊழியில் ேவைலகள் ஏழும் $கந்த.00154.1
தூய அதன் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) சுலா உற நிற்றல் $கந்த.00154.2
ஆய பரம் சுட( ஆங்கு உளதாயும் $கந்த.00154.3
மாையகள் சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மன் உயி(
ஒக்கும். $கந்த.00154.4
பாழி மால் வைர எறி திைர ைவயகம்_ெப.(ைவயகம்_ெப.) பலவும் $கந்த.00155.1
வாழும் அண்டங்கள் சிற்றுரு அைமந்து
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்னச் $கந்த.00155.2
சூழும் ேநமியம் புள்_ெப.(புள்_ெப.) இனம் முதலிய சுருங்கும் $கந்த.00155.3
ஆழி நCத்தம் அது ஒத்தது மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) புறத்து அகழி. $கந்த.00155.4
மண்டலப் ெபாைற ஆற்றுவான் பல பல வகுத்து $கந்த.00156.1
முண்டக ஆசனம் மீ மிைச இருந்திடும் முதல்வன் $கந்த.00156.2
அண்டேகாளைக தாங்க_குைற.எச்.(தாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓ(
சுவ(த்தலம் அதுவும் $கந்த.00156.3
பண்டு ெசய்ெதன ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) பரப்பு. $கந்த.00156.4
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மூ எயில் அழல் எழ
நைகத்தவன் ெசழும் ெபான் $கந்த.00157.1
குன்று ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) உற வாங்கலும் உலகுஎலாம் குைலந்த
$கந்த.00157.2
அன்று நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) அைனத்ைதயும் தாங்குக என்று அருள
$கந்த.00157.3

நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட(.ஒரு.) என்னவும் பாதலம் புகுந்து
ேமல் நCண்ட. $கந்த.00157.4
ேமக நாட்டிற்கும் விஞ்ைசய( நாட்டிற்கும் விண்ேணா(_ெப.(விண்ேணா(_ெப.)
$கந்த.00158.1
மாக நாட்டிற்கும் மல( அயன் நாட்டிற்கும் மற்ைற $கந்த.00158.2
நாக நாட்டிற்கும் பாதல நாட்டிற்கும் நணுகிப் $கந்த.00158.3
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாட்டிய ெபான்
மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) ஆனது அப்புrைச. $கந்த.00158.4
முதிைர வண்ண மா நவமணிக் குைவயும் வான்_ெப.(வான்_ெப.) முைளக்கும்
$கந்த.00159.1
கதிrன் எல் எனும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உடன் ஏனவும் காட்டிப்
$கந்த.00159.2
ெபாதிவது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முழுவதும்
நிரம்புதல் ெபாருந்தா $கந்த.00159.3
நிதியம் ேமய கூடு ஒத்தது ெநடிய மா மதிேல. $கந்த.00159.4
நிைறயும் வா( கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநமியும் ேநமிக் $கந்த.00160.1
குைற உள் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கணிப்பு இலா
அண்டமும் ஒப்ப $கந்த.00160.2
சிைறயில் வான்_ெப.(வான்_ெப.) கிr நிைர எனச்ெசவ் விதிற்
கிள(ந்து_வி.எச்.(கிள(_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00160.3
மறுகு எலாம் திகழ் மாளிைகப் பத்தி சூழ் மதிேல. $கந்த.00160.4
தடுக்கும்_ெப.எச்.(தடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆற்றல( நால் வைகப் பைடெயாடும் சாய $கந்த.00161.1

முடுக்கும் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெகாடு விதி(த்திடும் எழுவினான் முருக்கும்
$கந்த.00161.2
எடுக்கும் எற்றிடும் எறிந்திடும் விழுங்கிடும் ஈ(க்கும் $கந்த.00161.3
படுக்கும் கல் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெசாrந்திடும் வில் பைட பயிலும்.
$கந்த.00161.4
உருக்கும் ெசம்பிைன வங்கத்ைத இழுெதாடும் ஓச்சும் $கந்த.00162.1
ெவருக் ெகாள் ேநமிகள் எறிந்திடும் வச்சிரம் வசி
C $கந்த.00162.2
இருக்கும் நின்றிடும் குப்புறும் ெசறு நைர இகலி $கந்த.00162.3
ெநருக்கும் தாழ்ந்திடும் உலகு அளந்ேதான் என நிமிரும். $கந்த.00162.4
பீடுதங்கிய பைண முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) இயம்பிடும் பிடிக்கும் $கந்த.00163.1
ேகாடும் ஆ(த்திடும் துடிகளும் ஒலித்திடும் ெகாட்புற்று $கந்த.00163.2
ஆடும் மீ உய( புள்ைளயும் எறிந்திடும் அரண்ேமல் $கந்த.00163.3
ஓடும் மீ ளும்_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கதிைரயும் தடுப்ப ேபால் உந்தும். $கந்த.00163.4
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) வசிடும்
C
ேதாமரம் வசிடும்
C
சுட( ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
$கந்த.00164.1
ஆலம் வசிடும்
C
சுடுமணல் வசிடும்
C
அளப்பில் $கந்த.00164.2
சாலம் வசி
C நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈ(த்திடும்
அகழியில் தள்ளும் $கந்த.00164.3
சீலம் வசிய
C
பா( இடமாம் எனத் திrயும். $கந்த.00164.4
திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கனல் உமிழ்ந்திடும் ஒன்னல( ெசலுத்தும் $கந்த.00165.1

பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) மாrைய விழுங்கிடும் பறைவயில்
படரும்_ெப.எச்.(பட(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00165.2
இகழும் நாைவயும் மனத்ைதயும் எறிந்திடும் என்னால் $கந்த.00165.3
புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நCரவன் தம்
மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) ேமல் உறும் ெபாறிகள். $கந்த.00165.4
பூணின் ஏ( தரும் ெபான்னவாம் புrைச ேமல் புைனந்த $கந்த.00166.1
வாண் இலா ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) துகிலிைக ெபய(வன மலேரான்
$கந்த.00166.2
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உலாய தCம்_ெப.அ.(தCம்_ெப.அ.) சுட( எனும் ேகாபுர
சிகரம்_ெப.(சிகரம்_ெப.) $கந்த.00166.3
காணேவ பல ெவகினம் ஆய்த் ேதடல் ேபால் கவினும். $கந்த.00166.4
ஈ(த்த மாமதி சசி என்பது உலகு உேளா( இட்ட $கந்த.00167.1
வா(த்ைத அல்லது சரதேமா கடி மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) மருங்கில் $கந்த.00167.2
தூ(த்த ேகதனம் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேமனியில்
துடக்கப் $கந்த.00167.3
ேபா(த்த ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நிலாக் கஞ்சுகம் பீறிய ேபாலாம்.
$கந்த.00167.4
காட்சி ேமய அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கடி மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) கதலிைக
காணூஉச் $கந்த.00168.1
சூட்சி நாடிய பrதியும் கீ ழ் உறத் ெதாட(ந்தான் $கந்த.00168.2
மாட்சி ேதய்ந்திலன் வரன் முைற மனப்படும் மதிேயா( $கந்த.00168.3
தாட்சி ெசய்யினும் மைனய( பால் அணுகுேமா தவறு. $கந்த.00168.4
புைட பரப்பிய புrைசயின் நால் திைசப் புறத்தும் $கந்த.00169.1

தட நிைலப் ெபரும் ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.) உளது அழல் நிறத்துக்
$கந்த.00169.2
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) உச்சியின் வதனம் ஒன்று இன்றிேய காண்பான்
$கந்த.00169.3
அைடதல்_ெதா.ெப.(அைட_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) உற்றிடும் திைச
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ெபாருவின அைவேய. $கந்த.00169.4
என்று மாமதிக் கடவுளும் பிறரும் ஈrயல் பாங்கு $கந்த.00170.1
குன்றேம எனக் கீ ழ்த் திைச அதன் ஒடும் குடபால் $கந்த.00170.2
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.)
கடக்க_குைற.எச்.(கடக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அல( வாய்தலின் ெநறிேய
$கந்த.00170.3
ெசன்று-ெசன்று_அ.ெதா.(ெசன்று-ெசன்று_அ.ெதா.) ேபாய் அப்புறத்து ஏகின(
திrவா(. $கந்த.00170.4
தC புரத்து இைட மடுத்தவன் ஆைணயால்
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00171.1
மா புரத்து இைட வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெதாடும் கடி மதில்_ெப.(மதில்_ெப.)
வைரப்பில் $கந்த.00171.2
ஆ புரத்த வாய்க் கிள(ந்தேவ அைமத்தவன் என்னக் $கந்த.00171.3
ேகாபுரத்து இைடக் ெகாழுந்து ேபால்
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாடிகள். $கந்த.00171.4
மாட மாளிைக மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.)
மருங்கில் $கந்த.00172.1
ேகாடி ேகாடியின் ேமலும் உண்டு அன்னதா( குணிப்பா( $கந்த.00172.2
ஆடு ேகதனத்து அளைவயும் அன்னேத அகல் வான்_ெப.(வான்_ெப.) $கந்த.00172.3

ஊடு ேபாகலாது அலமரும் பறைவகள் ஒப்ப. $கந்த.00172.4
சிகர மால் வைர அன்ன மாளிைக ெதாறும் சிவணும் $கந்த.00173.1
மகர ேதாரண மாடிகள் பல உற வயங்கல்ெதா.ெப.(வயங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $கந்த.00173.2
இகலும் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) ேகாள் இரண்டுமாய்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வடிவு எய்தி $கந்த.00173.3
அகல் விசும்பு இைடக் கதி(களின் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) அைறத்து அைனய.
$கந்த.00173.4
ெசம் ெபான்னில் புr நிைல உைடத் திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) அம் ேத(கள்
$கந்த.00174.1
அம் பரத்து இைட வசி உற வற்று
C
வற்று
C
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00174.2
தம்பம் உற்று அலமருவன ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேகால்
தைலயில்_ெப.(தைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கந்த.00174.3
பம் பரத்து உருத் திrப்பு உறக் கறங்கிய படிய. $கந்த.00174.4
பளிங்கினால் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதற்றியின்
தைலமிைசப் பனிேதாய் $கந்த.00175.1
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகாள் நித்திலம் ெசம் மணி_ெப.(மணி_ெப.) குயிற்றிய
ைவப்பில் $கந்த.00175.2
துளங்க நாற்றிய ெபான் மணிப் பாலிைக ெதாகுவ $கந்த.00175.3
குளம்_ெப.(குளம்_ெப.) ெகாள் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மல(ப் ெபாகுட்டு ஆயின
குறிக்கின். $கந்த.00175.4
ஓவியத்தின் மரகதத் தலத்தின் உம்ப(த் $கந்த.00176.1
தாவில் ஆடகத் தலம் மிைச நித்திலத் தலம் ேமல் $கந்த.00176.2

ேகாைவ பட்ட ெசம் மணித் தலம் ெபாலிதலால் ெகாண்மூ $கந்த.00176.3
மூ வைகக் கதி( வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெதrப்பது அம்
மூதூ(. $கந்த.00176.4
கன்னல் ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) எனும் ைமந்தரும் மாதரும்
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00177.1
மன்னு நித்தில மாளிைகப் பத்தியின் மாேட $கந்த.00177.2
ெபான்னவாம் சிைற மணி_ெப.(மணி_ெப.) மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) குழாத்ெதாடும்
ேபாகும்_ெப.எச்.(ேபா_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_ெப.எச்.குறி.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.00177.3
அன்னம் மா மதி முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) இைட நுைழந்து ேபாய் அைனய.
$கந்த.00177.4
தண்டம் ஆகிேய புவி உறு பணி எலாம்
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00178.1
அண்ட மீ மிைச இரவியும் மதியமும்
அைடதல்_ெதா.ெப.(அைட_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $கந்த.00178.2
கண்டு மாளிைகச் சூளிைக மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) ேபாய்க் கவ(
வான்_ெப.(வான்_ெப.) $கந்த.00178.3
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீற்றத்தின்
நா_ெப.(நா_ெப.) ெவறிந்து அன்ன பூம் ெகாடிகள். $கந்த.00178.4
ேதைன ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால்லா( ஒடு
ைமந்தரும் திைளக்கும் $கந்த.00179.1
மீ ன வாவி ேபால் வியன் படிகத்தினால்
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00179.2
தானம் மீ மிைசத் தயங்கிய முழு மணித் தலந்தான் $கந்த.00179.3

வான நின்றிடு ெதய்வத மானேம மானும். $கந்த.00179.4
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) தானவ( முனிவர( சித்தேராடு இயக்க( $கந்த.00180.1
வாவு கின்னர( உவண( கந்தருவ( மற்று உள்ேளா( $கந்த.00180.2
ஏவரும் தமது அகன்பதி இகந்து அவண் எய்தா $கந்த.00180.3
ேமவுகின்றன தனித்தனி இருக்ைக கண் மிகுமால். $கந்த.00180.4
தூங்கு குண்டிைக அருகு உறக் கால் எதி( தூண்டி $கந்த.00181.1
ஓங்கு நாசிேமல் விதி முைற நயனங்கள் உறுத்தி $கந்த.00181.2
ஆங்கு ஒ( ஆசனத்து இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரன்
அடி அகத்து அடக்கிப் $கந்த.00181.3
பாங்க( மா தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrகுந( சாைலகள் பலவால். $கந்த.00181.4
பாடு நான் மைற அந்தண(_ெப.(அந்தண(_ெப.) ேவள்விகள் பயில $கந்த.00182.1
மூடு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புைக அண்டமும் கடந்தன முன்னம் $கந்த.00182.2
ேதடு கின்றது ஓ( பரஞ்சுட( மீ ட்டும் இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திறத்தால்
$கந்த.00182.3
நCடு கின்றேதா என்று நான் முகத்தனும் நிைனய. $கந்த.00182.4
நான் மைறக் குலத்து அந்தண(_ெப.(அந்தண(_ெப.) நைவயறு காட்சி $கந்த.00183.1
ஊன் மைறத்திடும் உயி( என ஓம்பிய ஒழுக்கா( $கந்த.00183.2
ேமல் முைறக் கண் ஓ( ஐம்புலப் படிற்றிைன ெவன்ேறா( $கந்த.00183.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) மைறத்திடு மாளிைக வதியும்
C
மலிந்த. $கந்த.00183.4
ஏவு பல்பைட வலியின( ெவம்சமம் இகந்ேதா( $கந்த.00184.1
நாவினால் மைற பயில்பவ( நணுகுறு நலத்தால் $கந்த.00184.2

ேகாவு நCள் நக( மறுகு எலாம் குரு மணிச் சிகரத் $கந்த.00184.3
ேதவு நCள் நக( நிைலைமேய ேபால்வது ெதrயின். $கந்த.00184.4
அணியின் ஓங்கலும் பன் மணிக் குவால்களும் ஆ(வம் $கந்த.00185.1
தணிவில் ஆடகக் குைவகளும் பிறவும் முன் தைழப்பக் $கந்த.00185.2
கணிகணான் உறு கற்பகம் அைனயன காட்சி $கந்த.00185.3
வணிக( ஆவணத் ெதற்றிகள் வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) ெதாறும்
வயங்கும். $கந்த.00185.4
கங்ைக மா மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ெபருங் குலத்த(
காசினியின் $கந்த.00186.1
மங்ைகயாள் அருள் புrதரு மகா( எனும் வழக்கு ஓ( $கந்த.00186.2
ெசம் கண் மான் நிக( ெவறுக்ைகய( அயன் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.)
ேச(ந்ேதா(_வி.அ.ெப.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ(_பட(.பன்.) $கந்த.00186.3
துங்க வதியும்
C
ஏைனய( மறுெகாடும் ெதாகுேம. $கந்த.00186.4
கண்டு ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைவ உண்டு உயி(த்து
உற்று அறி கருவி $கந்த.00187.1
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஐம்புலன் ஒருங்கு உற
நடாத்திய ெகாள்ைகத் $கந்த.00187.2
ெதாண்ட( கூட்டமும் விழிவழிப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) உகத் ெதாழும் ைக
$கந்த.00187.3
அண்ட( கூட்டமும் ஆலயம்_ெப.(ஆலயம்_ெப.) ெதாறும் ெதாறும் அறாவால்.
$கந்த.00187.4
ஆதி நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) எகினத்தின் அடிகளும் அமலன்
$கந்த.00188.1

பாதியாளன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உவணத்தின் அடிகளும் பனிக்கா(
$கந்த.00188.2
நாதனூ( தரு தந்தியின் அடிகளும் நாளும் $கந்த.00188.3
வதி
C வதிகள்
C
ெதாறும் காண் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) விளங்கும்.
$கந்த.00188.4
மாவின் ஓைதயும் களிற்று இன ேதாைதயும் மருங்கின் $கந்த.00189.1
ேமவும் ேத(களின் ஓைதயும் கவிைகயாய்
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00189.2
காவு சூழ் தரு மன்ன(_ெப.(மன்ன(_ெப.) சீ( ஓைதயும் கறங்கும் $கந்த.00189.3
ேதவ துந்துபி ஓைதயும் இறுத்தில ெதருவு. $கந்த.00189.4
நாட்டியச் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) யாைவயும் சிவனது
நடனம் $கந்த.00190.1
பாட்டு இைசத்திறம் யாைவயும் அன்னேத பதி ஓ( $கந்த.00190.2
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருப்பன யாைவயும்
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) இைசக் ேகள்வி $கந்த.00190.3
கூட்டம்_ெப.(கூட்டம்_ெப.) யாைவயும் மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ெதாண்டு
ெசய் கூட்டம். $கந்த.00190.4
பால் உறுந் ததி இழுது ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இருக்ைககள் பலவும் $கந்த.00191.1
ேகாலம் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அந் நக( இைட
அைவ உைற கூவல் $கந்த.00191.2
ேபாலும் ஆயிைட மா தவத்து அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.)
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) புrயும் $கந்த.00191.3
சாைல ஆயின வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இலா அடிசிலம் சாைல. $கந்த.00191.4

அளவு இல் பற்பகல் தம்மினும் நCங்கிேயா( அடுத்த $கந்த.00192.1
கிைளஞ( வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழி எதி(
தழC இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) கிளத்தி $கந்த.00192.2
உளம் மகிழ்ந்தவ(க் கூட்டும்_ெப.எச்.(கூட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இன் அடிசில் ேபால் உறுேவா( $கந்த.00192.3
எளிதி னுங்கிட வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆல் ஓதன இருக்ைக. $கந்த.00192.4
மாட மாளிைக வாயில் ெதாறும் ெதாறும் $கந்த.00193.1
நCடூ கண் உள( ஆம் என நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்று
$கந்த.00193.2
ஆடு சித்திரப் பத்தி அமரரும் $கந்த.00193.3
நாடி ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நயந்திடப் பட்டேத.
$கந்த.00193.4
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) தC(ந்த_ெப.எச்.(தC(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விரவி கடூண்டிய $கந்த.00194.1
சில்லி ஆழித் திகr கண் மானுமால் $கந்த.00194.2
மல்லன் மா நக( ைமந்த(கள் ஊ( தரும் $கந்த.00194.3
பல்வைகச் சுட(ப் பண் உறு ேத(கேள. $கந்த.00194.4
ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) ஆதி வியன் கவி யாைவயும் $கந்த.00195.1
ெதள்ளிதின் ெமாழி ெதன் கைலேய முதல் $கந்த.00195.2
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) பல்கைல ஓது கின்றா(களும் $கந்த.00195.3
வள்ளிேயா( களும் மன்று ெதாறும் ஈண்டுவா(. $கந்த.00195.4

இகலும் ேவழத்து_ெப.(ேவழம்_ெப.+அத்து_சாr.) எயிற்றிைன எய்ந்திடும்
$கந்த.00196.1
நகிலினா( கண் நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) குழன் ேமல் இடும் $கந்த.00196.2
அகிலின் ஆவியும் ஆய் மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) ேமல்
$கந்த.00196.3
முகிலும் ேவற்றுைம இன்றி முயங்குேம. $கந்த.00196.4
பண்ணின் ஓைசயும் பானைல ெவன்றிடும் $கந்த.00197.1
கண்ணினா(கள் களி நட ஓைசயும் $கந்த.00197.2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ணரம்பிய தந்திr ஓைசயும் $கந்த.00197.3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உேளா(க்கும் விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) எனல் ஆயேவ.
$கந்த.00197.4
அணிகுலாவும் அரம் ைபய( காைளய( $கந்த.00198.1
நணிய_குறி.வி.மு.(நணி_ெப.+அ_பட(.பன்.) ேதாைள நயப்பு உற நாகரும்
$கந்த.00198.2
கணிைக_ெப.(கணிைக_ெப.) மாதைரக் காமுற ேமவலான் $கந்த.00198.3
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெகாள் காஞ்சி மதன் அரசு ஆயேத. $கந்த.00198.4
கூற்றில் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெகாைலக்
கrத் தானமும் $கந்த.00199.1
ஏற்றில் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இைடய(_ெப.(இைடய(_ெப.) தம் ேசrயின் $கந்த.00199.2
ஊற்றில் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒண்பாலும்
உடன் உறா $கந்த.00199.3

ஆற்றில் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஆவணம் ேதாறுேம. $கந்த.00199.4
பண் உள( நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) இயல் பாணிக்கு ஏற்றிட $கந்த.00200.1
எண் உள கணிைகய(_ெப.(கணிைகய(_ெப.) இனத்ெதாடு ஆடலும் $கந்த.00200.2
கண் உள( ஆடலும் காமன் ஆடலும் $கந்த.00200.3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உள( ஆடலும்
ெவறுப்ப_குைற.எச்.(ெவறுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேமவுேம. $கந்த.00200.4
அrைவய( ைமந்த(கள் அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நCத்தேத $கந்த.00201.1
திருமகள் காமுறும் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ஆகுேமல் $கந்த.00201.2
கருதரு நான்முகக் கடவுட்கு
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $கந்த.00201.3
ெபாருவரு நக( வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) புகலல் பாலேதா. $கந்த.00201.4
மாறாய்ச் சிறா(கள் எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடிய
மான் மதத்தால் $கந்த.00202.1
ேசறாய்ப் ெபான் சுண்ணத்து உல( வாய்ப்பனி நC(கள் சிந்த $கந்த.00202.2
ஆறாய்ப் பளிதத்தினில் வால் உகத்து ஆறும் ஆகி $கந்த.00202.3
ேவறாய் புவிேயா( உண(வாம் என ேமய வதி.
C $கந்த.00202.4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) எந்திய வானவன் தன்ைன
ஒத்தான் $கந்த.00203.1
எண்டாவிய மாமதன் ஏந்திைழயா( இலஞ்சி $கந்த.00203.2
வண்டாமைர பூத்தன ஒத்தன( வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசந்ேதன் $கந்த.00203.3

உண்டு ஆடிய ேதன்கைள ஒத்தன( ஓங்கல் ைமந்த(. $கந்த.00203.4
ஏமம் குலவு முரசங்கள் இரட்ட வாசத் $கந்த.00204.1
தாமம் கமழ் பந்தrன் ஊடு தமக்கு இயன்ற $கந்த.00204.2
ஓமங்களின் மா மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) ெசய் தனது ஊ( குலாவும் $கந்த.00204.3
மா மங்கலேம உலப்பின்றி மலிந்தது அன்ேற. $கந்த.00204.4
மாகம் திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அகிலாவிெகாள்
மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) மீ தில் $கந்த.00205.1
பாகின் ெமாழியா( இளைமந்த( தம் பாலிேனாச்சப் $கந்த.00205.2
ேபாகும்_ெப.எச்.(ேபா_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_ெப.எச்.குறி.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சிவிறிப் பனி நC( புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) சிந்த என்று $கந்த.00205.3
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) சிதறும் ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
என்ன விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வதி.
C
$கந்த.00205.4
வன் மாமுைல ேயந்திய மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.) ைமந்த( ஆேனா(
$கந்த.00206.1
ெதான் மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) மீ தில்
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடு ெபான் சுண்ணேமாடு
$கந்த.00206.2
நன்மா மல(த் தாது_ெப.(தாது_ெப.) விசும்பு உற நண்ண ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.)
$கந்த.00206.3
ெபான் மா முகிலாய்ப் பனிநCrல்
ெபாழியும்_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற.
$கந்த.00206.4

தாரால் ெபாலி ெபான் புயவர(
C தவாது
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00207.1
ேத( ஆ(ப்பு நால்வாய்க் கrயா(ப்பும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ஆ(ப்பும் $கந்த.00207.2
ஏ( ஆ(ப்பு மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) பதி மானவ( ஈண்டு மா(ப்பும் $கந்த.00207.3
கா( ஆ(ப்பும் ேவைலக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஆ(ப்பும் கடுத்த அன்ேற.
$கந்த.00207.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உலகு
என்னவும் மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ெசம் $கந்த.00208.1
ேகான் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குடி
என்னவும் ேகாது உம்ப( $கந்த.00208.2
ஆேனா(க்கு நாக( உலேகா(க்கும் அவனிேயா(க்கும் $கந்த.00208.3
ஏேனா(க்கும் நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நகராகி
இருந்தது அவ்வூ(. $கந்த.00208.4
ேகாடு ெநறியும் இகலும் மனக் ேகாட்டம் ஆய $கந்த.00209.1
ேகடும் பிணியும் முதல் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகதம்
யாவும் $கந்த.00209.2
நCடும் பrேவாடு உைறவா( இைட நCங்கலாேல $கந்த.00209.3
வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
அந் நகேர எனில் என்னின் விளம்ப வற்ேறா. $கந்த.00209.4
ஏமேம தரு வாச்சிைன களும் அைனத்து ஆவிைல தளி( ெசய்யபூம் துகிராக்
$கந்த.00210.1

காம(பூ மணியா உதித்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காஞ்சி கண்ண( ஓ(
ஐவ(_ெப.(ஐவ(_ெப.) முன்கண்டு $கந்த.00210.2
தாம் இனிது அருளும் ெபாய்ைகயின் மருங்ேக தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) பிrகிலாது உறலால் $கந்த.00210.3
பூமி எண் காஞ்சி மாபுரம் எனும் ேப( புைனந்தது அப்ெபாருவிலா நகரம்.
$கந்த.00210.4
கருதியான் உறங்கு இராத்ெதாறும் முடிவில்
துஞ்சிய_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஊழிகள் ெதாறும்
$கந்த.00211.1
விைரய_வி.அ.(விைரய_வி.அ.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) அழித்திடும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அவ்வியன் பதி
எல்ைலயுள் சிறிதும் $கந்த.00211.2
வருவைத அஞ்சிப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) தனில்
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சத்தி
காத்திடலால் $கந்த.00211.3
பிரளய சித்து என்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திரு நாமம் ெபற்றது
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காஞ்சிஅம் ேபரூ(. $கந்த.00211.4
கயிைலயில் அரைன அம்ைம பூம் காவில் கண்கைள மூடலும் உலகில்
$கந்த.00212.1
பயில் உறு ெகாடிய விைன இருள் அகலும் பான்ைமயால்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மா நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) கீ ழ்
$கந்த.00212.2
இயல் ஒடும் பரமன் பூசைன இயற்றி இைரத்து எழும் கம்ைப கண்டு அஞ்சிச்
$கந்த.00212.3

ெசயன் முைற தழுவக் குைழந்து அருள் ெசய்யச் சிவபுரம் ஆனது அச்சீரூ(.
$கந்த.00212.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உைற மகவான் கrபுr தவத்தால் ெவற்பதாய்த் தன்ைன
முன்தாங்கு $கந்த.00213.1
புண்ணிய ேகாடி இபகிr மிைசேய ெபாருவிலா ேவதி உத்தரத்தில் $கந்த.00213.2
அண்ணல் அம் கமலத் திைசமுகன் ேவள்வி ஆற்றலும் அவற்கு அருள்
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.00213.3
கண்ணன் வந்திடலால் விண்டுமா புரமாம் கட்டுைர ெபற்றது
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காஞ்சி. $கந்த.00213.4
கா(த் திரு ேமனித் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துழாய் ெமௗலிக் கண்ணனும்
கமலேமல் அயனும் $கந்த.00214.1
ஆ(த்திடும் தரங்கப் பகீ ரதி மிைலந்த அவி( சைட அமலனும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00214.2
மூ(த்தி கடத்த உலகேம ேபால முன்னியப் பதி அம( ெசயலால் $கந்த.00214.3
சீ(த் திrமூ(த்தி வாசம் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப(
சிறந்தது அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கச்சி மா நகரம். $கந்த.00214.4
தரணி கண் முழுதும் புrதரும் விrஞ்சன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) புனிதமாம் ெபாருட்டால் $கந்த.00215.1
திருமகள் கணவன் கமடமாய்ப் பூைச ெசய்திடு கச்ச பாலயத்தில் $கந்த.00215.2
அரன் அடி பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அருச்சைன இயற்றி
அங்கண் வற்று
C
இருந்திடும் ெநறியால் $கந்த.00215.3
வரமிகு பிரம புரம் என ஒருேப( மன்னியது அன்னது ஓ( நகரம். $கந்த.00215.4
வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
உறு முத்தி ேபாகம் என்று அவற்றில் ெவஃகிய ெவஃகியாங்கு
என்றும் $கந்த.00216.1

கூடு உறு தவத்தால் வழிபடு ேவா(க்குக் ெகாடுத்திடும் தன்ைமயால் காம
$கந்த.00216.2
பீடம் என்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேப( ெபற்றது மல(ேமல் பிரமேன
முதலிேனா( தவத்ைத_ெப.(தவம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) $கந்த.00216.3
நாடின( ெசயலால் தேபாமயம் எனும் நணியது கச்சி மா நகரம். $கந்த.00216.4
சகங்கேளா( மூன்றில் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) உளது
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தரணி இத்தரணிமா நக(க்குள் $கந்த.00217.1
மிகுந்தருமத்தின் பலத்திைனத் தரலால் வியன் சகற் சாரம் என்று
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேப( $கந்த.00217.2
புகும் பrசுைடய அட்டசித்திகளும் ெபாருவின் மாதவ(க்கு அருள்திறத்தால்
$கந்த.00217.3
பக(ந்திடும் சகல சித்திஎன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேப( பைடத்தது கச்சி அம்
பதிேய. $கந்த.00217.4
உன் அரும் கயிைல நாயகன் உைமைய ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாகன Cலி என்று
உைரப்ப $கந்த.00218.1
அன்னவன் தனது காளிமங் கழிப்ப அங்கு கதிைலைய
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழலும் $கந்த.00218.2
முன்னவன் அவைள இந் நகrல் இருந்து முைற புrந்து அருள் என விடுப்பக்
$கந்த.00218.3
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) காத்திடலால் கன்னிக் காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.) என்னும்
கவின் ெபய( உைடயது கச்சி. $கந்த.00218.4
அrயேதா( கயிைலக் கணங்களில் ஒருவன் ஆன துண்டீரன் மாலதிபால்
$கந்த.00219.1

ெபருமயல் ெகாள்ளச் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) இவெளாடு நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருந்து
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) உற்று எம்பால் $கந்த.00219.2
வருெகன நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ேமன் மன்ன(_ெப.(மன்ன(_ெப.) பால் ேதான்றி
மற்றவேளாடு ேச(ந்து_வி.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரசு
$கந்த.00219.3
புr தரு ெசயலால் காஞ்சி துண்டீர புரம் எனப் புகல நின்றதுேவ. $கந்த.00219.4
தன்ைனேய அருச்சித்திட மல(க்குஏகித் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) தனில் கராவின்
வாய்ப்பட்டுத் $கந்த.00220.1
தன்ைனேய நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்ைனேய
அைழத்த தந்திையக் காத்த ெவாண் புயமால் $கந்த.00220.2
தன்ைனேய ேவண்டித் தழன் மகஞ் ெசய்யத் தண்டகற்கு எண்திைச அரசு
$கந்த.00220.3
தன்ைன ஈந்திடலால் தண்டக புரமாம் தனிப் ெபய( ெபற்றது அத்தனியூ(.
$கந்த.00220.4
அழகிய_ெப.அ.(அழகு_ெப.) அேயாத்தி மதுைரேய மாைய அவந்திைக காசி
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) காஞ்சி $கந்த.00221.1
விழுமிய துவைர எனப் புவி தன்னின் ேமலவாய் வடுஅருள்
C
கின்ற $கந்த.00221.2
எழு நகரத்துள் சிறந்தது காஞ்சி என்று எம்பிரான் உைமக்கு $கந்த.00221.3
ெமாழி தரு நகரம் நக( எனில் அதற்கு மூவுலகத்து ேந( உளேதா. $கந்த.00221.4
பங்கம் இல் வசிட்டன் பசுப் ெபாழி பாலி பட(ந்திடும் உத்தரம் ேசையச்
$கந்த.00222.1
ெசங்கமலத் ேதான் முதலிேனா( ஆட்டுத் திரு நதி ெதன் திைசச்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00222.2

அங்கு அவற்றிைடேய கம்பேம முதலாம் ஆலயத் தந்தரு ேவதி $கந்த.00222.3
கங்ைக காளிந்தி இைடப்படும் தலத்தின் முற்படும் காஞ்சி மா நகரம். $கந்த.00222.4
ெதால்ைலேயா( பிரமன் துஞ்சிய_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைலத் ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நCத்த ேமல்
அrேபால் $கந்த.00223.1
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மா(க் கண்டன்
கரத்தினில் கம்ைப ேச(ந்தது ஓ( தனிப் ெபரும் சூதம் $கந்த.00223.2
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) நC( இகந்து வள(தலும் மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) ஒன்று
எய்தவக் ெகாம்ப( ெதாட்டு இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.00223.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உைம குறிக் ெகாள் முதல்வைன
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நயந்தவன்
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அந் நகரம். $கந்த.00223.4
சைமயமா றிைனயும் தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) என வள(த்துச் சரா சர அணுக்கள்
உய்ந்திடுவான் $கந்த.00224.1
அைமதரும் எண்ணான்கு அறத்திைனப்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆதி பீடத்தில் வற்று
C
இருக்கும் $கந்த.00224.2
உைம அம( காமக் ேகாட்டிையக் கதிேரான் உடுபதி கணங்கள் சூழ் தரலால்
$கந்த.00224.3
இைமயவ( தமக்கும் திைச மயக்கு அறாத இயல் புைடயத்து அந் நகரம் என்றும்.
$கந்த.00224.4
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) ஓ( ேகாடி புrயினும் ஒன்றாம் பrவினில் தருமம் ஒன்று
இயற்றின் $கந்த.00225.1

ஏவரும் வியப்பக் ேகாடியாய்
மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இன்னது ஓ(
ெபற்றிைய நாடித் $கந்த.00225.2
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) கண் முனிவ( தம்பதம் ெவறுத்துச் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.)
அருச்சைன புrந்து அங்கண் $கந்த.00225.3
ேமவின( தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருத்தலால் காஞ்சி வியன் நக(ப் ெபருைமயா( விrப்பா(. $கந்த.00225.4
கங்ைக தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) அருள் ெபறு
ேவதாக் கண் பைட ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைலயினும் $கந்த.00226.1
அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாழுதுதினும்காஞ்சி
அழிஉறா இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பான்ைமயினால்
$கந்த.00226.2
துங்க ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பிைறயும் இதழியும் உரவும் சுராதிப(
முடிகளும் அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00226.3
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) ஓ( பங்கன் பைடத்தேத அன்றி மல( அயன் பைடத்தது
அன்று அதுேவ. $கந்த.00226.4
அrய பல் இைசயும் மைறபுனல் கங்ைக அரும் சிைலயில் இங்கு அங்கும்
உைறேவா( $கந்த.00227.1
சுர( தருவைனத்தும் கற்பக இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) துய்ப்பது ேவள்வி ஊண்
பூைச $கந்த.00227.2
உைர ெசப நடத்தல்_ெதா.ெப.(நட_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) வலம் வரும்
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) உன்னேல தியானம் வழ்ந்திடுதல்
C
$கந்த.00227.3
பரனடி வணக்க மாவது காஞ்சிப் பதிக்கு அலால் எந் நக(க்கு உளேத. $கந்த.00227.4

கண முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ெசக்க( ேபா(த்து எனும் கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.)
கஞ்சுகச் ெசம் நிறக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) $கந்த.00228.1
மணி_ெப.(மணி_ெப.) சுட( வயிரக் கிம்புr மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) மால்கr
முகத்தவன் வருசூ( $கந்த.00228.2
துணி பட எறிந்த ேவலவன் அயன் ேபால்
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாத்தன் மால் விசைய
$கந்த.00228.3
இைண இல் சீ(க்காளி முதலிேனா( என்று இனிது காத்திடுவது அந் நகரம்.
$கந்த.00228.4
அறு சமயத்தில் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைசவத்தின்
அன்றி வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
இலது எனத்
ெதளிந்து_வி.எச்.(ெதளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00229.1
பிற(_ெப.(பிற(_ெப.) அறியாது ெதான்ைம ேபால் இருந்து பிஞ்சகன் மீ து கன்
மலரால் $கந்த.00229.2
எறி தரு ேதர( அன்ப( தம் கலிங்கம் எழிலிகள் நைனத்தலும் சிரத்ைத $கந்த.00229.3
முைற புr சிைல ேமல் ேமாதிேனா( முதேலா( முத்தி
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைடயது அம் மூதூ(.
$கந்த.00229.4
ஈசனது அருளால் கயிைலைய நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இைமய மா மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) புrவான் $கந்த.00230.1
காசியில் இருந்து முடி உறாது ஏகிக் கனகமா நCழலில் பரைனப் $கந்த.00230.2
பூசைன புrந்து கம்ைப கண்டு அஞ்சிப் பூண் முைல_ெப.(முைல_ெப.) வைளக்
குறிப்படுத்தி $கந்த.00230.3
ஆசிலா அருள் ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இன்னு
ேநாற்றிடலால் அைனய காஞ்சிக்கு ேந( அதுேவ. $கந்த.00230.4

ஆருயி( முழுதும் வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்வான்
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) புr சாைலய அணித்தாப் $கந்த.00231.1
ேபரரவு இைறவன் தவத்தின் முன்
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிலத்திைடக்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்றும் $கந்த.00231.2
பூரணி ேநாற்று வழிபட அைணயாள் பூசைன
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) யாவ(க்கும் $கந்த.00231.3
காரணமான பரசிவன் அனந்த கைலெயாடு நிைலயது அக்காஞ்சி. $கந்த.00231.4
இன்னமும் உைமயாள் ேநாற்றிடும் ஆங்ேக இறப்பினும் பிறப்பினும் நிைலயாய்
$கந்த.00232.1
மன்னிேய உறினும் ஒருகணம் ஏனும் ைவகினும் மைறகளாம் தனிமா
$கந்த.00232.2
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பரஞ்சுட( புrயும் நடந்தr
சிக்கினும் அதைன $கந்த.00232.3
உன்னினும் முத்தி வழங்கு காஞ்சிையப் ேபால் உலகில் ேவறு
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நக( உளேதா. $கந்த.00232.4
கண்ணுதல் பரனும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துழாய் மவுலிக் கடவுளும் கமலம்
ேமல் அயனும் $கந்த.00233.1
விண்ணவ(க்கு இைறயும் ெகாற்ற மாலினியும் ேமைல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதான் மனுவும் $கந்த.00233.2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அளி புr துண் டீரனும் நள்ளா( சம(த்
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தண்டகனும் $கந்த.00233.3

அண்ணல் அம் கrகால் வளவனும் பிறரும் அரசு
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அளித்தது_ெதா.ெப.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) அந் நகரம்.
$கந்த.00233.4
ேவைல சூழ் உலகில் எங்கணும் இருபால் வட்டிைன
C
ெவஃகிேனா(க்கு உதவும்
$கந்த.00234.1
ஆலய நூற்று எட்டு உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) மற்று அவற்றுள் ஐம் முகப் பரஞ் சுட(
அமரும் $கந்த.00234.2
ேகாலம் ஆ( நிலயம் இருபது மாேயான் ேகா நக( எட்டு மாக்குழுமி $கந்த.00234.3
நால் எழு தானம் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) அந் நக( ேபால்
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) புகழ் நகரம் மற்று எவேனா. $கந்த.00234.4
கச்ச பாலயேம கம்பேம மயானம் கவின் ெகாள் காேராண மாகாளம் $கந்த.00235.1
பச்சி மால் அய நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அேநகபங் கடம்ைப பணாதர மணச்
C சரம்
வராகம் $கந்த.00235.2
ெமய்ச் சுர கரமுன்னி இராமம் வரட்டம்
C
ேவத நூபுர உருத்திர( கா $கந்த.00235.3
வச்சிர னகரம் பிரமமால் ேபறு மைற ைசயாம் சிவ ஆலயம்_ெப.(ஆலயம்_ெப.)
இருபான். $கந்த.00235.4
கrகிr அட்ட புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) திரு ெவஃகாக்
கருதும்_ெப.எச்.(கருது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊ( அகம் சகாள்
ஆங்கஞ் $கந்த.00236.1
சுர( புகழ் நிராகாரந் நிலாத்து திங்கட் டுண்ட நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) பாடகம்
இைனய $கந்த.00236.2
அr திரு முற்றம்_ெப.(முற்றம்_ெப.) எட்டைவ அன்றி அறுமதினாயிர நிலயம்
$கந்த.00236.3

பரசிவன் சத்தி குமர( மால் புறத்ேதா( பலரும் வற்றிருப்பது
C
அப்பதிேய.
$கந்த.00236.4
ஒன்று தC விளக்கம் ஈrடம் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மூன்று உற்றிடு ெதற்றி நால்
கரணம் $கந்த.00237.1
நின்றிடு தரு ஐந்து ஆறு புள்_ெப.(புள்_ெப.) ஏழு ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நதி எண்
ெபாது ஒன்பான் $கந்த.00237.2
மன்றலம் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) வியன் சிைல ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
பான் மன்ற அைவ பத்தின் ேமல் ஒன்று $கந்த.00237.3
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அம(ந்து_வி.எச்.(அம(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழுகு ெநறியில் அற்புதம்
ஆய் நிக( இலாது உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அந் நகரம். $கந்த.00237.4
சிறந்திடும் மதியும் இரவியும் மாழ்கச் ெசகம் எலாம் தனது ஒளி
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00238.1
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) புr காமக்ேகாட்டி மந்திரத்துள் அம்ைம வாழ் பிலத்தினுள்
அழியாது_எதி(.ம.வி.எச்.(அழி_வி.+ஆத்_எதி(.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00238.2
உைறந்திடும் தூண்டா விளக்கம் ஒன்று உதித்த உயி(த் ெதாைக இறந்திடா
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) ஒன்று $கந்த.00238.3
இறந்திடும் உயி(கள் பிறந்திடா விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) ஒன்று எம்பிரான்
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வ(C இடேம. $கந்த.00238.4
ேதாற்று உயி(க்கு உணவு_ெப.(உணவு_ெப.)
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஓ( ெதற்றி ெசாற்றைவ
உதவும் ஓ( ெதற்றி $கந்த.00239.1
ேதற்று ெசான் மூக(க்கு
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஓ(
ெதற்றி ெதற்றி மூன்று இைவ நக( எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $கந்த.00239.2

ஈற்றினில் கீ ழ்பால் அளக்கரும் ெதன்பால் இயல் ெபரும்
ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நதியும் $கந்த.00239.3
ேமற்றிைசப் பவள சயிலமும் வடபால் ேவங்கட ெவற்பும் நான்கு அரேண.
$கந்த.00239.4
மைறகளின் உருவாய்ப் ெபான் மல( தனிமா மலெராடு காய் இலாது என்றும்
$கந்த.00240.1
ெசறி தரு பலங்கள் உதவி நுங்கின(க்குச் சித்திகள் வழங்கு உறும் எகினம்
$கந்த.00240.2
ெவறி மல( பலவும் மல(ந்திடு மதூகம் விண்ணிைன
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஓ( அத்தி $கந்த.00240.3
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) பிrயாது இருந்தது ஓ( காஞ்சி
நல்நக( தன்னில் ஐந்தருேவ. $கந்த.00240.4
உம்ப( ஊண் பகிரும் சாதக மணிகள் உதவிடும் அன்ன நூல் உைரத்துக்
$கந்த.00241.1
ெகம்பு உறு கிள்ைள_ெப.(கிள்ைள_ெப.) அலகு ெசால் ஆந்ைத குைற ெபறில்
கூவுறாக் ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) $கந்த.00241.2
இம்பrல் பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) துைடத்திடும் ேநமி இைவ அறு
புள்_ெப.(புள்_ெப.) எழு நதிதான் $கந்த.00241.3
கம்ைப நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) பம்ைப மஞ்சன C( பிச்சி கலிச்சி ெபான் மண்ணி
ெவஃகாேவ. $கந்த.00241.4
குைர புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ேவட்ேடா(க்கு உதவிேய திrயும் கூவலம் ெபாதுக்கு
உறு முயல்ேபாய் $கந்த.00242.1
கr ெதாட( ெபாது ஏழ் இைச உறுெபாது மால் கண்டு இன்று இடுெபாது ேவேறா(
$கந்த.00242.2

உருவு ெசய் ெபாதுேவா( புற்றின் மா முழவம் ஒலித்திடும் ெபாதுத் திைச
மயக்கம்_ெப.(மயக்கம்_ெப.) $கந்த.00242.3
புrதரு ெபாது என் அம்ைம ேநாற்று அருளும் ெபான் ெபாது இைவகள் எண்
ெபாதுேவ. $கந்த.00242.4
முன் உறு பிணிகள் மாற்றிடும் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) முதல்வ(கள் முடி
உறும் காைலச் $கந்த.00243.1
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) முக்காலம் ெதrத்திடும்
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) கண் நுதேலான் $கந்த.00243.2
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அடி காட்டும் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.)
ேவண்டியது தந்திடும் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) ெமய்ஞ் ஞானம் $கந்த.00243.3
ெபான் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) வசீகரம் தரு நால்
ெபாய்ைகேயாடு ஒன்பதாம் ெபாய்ைக. $கந்த.00243.4
விடந்தைன அகற்றும் ஒருகல் ஆருயி(கள் ெமய்ப்பிணி மாற்றிடும் ஒருகல்
$கந்த.00244.1
அைடந்தவ( எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இைமயவராக அளித்திடும் ஒருகல்
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைடயால் $கந்த.00244.2
தடிந்திட ேவறு ஆய்த் துணி படு உடலம் சந்து ெசய் வித்திடும் ஒருகல்
$கந்த.00244.3
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பைட வrனும் அைவ இrந்ேதாட நிைல ெபறCஇ
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆங்ெகாருகல். $கந்த.00244.4
துஞ்சின( தம்ைம எழுப்புமாங்கு ஒருகல் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) வழக்கு
அறுத்திடும் ஒருகல் $கந்த.00245.1

எஞ்சல் இனிது அங்கு எடுத்துேளா( வினவில் ஈது எனக் காட்டிடும் ஒருகல்
$கந்த.00245.2
விஞ்சிய விைனகள் ஈ(த்திடும் ஒருகல் ேவந்தருக்கு அரசியல் உதவித்
$கந்த.00245.3
தஞ்சமது ஆக நின்றிடும் ஒருகல் தக்க கல்ைல இரண்டைவேய. $கந்த.00245.4
அயன் மைனச் ெசன்ேறா(_வி.அ.ெப.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஓ(_பட(.பன்.)
கணவைரப் பிைழத்ேதா( அடிகைள இகழ்ந்து உேளா( அணுகில் $கந்த.00246.1
துய( உறு மூைக ஆக்கும் ஓ( மன்றம்_ெப.(மன்றம்_ெப.) ேசார(முன்
சுழலும்_ெப.எச்.(சுழல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஓ(
மன்றம்_ெப.(மன்றம்_ெப.) $கந்த.00246.2
வியன் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) பலவாத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஓ(
மன்றம்_ெப.(மன்றம்_ெப.) விஞ்ைசகள்
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஓ(
மன்றம்_ெப.(மன்றம்_ெப.) $கந்த.00246.3
மயல் புrகின்ற ெபாழுெதாடு திைசயின் மயக்கு அறத்
ெதளிக்கும்_ெப.எச்.(ெதளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஓ(
மன்றம். $கந்த.00246.4
நாக( உய்க்கும் பிலத்தது ஓ( மன்றம்_ெப.(மன்றம்_ெப.) நவமணி உதவும் ஓ(
மன்றம்_ெப.(மன்றம்_ெப.) $கந்த.00247.1
மாக( ேப( அமி(தம் இருக்கும் ஓ( மன்றம்_ெப.(மன்றம்_ெப.) வடிவிைன
மைறப்பது ஓ( மன்றம்_ெப.(மன்றம்_ெப.) $கந்த.00247.2
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அறாது ெபாழியும்_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஓ(
மன்றம்_ெப.(மன்றம்_ெப.) வியன் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) கங்குலாக் கங்குல்
$கந்த.00247.3

ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பகலா இருப்பது ஓ(
மன்றம்_ெப.(மன்றம்_ெப.) ஐ இரண்டு ஒன்று மன்று அைவேய. $கந்த.00247.4
ஈங்கு இைவ அன்றிச் சிைலகளும் தருவும் இடங்களும் கூவலும் நதியும்
$கந்த.00248.1
பாங்கு உறு குளனும் தC(த்தமும் பிலமும் பழனமும் ேசாைலயும் பிறவும்
$கந்த.00248.2
ஆங்கு அைவ அனந்த ேகாடி உண்ேடா( ஒன்று அளவில் அற்புதத்தன அவற்ைறப்
$கந்த.00248.3
பூம் கமலத்ேதான் சுருக்கு அற விrத்துப் புகலினும் உலப்பு உற அற்ேறா.
$கந்த.00248.4
ேதாட்டல( வனசத் திைசமுகன் முன்னம் ெசாற்றன
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அடி வணங்கிக் $கந்த.00249.1
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் சனசன் வியாதனுக்கு
உைரப்ப ேகடு இல் சீ( வியாதன் அங்கு
உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00249.2
மாட்டு உறு சூதன் தனக்கு இயம்புதலும் மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
முனிவர(க்கு இைசத்த $கந்த.00249.3
பாட்டினில் அடங்காக் காஞ்சியின் ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) பக(ந்திடத்
தமியனுக்கு எளிேதா. $கந்த.00249.4
ெசால் படும் இைனய காஞ்சித் ெதான் நக( அதற்கு நாப்பண் $கந்த.00250.1
கற்புறும் இைமய வல்லி கருைணயால் ைவகி ேநாற்கும் $கந்த.00250.2
ெபாற்பு உறு காமக் ேகாட்டம் ேபாலேவ அதற்கு ஓ( சாrல் $கந்த.00250.3
எற்படு குமர ேகாட்டம் என்று ஒ( ஆலயம்_ெப.(ஆலயம்_ெப.) உண்டு அன்ேற.
$கந்த.00250.4

ஆவது ஓ( குமரக் ேகாட்டம் அதனிைட அரன் கண்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00251.1
தூ உைட எஃகம் ஒன்றால் சூ( முதல் ெதாைலயச் ெசற்றுத் $கந்த.00251.2
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைறைய மாற்றிச்
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) மகபதிக்கு
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00251.3
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குமர மூ(த்தி வியத்தக
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாேதா. $கந்த.00251.4
ேமவரும் கூடல் ேமைல ெவற்பினில் அைலவாய் தன்னில் $கந்த.00252.1
ஆவின் நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) குடியின் அல்ேல ரகம் தனில் தணிைக ஆதிப்
$கந்த.00252.2
பூ உலகு உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) ெவற்பில் ெபாற்பு உறும் ஏைன ைவப்பில்
$கந்த.00252.3
ேகாவில் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளி
ைவகும் குமர ேகாட்டத்து ேமேயான். $கந்த.00252.4
வச்சிரம் எடுத்த ெசம்மல் ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
துறக்கம் தன்னில் $கந்த.00253.1
அச்சுதன் பதத்துக் கப்பால் ஆன தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பதத்தில்
விண்ேணா(_ெப.(விண்ேணா(_ெப.) $கந்த.00253.2
ெமச்சுறு கந்த ெவற்பில் வற்று
C
இருந்து அருளும் மா ேபால் $கந்த.00253.3
கச்சியில் குமர ேகாட்டம் காதலித்து அமரும்கந்தன். $கந்த.00253.4
ஈண்டு உள தரணி முற்றும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) தC( வான ைவப்பும்
$கந்த.00254.1

ஆண்டைக_ெப.(ஆண்டைக_ெப.) மகவான் சீரும் அம்புயன் முதேலா( வாழ்வும்
$கந்த.00254.2
மாண்டிடல் பிறத்தல் இன்றி மன்னிய வடும்
C
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00254.3
ேவண்டின( ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.) ேவலவன் புrந்து ேமவும். $கந்த.00254.4
ெகாண்டைல அளக்கும் ெநாச்சிக் குமரக் ேகாட்டத்துச் ெசவ்ேவள் $கந்த.00255.1
கண்டிைக வடமும் தூ நC(க் கரகமும் கரத்தில் ஏந்திப் $கந்த.00255.2
பண்ைடயில் அயைன மாற்றிப்
பைடத்து_வி.எச்.(பைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் ேவடம் தாங்கி
$கந்த.00255.3
அண்ட(கள் எவரும் ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருள்
புrந்து அம(ந்தான் அன்ேற. $கந்த.00255.4
ஆயது ஓ( காஞ்சி மூதூ( அதன் இைட அம்புயத்தின் $கந்த.00256.1
ேமயவன் தனது புந்தி விமலம் ஆம் ெபாருட்டான் ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$கந்த.00256.2
மாயவன் கமடம் ஆகி வழிபடு தலத்தின் முக்கண் $கந்த.00256.3
நாயகன் தைனய(ச் சித்து நாமகளுடன் ஆங்கு உற்றான். $கந்த.00256.4
உற்றிடுகின்ற நாளில் உலகினில் அறத்ைத ஆற்றி $கந்த.00257.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) பலவும்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நண்ணிய முனிவ(
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.00257.2
மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ஏகிக் கஞ்ச மல( மிைச
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஐயன் $கந்த.00257.3

ெபான் திருவடிையத் தாழ்ந்து ேபாற்றின( புகலல் உற்றா(. $கந்த.00257.4
அத்தேகள் இந்நாள் காறும் அடியம் இல் அறத்ைத ஆற்றி $கந்த.00258.1
இத்தல நகரம் எங்கும் இருந்தனம் இனிேமல் நாங்கள் $கந்த.00258.2
சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) அது ஒருங்க ேநாற்று ெசய்கடன் இயற்றி ைவக
$கந்த.00258.3
ெமய்த்தவ வனமது ஒன்ைற விளம்பிேய விடுத்தி என்றா(. $கந்த.00258.4
என்றலும் தருப்ைப ஒன்ைற ஏழ் உலகு அளித்ேதான் வாங்கி $கந்த.00259.1
ஒன்று ஒருதிகிr ஆக்கி ஒய்ெயன உருட்டிப் பாrல் $கந்த.00259.2
இன்று இதன் பின்ன( ஆகி எல்lரும் ஏகியீது $கந்த.00259.3
நின்றிடும் வனத்தின் ஊேட நிைலப் பட இருத்தி( என்றான். $கந்த.00259.4
திருப் பதுமத்து வள்ளல் ேசவடிக் கமலம் தாழா $கந்த.00260.1
விருப் ெபாடு விைட ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏக
விைரவினில் அன்னான் விட்ட $கந்த.00260.2
தருப்ைபயின் ேநமி ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ( தனி
வனத்தில் இறுத்தேலாடும் $கந்த.00260.3
இருப்பிடம் எமக்குஈது என்னா இருந்தவ( இருந்தா( அங்ஙன். $கந்த.00260.4
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) அண்ணல் உய்த்த தருப்ைபயின் ேநமி தன்னால்
$கந்த.00261.1
நாமம் அது ஒன்று ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைநமி
சாரணியம் ைவகும் $கந்த.00261.2
தூ முனிவர(கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெசால்லரும்
தவத்ைத_ெப.(தவம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) ஆற்றி $கந்த.00261.3

மா மைற ெநறியின் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மகம்
ஒன்று புrதல் உற்றா(. $கந்த.00261.4
அகன் அம( புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) ஓ( நான்கும் ஆன்று அைம ெபாருட்டால்
ஆங்கு ஓ( $கந்த.00262.1
மகவிைன ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாலிதாம் உண(ச்சி எய்தி
$கந்த.00262.2
இகல் அறும் உளத்த( ஆகி இருந்தன( இதைன நாடிச் $கந்த.00262.3
சுகன் என உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) சான்ற சூதமா முனிவன் ேபாந்தான்.
$கந்த.00262.4
முழுது உண( சூதன் தன்ைன முனிவர( கண்டு ேந( ேபாய்த் $கந்த.00263.1
ெதாழுதன( ெபrேயாய் எம்பால் உன்னலால் இன்ன ைவகல் $கந்த.00263.2
விழுமிது சிறந்தது என்னா வியத்தகு முகமன் கூறித் $கந்த.00263.3
தைழெயாடு தருப்ைப ேவய்ந்த தம்ெபரும் சாைல உய்த்தா(. $கந்த.00263.4
திருக்கிள( பீடம் ஒன்று திகழ்தர நடுவண் இட்டுச் $கந்த.00264.1
சுருக்கம் இல் ேகள்வி சான்ற சூதைன இருத்தி ஆங்ேக $கந்த.00264.2
அருக்கிய முதல நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அவனது
பாங்கராகப் $கந்த.00264.3
ெபாருக்கு என யாரும் ைவகி இஃது ஒன்று புகலல் உற்றா(. $கந்த.00264.4
முந்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ஞான்று தன்னில் முளr அம்ேதவன் ெசால்லால்
$கந்த.00265.1
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவண் இருந்ேதம் ஆக
மற்றியாம் புrந்த ேநான்பு_ெப.(ேநான்பு_ெப.) $கந்த.00265.2

தந்தது நின்ைன அற்றால் தவப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) யாங்கள் ெபற்ேறம்
$கந்த.00265.3
சிந்ைதயின் உவைக பூத்ேதம் சிறந்தது இப்பிறவி என்றா(. $கந்த.00265.4
அன்னது சூதன் ேகளா ஆதிஅம் பரைன
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00266.1
மன்னிய ேவள்வி ஆற்றி வால் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அதைன எய்தித்
$கந்த.00266.2
துன்னிய முனிவி( காணும் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) குழு
அைடதல்_ெதா.ெப.(அைட_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அன்ேறா $கந்த.00266.3
என் நிக( ஆயிேனாருக்கு இம்ைமயில்
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேபறு என்றான்.
$கந்த.00266.4
அவ்வழி முனிவ( ெசால்வா( அருமைற
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அண்ணல் $கந்த.00267.1
ெசவ்விய மாணாக்க(க்குள் சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உேளாய்திறல் சூ( ஆவி $கந்த.00267.2
வவ்விய ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அண்ணல் மாண் கைத
ேத(வான் பன்னாள் $கந்த.00267.3
இவ்ெவாரு நைச ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உள்ேள இயம்புதி எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) அது என்றா(.
$கந்த.00267.4
அம் ெமாழி சூதன் ேகளா அழல் படு ெமழுேக என்னக் $கந்த.00268.1
ெகாம் என உருக உள்ளம் குதூகலித்து வசம் ஆகி $கந்த.00268.2
ெமய்ம் மயி(_ெப.(மயி(_ெப.) ெபாடிப்பத் தூநC( விழித்துைண அரும்ப ஆசான்
$கந்த.00268.3

ெபாய்ம்ைமயில் படிவம் உன்னித்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைவ புகலல் உற்றான்.
$கந்த.00268.4
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) மதைல ஆசான் மா மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) தனது
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கந்த.00269.1
பன்னு ெசால் ெகாள்ேவான் ஈேவான் வழிபடுபண்பின் மிக்ேகான் $கந்த.00269.2
என்னும் இங்கு இவ(க்கு ஈவது ஏைனநூல் உங்கள் ேபாலச் $கந்த.00269.3
ெசந்ெநறி ஒழுகுவா(க்ேக ெசப்புவன் புராணம் முற்றும். $கந்த.00269.4
தைன நிக( பிற(_ெப.(பிற(_ெப.) இன்று ஆய சண்முகற்கு அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
சான்ற $கந்த.00270.1
முனிவி( காள் உைரப்ேபா( ேகட்ேபா( முத்திேச( காந்தத்து
உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) $கந்த.00270.2
வினவின C( அதைன இன்ேன விளம்புவன் புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) ேவறு இன்றி
$கந்த.00270.3
இனிது ேகண் மின்கள் என்னா எடுத்து இைவ இயம்பல் உற்றான். $கந்த.00270.4
முந்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காலத்தின் மூ உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) தன்னில்
$கந்த.00271.1
வந்திடும் உயி( ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வல்விைன
அதனாேல $கந்த.00271.2
அந்தம் இல் மைற எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அடி தைல_ெப.(தைல_ெப.)
தடுமாறிச் $கந்த.00271.3
சிந்திட முனிேவாரும் ேதவரும் மருள் உற்றா(. $கந்த.00271.4
ெநற்றியில் விழிெகாண்ட நிமலன் அது அருளாேல $கந்த.00272.1
அற்றம் இல் மைற எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஆதியின் வரலாேல $கந்த.00272.2

மற்று அதன் இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) மயல் அறேவ
நாடித் $கந்த.00272.3
ெதற்று என எவராலும் ெசப்புவது அrதாம் ஆல். $கந்த.00272.4
ஆனது ஒ( ெபாழுதின் கண் அமரரும் முனிேவாரும் $கந்த.00273.1
மா நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) மிைச ைவகும் மாக்களும் இைற
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $கந்த.00273.2
ஞானம் அது இல( ஆகி நவின் மைற ெநறி மாற்றித் $கந்த.00273.3
தC ெநறி பல ஆற்றிப் பனுவல்கள் சில ெசய்தா(. $கந்த.00273.4
அவனியில் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அருவிைன என
நCக்கிப் $கந்த.00274.1
பவ ெநறி அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) என்ேற பற் பலரும் ெசய்யப் $கந்த.00274.2
புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) அது உண்ேடானும் ேபாதனும் அது காணாச்
$கந்த.00274.3
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) அருளால் அன்றித் தC( கிலது இது என்றா(. $கந்த.00274.4
இன்ன பான்ைமைய எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இருவரும் $கந்த.00275.1
ெபான்னி நாடு புரந்திடும் மன்னனும் $கந்த.00275.2
துன்னு ேதவரும் சுற்றின( வந்திடக் $கந்த.00275.3
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) பாகன் கயிைலயில் ஏகினா(. $கந்த.00275.4
அந்தில் ெசம்ெபான் அணி மணிக் ேகாயிலின் $கந்த.00276.1
முந்து ேகாபுர முன் கைடயில் புகா $கந்த.00276.2
நந்தி ேதவைர நண்ெபாடு கண்டுநC( $கந்த.00276.3

எந்ைத யா(க்கு எம் வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) இைசப்பீ( என்றா(. $கந்த.00276.4
ேதவ ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) திருமுன்ன( ஏகிேய $கந்த.00277.1
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) நந்திக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழC இப் $கந்த.00277.2
பூைவ வண்ணனும் ேபாதனும் புங்கவ( $கந்த.00277.3
ஏவரும் ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தின( ஈண்டு
என்றான். $கந்த.00277.4
என்ற காைலயின் யாைரயும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விைடக் $கந்த.00278.1
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெகாண(க எனச் ெசப்பலும் $கந்த.00278.2
நன்றேத என நந்தி வணங்கிேய $கந்த.00278.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மான் முதல் ேதவைர
எய்தினான். $கந்த.00278.4
ெசம்ைம ேபாகிய சிந்ைதயைரக் ெகழC இ $கந்த.00279.1
எம்ைம ஆள் உைடயான் அருள்
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.00279.2
உம்ைம அங்கு வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) நுவன்றான் இனி
$கந்த.00279.3
வம்மின் நC( என வல்ைலயில் கூவினான். $கந்த.00279.4
விளித்த காைல_ெப.(காைல_ெப.) விழி வழி ேபாத நC( $கந்த.00280.1
துளிக்க நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கவல் ஓrஇக் $கந்த.00280.2
களிக்கு ெநஞ்சின( கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) எந்ைத முன் $கந்த.00280.3

அளித்தி யால் என்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) உடன் ஏகினா(. $கந்த.00280.4
புைட கடந்திடு பூத(கள்
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $கந்த.00281.1
தைட கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தடுப்பரும் ேவனிலான்
$கந்த.00281.2
பைட கடந்தவ( பாற்படும் எண் இலாக் $கந்த.00281.3
கைட கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின் அண்ணைலக்
கண்டன(. $கந்த.00281.4
முன்ன( எய்தித் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முைற
முைற $கந்த.00282.1
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) தாழ இைறஞ்சின( ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) இைடத்
$கந்த.00282.2
துன்னு மாதரம் தூண்ட வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அண்மினா( $கந்த.00282.3
உன்னும் அன்பின் உததயில் ஆழ்ந்து உளா(. $கந்த.00282.4
ஈ(க்கும் பாசத்து இருவிைன இன்ெறாேட $கந்த.00283.1
தC(க்கின்றாம் இவண் என்னும் ெசருக்கினால் $கந்த.00283.2
தூ(க்கின்றா( மல( ேசாதி ெபான் தாள்மிைச $கந்த.00283.3
ேபா(க்கின்றா( ெமய்ப் ெபாடிப்பு எனும் ேபா(ைவேய. $கந்த.00283.4
ேநய முந்த ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
நCங்கிய_ெப.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00284.1
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) எதி(ந்திடும் கன்றின் தைகைமயாய்த் $கந்த.00284.2

தூய வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) ெயாடு
ெதாழும் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) $கந்த.00284.3
வாயின் வந்தன வந்தன ேபாற்றினா(. $கந்த.00284.4
அண்ணல் ஈசன் வடிைவ அகந்தனில் $கந்த.00285.1
எண்ணின் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) பயக்குமால்
$கந்த.00285.2
கண்ணின் ேந( வரு காட்சிய( ஆயிடின் $கந்த.00285.3
ஒண்ணுேமா அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தம்
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஓதேவ. $கந்த.00285.4
ேமைல வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) ஒடு எம்பிரான்
$கந்த.00286.1
சீல ேமய திருமுன்பு ேமவினா( $கந்த.00286.2
மாலும் நான் முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அண்ணலும்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரு $கந்த.00286.3
பாலும் ஆகிப் பரவின( என்பேவ. $கந்த.00286.4
அம்புய ஆசனம் உைட அண்ணல் ஆழியான் $கந்த.00287.1
உம்ப ேராடு இத்திறம் உற்றுப் ேபாற்று_ஏவ.(ேபாற்று_வி.) உழிச் $கந்த.00287.2
ெசம் ெபான் ேந( முடி மிைசத் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ேச(த்திய $கந்த.00287.3
எம்பிரான் அருள் புrந்து இைனய கூறுவான். $கந்த.00287.4
ஒன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குைறகளும் உறாத பான்ைமயால் $கந்த.00288.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) அரசியல் நடந்தேவா எனாக்
$கந்த.00288.2
குன்றவில் உைடய ஓ( குழகன் ெசப்பலும் $கந்த.00288.3

நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மால்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைவ ெநறியில் கூறுவான்.
$கந்த.00288.4
ஆதியில் அயன் பைடப்பு அல்லது என் அருள் $கந்த.00289.1
ேமதியன் அடுெதாழில் ஏைன விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) $கந்த.00289.2
ஏதம் இல் ெசயன் முைற யாவும் கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $கந்த.00289.3
நாத நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) அருளினால்
நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அேரா.
$கந்த.00289.4
கருமணி மிடறு உைடக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) இன்னும்
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.00290.1
அருளுவது ஒன்று உளது அதைனக் கூறுவன் $கந்த.00290.2
இரு நில ேமலவ( யாரும் நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) தைனப் $கந்த.00290.3
பரம் என உண(கில( மாையப் பான்ைம ஆல். $கந்த.00290.4
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) தனது உrைமைய நிகழ்த்தி ேமன்ைம ஆல்
$கந்த.00291.1
என்றைன அயன்றைன எண்ணுவா( சில( $கந்த.00291.2
அன்றியும் நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) உடன் அேநக( தம்ைமயும் $கந்த.00291.3
ஒன்று எனேவ நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைரக்கின்றா( சில(. $கந்த.00291.4
காலமும் கருமமும் கடந்தது_ெதா.ெப.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ஓ(
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $கந்த.00292.1
மூலம் உண்ேடா என ெமாழிகின்றா( சில( $கந்த.00292.2

ேமலும் உண்ேடா சில விளம்ப விஞ்ைசயின் $கந்த.00292.3
பால் உறும் உண(ச்சிேய பரம் என்பா( சில(. $கந்த.00292.4
ஆற்று உறு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழுக்கு நCக்கலா( $கந்த.00293.1
ேசற்று இைட வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
என மைறகள்
ெசப்பிய $கந்த.00293.2
நCற்ேறாடு கண்டிைக நCக்கி_வி.எச்.(நCக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வன்ைமயால் $கந்த.00293.3
வற்று
C
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குறிெகாடு ேமவுவா( சில(. $கந்த.00293.4
காமேமாடு உவைகயும் களிப்பு நல்கலால் $கந்த.00294.1
வாமேம ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) என மதிக்கின்றா( சில( $கந்த.00294.2
ேதாம் இலா மூவைகத் ெதாழிலும் ேவள்வியும் $கந்த.00294.3
ஏமம் ஆ( ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) என இயம்புவா( சில(. $கந்த.00294.4
உைர இைச ஆதி ஆம் ஒலிகள் யாைவயும் $கந்த.00295.1
பிரமம் அேத எனப் ேபசுவா( சில( $கந்த.00295.2
அrது ெசய் ேநான்பினால்
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சித்திகள் $கந்த.00295.3
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) பிறிது இைல எனப் புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) கின்றா(
சில(. $கந்த.00295.4
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) ெகாள் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ெதாறும்
பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசய்திடும் $கந்த.00296.1
விரதமும் சீலமும் விைன கண் மாற்றிட $கந்த.00296.2
வருகலும் பிறவுமாய் அங்கம் விட்டு உயி( $கந்த.00296.3

பரவுதல்_ெதா.ெப.(பரவு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
என பகருவா(
சில(. $கந்த.00296.4
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அறிந்து உயி( ெதாறும் அது
அதுவாகிேய $கந்த.00297.1
பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.)
எலாம் ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேநான்ெபாடு
$கந்த.00297.2
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இட்டன துய்த்துக் கந்த
மற்று $கந்த.00297.3
இறந்திடல் முத்தி ஆம் என் கின்றா( சில(. $கந்த.00297.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நல மாதைர நண்ணும் இன்பேம $கந்த.00298.1
உன்னரும் முத்தி என்று உட்ெகாள்வா( சில( $கந்த.00298.2
இன்னன துைற ெதாறும் எய்தி யாவரும் $கந்த.00298.3
துன் அரும் பிறவியுள் துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) நCங்கலா(. $கந்த.00298.4
இறந்தன வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) உலகு எவரும் ேவத நூல் $கந்த.00299.1
மறந்தன(_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ(_பட(.பன்.) பவ ெநறி
மல்கி நாள்ெதாறும் $கந்த.00299.2
சிறந்தன அைவ உயி( ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதால்விைன $கந்த.00299.3
அறிந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருைளய
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அைமத்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வாயினும். $கந்த.00299.4

அங்கு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ேபாதம் உற்று ஆெசாrஇ மனச் $கந்த.00300.1
சங்ைகயும் அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) சரணேம உறப் $கந்த.00300.2
புங்கவ சிறிது அருள் புrய ேவண்டும் ஆல் $கந்த.00300.3
எம் கடம் ெபாருட்டு என இைறவன் கூறுவான். $கந்த.00300.4
இனிது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) அதற்கு இைசத்தும் ஆ(
உயி( $கந்த.00301.1
அைனயவும் பரப்புவன் ஆதலால் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) $கந்த.00301.2
விைன அறு ெநறிைமயால் ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) கிற்றி
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) $கந்த.00301.3
மனன் உறும் எண்ணிைன மறுத்தி மாசு இலாய். $கந்த.00301.4
காதலின் அருளுமுன் கைலயின் பன்ைமயில் $கந்த.00302.1
ேகாது அறும் ஓ( கைல ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேநமி சூழ் $கந்த.00302.2
ேமதினி அதன் இைட வியாதன் என்றிடு $கந்த.00302.3
ேபாதக முனி எனப் ேபாந்து ைவகுதி. $கந்த.00302.4
ேபாந்து அவண் இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்
புக(_ெப.(புக(_ெப.) இலா மைற $கந்த.00303.1
ஆய்ந்திடின் வந்திடும் அவற்ைற நால்வைக $கந்த.00303.2
வாய்ந்திட நல்கிேய மரபிேனா(க்கு எலாம் $கந்த.00303.3
ஈந்தைன அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) அகத்து இருைள நCத்தி ஆல். $கந்த.00303.4
அன்னது ஓ( மைறயிைன அறிந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ைமயமா $கந்த.00304.1

உன்னிய நிைலயின( உள்ளம் ேதறவும் $கந்த.00304.2
மன்னவ( அல்லவ( மரபிற்று ஏரவும் $கந்த.00304.3
இன்னம் ஓ( மைற உள இதுவும் ேகண்மதி. $கந்த.00304.4
ஏற்றமது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மைறக்கு_ெப.எச்.(மைற_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) முனம் $கந்த.00305.1
சாற்றிய ஆகமம் தனக்கும் ஆங்கு அது $கந்த.00305.2
வற்று
C
உற வருவதும் அன்று ேமன்ைம ஆல் $கந்த.00305.3
ஆற்றவும் நமது இயல் அைறயும் நCரேத. $கந்த.00305.4
என் ெபய( அதற்கு எனில் இனிது
ேத(ந்து_வி.எச்.(ேத(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உேளா( $கந்த.00306.1
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) அது அகற்றிடும் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) புராணம்
ஆம் $கந்த.00306.2
ஒன் பதிற்று இரு வைக உண்டு அவற்றிைன $கந்த.00306.3
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உைட நந்தி முன் அறியக் கூறிேனம். $கந்த.00306.4
ஆதியில் நந்தி பால் அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதான்ைம ேச( $கந்த.00307.1
காைதகள் யாைவயும் கருைணயால் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) $கந்த.00307.2
ேகாது அற உண( சனற் குமாரற்கு ஈந்தனன் $கந்த.00307.3
நCதிெயாடு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) இைட
நிலத்தில்_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) ேகட்டி ஆல். $கந்த.00307.4
என்னலும் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என
இைசந்து_வி.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாழ்ந்து எழC இ $கந்த.00308.1

முன்னவன் விைட ெகாடு முளிrயான் முதல் $கந்த.00308.2
துன்னிய வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ெதாைக ெயாடு ஏகிேய $கந்த.00308.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உலகத்தின் மால் சா(தல் ேமயினான். $கந்த.00308.4
சா(தலும் அயன் தைனச் சதம் அகத்தைன $கந்த.00309.1
ஆ( தரும் அமரைர அருளின் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) $கந்த.00309.2
ேச( தரு புரம் ெதாறும் ெசல்லற்கு ஏவிேய $கந்த.00309.3
கா( தரு ெமய்யுைடக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ைவகினான். $கந்த.00309.4
திருெவாடு மருவி ேயான் ெசறிவுற்று எங்கணும் $கந்த.00310.1
பரவுறும் இயல்ெபறு பகவன் ஆதலால் $கந்த.00310.2
தரணியில் அருளினால் தனது சத்தியில் $கந்த.00310.3
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கைல தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உடன் உதிக்க
உன்னிேய. $கந்த.00310.4
பங்கயத்து அயன் வழிப் பராசரப் ெபய(த் $கந்த.00311.1
துங்க நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) முனி பனித் தூவ எல்ைலயில் $கந்த.00311.2
கங்ைகயில் ேயாசனத் கந்திேயாடு உற $கந்த.00311.3
அங்கு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தம் இைட அவதrத்தனன். $கந்த.00311.4
மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) வதrகா வனத்தில் ைவகிேய $கந்த.00312.1
அற்றம் இல் வாதரா யணன் எனும் ெபய( $கந்த.00312.2
ெபற்றனன் ஆகி எம்பிரான் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஆைணயால் $கந்த.00312.3
கற்றிடாது உண(ந்தனன் கைர இல் ேவதேம. $கந்த.00312.4

ேமானகம் முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முனிவ(
ேமலவன் $கந்த.00313.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உண( மைற எனும் தரங்க ேவைலயில் $கந்த.00313.2
ஆனது ஓ( ெபாருளிைன அறிஞ( ெபற்றிடத் $கந்த.00313.3
தூ ெநறி ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நால் துைற
ெசய்தான் அேரா. $கந்த.00313.4
கைர அறு ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) ஆம் கடைல நான்க வாய்ப் $கந்த.00314.1
பிrநிைல ஆக்கிேய நிறுவு ெபற்றியால் $கந்த.00314.2
புைர தவி( முனிவரன் புகழ் வியாதன் என்று $கந்த.00314.3
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபய( ெபற்றனன் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ேபாற்றேவ.
$கந்த.00314.4
விரவிய மைற ெதr வியாதனாம் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) $கந்த.00315.1
குரவேன ஆம் சனற் குமாரன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இைட $கந்த.00315.2
இருவைக ஒன்பதாய் இயல் புராணமும் $கந்த.00315.3
மரெபாடு ேகட்டைவ மனத்துள் ெகாண்டபின். $கந்த.00315.4
ஏத்திடு சுருதிகள் இைசக்கும் மாண்ெபாருள் $கந்த.00316.1
மாத்திைரப் படாெவனா மாசு இல் காட்சிய( $கந்த.00316.2
பா(த்து_வி.எச்.(பா(_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண( பான்ைமயால் பல
வைகப் படச் $கந்த.00316.3
சூத்திரம் ஆனவும் ெசாற்று ைவகினான். $கந்த.00316.4
மயல் அறு பயிலேர ைவசம் பாயன( $கந்த.00317.1
சயிமினி சுமந்து வாம் தவத்த( நால்வ(க்கும் $கந்த.00317.2

வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) இருக்கு ஆதியாம் ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) நான்ைகயும்
$கந்த.00317.3
உய( உறு தவத்தினான் முைறயின் ஓதினான். $கந்த.00317.4
ேதால் வரு மைறகளின் சூத்திரத்ைதயும் $கந்த.00318.1
ேமல் வரு சயிமினி முதல ேமைதய( $கந்த.00318.2
நால்வரும் உண( இய நவின்று நல்கினான் $கந்த.00318.3
ஆல் வரு கடவுைள அைனய தன்ைமயான். $கந்த.00318.4
ெமய்ம் முனி அைனயைர விளித்து நC( இனி $கந்த.00319.1
இம்மைற இயல்பிேனா( எவ(க்கும் ஈம் என $கந்த.00319.2
அம்முைற நால்வரும் அைனய ேவத நூல் $கந்த.00319.3
ெசம்ைம ெயாடு அளித்தன( சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உேளா(க்கு எலாம். $கந்த.00319.4
அன்ன ேதா( முனிவரன் அதற்குப் பின்னேர $கந்த.00320.1
பன்னரும் ெதாைகயினால் பதிெனண் பான்ைமயாய் $கந்த.00320.2
முன் உறு புராண நூல் முழுதும்
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00320.3
இன்னருள் நிைலைமயால் எனக்கு நல்கினான். $கந்த.00320.4
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) அது உண(தரு வியாத மா முனி $கந்த.00321.1
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) ஆம் எைனக் கருைண
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைவ $கந்த.00321.2
ஓதுதி யாவரும் உணர_குைற.எச்.(உண(_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்றனன்
$கந்த.00321.3

ஆதலின் உலகினில் அவற்ைறக் கூறிேனன். $கந்த.00321.4
காமரு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துழாய்க் கண்ணன்
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00322.1
மா முனி அருளினால் மைறகள் யாைவயும் $கந்த.00322.2
ேதாமறு புராண நூல் ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.) யாைவயும் $கந்த.00322.3
ேநமி ெகாள் உலகு எலாம் நிலவி உற்றேவ. $கந்த.00322.4
நம்பனா(க்கு ஒருபது நாரணற்கு நான் $கந்த.00323.1
அம்புயத்தவற்கு இரண்டு அலr அங்கியாம் $கந்த.00323.2
உம்ப( வான்_ெப.(வான்_ெப.) சுட(களுக்கு ஓ( ஒன்று என்ப( ஆல் $கந்த.00323.3
இம்பrல் இைசக்கும் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புராணத்து எல்ைலேய.
$கந்த.00323.4
எதி( இல் ைசவேம பவிடியம் மா(க்கண்டம் இலிங்கம் $கந்த.00324.1
மதிெகாள் காந்த நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வராகேம வாமனம் மற்சம் $கந்த.00324.2
புதிய_ெப.அ.(புதிய_ெப.அ.) கூ(மேம பிரமாண்டம் இைவ சிவபுராணம்
$கந்த.00324.3
பதும ேமலவன் புராணம் ஆம் பிரமேம பதுமம். $கந்த.00324.4
கருது காருடம் நாரதம் விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) பாகவதம் $கந்த.00325.1
அrகைதப் ெபய( ஆக்கிேனன் அம்ம அழற் கைதயாம் $கந்த.00325.2
இரவி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) கைத பிரம ைகவ(த்தம் ஆம் இைவ தாம்
$கந்த.00325.3
ெதrயும் ஒன்பதிற்று இருவைகப் புராணம் ஆம் திறேன. $கந்த.00325.4

இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திறத்தவாம் புராணங்கள் ஒன்பதிற்று இரண்டின்
$கந்த.00326.1
அத்தனுக்கு உள புராணம் ஈ( ஐந்தினில் அடல் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $கந்த.00326.2
ைகத் தலத்தவன் காந்தத்துள் அன்னவன் கைதைய $கந்த.00326.3
ெமய்த் ெதாைகப் பட உைரப்பன் என்ேற முனிவிளம்பும். $கந்த.00326.4
பூ மிைச இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புத்ேதள் புrந்திடு
புதல்வ( தம்முள் $கந்த.00327.1
ஏமுறு தக்கன் ஈன்ற இருந் தனிக் குமr_ெப.(குமr_ெப.) ஆன $கந்த.00327.2
தCைமைய அகற்ற அம்ைம சிந்ைத
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைமய
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $கந்த.00327.3
மா மகளாகி ேநாற்று ைவகினாள் ைவகு_ஏவ.(ைவகு_வி.) நாளில். $கந்த.00327.4
அவுண(கேளாடு சூரன் அவனிேமல் ேதான்றி ேநாற்றுச் $கந்த.00328.1
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) அளிக்கப் ெபற்றுத்
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) யாவைரயும்
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00328.2
புவிதனில் உவr தன்னில் புங்கவ( புைனவன்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00328.3
தவல்_ெப.(தவல்_ெப.) அரும் மேகந்திரத்தில் ைவகினான்
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) சூழ. $கந்த.00328.4
அைனயேதா( காைல_ெப.(காைல_ெப.) ெவள்ளி அடுக்கலில் சனகனாதி
$கந்த.00329.1
முனிவர( தமக்குத் ெதால்ைல மூவைகப் பதமும்
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00329.2

இனியது ஓ( ஞானேபாதம் இத்திறம் என்று ேமானத் $கந்த.00329.3
தனிநிைல அதைனக் காட்டித் தற்பரன் இருந்தான் அன்ேற. $கந்த.00329.4
வற்று
C
இருந்து அருளும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) சூ( முதலா உள்ேளா( $கந்த.00330.1
ஆற்றவும் தCங்கு ெசய்ேத அமர(கள் சிலைரப் பற்றிப் $கந்த.00330.2
ேபாற்றிடும் சிைறயில் உய்ப்பப் புரந்தரன் முதலா உள்ேளா( $கந்த.00330.3
மாற்றரும் துயrன் மூழ்கி மைறந்தன( ஆகி ைவகி. $கந்த.00330.4
சங்கரன் ேமானத் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) சது( முகற்கு உைரப்ப அன்னான்
$கந்த.00331.1
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைண ேவைள உய்ப்ப விழித்தவன் புரம் நCறாக்கிப்
$கந்த.00331.2
பங்கயன் முதலா உள்ேளா( பலரும்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரங்கிப்
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.00331.3
அங்கு உைற ேமானம் நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அவ(க்கு அருள் ெசய்தான் ஐயன். $கந்த.00331.4
ஓ( எழுமுனிவ( தம்ைம ஓங்கலுக்கு இைறவன் தன்பால் $கந்த.00332.1
ேப( அருள் முைறயால் தூண்டி ெபருமணம் ேபசுவித்துப் $கந்த.00332.2
பா( அறு ேநான்பின் மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) பராபைர அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
ேத(ந்து_வி.எச்.(ேத(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00332.3
கா( அணி கண்டத்து எந்ைத கணங்கேளாடு இைமயம் புக்கான். $கந்த.00332.4
புைட அகல் இைமயம் தன்னில் புவனங்கள் முழுதும் ஈண்ட $கந்த.00333.1
வட புவி தாழ்ந்து ெதன்பால் உய(தலும் மலயம் தன்னில் $கந்த.00333.2

கடமுனி தன்ைன ேயவிக் கவுrைய
மணந்து_வி.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின்ன( $கந்த.00333.3
அடன் மத ேவைள நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அநங்கேன
ஆகச் ெசய்தான். $கந்த.00333.4
மன் புைன கயிைல தன்னில் மைல மகேளாடு
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00334.1
முன்பு என அம(ந்து_வி.எச்.(அம(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாதன் முழுது
உலகு உயி(கட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.00334.2
இன்பமும் புண(ப்பும் நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இைமயவ( யாரும் ேவண்டத் $கந்த.00334.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெபரு நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) கண் தCயால் சரவண
பவைனத் தந்தான். $கந்த.00334.4
அந்தம் இல் விைளயாட்டு உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) அறுமுகக்
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) தன்ைனத் $கந்த.00335.1
தந்திடும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) அன்ேனான் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.)
அம்தைலவராக $கந்த.00335.2
முந்திய விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ேச( ெமாய்ம்பன் முதலிய விலக்கத்து ஒன்பான்
$கந்த.00335.3
நந்தி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) கணத்திேனாைர நங்ைகபால் உதிப்பச் ெசய்தான்.
$கந்த.00335.4
அண்ணல் அம் குமரப் புத்ேதள் அலகுஇலா ஆடல்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00336.1
மண்ணுறு கடலும் ெவற்பும் வானமும் திrபு
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00336.2

துண் எனக் குழவிேய ேபால் ேதான்றிட அதைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00336.3
விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) யாரும்
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
சம( புrந்து நின்றா(. $கந்த.00336.4
ஆ( அம( ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளாைர அட்டு
உடன் உயிரும் நல்கிப் $கந்த.00337.1
ேப( உரு நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) காட்டிப்
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அரும் காட்சி
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00337.2
நாரதன் மகத்தில் ேதான்றி நடந்தது ஓ( ெசச்ைச தன்ைன $கந்த.00337.3
ஊ(தியது ஆகக் ெகாண்ேட ஊ(ந்தனன் ஒப்பு இலாதான். $கந்த.00337.4
மைற முதல் குடிைல தன்னின் மாண்ெபாருள் முைற கடாவி $கந்த.00338.1
ெவறிகமழ் கமலப் புத்ேதள் விைட ெகாடான் மயங்கக் கண்டு $கந்த.00338.2
சிைற இைட அவைன ைவத்துச் ெசகம் எலாம் அளித்துத் தாைத $கந்த.00338.3
குைற இரந்திடேவ விட்டுக் குறு முனிக்கு அதைன ஈந்தான். $கந்த.00338.4
ஆவது ஓ( காைல_ெப.(காைல_ெப.) ஈசன் அறுமுகப் பரைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00339.1
ஏவரும் முடிக்க ஒண்ணாது இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சூ( முதேலா( தம்பால் $கந்த.00339.2
ேமவிைன ெபாருது ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விrஞ்சேன முதலா உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $கந்த.00339.3
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) தம் இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) நCக்கிச் ெசல்லுதி குமர
என்றான். $கந்த.00339.4

விராவிய இலக்கத்து ஒன்பான் வரைர
C
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) பூத( $கந்த.00340.1
இராயிர ெவள்ளத் ேதாைர இகல் பைட மான்ேதேராடு $கந்த.00340.2
பராபரன் உதவித் தூண்டப் பன்னிரு புயத்தன் ஏகித் $கந்த.00340.3
தராதலம் புக்கு ெவற்ைபத் தாரகேனாடு ெசற்றான். $கந்த.00340.4
பூவினன் முதலா உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) புங்கவ( வழிபட்டு ஏத்தத் $கந்த.00341.1
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) தம் கிrயின் ைவகித் ெதன் திைச நடந்து தாைத
$கந்த.00341.2
ேமவரும் இடங்கள் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேமதகு ேசய்ஞல் நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.00341.3
மூஇரு முகத்தன் முக்கண் முன்னவன் பைடையப் ெபற்றான். $கந்த.00341.4
பரன் அருள் பைடையப் ெபற்றுப் பராசரன் சிறா(
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தத் $கந்த.00342.1
திரு அருள் புrந்து ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசந்திலின் ேமவிச் சூரன் $கந்த.00342.2
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ஒடு திருவும் சீரும் வாசவன் குைறயும் வாேனா(
$கந்த.00342.3
குரவைன வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அன்னான்
கூறேவ குமரன் ேத(ந்தான். $கந்த.00342.4
அறத்திைன உன்னி ஐயன் ஆடல் ேச( ெமாய்ம்பன் தன்ைன $கந்த.00343.1
உறத்தகு மரபில் தூண்டி ஒன் அலன் கருத்ைத ஓ(ந்து $கந்த.00343.2
மறத்ெதாடு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உள் வரC மேகந்திரம் அணுகிேய
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.00343.3

புறத்து உள தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ேயாரால் சூ( கிைள ெபான்றச் ெசற்று.
$கந்த.00343.4
சீய மா முகத்தன் என்னும் ெசருவலான் தைனயும் அட்டு $கந்த.00344.1
மாையயும் திருவும் சீரும் வரங்களும் பிறவு மாற்றி $கந்த.00344.2
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) இரு நால் அண்டத்து அரசனாம் சூரன் தன்ைன
$கந்த.00344.3
ஏெயனும் அளவில் ேவலால் இரு துணி
படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்றான். $கந்த.00344.4
துணிபடு சூரன் ஓ( பால் சூட்டு வாரணமாய் ஓ(பால் $கந்த.00345.1
பிணி முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ஆகி நிற்பப் ெபருந்தைக அவற்ைற யூ(தி
$கந்த.00345.2
அணி படு துவச மாக்கி அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ெசந்தில்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00345.3
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெசாr அருவி தூங்கும் வான்_ெப.(வான்_ெப.) பரம்
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) ேச(ந்தான். $கந்த.00345.4
ெதய்வத யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) என்னும் சீ( ெகழு
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) தன்ைன $கந்த.00346.1
அவ்விைட வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) ஆற்றி அங்ஙனம் சிலநாள் ைவகி
$கந்த.00346.2
ெமய்வியன் உலகில் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விண்ணவ(க்கு அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) ஆக்கி $கந்த.00346.3
எவ்வம் இல் மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) சூட்டி இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) தன்ைன
ைவத்தான். $கந்த.00346.4
சில்பகல் அம் கண் ேமவிச் ேசைனேயாடு அணங்கும் தானும் $கந்த.00347.1

மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) அம் கயிைல ேயகி மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.)
பங்குைடய அண்ணல் $கந்த.00347.2
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அடி வணங்கிக் கந்த ெவற்பு உைற நகrன் ஏகி
$கந்த.00347.3
எல்ைலயில் அருளால் ைவகித் தணிைகயில் எந்ைத வந்தான். $கந்த.00347.4
சாரலின் ஓங்கு ெதய்வத்தணிைக மால் வைரயின் மீ து $கந்த.00348.1
வரம்_ெப.(வ
C
ரம்_ெப.)
C
அது உைடய ேவேலான் வற்று
C
இருந்திடலும் அம் கண்
$கந்த.00348.2
நாரதன் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாழ்ந்து நைவ தவி(
எயின மாதின் $கந்த.00348.3
சீ( எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) நலத்ைதக் கூற அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.)
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) சிந்ைத ைவத்தான். $கந்த.00348.4
வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.) மால் வைரயில் ேபாந்து மான் இைடப்
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதய்வக் $கந்த.00349.1
கிள்ைளைய அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாற்றிக்
ேகடு இல் பல் உருவம் காட்டிக் $கந்த.00349.2
கள்ளேமாடு ஒழுகிப் பல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) கவ(ந்தனன் ெகாண(ந்து பின்ன(த்
$கந்த.00349.3
ெதள்ளு சீ( ேவட( நல்கத் திருமணம்_ெப.(திருமணம்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேந(ந்தான். $கந்த.00349.4
ெசருத் தணி வைரயில் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சில
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.)
தன்ேனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஓடு_கரு.ேவ.) $கந்த.00350.1
அருத்தியின் ேமவிப் பின்ன( அவெளாடும் கந்த ெவற்பின் $கந்த.00350.2

வைரத்தனிக் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்கு வான மின் பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.)
நCக்கிக் $கந்த.00350.3
கருத்து உற இருவேராடும் கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வற்று
C
இருந்தான் கந்தன். $கந்த.00350.4
என்று இைவ அைனத்தும் சூதன் இயம்பலும் முனிவ( ேகளாத் $கந்த.00351.1
துன்றிய மகிழ்வால் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) துளக்கி இங்கு இதைனப் ேபால
$கந்த.00351.2
ஒன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கைதயும் ேகேளம் உைரத்தைன சுருக்கியாங்கள்
$கந்த.00351.3
நன்றிதன் அகலம் ேகட்க நனிெபரும் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெகாண்ேடம்.
$கந்த.00351.4
என்னேவ முனிவ( ஆேனா( யாவரும் எடுத்துக் கூற $கந்த.00352.1
மன்னிய அருள் ேச( சூதன் மற்றவ( ஆ(வம்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00352.2
அன்னைவ சுருக்கம் இன்றி அைறந்தனன் அவ்வாறு ஓ(ந்து $கந்த.00352.3
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ெநறி வழாது யானும் வல்லவா ெதாகுத்துச்
ெசால்ேவன். $கந்த.00352.4
பாசம் நCக்கித் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பாற் படு நல்லருள் $கந்த.00353.1
ஈசன் நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) என எய்திேனா( $கந்த.00353.2
ேதசு மாற்றிச் சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெமய் ஒளி $கந்த.00353.3
வசு
C கின்றது ெவள்ளி அம் குன்றேம. $கந்த.00353.4

ஆறு சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாதி அம் பண்ணவன்
$கந்த.00354.1
ஏறு மூr ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ஏறும் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கண்
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $கந்த.00354.2
நCறு ேச( தரு ேகாலமும் நித்தைனத்து $கந்த.00354.3
ஏறும் அன்ப( தம் சிந்ைதயும் ேபான்றேத. $கந்த.00354.4
ேமான நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நிைல
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபற்றிய( $கந்த.00355.1
ஞானம் ஆ( பிழம்பு அன்ன நலத்தது ஆய் $கந்த.00355.2
ஊன் உலாய உயி(த் ெதாைக மாசு ஒrஇத் $கந்த.00355.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) எலாம்
ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்னவும் சான்றேத.
$கந்த.00355.4
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) ஆ(ந்த கடுக்ைக நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) கூவிைளத்
$கந்த.00356.1
ேதனவாம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) சிகரத்து இைட
$கந்த.00356.2
வான ஆறு வருதலின் மாசு இலா $கந்த.00356.3
ஞான நாயகன் ேபால நணியேத. $கந்த.00356.4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) துள வாற்புைன
தா(_ெப.(தா(_ெப.) முடிப் $கந்த.00357.1
பண்ணவன் கண் படுத்திடும் பால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) $கந்த.00357.2
கண்நுதற்கும் ஒ( காமரு பீடமாய் $கந்த.00357.3

நண்ணுகின்றது ேபாலும் நலத்தேத. $கந்த.00357.4
ெபாதியும் இன் அமுேதாடு ெபாருந்துவ $கந்த.00358.1
கதிrன் மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) கைற அறு காட்சிய $கந்த.00358.2
மதியம் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேகாடி
மணந்து_வி.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாம் $கந்த.00358.3
உதய மானது ேபான்றது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஒண்கிr. $கந்த.00358.4
ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) ேமல் நிமி( கண்ணும் நிலா ஒளி( $கந்த.00359.1
ெபான் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) நான்கும் ெபாருந்துறப்
$கந்த.00359.2
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம்மான் அருளால்
பிரம்பு_ெப.(பிரம்பு_ெப.) ஒன்று ைகப் $கந்த.00359.3
பற்று நந்தி பrெவாடு காப்பது. $கந்த.00359.4
புரந்தரன் முதல் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புங்கவ(
$கந்த.00360.1
வரம்பின் மாதவ( மாசு அறு காட்சிய( $கந்த.00360.2
நிரந்த பூத கணவ( நிரந்தரம் $கந்த.00360.3
பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாற்றிப் பயில்வதம் மால்
வைர. $கந்த.00360.4
மின் அரம்ைபய( ஆடலும் விஞ்ைசய( $கந்த.00361.1
கின்னரம் பயில் பாடலும் கீ ழ்த்திைச $கந்த.00361.2
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ஆதிய( வாழ்த்தும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) $கந்த.00361.3
இன்னியங்களும் எங்கணும் ஆ(ப்பது. $கந்த.00361.4

கீ ண் நிலா உறும் உலெகலாம்
நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) கீ ழ் ேபாய்ச்
$கந்த.00362.1
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) நிலா உறுபதம் எலாம் உருவி மீ ச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00362.2
மாண் நிலா உறும் அண்டத்தின் அடி முடி மருவத் $கந்த.00362.3
தாண்_உவாய் உலகு இறுதியின் நிற்பதச் சயிலம். $கந்த.00362.4
மாடு சூழ் தரு ேமருேவ ஆதி ஆம் வைரகள் $கந்த.00363.1
பாடு ேசrனும் உலகு எலாம் அழியினும்
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00363.2
கூடும்_ெப.எச்.(கூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அண்டங்கள்
குைலயினும் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) ேவணியன் ேபால் $கந்த.00363.3
ேகடு இலாமேல அம(வது கயிைல அம் கிrேய. $கந்த.00363.4
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) வரும் கைல மதியமும் இரவியும் நாக( $கந்த.00364.1
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) வரும் தனுக் குைறயலா மற்ைறய ேகாளும் $கந்த.00364.2
அலமரும் சுட( உடுக்களும் அமரரும் பிறரும் $கந்த.00364.3
வலம் வரும் படி இருப்பது கயிைலமால் வைரேய. $கந்த.00364.4
ஏற்றம் ேமருேவ ஆதியாம் வைரகள் ஏழ் வைகயால் $கந்த.00365.1
சாற்றும் ேநமிகள் ஆழிஅம் கிr ெபரும் சலதி $கந்த.00365.2
நால் திைசக் கணும் ெநாச்சி ேபால் சூழ்தர நடுவண் $கந்த.00365.3
வற்று
C
இருப்பது கயிைல ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தனி
ெவற்பு. $கந்த.00365.4
படி எலாம் உண்டும் ஏனமாய்த் தாங்கியும் பண்டு ஓ( $கந்த.00366.1

அடியினால் அகப்படுத்தியும் இடந்து முற்று அருளும் $கந்த.00366.2
ெநடிய மாயனும் உலகிறும் எல்ைலயில் நிமலன் $கந்த.00366.3
வடிவேம எனக் காணுதற்கு அrய தவ் வைரேய. $கந்த.00366.4
அன்னது ஓ( கயிைல நாப்பண் அம்ெபானின் சுட(ேமல்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00367.1
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சிமயத்து ஓங்கல் நைவ
ஒrஇ நண்ணிற்று என்னக் $கந்த.00367.2
கன்னியும் காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.) ேமவிக் கதி( மணிக் கற்ைற சுற்றப் $கந்த.00367.3
ெபான் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஒன்று
ெபாலிெவாடும் ெபாருந்திற்று அன்ேற. $கந்த.00367.4
திணி கதி( ஆரம் தன்னில் சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சிரத்தில் ெசக்க( $கந்த.00368.1
மணி_ெப.(மணி_ெப.) தனில் முழு நCலத்தின் மற்ைறய ெவறுக்ைக தன்னில்
$கந்த.00368.2
பணிபட அருளால் தாேன பலித்திடு சிகரம்_ெப.(சிகரம்_ெப.) ஆதி $கந்த.00368.3
அணியினுக்கு அணியாய்
மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆலயச் சூழல் எங்கும்.
$கந்த.00368.4
என்றும் ஈறு என்பது இன்றி இருந்திடும் கயிைல ெவற்பில் $கந்த.00369.1
ெபான் திகழ் நகரம் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உள் ெபாருவிலாக் ேகாளும் நாளும்
$கந்த.00369.2
துன்றிய தன்ைமத்து என்னத் தூ(மணிக் கதி(கள்
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.00369.3
மன்று அம( உைறயுள் ஒன்று வனப்ெபாடு ைவகிற்று அன்ேற. $கந்த.00369.4

ேசாதி ேசரும்_ெப.எச்.(ேச(-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தூ மணி_ெப.(மணி_ெப.) மண்டபத்து $கந்த.00370.1
ஆதி ஆன அr அைண உம்பrல் $கந்த.00370.2
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கவுr ஒ( பாங்கு உற $கந்த.00370.3
ேவத நாயகன் வற்று
C
இருந்தன( அேரா. $கந்த.00370.4
படு ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபருந்தவப்
ெபற்றிேயா( $கந்த.00371.1
ேதடுகின்ற சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) உைடத் தாம் புகழ் $கந்த.00371.2
நாடு தும்புரு நாரத( விஞ்ைசய( $கந்த.00371.3
பாடுகின்றன( பாணியின் பால் பட. $கந்த.00371.4
அதிகன் ேவணியிலா( தரு கங்ைகைய $கந்த.00372.1
விதிபுரந்தரன் விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
உள $கந்த.00372.2
நதிகள் ஆழ்ந்ெதன நன்னயத்து ஏவல் ெசய் $கந்த.00372.3
கதியிேனா(கள் கவrகள் வசினா(.
C
$கந்த.00372.4
சீல வட்ட முடிப் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ேதடுவான் $கந்த.00373.1
ஞால வட்டத்து எழு தரு நாக( ேபால் $கந்த.00373.2
ஏல வட்ட முகத்தருக எங்கணும் $கந்த.00373.3
ஆல வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.) அைசத்தன( அன்பிேனா(. $கந்த.00373.4
ஆதி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அருள் எய்தி அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) திருப்
$கந்த.00374.1

பாத தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) சூடியப் பண்ணவன் $கந்த.00374.2
ேகாது இலாத திரு உருக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உேளா( $கந்த.00374.3
பூத( ஆதிய( ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முன்
ஈண்டினா(. $கந்த.00374.4
அன்னுழி உைமயவள் அகத்து உேளா(
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $கந்த.00375.1
உன்னினள் துணுக்கம் உற்று ஒல்ைல தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) எழC இத்
$கந்த.00375.2
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) நிக( இல்லவன் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) இைறஞ்சிேய
$கந்த.00375.3
முன் உற நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைவ ெமாழிதல்
ேமயினாள். $கந்த.00375.4
கற்பைன முதலிய கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $கந்த.00376.1
தற்பர நிைன இகழ் தக்கன் தன்னிைடப் $கந்த.00376.2
பற்பகல் வள(ந்தவன் பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாது
எனச் $கந்த.00376.3
ெசால்படு நாம்மும் சுமந்து ேளனியான். $கந்த.00376.4
ஆங்கது ஓ( ெபயைரயும் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) கண் எய்திேய
$கந்த.00377.1
ஓங்கி நான் வள(ந்த_ெப.எச்.(வள(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இவுடலம்
தன்ைனயும் $கந்த.00377.2
தாங்கினன் ேமல் அைவ தrத்தற்கு அஞ்சிேனன் $கந்த.00377.3

நCங்குவன் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைக பணித்தி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
என்றாள். $கந்த.00377.4
மன் உயிராகிய மரபு_ெப.(மரபு_ெப.) முற்றவும் $கந்த.00378.1
முன் உற அருளிய முதல்வி அன்பினால் $கந்த.00378.2
இன்னணம் இயம்பலும் இதைனத் ேத(ந்திடாத் $கந்த.00378.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) நிக( இல்லேதா( தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.)
கூறுவான். $கந்த.00378.4
பத்திைம எம் வயில் பழுத்த பண்பினால் $கந்த.00379.1
சத்திேய நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) நிக( சகத்தில் இல்ைல
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.00379.2
இத்திறம் முயலுதல்_ெதா.ெப.(முயலு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) தC(ந்த_ெப.எச்.(தC(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) $கந்த.00379.3
புத்திர( வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
உறு ெபாருட்டுப் ேபாலும் ஆல். $கந்த.00379.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) திறேம இது நங்ைக சிந்தைன $கந்த.00380.1
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) ேமல் ெமாழிதும் ேமருவின் $கந்த.00380.2
சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) அது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இைமயத் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) வைரக் $கந்த.00380.3
ெகாற்றவன் புrவனால் ெகாடிய மாதவம். $கந்த.00380.4
ஏதவன் ெபறத்தவம் இயற்றும் என்றிேயன் $கந்த.00381.1
மாதுைன மகண்ைமயா மரபில் ேபாற்றிேய $கந்த.00381.2

காதெலாடு எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) அருள் கருத்தது ஆகுமால்
$கந்த.00381.3
ஆதலில் குழவியாய் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) கண் எய்து நC. $கந்த.00381.4
தள(ந்து உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ெமலிவுறத் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெசய்
ெவற்பினான் $கந்த.00382.1
இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) சிறு குழவியாய் எய்தி மற்று
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) $கந்த.00382.2
உளம் களி கூர ஆண்டு ஓைரந்து இன்துைண $கந்த.00382.3
வள(ந்தைன புrதிேமல் மாசு இல் மாதவம். $கந்த.00382.4
அணங்கு நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ேநாற்றுழி அகிலத்து உள்ளது ஓ( $கந்த.00383.1
கணங்களும் தைலவரும் கணிப்பில் ேதவரும் $கந்த.00383.2
இணங்கின( சூழ் தரவு எய்தி நின்ைனயாம் $கந்த.00383.3
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) புrந்ேத ெகாடு வருது
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனா. $கந்த.00383.4
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) உண்டிடு கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
இத்திறம் $கந்த.00384.1
நைடமுைற அருளலும் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனா மகிழ்ந்து $கந்த.00384.2
அடி இைண வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்பின் ேபாற்றிேய
$கந்த.00384.3
விைடயது ெபற்றனள் விமைல ேயகினாள். $கந்த.00384.4
அல்லலும் உவைகயும் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) எம்பிரான் $கந்த.00385.1

எல்ைலயில் அருளுமாய் ஈண்டி முன்
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.00385.2
ெமல்லியல் உைமயவள் ெவள்ளி ெவற்ெபாrஇ $கந்த.00385.3
வல்ைலயின் இைமயமால் வைரயில் ேபாயினாள். $கந்த.00385.4
வள்ளியன் கடகr வடிவின் வழ்தரு_வி.(வ
C
ழ்_வி.+தரு_து.வி.)
C
$கந்த.00386.1
துள்ளி அம் பனி மைழச் ேசாைன சூழ்தலால் $கந்த.00386.2
எள்ளரும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ேச( இைமய மால் வைர $கந்த.00386.3
ெவள்ளியம் கிrெயன விளங்கு கின்றேத. $கந்த.00386.4
எண் தகு இமயமும் இமயம் ேமல் உறு $கந்த.00387.1
ெகாண்டலும் ஒன்றிேய குலவு காட்சிய $கந்த.00387.2
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைர மிைச எழு நஞ்சும் தCயநஞ்சு $கந்த.00387.3
உண்டிடு மணி_ெப.(மணி_ெப.) மிடற்று இைறயும்
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல். $கந்த.00387.4
நCல்_ெப.அ.(நCலம்_ெப.) உறு மைழமுகில் நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) மின்ெனாடு
$கந்த.00388.1
ேமல் உற விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைமய
ெவற்பது $கந்த.00388.2
மால்வன் திருெவாடு மருவிக் கண் துயில் $கந்த.00388.3
பால் உறு பன்னகப் பாயல் ேபான்றேத. $கந்த.00388.4
கரும்புயல் ஆ(த்து உறு காட்சித்து ஆகிேய $கந்த.00389.1
இரும்பனி இைட அறா இைமயப் ெபான் வைர $கந்த.00389.2
சுரும்பினம் இைசெயாடு துவன்றிச் சுற்றிட $கந்த.00389.3

அரும்பு அவிழாத ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கமலம் அன்னேத. $கந்த.00389.4
நCடிய_ெப.எச்.(நCடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மண்மகள் நிதியின் குப்ைபையப்
$கந்த.00390.1
பாடு உறு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ணிலாப் படாம் அது ஒன்றினான் $கந்த.00390.2
மூடினள் ைவத்திடு முைற அேத எனக் $கந்த.00390.3
ேகாடு உய( பனிெகாள் ெபான் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) நின்றேத. $கந்த.00390.4
ெபான் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கிrஎன வண்டும்
C
புங்கவ( $கந்த.00391.1
துன்னின( சூழ்வ( என்று உன்னித் ெதான் மனு $கந்த.00391.2
அன்னைத மைறத்தனன் இரதத்து ஆவியால் $கந்த.00391.3
என்னவும் நின்றதால் இைமயப் ெபான்வைர. $கந்த.00391.4
குடகடல் குணகடல் கூடு உறாவைக $கந்த.00392.1
இைட ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வாலி தாம் ஏனம் எய்திேய $கந்த.00392.2
தைட புr சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) என இைமயத் தாழ்வைர $கந்த.00392.3
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நில அளைவயும்
நிமி(ந்து_வி.எச்.(நிமி(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாயேத. $கந்த.00392.4
விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) ததிக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கைடந்த
ெவண்ெணய் உள் $கந்த.00393.1
அண்ணல் அம் பாற் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அமுதம்
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனக் $கந்த.00393.2
கண்ணகன் ெபரும் பனி கைவ இய ெவற்பின்ேமல் $கந்த.00393.3
உள் நிைற புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ஒன்று ைவகிற்ேற.
$கந்த.00393.4

அன்னது ஓ( தடத்து இைட அசலம் அன்னவன் $கந்த.00394.1
மன்னிய ெகௗr தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மகண்ைம ஆகவும் $கந்த.00394.2
தன்னிக( இலா வரன் தனக்கு நல்கவும் $கந்த.00394.3
முன் உற வரும் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
முயன்று_வி.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைவகினான்.
$கந்த.00394.4
ெமய்த்தவம் இயற்றிய ெவற்பன் காணிய $கந்த.00395.1
அத்தட மலரும்_ெப.எச்.(மல(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஓ(
அரவிந்தத்தின் ேமல் $கந்த.00395.2
ைபத்தது ஓ( குழவியின் படிவத்து உற்றனள் $கந்த.00395.3
எத்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+த்_ஒற்.) திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.)
உயிைரயும் ஈன்ற ெதான்ைமயாள். $கந்த.00395.4
ஆங்கு அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) கண்டு ெவற்பன் அடியேனன் ெபாருட்டால்
அம்ைம $கந்த.00396.1
நCங்கினள்_வி.மு.(நCங்கு_வி.+இன்_இ.க.+அள்_பட(.ஒரு.) ேபாலும் முக்கண்
நிருமலன் தன்ைன என்னா $கந்த.00396.2
ஏங்கினன் தனது ேநான்புக்கு இரங்கினன் இைவகள் ஈசன் $கந்த.00396.3
ஓங்கு ேப( அருேள என்னா உவைக அம் கடலுட் பட்டான். $கந்த.00396.4
கண் உறு ேபாத வாr கான்றிட உேராம ராசி $கந்த.00397.1
உள் நிகழ் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) மிக்குப் புறந்தனில் ஒழுகிற்று என்ன $கந்த.00397.2
வண்ணன்_ெப.(வண்ணன்_ெப.) ெமய் ெபாடிப்பத் துள்ளி அடியேனன் உய்ந்ேதன்
என்னாத் $கந்த.00397.3

துண் எனப் பாடி ஆடி அமைலையத்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்றான். $கந்த.00397.4
பங்கயத் தவிசின் ைவகும் பராபைர தைனத்த னாது $கந்த.00398.1
ெசம்ைகயில் எடுத்து வல்ேல ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ேமல் தாங்கி ேயகித்
$கந்த.00398.2
துங்க நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இைமயத்து அண்ணல் ெதான்முைற இருக்ைக
புக்கு $கந்த.00398.3
மங்கல ேமைன என்னும் மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) ைகக் ெகாடுத்தான் மாேதா.
$கந்த.00398.4
ெகாடுத்தலும் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாங்கிக்
ெகாற்றவ இவணின் பாங்க( $கந்த.00399.1
அடுத்தது அங்கு எவேனா என்ன அரசனும் நிகழ்ந்த எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.00399.2
எடுத்து உைர ெசய்யக் ேகளா ஈசனது அருேளா என்னா $கந்த.00399.3
வடுத் தவி( கற்பின் ேமைன மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) உற
மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) ெகாண்டாள். $கந்த.00399.4
சுரந்தன ெகாங்ைக பாலும் துண் என ஒழுகிற்று எங்கும் $கந்த.00400.1
பரந்தன_வி.மு.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.) ெபாடிப்பின்
ேபா(ைவபைர தனது அருேள உள்ளம் $கந்த.00400.2
நிரந்தன கவைல யாவும் நCங்கின பவம் முன் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $கந்த.00400.3
கரந்தன இைமயத்து அண்ணல் காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) தனக்கு மாேதா.
$கந்த.00400.4
பrபுரம் தண்ைட அம்ெபான் பாடகம் பாத சாலம் $கந்த.00401.1
விரவிய ெதாடிேய சங்கு வியன் மணிச் சுட்டி ஆரம் $கந்த.00401.2

அrெகழு மதாணி ெபான்ேதாடு அங்கதம் பிறவும் சாத்தி $கந்த.00401.3
வைர உறழ் தனப் பால் ஆ(த்தி வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ெபறு காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.)
ேந(ந்தாள். $கந்த.00401.4
வைனதரு பவளம்_ெப.(பவளம்_ெப.) காலா வயிரேம மருங்கில் ேகாலாப்
$கந்த.00402.1
புைன இரும் பலைக நCலாப் புrந்த ெபான் ெதாட்டின் ேமலா $கந்த.00402.2
அைனயவள் தன்ைன உய்த்தும் அம்ைகயில் ெகாண்டும் தம் ேகான் $கந்த.00402.3
மன் உயி( புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) ஏைன மற்று உள ெபாருளுக்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.00403.1
அன்ைனயாய் உதவி நாளும் அவற்றிைன
வள(த்து_வி.எச்.(வள(_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிற்பாள் $கந்த.00403.2
தன்ைனயும் வள(பா( உண்ேடா வள(ந்தது சழக்ேக அந்தக் $கந்த.00403.3
கன்னிதன் அருளின் நC(ைம காட்டினள் ேபாலும் அன்ேற. $கந்த.00403.4
இந்தவாறு இைனய( பாலா எம் ெபருமாட்டி ைவகி $கந்த.00404.1
ஐந்தி யாண்டு அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்ைற
அயன் முதல் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) யா(க்கும் $கந்த.00404.2
தந்ைதயா( அருைள உன்னித் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) இனிப் புrவன் என்னாச்
$கந்த.00404.3
சிந்தியா இைமயத்து ஓங்கல் ெசம்மலுக்கு உைரக்கல் உற்றாள். $கந்த.00404.4
நாற் ெபரும் தடந்ேதாள் அண்ணல் நலத்தக வைரந்து ெகாள்வான் $கந்த.00405.1
ேநாற்பன் ஆலிைனய ெவற்பின் உவலரும் ஒருசா( ைவப்பின் $கந்த.00405.2

ஏற்பது ஓ( கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) மாேராடு எைன
விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருண்ேமா என்னாப்
$கந்த.00405.3
பா(ப்பதி இயம்பேலாடும் பனி வைர அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) ெசால்வான்.
$கந்த.00405.4
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.) ேகள் எம்மின்
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அருந்தவம் ஆற்றற்கு
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.00406.1
இன்னது ஓ( பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) அன்று ஆல் ஆண்டு ஓ( ஐந்ேத
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00406.2
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ெபாறாதால் ஈண்டு இந்
நிைலைமயத் தவி(தி என்னக் $கந்த.00406.3
கன்னிைக நைகத்துக் ேகண்ேமா இஃது எனக் கழறல் உற்றாள். $கந்த.00406.4
ஈசேன காப்பன் அல்லால் யாைரயும் பிறரால் தம்மால் $கந்த.00407.1
ஆசு அறப் ேபாற்றல் ஆகாதது துணிவாகும் ஈண்டுப் $கந்த.00407.2
ேபசிய_ெப.எச்.(ேபசு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திறனும் அன்ேனான் ேப(
அருள் மறாதி அன்ன $கந்த.00407.3
ேநசேமாடு இையந்திட்டு அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.)
நிைநந்த_ெப.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநான்பு_ெப.(ேநான்பு_ெப.)
இயற்றுக என்றான். $கந்த.00407.4
மன்னனும் இையந்து_வி.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின்ன( மால்
வைர ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சா( தன்னில் $கந்த.00408.1
அன்ன ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) நைடயினாளுக்கு அருந்தவச் சாைல ஆற்றித்
$கந்த.00408.2

தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உறு கிைளஞ( தம் பால் தவத்தினால்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பான்ைமக் $கந்த.00408.3
கன்னிய( பலைரக் கூவிக் ெகௗrபால் ஆகச் ெசய்தான். $கந்த.00408.4
நCல்_ெப.அ.(நCலம்_ெப.) உறு மண்_ெப.(மண்_ெப.) ேதாய் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
நிமைல அங்கு இைமயத்து உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) $கந்த.00409.1
ேமல் உறும் அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) ேதவி விைடயினால் மடவா(
பல்ேலா(_ெப.(பல்ேலா(_ெப.) $கந்த.00409.2
பால் உறு பணியில் சூழப் பரமைன உன்னி அந்தச் $கந்த.00409.3
சாைலைய அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) தவத்திைன இைழக்கல் உற்றாள். $கந்த.00409.4
தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ைவகல் ேதாறும் தாைதயும்
தாவில் கற்பின் $கந்த.00410.1
மங்ைகயும் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேயக மாது
ேநாற்று இருந்தாள் இப்பால் $கந்த.00410.2
அங்கு அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.)
ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்ைற அரும் ெபரும்
கயிைல ேமய $கந்த.00410.3
ெவங்கடம் ெபருமான் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பrசிைன இயம்பல் உற்ேறன். $கந்த.00410.4
பன்னரும் சிறப்பின் மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) பனிவைர அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பால் $கந்த.00411.1
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) அம் புதல்வி_ெப.(புதல்வி_ெப.) ஆகிக் ெகௗr ேநாற்று
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைலத் $கந்த.00411.2
துன்னிய அவுண( சூழச் சூரபன்மா வாம் ெவய்ேயான் $கந்த.00411.3

இந் நில வைரப்பின் அண்டத்து இைறவேன ஆகி உற்றான். $கந்த.00411.4
மற்று அது ேபாழ்தில் ெதால்ைல மைறப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) வடத்தின்
பாங்க(ப் $கந்த.00412.1
ெபற்றிடும் சனகனாதி முனிவர( பின்னும் பன்னாள் $கந்த.00412.2
அற்றம் இல் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எந்ைத அருளினால் கயிைல
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00412.3
முற்று உண( நந்தி ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
முதல்நிைல வாயில் புக்கா(. $கந்த.00412.4
ேநான்ைமயின் முனிவ( ஆேனா( நுவல் அரும் காட்சி நந்தி $கந்த.00413.1
கான் முைற வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிற்ப
அைனயவன் கருைண தன்னால் $கந்த.00413.2
வான்மலி கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) மந்திரம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.00413.3
நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) முதேலா(க்கு எய்தா ஞான நாயகைனக்
கண்டா(. $கந்த.00413.4
ெமாழியது தவறல் ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முற்று
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ெபாடிப்புக்
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.00414.1
விழி புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெபருகத் தC ேச( ெமழுகு என உள்ளம் விள்ள
$கந்த.00414.2
அழகிய_ெப.அ.(அழகு_ெப.)
மைறக்கு_ெப.எச்.(மைற_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.) எட்டா
ஆதிநாயகைன ேநாக்கித் $கந்த.00414.3

ெதாழுதன( உவைகப் பூத்து_வி.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துள்ளின(
துளக்கம் உற்றா(. $கந்த.00414.4
மண்ணவ( அமர( யாைர வணங்கினும் அைவகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.00415.1
நண்ணிய பரமன் தாளினால் ெபரும் தவத்திேனாரும் $கந்த.00415.2
தண்ணளி ெநறியில் பல்கால் தாழ்ந்தன( எழுந்து
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00415.3
பண் இைசமைறகள் தம்மால் துதித்து-வி.எச்.(துதி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைவ பக(தல் உற்றா(. $கந்த.00415.4
இருள் ெபரும் கடலுள் யாமத்து_ெப.(யமம்_ெப.+_அத்து_சாr.) எறி மருத்திைடப்
பட்டாங்குப் $கந்த.00416.1
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெபரும் கடலாம் ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.)
புைடெதாறும் அைலப்ப இந் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கந்த.00416.2
அருள் ெபரும் கடேல எய்த்ேதம் அைமந்திலது உண(வி யாங்கண் $கந்த.00416.3
மருள் ெபரும் கடலின் நCங்கும் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ஒன்று அருடி
என்றா(. $கந்த.00416.4
நைவ அறு தவங்கள் ஆற்றி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அருள் பைடத்த ெதால்ேலா(
$கந்த.00417.1
இைவ புகன்றிடலும் அன்ப(க்கு எளிவரும் கருைண வள்ளல் $கந்த.00417.2
அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நுங்கள்
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அைமந்து அடங்கு மாறு $கந்த.00417.3
தவல்_ெப.(தவல்_ெப.) அரும் சிறப்பின் நன்னூல் சாற்றுதும் இருத்தி( என்றான்.
$கந்த.00417.4

என்று இைவ அருள எந்ைத இைண அடி தனாது முன்ன( $கந்த.00418.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) உண( காட்சி
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நால்வரும்
இருந்தா( அங்கண் $கந்த.00418.2
ெசன்றிடும் நந்திப் புத்ேதள் சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) உைட வதனம் ேநாக்கிக்
$கந்த.00418.3
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) அம் ெதாைடயல் ேவய்ந்த குழகன் ஒன்று இயம்பு
கின்றான். $கந்த.00418.4
பூம் கைணக் கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.) அன்றிப் புங்கவ( யா( ேபாந்தாலும்
$கந்த.00419.1
ஈங்கு உறத் தகுதி_ெப.(தகுதி_ெப.) யல்ைல ஈது உனக்கு அைடத்தது என்ன
$கந்த.00419.2
ஆங்கது புrவன் என்னா அமலைன இைறஞ்சி அம்கண் $கந்த.00419.3
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
கணத்தின் நந்தி ெநறி முதல் ேபாற்றல் ெசய்தான். $கந்த.00419.4
நந்தி முன் கைடையப் ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஞான
நாயகன் ஆம் அண்ணல் $கந்த.00420.1
முந்து உைற சனகன் ஆதி முனிவர(
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேகட்ப $கந்த.00420.2
அந்தம் இல் ஆகமத்தின் அரும்பதம் மூன்றும் கூறப் $கந்த.00420.3
புந்தி அது ஒடுங்கும் ஞான ேபாதகம் ேபாதி என்றா(. $கந்த.00420.4
என்னலும் நைகத்து யாது எதி( ெமாழி புrந்தான் அல்லன் $கந்த.00421.1
பன்னுவது அன்றால் மற்று இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பrசினால் இருத்தல்
கண்டீ( $கந்த.00421.2

அந்ெநறி ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்ேற
அைனயவ(க்கு உண(த்தும் ஆற்றால் $கந்த.00421.3
உன்னரும் பரத்தின் ேமேலான் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) புrதல் உற்றான். $கந்த.00421.4
இருவரும் உணரா அண்ணல் ஏன ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) எயிறி
யாைம_ெப.(யாைம_ெப.) $கந்த.00422.1
சிர நிைர அநந்தேகாடி திைளத்திடும் உரத்தில் சீ( ெகாள் $கந்த.00422.2
கரதலம் ஒன்று ேச(த்தி ேமான முத்திைரையக் காட்டி $கந்த.00422.3
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கணம் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஒன்று இன்றி ேயாகு ெசய்வாrல் உற்றான். $கந்த.00422.4
இைனயது ஓ( தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) காட்டி எம்பிரான் உண(த்தக் கண்டு
$கந்த.00423.1
சனகேன முதலா உள்ேளா( தவலரும் ஞான ேபாதம் $கந்த.00423.2
பனுவலின் அளவு அன்று என்னும் பான்ைமையத்
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முக்கண் $கந்த.00423.3
புனிதனது அருளால் தத்தம் புந்தியின் ஒடுக்கம் ெபற்றா(. $கந்த.00423.4
தத்தம் உள் ஒடுங்கல் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாபத
கணத்த( யாரும் $கந்த.00424.1
முத்ெதாழில் புrயும் மூவா முதல்வனாம் முக்கண் மூ(த்தி $கந்த.00424.2
ெமய்த்தவ வடிவம் உன்னி ேமவின( சூழ்ச்சி ேமேலான் $கந்த.00424.3
சித்திரம் புண(த்த பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அற இருக்கு மாேபால். $கந்த.00424.4
தற்பரன் இைனய வாற்றால் தாபத( உணரும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
$கந்த.00425.1

அற்புத ஞான ேபாதம் அளித்திடும் கணமது ஒன்றின் $கந்த.00425.2
முற்படு கமலப் புத்ேதள் முதலிய அமர(க்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.00425.3
பற்பல உகங்கள் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிற(க்கு
இனிப் பக(வது என்ேனா. $கந்த.00425.4
இத்திறஞான ேபாதம் என்று ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) முனிவ(க்கு எந்ைத
$கந்த.00426.1
ைகத்தலம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காட்டும்
கணத்தினில் அமர(க் ெகல்லாம் $கந்த.00426.2
ெமத்து பல் லுகங்கள் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விழுமிய காஞ்சி தன்னில் $கந்த.00426.3
அத்தன் ெமய் குைழத்த நங்ைக அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) விழி
புைதத்த_ெப.எச்.(புைத_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ேபால்.
$கந்த.00426.4
காரண முதல்வன் ேமானக் காட்சியால் அமர( எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.00427.1
சு( அர மகளி(_ெப.) தங்கள் துைண முைலப் ேபாகம் இன்றி $கந்த.00427.2
ஆrட( நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) தன்ைன அைடந்தன( அளக்க(
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00427.3
பா( இைட உயிரும் காமப் பற்று விட்டு
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வன்ேற. $கந்த.00427.4
ஆரணன் தனது ைமந்த(க்கு அரும் ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஞான ேபாதம் $கந்த.00428.1
ஓ( இைற காட்டும் முன்ன( உலகு எலாம் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாடு ஒன்றி
$கந்த.00428.2

ஈ( உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) முயங்கும் ஆ(வம் இன்றிேய
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யா(க்கும் $கந்த.00428.3
காரணன் சிவேன_ெப.(சிவன்_ெப.+ஏ_சாr.) என்ைக கழறவும் ேவண்டற் பாற்ேறா.
$கந்த.00428.4
பிைண விைழச் சூழ்தம் துய்ப்பப் ெபருமைற விதிவழாமல் $கந்த.00429.1
அைணவிழச் சடங்கில் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அrைவய( ஓடு ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) $கந்த.00429.2
இைண விைழச் சியற்ைக கூடாது இரங்கின( கவ(ச்சி எய்திப் $கந்த.00429.3
புைண விழச் சலதி ஆழ்ந்து புலம்பு ெகாள் மாக்கேள ேபால். $கந்த.00429.4
வன் முைல_ெப.(முைல_ெப.) அணங்கின் ஓரும் வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.)
யாரும் காமத் $கந்த.00430.1
தன்ைமயும் புண(ப்பும் இன்றித் தள(ந்தன( வறிஞ( தம்பால் $கந்த.00430.2
இன்ைம ெகாண்ேடா(கள் ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஈவது
கூடா எல்ைலப் $கந்த.00430.3
புன்ைமெயாடு இருவ( தாமும் புலம்பு உறு தன்ைமேய ேபால். $கந்த.00430.4
ெபாற்புருக் குைற இன்று உற்றும் புவன ேமல் மகளி(_ெப.) ைமந்த( $கந்த.00431.1
அற்ெபாடு கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காமத்து அரும்
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) ஏற்றா( $கந்த.00431.2
தற்பர வடுகன் ஆைணத் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) யால் அலைக ஈட்டம்
$கந்த.00431.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) நCழல்
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நணுக அரும் தன்ைமேய
ேபால். $கந்த.00431.4
மாடக ெவழாைல அன்ன பணிெமாழி மகளி(_ெப.) ைமந்த( $கந்த.00432.1

கூடின( இருந்து இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) ெகாண்டில( சிறா( குழாமும்
$கந்த.00432.2
ஆடவ(_ெப.(ஆடவ(_ெப.) குழாமும் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண் அrைவய(
குழாமும் ஏைனத் $கந்த.00432.3
ேபடிய( குழாமும் ெவவ்ேவறு உற்றிடும் ெபற்றிேய ேபால். $கந்த.00432.4
இருந்திட விrஞ்சன் மாேயான் இருவரும் ஈசன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பால்
$கந்த.00433.1
ெபாருந்திடும் உண(ச்சி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
முத்தியில் புக்க ேசயும் $கந்த.00433.2
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) சீ( வசிட்டன் ெசால்லால் சிைல எனப் பன்னாள்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00433.3
அருந்ததி மாதும் ேபான்றா( ஆடவ(_ெப.(ஆடவ(_ெப.) மகளி(_ெப.) எல்லாம்.
$கந்த.00433.4
ஏமரு புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) மூன்றும் இனிது அருள் கமலக் கண்ண(
$கந்த.00434.1
பூ மட மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) தம்பால் புண(கில( ெபாருவில் ேவளும் $கந்த.00434.2
காமரு மகளி(_ெப.) கூட்டம்_ெப.(கூட்டம்_ெப.) கருதலன் இவ( ேபால் சிந்ைத
$கந்த.00434.3
ஆைமயின் ஒடுங்கல் ெபற்றா( ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) உள்ேளா(கள் எல்லாம்.
$கந்த.00434.4
மண்ணகத்து உயி(கள் முற்றும் மாதிரத்து உயி(கள் முற்றும் $கந்த.00435.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) அகத்து உயி(கள் முற்றும் ேவற்றகத்து உயி(கள் முற்றும்
$கந்த.00435.2

ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) அகத்து ஆண்ைம
கூடும்_ெப.எச்.(கூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிறு நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
பிைழத்த ஞானக் $கந்த.00435.3
கண்ணகத்து இைறவ(கண்டு கைட
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காட்சியா( ேபால். $கந்த.00435.4
நாகமா( சடிலத்து அண்ணல் நால் ெபரும் தவரும் உய்ய $கந்த.00436.1
ேயாகு ேச( நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) காட்டும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கணத்து
உயிrன் ெபாம்மல் $கந்த.00436.2
வாைக ேவடானும் நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) ைமயலும்
புண(ப்பும் அற்ற $கந்த.00436.3
ஆைகயால் அகிலம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
என்ைக ெதrந்தது அன்ேற. $கந்த.00436.4
சிைலெயாடு பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) வாடத் திருமதிக் குைடச்சீ( குன்ற $கந்த.00437.1
வலி தள(வு எய்தத் ெதன்றல் மறி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சுறவு தூங்க $கந்த.00437.2
அைல புr ஆைண நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆடல் மா
மதனும் மாதின் $கந்த.00437.3
கலவியது ஒழிந்தான் என்னில் பிற(_ெப.(பிற(_ெப.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) கழறல் பாற்ேறா. $கந்த.00437.4
சாலிகள் வளரும்_ெப.எச்.(வள(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
வறுைமத்து ஆக $கந்த.00438.1
வால் இது குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) வாங்காது வருத்ெதாடு மாய்வேத ேபால்
$கந்த.00438.2
ேமலவன் அருளால் ேபாகம் ெவறுத்தலில் கருமல் குன்றி $கந்த.00438.3

ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) மன் உயி(கள் முற்றும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெதாறும்
குைறந்த அன்ேற. $கந்த.00438.4
முள்ளைர முளrப் புத்ேதள் முதல் புrதுைணேய அன்றித் $கந்த.00439.1
தள்ளுரும் உயி(கள் பின்னும் தைலத்தைல அல்காது உற்ற $கந்த.00439.2
ெதள்ளிதின் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஈன்ற ேதவி இன்றாகி ஈசன் $கந்த.00439.3
ெவள்ளி அம் கயிைல தன்னில்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமைல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
ேபால். $கந்த.00439.4
இம் முைற நிகழ நாதன் ஈ( இரு தவத்திேனா(க்கும் $கந்த.00440.1
ெமய்ம்ைம ெகாள் உண(ச்சி காட்டி வற்று
C
இருந்து அருளும்
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $கந்த.00440.2
ெதம் முயல் சூரன் தCங்கு ெசய்தலால் மகவான் வாேனா( $கந்த.00440.3
தம்ெமாடும் துறக்கம் விட்டுச் சசிெயாடும் தரணி புக்கான். $கந்த.00440.4
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) ஊ( கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ெவள்ளி ெவற்பினில் ஏகி
முக்கண் $கந்த.00441.1
ஏக நாயகைனக் காணும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இன்றாக
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00441.2
ேசாகேமாடு அம்ெபான் ேமருத் துன்னிேய சூரன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
$கந்த.00441.3
மாக நாடு அழித்துச் ேசையச் சிைற
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
ேச(ந்தான். $கந்த.00441.4
தமனிய ேமரு ெவற்பில் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உளம் ஒருப்பாடு எய்த
$கந்த.00442.1

நிமலைன உன்னிப் பல்நாள் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
உழத்தல் ஓடும் $கந்த.00442.2
இமில் விைட மிைசக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அம்கண் எம்பிரான் ஏகக் காணூஉ_வி.எச்.(காண்_வி.+ண_இ.க.+_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.00442.3
அமர( ேகான் வணங்கிப் ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அைனயவன் அருளிச் ெசய்வான். $கந்த.00442.4
ெநாந்தைன அளப்பு இல் கால
ேநாற்றைன_வி.மு.(ேநா_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) ஆற்றல்
தC(ந்தாய் $கந்த.00443.1
இந்திர நினக்கு ேவண்டிற்று என்ைன அது இயம்புக என்னா $கந்த.00443.2
அந்தம் இல் அறிவின் ேமேலான் அறிகிலன் ேபாலக் ேகட்ப $கந்த.00443.3
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) புrந்து
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மகபதி புகலல் உற்றான்.
$கந்த.00443.4
பன்னரும் பழிேச( சூரன் பருவரல் படுத்திப் பின்ன( $கந்த.00444.1
என் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புதல்வன்_ெப.) தன்ைன இைமயவ( பலைர வாட்டித்
$கந்த.00444.2
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) நக(ச் சிைற இட்டு எம் ஊ( தழல் ெகாள Cஇத்
தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) ெசய்தான் $கந்த.00444.3
அன்னவன் தன்ைன அட்ேட அளித்தி ஆல் எம்ைம என்ன. $கந்த.00444.4
ெமய்ம்ைம அது அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தக்கன்
ேவள்வியின் இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) $கந்த.00445.1

நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) இைட இருந்தது அற்றால் ேநாதகவு உழந்தC( ேமல்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கந்த.00445.2
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) இ ைட ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நணுகி
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சூைரக் காதி $கந்த.00445.3
இம் என உம்ைமக் காப்பன் எனப் புகன்று இைறவன் ேபானான். $கந்த.00445.4
மைறந்தனன் இைறவன் ஏக மகபதி இரக்கம் எய்திக் $கந்த.00446.1
குைறந்தனன் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) கூ(ந்தனன்
குமரன் அம்கண் $கந்த.00446.2
பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைமக் காப்பன் என்ேற பிரான்
அருள் புrந்த ெபற்றி $கந்த.00446.3
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
மனத்தில் உன்னித் ேதறினன் உவைக ெசய்தான். $கந்த.00446.4
மாசு அறு காட்சி ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாதவ(க்கு அருளி எம்ேகான் $கந்த.00447.1
ேதசு உறு கயிைல உற்றான் உைமயவள் இமயம் ேச(ந்தாள் $கந்த.00447.2
ஆசு அறு குமரன் அன்னா(க்கு அைடவது எத்தன்ைம என்னா $கந்த.00447.3
வாசவன் இருந்து நாடி மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) மிைசக் கவைல கூ(ந்தான்.
$கந்த.00447.4
மய( ெவாடு துறக்க மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) மேனாவதி என்னும் ஆண்ைட
$கந்த.00448.1
வியன் நக( எய்தி ஆம் கண் வற்று
C
இருந்து அருளும் ெபான்னின் $கந்த.00448.2
இயன் முைற மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) தன்பால் இல்லிைன இருத்தல்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு $கந்த.00448.3

அயன் உறு கடி மாண் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) அைடந்தனன் அமரேராடும்.
$கந்த.00448.4
இைனயது ஓ( காைல_ெப.(காைல_ெப.) முக்கண் எம்பிரான் ஞானேபாதம்
$கந்த.00449.1
முனவர(க்கு உண(த்தி ைவகும் முைறயினால் பைடப்பு இன்றாகித் $கந்த.00449.2
துனிெயாடு ேவதா ைவகும் ெதான் முைற அைவைய
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00449.3
அைனயவன் கழல் முன் றாழூஉ அளப்பு இல
வழுத்தி_வி.எச்.(வழுத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றான். $கந்த.00449.4
நிற்றலும் மகவான் தன்ைன நCடு அருள் புrந்து ேநாக்கிப் $கந்த.00450.1
ெபான் தனிக் கமலம் ேமய புங்கவ( முதல்வன் வாேனா( $கந்த.00450.2
ெகாற்றவ வந்தது என்ைன கூறுதி என்ன ேலாடும் $கந்த.00450.3
ெசாற்றனன் சூரபன்மன் ெசய்திடும் துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) எல்லாம்.
$கந்த.00450.4
ெவய்யது ஓ( சூரன் ெசய்ைக விளம்பிேய முனிவ(க்கு ஈசன் $கந்த.00451.1
ஐயம் இல் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) காட்டி அம(வதும் உைரத்துத்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) பின் $கந்த.00451.2
ெசய் உறு தவங்கள் தன்னான் அருளிய திறனும் ெசப்பி $கந்த.00451.3
உய்வது ஓ( பrசு என்ேனா உம்பரும் யானும் என்றான். $கந்த.00451.4
என்றலும் மலேரான் ேகளா எவ(க்கும் ேமலாகும் ஈசன் $கந்த.00452.1
ஒன்றிய அருளிேனானும் உற்றவ(க்கு உதவு ேவானும் $கந்த.00452.2
அன்றியும் முைற ெசய் ேவானும் ஆதலின் முனிேபால் ெவள்ளிக் $கந்த.00452.3
குன்று இைட எம்ைம ஆளும் குறிப்பின் வற்று
C
இருந்தான் அன்ேற. $கந்த.00452.4

ெசம் கண் மால் தானும் நானும் ேதடுதற்கு அrதாய்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00453.1
எங்கள் தம்பிரா(க்கு ேமலா எண்ண_குைற.எச்.(எண்ணு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஓ( ேதவும் உண்ேடா $கந்த.00453.2
அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ஞானேபாதம் அறிவருக்கு உண(த்தி
ைவகல் $கந்த.00453.3
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) குைற முழுது மாற்றும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அருள்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற. $கந்த.00453.4
பட( மதி மிைலச்சும் ெசன்னிப் பகவன் ஆ( உயி(கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.00454.1
அடுவதும் வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) தC(க்கும் ஆ( அருளான வா ேபால்
$கந்த.00454.2
ெகாடிய ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சூரன் தன்ைனக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) கலக்கண் ெசய்ைக $கந்த.00454.3
விடல் அரும் பவப் ேபறு ஆ(த்தி வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
அருள் கருைண அன்ேற.
$கந்த.00454.4
ெபற்றிடும் குரவ( ஆேனா( பிள்ைளகள் தம்பால் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ஒன்று
$கந்த.00455.1
உற்றிடில் பிறைரக் ெகாண்டும் உறுதுய(
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தC(ப்பா( $கந்த.00455.2
மற்று அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தம்பால் அன்ேபா வன்கேணா அது ேபால்
நம்பால் $கந்த.00455.3
பற்றிய பவங்கள் தC(ப்பான் பரமனும் இைவகள் ெசய்தான். $கந்த.00455.4

ெதருமருகின்ற நம்பால் தCங்கு எலாம் நCங்கும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
$கந்த.00456.1
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிறிது அணுகிற்று
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆதலால் உண(வின்
ேமேலான் $கந்த.00456.2
பrெவாடு நின்பால் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பrசு இைவ
அருளிப் ேபானான் $கந்த.00456.3
இருவிைனப் ெபௗவ ேவைல ஏறு இனம் ேபாலும் அன்ேற. $கந்த.00456.4
ஆதலின் இைறவன் ஏ ேமல் அருள் ெசயும் அதற்கு யாமும் $கந்த.00457.1
தCது_ெப.(தCது_ெப.) அற முயலும் ஆறு சிறிது உள இவற்ைற மாேயாற்கு
$கந்த.00457.2
ஓதினம் ேவண்டும் ெசய்ைக ஒல்ைலயில் ெசய்தும் என்னா $கந்த.00457.3
ஏதம் இல் கமலப் புத்ேதள் இருக்ைக விட்டு எழுந்தான் அன்ேற. $கந்த.00457.4
அன்ன காைல_ெப.(காைல_ெப.) அது நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று எனாத்
$கந்த.00458.1
துன்னு வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெலாடு இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) $கந்த.00458.2
பின்ன( ஆகப் ெபய(ந்து_வி.எச்.(ெபய(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன்
வந்திடச் $கந்த.00458.3
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) நான்கினன்
ெசல்லுதல்_ெதா.ெப.(ெசல்லு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேமயினான். $கந்த.00458.4
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) யாைவயும் நல்கிய புங்கவன் $கந்த.00459.1
வாலிதாம் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மேனாவதி நCங்குறா $கந்த.00459.2
ேமைல ைவகுந்தம் என்னும் வியன் நக( $கந்த.00459.3

ஆலயத்தின் அகன் கைட ஏகினான். $கந்த.00459.4
ஆங்கு அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) அது கண்டு
ேநமியும் $கந்த.00460.1
சங்கும் ஏந்திய தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) அம் காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.)
$கந்த.00460.2
ெசம் கண் மாயன் முன் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விண்ேணாருடன் $கந்த.00460.3
பங்கயத்தன் பட(ந்தது ெசப்பினான். $கந்த.00460.4
பணிலம் ஏந்திய பண்ணவன் அன்னைரக் $கந்த.00461.1
ெகாண(தி ஆல் எனக் கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழி $கந்த.00461.2
இைண இல் காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) உய்த்திட இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.)
$கந்த.00461.3
கணம் ஒடு ஏகினன் காசினி நல்கிேயான். $கந்த.00461.4
ெபாருவில் மாமுனி புங்கவ( ேபாற்று_ஏவ.(ேபாற்று_வி.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.00462.1
உருவு ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உலப்பறு
கண்ண(கள் $கந்த.00462.2
மரபின் ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மணிப் பணிப் பீடம் ேமல்
$கந்த.00462.3
அr இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அைவக் களம்
நண்ணினான். $கந்த.00462.4
அன்னம் ஊ(தி அம( உலகு ஆளுறும் $கந்த.00463.1

மன்னேனாடும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.)
தம்ெமாடும் $கந்த.00463.2
பன்னக ஆசனப் பங்கயக் கண்ணவன் $கந்த.00463.3
ெபான்னின் மாண் அடி ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வணங்கினான். $கந்த.00463.4
தைர அளந்திடும் தாளினன் அவ்வழிக் $கந்த.00464.1
கருைண ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00464.2
பிரமனுக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பீடிைக ெபற்றி ஆல் $கந்த.00464.3
அருளி அம் கண் அவைன இருத்தினான். $கந்த.00464.4
குல்ைல மா முடிக் ெகாண்டவன் அத்துைண $கந்த.00465.1
அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) மா மல( அண்ணைல ேநாக்கு உறCஇ $கந்த.00465.2
ஒல்லும் நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) விதி ஊறு இலது ஆகிேய $கந்த.00465.3
ெசல்லுகின்ற ெகால் என்றலும் ெசப்புவான். $கந்த.00465.4
கனகன் அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சுறக் கந்திைட
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழும் $கந்த.00466.1
அனக இத்திறம் ேகட்க அறிவுைடச் $கந்த.00466.2
சனகன் முற்படு தாபத( நால்வரும் $கந்த.00466.3
என கருத்திைட முற்பகல் எய்தினா(. $கந்த.00466.4
அறிவின் மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) அைனயைர
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கந்த.00467.1

ெபறுவதாம் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபரும் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
ஆற்றி ஈண்டு $கந்த.00467.2
உறுதி( என்ன உளத்தது ெகாண்டில( $கந்த.00467.3
முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெமாழிந்தன( இவ்வுைர. $கந்த.00467.4
பாசவன் சிைறப்பட்டுப் பைடப்பு எனப் $கந்த.00468.1
ேபசல் உற்ற ெபரும் தைள பூணலம் $கந்த.00468.2
ஈசன் மாண் அடி எய்துதும் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) எனா $கந்த.00468.3
மாசு இல் காட்சிய( வல் விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏகினா(. $கந்த.00468.4
மா தவத்திைன ைமந்த(கள் ஆற்றலும் $கந்த.00469.1
ஆதி நாயகன் அவ்வுழி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $கந்த.00469.2
ேகது ேவண்டியது என்றலும் எண் இலா $கந்த.00469.3
ேவத உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) விளம்புதி ஆல் என்றா(. $கந்த.00469.4
என்றல் ஓடும் இைறயவன் ெவள்ளி அம் $கந்த.00470.1
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) மீ து ெதன் ேகாட்டு இைட நிற்புறும் $கந்த.00470.2
ஒன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ஆல் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) உற்று மைற எலாம்
$கந்த.00470.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) உண(த்திட நால்வரும் ேத(ந்தன(. $கந்த.00470.4
முந்ைத ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) முழுதும் உண(த்திேய $கந்த.00471.1
எந்ைத ஏக இரு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ேபாந்து தம் $கந்த.00471.2

சிந்ைத ஒன்றும் திறன் அrது ஆதலின் $கந்த.00471.3
ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின்னரும் ேநாற்றைல
ேமயினா(. $கந்த.00471.4
பின்னும் ைமந்த( ெபரும் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ஆற்றிேய $கந்த.00472.1
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெபறுதூய உள்ளத்தராய்
$கந்த.00472.2
என்ைன ஆள் உைட ஈசன் அருளினால் $கந்த.00472.3
மன்னும் ெவள்ளி வைர இைட ேயகினா(. $கந்த.00472.4
ஏகல் ெபற்றிடும் மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) இனிது உளம் $கந்த.00473.1
பாகம் உற்ற பrசு உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எம்பிரான் $கந்த.00473.2
ஆகமத்தின் அரும்பதம் மூன்ைறயும் $கந்த.00473.3
ஓைக பற்றி உண( வைக கூறிேய. $கந்த.00473.4
கூனன் மா மதிக் ேகாடு மிைலச்சிய $கந்த.00474.1
வான நாயகன் மற்று அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) காண்தக $கந்த.00474.2
ஞான ேபாதம் நவில் அரும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ஆல் $கந்த.00474.3
ேமானம் ேமய முதல் குறி காட்டினான். $கந்த.00474.4
அந்த எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) அரன் அருள் கண்டு தம் $கந்த.00475.1
புந்தி ஒன்றி அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புங்கவன் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) மல(
$கந்த.00475.2
சிந்ைத ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அற்று ைவகினா( $கந்த.00475.3

முந்தி ஆப்பு உறு முத்தைள மூட்டு அற. $கந்த.00475.4
ேவத நாயகன் ெமய்தவ(க்கு ஓ( கணம் $கந்த.00476.1
ேபாத ேயாகின் ெபாருண்ைமையக் காட்டு உழி $கந்த.00476.2
ஓதல் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உகம் பல ெசன்றன
$கந்த.00476.3
சீத வானதி ேச(ந்தது ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நாளிேன. $கந்த.00476.4
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.) தன்ைன
அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரன் ேயாகி ேபால்
$கந்த.00477.1
என்னதும் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) இன்றி இருத்தலான்
$கந்த.00477.2
முன்ைன ஆண் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) முயக்கம் அது இன்ைமயாய் $கந்த.00477.3
மன் உயி(த்ெதாைக மல்கல் இன்று ஆயேத. $கந்த.00477.4
நவிறல் என் இனி ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) விசும்பு உளா( $கந்த.00478.1
இவறு காமப் புண(ச்சி_ெப.(புண(ச்சி_ெப.) அது இன்றிேய $கந்த.00478.2
கவறல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கலங் கஞ(
எய்தினா( $கந்த.00478.3
தவறல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அது
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தனிச்ெசயல்.
$கந்த.00478.4
நல்கல் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தமியனும்
நா_ெப.(நா_ெப.) மகட்கு $கந்த.00479.1
புல்கல் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புண(ச்சி_ெப.(புண(ச்சி_ெப.) இன்று ஆகிேய $கந்த.00479.2

அல்கல் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரும் தவ
ேயாகrன் $கந்த.00479.3
ஒல்கல் ெபற்றனன் உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) இது
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல். $கந்த.00479.4
நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) இங்கு இது நித்தன்
வரத்தினால் $கந்த.00480.1
ஒற்கம் இல் வளன் உண்டிடு ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) சூ(
$கந்த.00480.2
எற்கும் நித்தலும் ஏவல் ஒன்று இட்டனன் $கந்த.00480.3
ெசாற்க நாட்டில் துயrைன நாட்டினான். $கந்த.00480.4
ேதசு நCங்குறு ேதவைர ஈண்டுள $கந்த.00481.1
வாசவன் தைன மாதிரத் ேதா(கைளப் $கந்த.00481.2
பாசனத்ெதாடு பற்றினன் நித்தலும் $கந்த.00481.3
கூசல் இன்றிக் குற்ேறவல்
ெகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_படெரா.ஒரு.) அேரா.
$கந்த.00481.4
நிைற புrந்த நிலவிைன வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரா $கந்த.00482.1
மைற புrந்து என வானகத் ேதா( உடன் $கந்த.00482.2
இைற புrந்த இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.)
ைமந்தைனச் $கந்த.00482.3
சிைற புrந்தனன் தCத் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ஆற்றிேய. $கந்த.00482.4
நிரந்த பல் உயி( தங்கட்கு நித்தலும் $கந்த.00483.1

அரந்ைத மல்க_குைற.எச்.(மல்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அறிகிலன் ேபாலேவ
$கந்த.00483.2
இருந்தனன் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) என் இனிச் ெசய்வது $கந்த.00483.3
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கூறுதி என்று
விளம்பினான். $கந்த.00483.4
அrய தத்துவம் ஐ ஐந்தின் ேபதமும் $கந்த.00484.1
மரபின் நாடின( வால் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) எய்திய $கந்த.00484.2
திருவின் நாயகன் ெசம் கமலம் திகழ் $கந்த.00484.3
பிரமன் மா முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ேநாக்கினன் ேபசுவான். $கந்த.00484.4
ஆவிகள் அைனத்தும் ஆகி அருவமாய் உருவம் ஆகி $கந்த.00485.1
மூவைக இயற்ைகத்து ஆன மூல காரணம் அது
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00485.2
ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.) ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) ேயாகின்
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) முைற காட்டும் என்னில்
$கந்த.00485.3
ஏவ(கள் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) கன்றித் ெதான்ைம ேபால் இருக்கும் நCரா(.
$கந்த.00485.4
ஊழ் விைன ெநறியால் முன்னம் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபரு ேவள்வி ஆற்றித்
$கந்த.00486.1
தாழ்விைன அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தக்கன்
தன்புைட இருந்ேதா( தம்பால் $கந்த.00486.2
சூழ்விைன எச்சம் முற்றும் அருத்திேய ெதாைலத்துத் ெதால்ைல $கந்த.00486.3
வாழ்விைன அருள நாதன் மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைட
நிைனத்தான் அன்ேற. $கந்த.00486.4

சூ( எனும் அவுண(க்கு ஆற்றல் புrந்ததும் சுர(கள் யாரும் $கந்த.00487.1
சா( வரும் திறத்தால் ஈசன் தவத்தவருக்கு உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) காட்டி
$கந்த.00487.2
ஆ( உயி( எைவக்கும் இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) ஆக்கியவாறும் தூக்கில்
$கந்த.00487.3
ேப( அருள் முைறேய அன்றிப் பிறிது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெசயலும்
அன்றால். $கந்த.00487.4
முனிவருக்கு உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) காட்டும் ேமானத்ைத முதல்வன் நCங்கிப்
$கந்த.00488.1
பனிவைர அணங்ைக ேமவில் பைடப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) முற்றும் அன்னா(க்கு
$கந்த.00488.2
இனி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குமரன் ேதான்றில் சூ( கிைள ெயைனத்தும்
ெபான்றும் $கந்த.00488.3
துனி உறும் உலகெமல்லாம் ெதான்ைம ேபால் உய்யும் மாேதா. $கந்த.00488.4
அத்திறம் உற்று மாறு ஒன்று அைறகுவன் அகிலம் தன்னில் $கந்த.00489.1
எத்திறத்து அருமால் ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெவய்திடும் காமன் தன்ைன $கந்த.00489.2
உய்த்திடின் முனிவ( தங்கட்கு உண(வுெசய் ேமானம் நCங்கிச் $கந்த.00489.3
சத்திைய மணந்து_வி.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசையத் தந்திடும்
எந்ைத என்றான். $கந்த.00489.4
பதும பீடிைகேயான் அன்ன பrசு
ேத(ந்து_வி.எச்.(ேத(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உவைக எய்தி $கந்த.00490.1
இது ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) முைறேய எந்தாய் ஏற்றன
புகன்றாய் என்ன $கந்த.00490.2

அதுெபாழுது அவைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அச்சுதன் அமலன் தன்பால் $கந்த.00490.3
மதனைன விளித்து ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விடுத்தி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) வல்ைல என்றான். $கந்த.00490.4
என்னலும் மலேரான் உள்ளத்து இைசவு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந்து மாயன்
$கந்த.00491.1
ெபான் அடி வணக்கம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விைட
ெகாடு புலவேராடும் $கந்த.00491.2
மன் ஒடும் அம்கண் நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மேனாவதி
அதன் பால் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00491.3
தன்நக( அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கஞ்சத் தவிசின்
வற்று
C
இருந்தான் அன்ேற. $கந்த.00491.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ஈட்டம் ஒடு ஏகி
$கந்த.00492.1
முந்து உறு கஞ்ச முகட்டு இைட உற்ேறான் $கந்த.00492.2
ஐந்திறன் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆசுக வில்
ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) $கந்த.00492.3
வந்திடு மாறு மனத்தில் நிைனந்தான். $கந்த.00492.4
நிைனந்திடு கின்றுழி நCல்_ெப.அ.(நCலம்_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) மாேயான்
$கந்த.00493.1
முனந் தருகின்ற முரண் தகு வில்ேவள் $கந்த.00493.2
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) தனில் உன்னும் மல(ப் பகவன் முன் $கந்த.00493.3
இனம் தரு சூழல் ஒடு இம் என வந்தான். $கந்த.00493.4

மா மைற அண்ணல் முன் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பராவித் $கந்த.00494.1
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேந( தரு தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ைன $கந்த.00494.2
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) மீ து நிைனந்தது என்னாக்
$கந்த.00494.3
காமன் வினவ அயன் கழற உற்றான். $கந்த.00494.4
கங்ைக மிைலச்சிய கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ெவற்பின் $கந்த.00495.1
மங்ைகைய ேமவ நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) வாளிகள் டூவி $கந்த.00495.2
அங்கு உைற ேமானம் அகற்றிைன இன்ேன $கந்த.00495.3
எங்கள் ெபாருட்டினில் ஏகுதி என்றான். $கந்த.00495.4
ேவதன் இவ்வாறு விளம்பிய கூற்று ஆம் $கந்த.00496.1
தCது_ெப.(தCது_ெப.) உறு ெபாங்கு அழல் ெசய்யவள் ேசேயான் $கந்த.00496.2
காதிைடேய ெநறியாக் கடிதில் ேபாய் $கந்த.00496.3
ஏதம் இல் உள்ளம் எrத்தைத அன்ேற. $கந்த.00496.4
கிட்டி அரன் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேகடு ெசய் என்னும்
$கந்த.00497.1
கட்டுைரேய வரும் காமன் உள் எங்கும் $கந்த.00497.2
சுட்டது எனில் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) சூடியவன் ெமய் $கந்த.00497.3
அட்டிடு கின்றதும் அற்புதம் ஆேமா. $கந்த.00497.4
இத்திறம் ஆம் அல( ஏந்தல் இயம்பக் $கந்த.00498.1

ைகத்துைண ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரு
கன்னமும் வல்ேல $கந்த.00498.2
ெபாத்தியி ைனந்து புராந்தகன் நாமம் $கந்த.00498.3
சித் தச ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) உைர
ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) அம்மா.
$கந்த.00498.4
ஈட்டு உறு பல் பவம் எய்துவது ஓ(ெசால் $கந்த.00499.1
ேகட்டனன்_வி.மு.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) என்று
கிேலசம் அது ஆகி $கந்த.00499.2
வாட்டிய ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) மல( ேபால் அணி மாழ்கிப் $கந்த.00499.3
பூட்டு வில் அண்ணல் புகன்றிடு கின்றான். $கந்த.00499.4
வன் கண்ண( மாசு அறு காட்சிய( பால் $கந்த.00500.1
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) கண் உறின் உய்யும் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) புகல்வா(
$கந்த.00500.2
உன் கண் உறின் இத்தவறு ஓதிைன ஆல் $கந்த.00500.3
என் கண் அடிகட்கு இைலேயா அருேள. $கந்த.00500.4
வன்னப் புவி மங்ைகைய மா மல( ேமல் $கந்த.00501.1
ெபான்ைனப் பிறைரப் புண( உற்றிடு வான்_ெப.(வான்_ெப.) $கந்த.00501.2
கன்னல் சிைல பூம் கைண
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம( ெசய் $கந்த.00501.3
ெதன்னத் தைன ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைச
ெகாண்டிலேனா. $கந்த.00501.4
ெவள்ைளக் கமலத்திைய ெமய் உறவும் $கந்த.00502.1

ெதள் உற்று அணி ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திேலாத்தைம பால் $கந்த.00502.2
உள்ளப் புண( உற்றிடவும் முைனயான் $கந்த.00502.3
பிள்ைளச் சம( ெசய் திைச ெபற்றிலேனா. $கந்த.00502.4
சீ( ெபற்றிடு ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) திருைவக் திருமால் $கந்த.00503.1
மா(பில்_ெப.(மா(பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) குடியாய் உற ைவத்திலேனா $கந்த.00503.2
கா( ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விழிக் கைல
மங்ைகைய உன் $கந்த.00503.3
ஏ( ெபற்றிடு நாவில் இருத்திலேனா. $கந்த.00503.4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) சசி என்று உைர ெசய் $கந்த.00504.1
ெபண்ணின் தைல_ெப.(தைல_ெப.) உற்றிடும் ெபற்றி அலால் $கந்த.00504.2
விண்ணின் தைலவற்கு உளம் ெமய்ம் முழுதும் $கந்த.00504.3
கண் என்றிடும்பல் குறிகள் கண்டிலேனா. $கந்த.00504.4
விைச உற்றிடும் ெசம் கதி( ேமலவ( கீ ழ்த் $கந்த.00505.1
திைச உற்றவ( ஆங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) இைழ ேபால்
$கந்த.00505.2
இைச உற்றிடு பாகன் இைடப் புணரா $கந்த.00505.3
வைச உற்றிடு பான்ைம மயக்கிலேனா. $கந்த.00505.4
கதனத் ெதாடு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கலந்தவ( பால்
$கந்த.00506.1
இத நட்பு_ெப.(நட்பு_ெப.) உறு மா மதி என் கைணயால் $கந்த.00506.2

மதனத் ெதாடு ேதசிகன் மாைத உறாப் $கந்த.00506.3
புதைனத் தரு பான்ைம புண(த்திலேனா. $கந்த.00506.4
முற்ேற தின் மைறத் ெதாைக மூது அறிவால் $கந்த.00507.1
கற்ேறதும் உண(ந்திடும் காட்சி ெபறு $கந்த.00507.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.) யாைரயும் நாrய(
தம் $கந்த.00507.3
குற்ேறவல் ெசயும் படி கூட்டிலேனா. $கந்த.00507.4
மைற ேதவரும் வசிட்டன் மrசிமிகக் $கந்த.00508.1
குறி தாம் முனியத் திr ேகாதமன் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $கந்த.00508.2
அறிவால் உய( காசிபன் ஆதியராம் $கந்த.00508.3
துறேவா( தமது ஆற்றல் ெதாைலத்திலேனா. $கந்த.00508.4
மன்னான் மரபு_ெப.(மரபு_ெப.) உற்றிடும் ஆனவைர $கந்த.00509.1
பின் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மும்ைம ெகாள் ேபதகைர
$கந்த.00509.2
மின்னா( கண் மயக்கினில் வட்டிலேனா
C
$கந்த.00509.3
என் ஆைண கடந்தவ( யா( உளேர. $கந்த.00509.4
அைற ெபற்றிடும் இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ஆன எலாம்
$கந்த.00510.1
முைற ெபற்றிடும் என்னின் முடிந்திடுேமா $கந்த.00510.2
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ெபற்றிடு கின்ற ெபரும் சைட எம் $கந்த.00510.3
இைற ெபற்றிடும் சத்தியில் இயற்றிடுேம. $கந்த.00510.4

மாேல முதல் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வானவ(தம்
$கந்த.00511.1
பாேல அடல் வாைக பைடப்ப தலால் $கந்த.00511.2
ேமேல நதி சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமலவன் ேமல்
$கந்த.00511.3
ேகால் ஏவினன் ெவன்றிடல்
கூடும்_ெப.எச்.(கூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அேதா. $கந்த.00511.4
ஐது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீ( ெகாடவன் முைற ெசய்
$கந்த.00512.1
ெநாய்து ஆனவ( ேபால நுவன்றைன யால் $கந்த.00512.2
ெவய்தாம் அழல் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமலவன்
ேமல் $கந்த.00512.3
எய்தாலும் என் வாளிகள் எய்திடுேமா. $கந்த.00512.4
ைகயும் நைகயும் கதிரா( விழியும் $கந்த.00513.1
ெமய்யும் தழலாம் விமலன் தைனயான் $கந்த.00513.2
எய்யும் படி ெசன்றிடின் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உயி(
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00513.3
உய்யும் திறமும் உளேதா உைரயாய். $கந்த.00513.4
பற்ேறாடு இகலல் அற்ற பரம் ெபாருைள $கந்த.00514.1
எற்ேறா மயல் ெசய்குவது ஈசைனயும் $கந்த.00514.2
மற்ேறா( என நின்னின் மதித் தைன ஆல் $கந்த.00514.3
சற்ேறா அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ஆற்றல் தவி(த்திடேவ. $கந்த.00514.4

சூறா வளி_ெப.(வளி_ெப.) ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சூழலின் வாய் $கந்த.00515.1
ஏறா ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பூைள எதி(ந்து உளேதல் $கந்த.00515.2
நCறு ஆடிய ெமய்யுைட நின்மலன் ேமல் $கந்த.00515.3
வறாய்
C
விைனேயன் ெபார ேமவுவேன. $கந்த.00515.4
ஆறு உற்றிடும் ெசம் சைட அண்ணல் உடன் $கந்த.00516.1
மாறு உற்றவ( உண்டு எனின் மற்றவ( தாம் $கந்த.00516.2
ஊறு உற்றன( அல்லது உளத் துய(
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00516.3
ஈறு உற்றன( அல்ல திருந்துள( யா(. $கந்த.00516.4
இந் நாரணன் ஆதிய( யாவ(களும் $கந்த.00517.1
அந்நாள் அமலன் பணி ஆற்றிடலும் $கந்த.00517.2
உன்னா அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) சிந்தைன ெமாய்ந் நைகயால் $கந்த.00517.3
ஒன்னா( புரம் அட்டது உண(ந்திைலேயா. $கந்த.00517.4
எந்தாய் அருள் என்று ஒ( இளங்குமரன் $கந்த.00518.1
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆதிைய ேயத்தலும் ைவது
சினக் $கந்த.00518.2
ெகாந்தா( அழல் ேபால் வரு கூற்றுவைன $கந்த.00518.3
அந்தாள் ெகாடு ைதத்தது அறிந்திைல ேயா. $கந்த.00518.4
முன்ைனப் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) நCயும் முகுந்தனும் ஆய்ப் $கந்த.00519.1
பன்னகற்கு அrது ஆய பரம் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $கந்த.00519.2

என்னச் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) எய்தி இகழ்ந்த உைனச் $கந்த.00519.3
ெசன்னித் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெகாண்டது ேத( கிைலேயா. $கந்த.00519.4
அடன் ேமவும் சலந்தரன் ஆதியராய்ப் $கந்த.00520.1
படிேமல் உளது ஓ( பஃறானவ( தாம் $கந்த.00520.2
முடிவா( அரேனாடு முரண்டிடலும் $கந்த.00520.3
ெகடு மாறு புண(த்தது ேகட்டிைல ேயா. $கந்த.00520.4
வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
எய்துறு நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
ேவள்வி நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கந்த.00521.1
ஊடு எய்தின( யாவரும் ஒப்பு இல் அரன் $கந்த.00521.2
மாடு எய்திய வரனின்
C
மானம் ஒrஇப் $கந்த.00521.3
பாடு எய்திய புன் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
பா(த்து_வி.எச்.(பா(_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைலேயா. $கந்த.00521.4
அண்டாத அகந்ைத ெயாடு ஆழியின் வாய் $கந்த.00522.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) டானவரச் சுறம் ேமவுவிடம் $கந்த.00522.2
உண்டான் நிகழ் கங்ைகைய ஓ( அணுவில் $கந்த.00522.3
ெகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_படெரா.ஒரு.)
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) குறிக்கிைலேயா.
$கந்த.00522.4
தrயா உளமால் ெகாடு தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) னிகழும் $கந்த.00523.1
அrேயாடு ைகம்மாைவ அடல் புலிைய $கந்த.00523.2
உrயாம் இைசப் ேபா(ைவ உடுக்ைக எனப் $கந்த.00523.3
பrயா அரன் உற்றது பா(த்தது இைலேயா. $கந்த.00523.4

ஓரா( தனது உண்ைமைய உள்ளம் மிைச $கந்த.00524.1
யாராயினும் மாற்ற அகந்ைத ெபறிந்_நி.எச்.(ெபறு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
$கந்த.00524.2
வாரா அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தம் வலி மாற்றிடும் ஆல் $கந்த.00524.3
ேதராய் ெகால் பரம் சுட( ெசய்ைக அேத. $கந்த.00524.4
இறுகின்ற கைடப் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ஈறு இலது ஓ( $கந்த.00525.1
கைறதுன்று மிடற்று இைற கண்ணினும் வழ்
C $கந்த.00525.2
ெபாறி ஒன்று அதனால் ெபாடி பட்டிடும் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.00525.3
அறிகின்றிைலேயா அகிலங் களுேம. $கந்த.00525.4
இப்ெபற்றியன் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஈசைன என்
$கந்த.00526.1
ைகப் பற்றிய வில் ெகாடு கந்தமல( $கந்த.00526.2
அப்பில் ெபாருகின்றிலன் ஆ( உயி(ேமல் $கந்த.00526.3
ெமய்ப் பற்று இல( இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவண்டுவேர. $கந்த.00526.4
ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அகிலம் தர ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இயலால்
$கந்த.00527.1
ஆனா வரு தன்ைன அளித்து ஒருபால் $கந்த.00527.2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஆக இருத்திய தற்பரைன $கந்த.00527.3
நானா மயல் ெசய்வது நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இதுேவ. $கந்த.00527.4
என்னா மதேவள் இைசயா மறுத்திடலும் $கந்த.00528.1

ெபான்னா( கமலப் ெபாகுட்டுத் தைல_ெப.(தைல_ெப.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00528.2
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ஆன ேவதா மனக் கவைல
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சில் ேபாது $கந்த.00528.3
உன்னா ெநடிேத உயிரா உைரக்கின்றான். $கந்த.00528.4
ெவண்ைம அறிவால் தைம வியக்கும் விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) பால்
$கந்த.00529.1
அண்ைம_ெப.(அண்ைம_ெப.) இலன்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அண்ணல் இயல்
கூறிைன ஆல் $கந்த.00529.2
உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) இது ஆம் உவைனப் ெபாருவதுவும் $கந்த.00529.3
எண்ைம அதுேவா எவ(க்கும் அrது அன்ேறா. $கந்த.00529.4
அன்ன பrேச எனினும் அைடந்ேதா( தம் $கந்த.00530.1
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) அகற்றும் இைற அருளால் இக்கருமம் $கந்த.00530.2
முன்னின் முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஒழிந்ேதாரால் முற்றுவேதா $கந்த.00530.3
முன்னின் இதற்கு முதல் காரணம் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) காண். $கந்த.00530.4
எல்லா( ெசயலும் இைறவன் இயற்றுவேத $கந்த.00531.1
அல்லாது இைல ஓ( அணுவும் அைசயாது எைவயும் $கந்த.00531.2
நில்லாது அருள் இன்ேறல் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இன்று
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) பாலில் $கந்த.00531.3
ெசல்லாய்_வி.மு.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ஆய்_முன்.ஒரு.) உனது ெசயலும்
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ெசய்ைக அேத. $கந்த.00531.4

ெசம் மாந்து தற்புகழும் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) குழுவும்
மருள_குைற.எச்.(மருள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.00532.1
எம் மான் பிறன் ேபால் இருந்ேதா( துரும்பு நிறCஇ $கந்த.00532.2
அம்மா தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெசய்ைக அைனத்தும் எனக் காட்டினேன
$கந்த.00532.3
நம்மாலும் முற்றும் சில என் ைக நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) அன்ேறா. $கந்த.00532.4
பாடு திகழ் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) பல் உயிரும் அல்லனவும் $கந்த.00533.1
ஆடல் புrவிப்பான் அரு உருவாய்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பரன் $கந்த.00533.2
நாடில் அவைன இன்றி நம்மால் ஒன்று ஆகா வற்ேறா $கந்த.00533.3
ஏட இதன் நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) இந் நாளும் ஓ(ந்திைலேயா. $கந்த.00533.4
ைக யம்பு பூட்டிக் கருப்புச் சிைல ேகாட்டி $கந்த.00534.1
எய்யும் படி வழிக் ெகாண்ேட காய் இறுதி இலா $கந்த.00534.2
ஐயன் தைன நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அதுவும் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
அருள் காண் $கந்த.00534.3
ெமய் அங்கு அதற்கு ஏது ேமல் நாேள கண்டனம் யாம். $கந்த.00534.4
ஈங்கு இதுவும் அன்றி எவேரனும் தம் மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) காத்து $கந்த.00535.1
ஈங்கு ெபறிந்_நி.எச்.(ெபறு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) உதவி ெசய் என்று இரந்திடலும்
$கந்த.00535.2
ஆங்கு ஒருவன் ெசய்யாது_எதி(.ம.வி.எச்.(ெசய்_வி.+ஆத்_எதி(.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
அது மறுத்துத் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உயிைரத் $கந்த.00535.3
தாங்கல் உலக நைட_ெப.(நைட_ெப.) தனக்குத் தக்கதுேவா. $கந்த.00535.4
என்னானும் ஓ( உதவி யாது ஒருவன் யா(க்கு எனினும் $கந்த.00536.1

தன்னால் முடிவது எனில் தாேன
முடித்தல்_ெதா.ெப.(முடி_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) தைல_ெப.(தைல_ெப.)
$கந்த.00536.2
ெசான்னால்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆல்_நி.எச்.குறி.)
முடித்தல்_ெதா.ெப.(முடி_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) இைட
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசால்லுகினும்
$கந்த.00536.3
பன்னாள் மறுத்துப் புrதல் கைடப் பான்ைம அேத. $கந்த.00536.4
ஏவ( எனினும் இட( உற்றன( ஆகி $கந்த.00537.1
ஓவில் குைற ஒன்று உளேர அது முடித்தற்கு $கந்த.00537.2
ஆவி விடினும் அறேன மறுத்து உளேரல் $கந்த.00537.3
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) அலது பழிவும் ஒழியாேத. $கந்த.00537.4
உய்ைக ெபாருளா ஒருவ(க்கும் ஓ( உதவி $கந்த.00538.1
ெசய்ைக இலேனல் சிறிேயான் கழித்த பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) $கந்த.00538.2
ைவகல் அதுேவா வறிேத அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) $கந்த.00538.3
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) மல(ந்த_ெப.அ.(மல(ந்த_ெப.அ.) ெகாட்டி ேபாலும்
ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளேத. $கந்த.00538.4
அந் நாரணேனாடு அம( முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முனிையப் $கந்த.00539.1
ெபான்னாடு அருளும் புலேவா( இைற இரப்ப $கந்த.00539.2
என்னாரும் என்பு விருத்திரனுக்கா உதவித் $கந்த.00539.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஆருயி( விட்ட தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) தைனக்
ேகட்டிைலேயா. $கந்த.00539.4

ேமல் ஒன்று உளேதா விளம்ப எவ( எவ(க்கும் $கந்த.00540.1
மூலம் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெதrயா முன்ேனான் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00540.2
ஆலம் தைன உண்டு அமர(க்கு அமுது
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00540.3
சீலம் தைன நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) சிறிதும்
ெதளிந்து_வி.எச்.(ெதளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைலேயா. $கந்த.00540.4
ேதக்கும் சலதி இைடத் தCப் ேபால்
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விடம்_ெப.(விடம்_ெப.)
$கந்த.00541.1
தாக்கும் ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) தளேரல் என உைரயா $கந்த.00541.2
ஊக்கம் ெகாடு மால் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கணம் நின்ேற நம்ைமக் $கந்த.00541.3
காக்கும் படிக்குக் கறுத்த ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
கண்டிைலேயா. $கந்த.00541.4
ஆராயினும் ஒருவ( அன்பில் தைலப் பட்டுப் $கந்த.00542.1
ேபரா தரத்தால் பிற(க்கு உதவி ெசய்வாேரல் $கந்த.00542.2
தCராத_எதி(.ம.ெப.எச்.(தC(_வி.+ஆத்_எதி(.ம.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) துயrல் ேச(தேல மாய்தல் இைவ $கந்த.00542.3
பாரா( புகேழ பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) என்று ெகாள்வாேர. $கந்த.00542.4
சூரம் தனில் வலி ேச( சூரபன் மன் ஏவலின் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
$கந்த.00543.1
ஆரும் துய( ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழுங்கிேனாம் அன்னது இனித் $கந்த.00543.2

தCரும்_ெப.எச்.(தC(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) படிக்குச்
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேசையத் தருவான் $கந்த.00543.3
ஓ( ஐம் பைட ெசலுத்த உன்ைன யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ேவண்டினேம.
$கந்த.00543.4
ஆதலினால் எங்கள் அலக்கண் அகற்றும் ெபாருட்டுச் $கந்த.00544.1
சாதல் வrனும் தவேறா புகழ்
ெசய்வா(_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ(_பட(.பன்.) $கந்த.00544.2
ஏது வrனும் எதி( ெசல்வா( எம் பணியில் $கந்த.00544.3
ேபாதி இனி மாறு புகேலல் என உைரத்தான். $கந்த.00544.4
பங்கயப் ெபாகுட்டு இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பகவன்
ஈது புகறலும் $கந்த.00545.1
ஐங்கைணக் கரத்திேனான் அரந்ைத எய்தி யாதி யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
$கந்த.00545.2
புங்கவற்கு மாறு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபாருகிேலன் இது அன்றிேய $கந்த.00545.3
இங்கு எனக்கு அடுத்தது ஒன்று இயம்பு ெசய்வல் என்றனன். $கந்த.00545.4
என்னும் ேவைல அமர ேராடு இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவதன் முனிஉறா $கந்த.00546.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நயம்_ெப.(நயம்_ெப.)
தழC இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நமது ெசால் மறுத்தியால்
$கந்த.00546.2
அன்ன பான்ைம புrயின் உய்தி அல்லேதல் உனக்கு யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
$கந்த.00546.3

துன்னு சாபம் இடுதும் யாது துணிவு ெசால்லுக என்றனன். $கந்த.00546.4
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) சாபம் இடுதும் என்று ெவகுளியால்
ெமாழிந்த ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00547.1
ஐய ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மதன ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) அழுங்கி ெவய்து
உயி(த்து இனிச் $கந்த.00547.2
ெசய்யல் ஆவது என் எனத் ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சிந்ைத ேதற்றிேய $கந்த.00547.3
ைவயகம்_ெப.(ைவயகம்_ெப.) பைடத்த அண்ணல் வதனம்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உைரெசய்வான்.
$கந்த.00547.4
ேகள் இது ஒன்று உைரப் பல் ேவத ேகடு சூழும் நினதுவாய்ச் $கந்த.00548.1
சூளின் ேமைல இயல் பகன்று துன்பு_ெப.(துன்பு_ெப.) உழந்து படுதலில்
$கந்த.00548.2
காள கண்டன் முன்பு ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கடிய
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) கைணகள் தூஉய் $கந்த.00548.3
மாளினும் சிறந்தது அம்ம மற்றும் உய்யல் ஆகுேம. $கந்த.00548.4
ெசற்ற நC(ைம ெகாள்ளல் ஐய ெசம் சைடப் பிரானிடத்து $கந்த.00549.1
இற்ைற ைவகல் அம( இயற்ற ஏகுேவன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) எனக்
$கந்த.00549.2
ெகாற்ற ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) உைரத்தலும்
குளி(ந்த_ெப.எச்.(குளி(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூ இருக்ைக ேமல்
$கந்த.00549.3
உற்ற ேபாதன் மகிழ் சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளம்
களித்து ெமாழிகுவான். $கந்த.00549.4

பணிந்த_ெப.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால்லன் ஆகி
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) பணித்தவாறு புrந்திடத் $கந்த.00550.1
துணிந்த வாறு நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று சூலி பாலின் உைனவிடாத்
$கந்த.00550.2
தணந்தி ேடந்ெதாட(ந்து பின்பு சா(தும் அஞ்சல்
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எனா $கந்த.00550.3
உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மார ேவைள ஓவில் அன்ெபாடு
ஏவினான். $கந்த.00550.4
ஏவு காைல_ெப.(காைல_ெப.) மதைன ேவள்வி இைற
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைமந்த
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கந்த.00551.1
ேதவேராடு துய( உழந்து சிறுைம ெபற்றது அறிதிேய $கந்த.00551.2
ஓவில் வாழ்வு தருதி என்னின் உைம மடந்ைததைன அரன் $கந்த.00551.3
ேமவு மாறு புrக எனா விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நல்கினான். $கந்த.00551.4
நல்கலும் கரங்கள்_ெப.(கரங்கள்_ெப.) கூப்பி நான் முகத்தன் உலெகாrஇ
$கந்த.00552.1
அல்கு தன்புரத்து நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வியற்ைக கூறிேய $கந்த.00552.2
ஒல்கு ேதவிையத் ெதளித்து_வி.எச்.(ெதளி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒருப்
படுத்தி நறியேதன் $கந்த.00552.3
பில்கு வாளி இட்ட தூணி பின்னி யாத்து இறுக்கினான். $கந்த.00552.4
கயக் கண் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூவின்
மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) காம காண்டம் கன்னல் வில் $கந்த.00553.1

இயக்கம் ஆன பார வில்ெலடுத்து ெமாய்மயில் ஏந்திேய $கந்த.00553.2
தயக்கம் உற்று லாய ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) என் மா இளந்தளி( $கந்த.00553.3
வயக்கடும் கண் வாளம் ஒன்று மா மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.)
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அேரா. $கந்த.00553.4
ேகாகிலங்கள் ஆனவும் குழாங் ெகாள் ேவைல யான உம் $கந்த.00554.1
கா களங்கள் முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) ஆய்க் கறங்க ஓதம் ஆவதும் $கந்த.00554.2
சீ கரங்கள்_ெப.(கரங்கள்_ெப.) ஆய் அைசந்து
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மீ ன ேகதனம் $கந்த.00554.3
ஆக உம்ப( உலவ ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மதிக்குைட நிழற்றேவ.
$கந்த.00554.4
ெபாருவில் கிள்ைள_ெப.(கிள்ைள_ெப.) என்னும் மாக்கள்
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதன்றல் ைவய ேமல்
$கந்த.00555.1
இரதி ேயாடும் ஏறி ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.)
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதால்ைல உலகிைன
$கந்த.00555.2
அrது அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குறிகள்
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) அளைவ இன்றி நிகழேவ
$கந்த.00555.3
பரமன் ைவகு_ஏவ.(ைவகு_வி.) கயிைல அம் பருப்பதத்ைத அணுகினான்.
$கந்த.00555.4
கயிைல கண்டு ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேத(
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காமேவள் தனக்கு
$கந்த.00556.1

அயலில் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பrசனத்ைத அவண்
நிறுத்தி மாது உடன் $கந்த.00556.2
பயிலும் வில்லும் வாளியும் பrத்து வல்லியத்திைனத் $கந்த.00556.3
துயில் உண(த்தும் மான் எனத் துணிந்து ேபாதல் ேமயினான். $கந்த.00556.4
கூறு உலாவு மதி மிைலந்த குழகன் ைவகும் கயிைல ேமல் $கந்த.00557.1
ஏறிேய தனாது ைக இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கா(முகம்
வைளஇ_வி.எச்.(வைள_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00557.2
மாறு இல் ஏவு பூட்டி அம்கண் ைவகும் புள்ளும் மாக்களும் $கந்த.00557.3
ஊறு இலாது இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) உன்னு வித்தல் முன்னினான். $கந்த.00557.4
ெபாருலில் காமன் இன்ன தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) புந்தி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்று அவண்
$கந்த.00558.1
விரவு புள்ளின் மீ தினும் விலங்கின் மீ தினும் மல(ச் $கந்த.00558.2
சரம் எலாம் விடுப்ப ஆதி தனது மந்திரத்து முன் $கந்த.00558.3
அருளின் ஓடி இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நந்தி அடிகள்
அன்ன கண்டேரா. $கந்த.00558.4
ெகாம் எனச் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) புrந்து பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) மதனனா(
$கந்த.00559.1
தம் இயற்ைக ஆம் தம்ம சரதம் என்று நிைன உறா $கந்த.00559.2
உம் எனத் ெதழித்து உரப்ப ஒலி ெகாள் புள்விலங்கின் ேமல் $கந்த.00559.3
ெவம்ைமயில் ெசலாது மாரன் விசிகம் விண்ணின் நின்றேவ. $கந்த.00559.4

நிற்ற ேலாடும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வியற்ைக
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெநடியேவள் $கந்த.00560.1
ெகாற்ற நCடு சூரல்_ெப.(சூரல்_ெப.) ஒன்று
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேகாபுரத்தைலத்
$கந்த.00560.2
ெதற்றி ேமல் இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நந்தி
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) காப்பும் ஆைணயும் $கந்த.00560.3
முற்று ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெநடிது உயி(த்து
உளம் துளங்கி விம்மினான். $கந்த.00560.4
விம்மி நந்தி ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) முன்
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாழ்ந்து எழூஉச்
$கந்த.00561.1
ெசம்ைம ெசய் கருத்தனாய் திகழ்ந்து ேபாற்று_ஏவ.(ேபாற்று_வி.) எடுத்தலும்
$கந்த.00561.2
இம் மைலக் கண் வந்தது என்ைன என அயன் புண(ப்பு எலாம் $கந்த.00561.3
ெமய்ம்ைமயால் உண(த்தலும் வினாவி ஈது உளம் ெகாள்வான். $கந்த.00561.4
ேவதன் ஆதி ஆன ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) விழும ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
அகன்றிடும் $கந்த.00562.1
ஏதுவால் விடுத்துளா(கள் இவைன ஈசன் ேயகுறும் $கந்த.00562.2
ேபாதில் யாவ( வருகினும் புகாது ெசய்தி மதன ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) $கந்த.00562.3
சாதல் எய்து வான்_ெப.(வான்_ெப.) வrன் தேடல் எனா இயம்பினான். $கந்த.00562.4
புன்ைம ஆம் பசுத் தடிந்து புைர இல் ேவள்வி ஆற்றிேய $கந்த.00563.1

ெதான்ைம ேபால் எழுப்பு மாறு சுருதி ெசாற்ற வாறு ேபால் $கந்த.00563.2
மன் மதன் தைனப் படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாைத
ேவட்டு மற்ற அதன் $கந்த.00563.3
பின் முைறக் கண் நல்க எம்பிரான் நிைனந்தனன் ெகால் ஆம். $கந்த.00563.4
ஆைகயால் இது அருளேத இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) வரத்தும்
ஆைணெயன்று $கந்த.00564.1
ஓைகயால் உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவைள
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உம்ப( ஆகுலம்
$கந்த.00564.2
ேபாகுமாறு இயற்றல் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருவிலாத கருைண ேச( $கந்த.00564.3
ஏக நாயகன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) முன்ன( ஏகல் ேவண்டுேமா என்றான்.
$கந்த.00564.4
நந்திேதவன் இைனய வாறு நவிலேவ
உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.)
$கந்த.00565.1
எந்ைத ேகட்டியால் இது ஒன்று எனக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ஈறு குறுகினும்
$கந்த.00565.2
அந்தி ேவணி அண்ணல் முன்னம் அணுகுமாறு அைமந்து இவண் $கந்த.00565.3
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) அன்ன
அதற்கு இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வைகைம
நல்குவாய் என. $கந்த.00565.4
இகலும் அன்பும் இைறயும் இன்றி எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.)
உயி(க்கும் உள்ளது ஓ( $கந்த.00566.1
புகுதி நாடி முைறயிைனப் புrந்து ேச(ப வ(க்கு ேமல் $கந்த.00566.2

தகுதி_ெப.(தகுதி_ெப.) ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கருைண
கூ( சயம்புமுன்பு சா(திேயல் $கந்த.00566.3
மிகுதி_ெப.(மிகுதி_ெப.) ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேமைல வாய்தல் ேமவி ஏகு என்றனன். $கந்த.00566.4
என்றலும் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.)
குவித்து_வி.எச்.(குவி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்சி மாரன் ேந(பு
உறCஇ $கந்த.00567.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இலங்கு ேவத்திரக் ைக நந்தி ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.)
விைடதரச் $கந்த.00567.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமைல வாயில் சா(ந்து
ேதவ ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) நCற்று அழல் $கந்த.00567.3
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) என்ன ேமான ேமாடு
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
குறுகினான். $கந்த.00567.4
ஒருதனிச் சிம்புள் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) உைறந்தது
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீயக் $கந்த.00568.1
குருைளயின் அமலன் தன்ைனக் ேகால மால்புதல்வன் காணா $கந்த.00568.2
ெவரு வரும் உளத்தன் ஆகி விய(த்து ெமய் பனியா உட்கிப் $கந்த.00568.3
பருவரல் உழந்து ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பைட
ெயாடும் கடிதில் வழ்ந்தான்.
C
$கந்த.00568.4
எழுதரு_வி.(எழு_வி.+தரு_து.வி.) மதனா ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) இைறவைனக்
கண்ேட அஞ்சி $கந்த.00569.1
விழி இருள் மூடக் ேகால வில் இட்டு விய(ப்பின் வாr $கந்த.00569.2
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) பட இடி ஆ(ப்பு எய்த மா(பு_ெப.(மா(பு_ெப.) மற்று அது
வழ்கின்ற
C
$கந்த.00569.3

ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) முைற புதரம் காட்டத் துளங்கி வழ்ந்திட்டது
C
அன்ேற.
$கந்த.00569.4
அஞ்சி வழ்கு
C
உற்ற மாரன் அறிவிலாத வசமாகத் $கந்த.00570.1
துஞ்சினன் ெகால்ேலா என்னாத் துய( உழந்து எடுத்துத் ேதவி $கந்த.00570.2
கஞ்ச ேந( கரத்தில் தாங்கி கடிவைக உய்த்துத் ேதற்ற $கந்த.00570.3
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) ேமல் உண(ச்சி கூட இைனயைவ
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைநவான். $கந்த.00570.4
முறுவலின் எயில் மூன்று அட்ட முதல்வைனப் ெபாருதி என்ேற $கந்த.00571.1
நைற மல( அயனும் ஏைனத் ேதவரும் நாக( ேகானும் $கந்த.00571.2
உறு துய( அகல இங்ஙன் உய்த்தன( விைனேயற்கு இன்ேன $கந்த.00571.3
இறுதிவந்து அணுகிற்று ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இதற்கும் ஓ( ஐயம் உண்ேடா. $கந்த.00571.4
எண் தகு குணத்தின் ேமலாம் இைறயவன்
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
$கந்த.00572.1
கண்டலும் ெவருவி ஆவி காண்கிலன் அவைன என் ைகக் $கந்த.00572.2
ெகாண்டது ஓ( கைணகள் வாைக ெகாள்ளுேமா இைனய பான்ைம $கந்த.00572.3
அண்டரும் அயனும் யாரும் அறிகில( ேபாலும் அன்ேற. $கந்த.00572.4
தாக்கினால் வலி ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) மருத்தின் முன் தனித்த தCபம் $கந்த.00573.1
ேபாக்கினால் நிற்பது உண்ேடா அைனயது ேபாலத் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.)
$கந்த.00573.2
வாக்கினால் மனத்தால் எட்டா வள்ளல் முன் உய்த்தா( அன்னான் $கந்த.00573.3

ேநாக்கினால் இனிச் சில் ேபாதின் நுண் ெபாடி ஆவன் ேபாலாம். $கந்த.00573.4
ஏமுற உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஈறு ெசய் முதல்வன்
தன்ைனப் $கந்த.00574.1
பூ மல( ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) ெபாருகின்ேறன் நைக ஈது அன்ேறா
$கந்த.00574.2
ஆம் இது விதியின் ெசய்ைக அதைனயா(
கடக்க_குைற.எச்.(கடக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா( $கந்த.00574.3
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) முதவ(க்கு ஏனும் தள் அரும் தைகயது அன்ேறா.
$கந்த.00574.4
ஈங்கு இைவ அமலன் சூழ்ச்சி ஆவேதா முடிவது ஓரான் $கந்த.00575.1
தூங்கியான் கிடத்தல்_ெதா.ெப.(கிட_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) ஒல்லா துண் என
எழுந்து வில்லும் $கந்த.00575.2
வாங்கினன் சரமும் பூட்டி வல்ல வாறு இைழப்பன் ஐயன் $கந்த.00575.3
பாங்குற நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமேல பட்டவா படுக
என்றான். $கந்த.00575.4
இைனயன பலவும் உன்னி எழுந்து மா மத ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) இட்ட
$கந்த.00576.1
தனு விைன எடுத்து வாங்கித் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மல( விசிகம் பூட்டி
$கந்த.00576.2
மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அகலாள்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மதிக்குைற தவழ்ந்த ெசன்னிப்
$கந்த.00576.3
புனிதன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சா( ேபாகிப் ெபாருவைக
முயன்று_வி.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்றான். $கந்த.00576.4

மாரேவள் ஈண்டு நிற்ப மேனாவதி நகrன் ேமய $கந்த.00577.1
ஆரணமுதல்வன் தன்ைன அமர( ேகான்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேநாக்கிக் $கந்த.00577.2
கா( உறழ் கண்டன் தன்பால் காமைன விடுத்தி அன்னான் $கந்த.00577.3
ேபா( இயல் உண(வான் அம் கண் ேபாதரல் ேவண்டும் என்றான். $கந்த.00577.4
சத மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) இைனய கூறத் தண்மல(க் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
ேநராக் $கந்த.00578.1
கதும் என எழுந்து வாேனா( கணத்துடன் அைனயன் ேபாற்றப் $கந்த.00578.2
ெபாதி தரு கயிைல அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபாருப்பின் ேமல் ஒருசா(
ேபாகி $கந்த.00578.3
மதன் இயல் ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முக்கண்
வள்ளைல வழுத்தி_வி.எச்.(வழுத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றா(.
$கந்த.00578.4
எறி தரு கணிச்சிச் ெசங்ைக ஈசன் ேமல் இலக்க
நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00579.1
குறியின( ேபால நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாடும்
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) மாரன் துஞ்சு $கந்த.00579.2
ெநறியின(க்கு அச்சம் உண்ேடா நிைனத்தது முடிப்பன் என்னா $கந்த.00579.3
நறுமல( வாளி ஐந்து நாதன் ேமல்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விட்டான். $கந்த.00579.4
விட்ட ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ஐந்தும் வியத்தகு
விமலன் மீ து $கந்த.00580.1
பட்டலும் சிறிேத ேவைளப் பா(த்தனன் பா(த்தேலாடும் $கந்த.00580.2
கட்ட அழல்ெபாதிந்த ெநற்றிக் கண்ணது ெநடிேத காமன் $கந்த.00580.3

சுட்டது கயிைல முற்றும் சூழ் புைக பரவிற்று அன்ேற. $கந்த.00580.4
ஆைல அம் சிைலேவள் ஆகம் அழல் படக் கயிைலயின் கண் $கந்த.00581.1
ஏல ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) புைகயும் தCயும் எழும் தரும் இயற்ைக நாடின்
$கந்த.00581.2
மால் அயன் முதேலா( யாரும் மதித்துழி
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாலின் $கந்த.00581.3
ேவைலயின் நடுவு தCய விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) எழுந்து அைனய அம்மா.
$கந்த.00581.4
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தCப் புைகயின்
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெசல்லலும் குணபால் வாய்தல் $கந்த.00582.1
உைறந்தது ஓ( நந்தி ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) ஒல்ைலயில் அதைனப் பாரா
$கந்த.00582.2
இறந்துபாடு ஆயினான் ெகால் ஏகிய மதனன் என்னா $கந்த.00582.3
அறிந்தேரா உைடயா(க்கு ஓதி ஒருெசயல் அைறயல் உற்றான். $கந்த.00582.4
நுண்ணிய_ெப.எச்.(நுண்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உண(வின் மிக்கீ ( நுமக்கு
இது புகல்வன் எம் ேகான் $கந்த.00583.1
கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) உமிழ்ந்த ெசம் தCக் காமைனப் ெபாடித்தது அன்றால்
$கந்த.00583.2
அண்ணைல எய்வன் என்னா அைனயவன் துணிவில் கூறித் $கந்த.00583.3
துண் என ஈண்டு வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசயற்ைகேய
சுட்ட ேபாலும். $கந்த.00583.4
இன் இனி மகிழ்நன்_ெப.(மகிழ்நன்_ெப.)
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இயற்ைகைய இரதி
நாடி $கந்த.00584.1

வன்னி ெபய் அலங்கல் ேபாலாய் வயிறு அைலத்து இரங்கி எம் ேகான்
$கந்த.00584.2
தன்ைன வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரப்ப ேவைளத்
தருகுவன் கண்டி( அந்த $கந்த.00584.3
முன்னவன் அணுக்கட் காய முைற புr அருளால் என்றான். $கந்த.00584.4
ஐந்ெதாைக ஆற்றின் மாேட அமலைன
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேநாற்ற $கந்த.00585.1
நந்தி அம்ேதவன் இன்ன நவிறலும் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) சூழ் கின்ற
$கந்த.00585.2
அந்தம் இல் கணத்ேதா( ேகளா அகிலம் உய்ெபருட்டால் எம் ேகான் $கந்த.00585.3
புந்தி ெகாள் அருளின் ெசய்ைக ேபாற்று_ஏவ.(ேபாற்று_வி.) எடுத்தன( ஆய்
உற்றா(. $கந்த.00585.4
வா வலம் கிள்ைள_ெப.(கிள்ைள_ெப.) மான் ேத( மதன் புr விைனயா அன்னான்
$கந்த.00586.1
ேவவரப் புண(த்து ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மிைக
படாது அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) சா( ஆன $கந்த.00586.2
ேதவிைய முடிக்கும் ஆற்றல் ெசய்திலன் இகல் பற்று இன்றி $கந்த.00586.3
மூவைர விடுத்துத் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) முப்புரம்
ெபாடித்த முன்ேனான். $கந்த.00586.4
கண் அழல் சுடுதேலாடும் காமேவள் யாக்ைக முற்றும் $கந்த.00587.1
சுண்ணம் அது ஆகி வழத்
C
துஞ்சினன் ேபாய பின்ைன $கந்த.00587.2
அண்ணல் அம் பகவன் ெதால்ைல அைமதியின் இருந்தான்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.00587.3

எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயற்றும் எம் ேகாற்கு
இைனயேதா அrது மாேதா. $கந்த.00587.4
பாடு உறு கணவன் ெசய்ைக பா(த்தலும் இரதி உள்ளம் $கந்த.00588.1
கூடின துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) வந்த
C
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) உண(ச்சி கண்ண(_ெப.(கண்ண
C
(_ெப.)
C
$கந்த.00588.2
ஓடின விய(த்த ெமய் மூக்கு_ெப.(மூக்கு_ெப.) உயி(த்தன ஒடுங்கிற்று ஆவி
$கந்த.00588.3
வடினள்
C
இவளும் என்ன விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கீ ழ்த் தலத்தின் வழ்ந்தாள்.
C
$கந்த.00588.4
சுr தரு குடிைஞ_ெப.(குடிைஞ_ெப.) ஆற்றில் சுழித்தைலப் பட்டமான் ேபால்
$கந்த.00589.1
பருவரல் வாr நாப்பட் படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பற்று
இன்றிச் ேசாரும் $கந்த.00589.2
இரதி சில் ெபாழுதில் பின்ன( இறந்த_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) தன்பால் $கந்த.00589.3
வருதலும் மறித்துச் ெசம்ைக வயிறு அைலத்து இரங்கல் உற்றாள். $கந்த.00589.4
ெசம் பதுைம திருக் குமரா தமிேயனுக்குக் ஆ( உயிேர திருமால் ைமந்தா
$கந்த.00590.1
சம்பரனுக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பைகவா கன்னல் வrச் சிைல
பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தடக்ைக வரா
C $கந்த.00590.2
அம் பவளக் குன்று அைனய சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) விழியால்
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடலம் அழிவு உற்றாேய
$கந்த.00590.3

உம்ப(கள் தம் விழி எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உறங்கிற்ேறா அயன் ஆரும்
உவப்பு உற்றாேரா. $கந்த.00590.4
முன் நாளில் புரம் மூன்றும் அட்டவன் ேமல் ெபாரப் ேபாதன் முைறேயா என்று
$கந்த.00591.1
ெசான்னாலும் ேகட்டிைலேயா அமர( பணி புrவதுேவ துணிந்து இட்டாேய
$கந்த.00591.2
உன் ஆகம் ெபாடி ஆகிப் ேபாயினேத இது கண்டும் உய்வா( உண்ேடா $கந்த.00591.3
என் ஆவி ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இறந்த_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
பின்னும் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) தனிேய இருப்பது ஏேயா. $கந்த.00591.4
மாறு ஆகப் பரமன் விழி நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ஆற்றலால் இலது ஆக மற்று
உன் ெமய்யும் $கந்த.00592.1
நCறு ஆக விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெநருப்பாகக்
கவைல விண்ேணா(_ெப.(விண்ேணா(_ெப.)
ெநந்சத்து_ெப.(ெநந்சம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆக $கந்த.00592.2
ஆறாத ெபரும் துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) எனக்காக எங்கு ஒளித்தாய் அருவா
ேயனும் $கந்த.00592.3
கூறாேயா அறிந்திருந்தாய் என் கணவா யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குைற உண்ேடா தான்.
$கந்த.00592.4
உம்ப( கடம் பாேலேயா இந்திரனா( பாேலேயா உன்ைன உய்த்த $கந்த.00593.1
ெசம்பதுமத் திைச முகத்ேதான் பாேலேயா அரன் ெசயைலச் சிைதப்பன் என்னா
$கந்த.00593.2
இம்ப( இைட வல் விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வந்திடு
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) பாேலேயா ஈசன் கண்ணால் $கந்த.00593.3

ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெபாடியாய் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
இறந்த_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
பழிதான் எவ( பாலின் ேமவிற்று ஐேயா. $கந்த.00593.4
வில்லான் முப்புரம் எrத்த பரம் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேயாகம் தவி(க்க
ேவண்டில் விண்ேணா(_ெப.(விண்ேணா(_ெப.) $கந்த.00594.1
எல்லாரும் இறந்தனேரா என் கணவா நCேயா தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) இலக்காய்
நின்றாய் $கந்த.00594.2
ெகால்லாது ேபால உைனக் ெகான்றனேர என் உயி(க்கும் ெகாைல சூழ்ந்தாேர
$கந்த.00594.3
ெபால்லாத ேப(க்கு நன்றி_ெப.(நன்றி_ெப.) ெசய்வது தம் உயி(
ேபாகும்_ெப.எச்.(ேபா_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_ெப.எச்.குறி.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருட்ேட அன்ேறா. $கந்த.00594.4
என்ன பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) ெசய்ேதேனா என்ேபால்வா( தமக்கு என்ன இட(
ெசய்ேதேனா $கந்த.00595.1
முன்ைன உள விதிப் பயைன அறிேவேனா இப்படிேய முடிந்தது ஐேயா
$கந்த.00595.2
கன்னல் வrச் சிைல பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காவலேவா தமிேயைனக் காத்திடாேயா $கந்த.00595.3
வன்னி விழியாய் உைடய ெபருமாைன ேநாவதற்கு வழக்கு ஒன்று உண்ேடா.
$கந்த.00595.4
ெபான் ெசய்தா( முடிகாேணன் அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஒழுகும் திரு முகத்துப்
ெபாலிவு காேணன் $கந்த.00596.1
மின் ெசய் பூண் அணிகுலவும் புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) காேணன் அகன் மா(பின்
ேமன்ைம காேணன் $கந்த.00596.2

ெகான்_ெப.(ெகான்_ெப.) ெசய்பூம் கைண காேணன் சிைல காேணன் ஆடல் புr
ேகாலம் காேணன் $கந்த.00596.3
என் ெசய்ேவண்ன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) என் கணவா
என்ைன ஒழித்து எவ்விடத்ேத இருக்கின்றாேய. $கந்த.00596.4
அந் நாளில் அழல் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) கr ஆக வானவேராடு அயன் மால்
காணப் $கந்த.00597.1
ெபான் அரும் மங்கல நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) பூட்டி எைன மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புண(ந்தகாைல $கந்த.00597.2
எந் நாளும் இனி உன்ைனப் பிrயலம் என்ேற வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.)
இைசத்தாய் ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) $கந்த.00597.3
மன்னாேவா மன்னாேவா எைனத் தனிேய விட்டு ஏகல் வழக்ேகா ெசால்லாய்.
$கந்த.00597.4
ேபா என்று வரவிட்ட ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) எலாம் ெபாடி ஆகிப்
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உன்ைன $கந்த.00598.1
வா என்று கடிது எழுப்ப மாட்டாேரா நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) தாைத வலியன்
என்பா( $கந்த.00598.2
ஓ என்று நான் இங்ேக அரற்றிடவும் வந்திலனால் உறங்கினாேனா $கந்த.00598.3
ேவ என்று நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) சிரத்தில் விதித்து இருந்தால் அவைர எலாம்
ெவறுக்கல் ஆேமா. $கந்த.00598.4
ேநய ெமாடு மைற பயிலும் திைச முகைனப் புரந்தரைன நின்ைனத்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00599.1
மாயவைன முனிவ(கைள யாவைரயும் நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) கைணயால்
மருட்டி ெவன்றாய் $கந்த.00599.2

ஆய் அது ேபால் மதி முடித்த பரமைனயும்
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவ்வாறு அழி வுற்றாேய
$கந்த.00599.3
தC அழலின் விளக்கத்தில் படுகின்ற பதங்கத்தின்
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) இது அன்ேறா. $கந்த.00599.4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பனி நC(ச் சிவிறி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விைளயாடி
மல(ெகாய்து தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கா
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00600.1
எண்படும் பூம் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) மிைசச் சிறு ெதன்றல் கவrகளாய் இனிது
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.00600.2
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பளித நறும்சாந்தச் ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) ஆடி
இருவரும் ஆய் விைழந்து கூடிக் $கந்த.00600.3
கண் பைட ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம(
வாழ்வும் ெபாய் ஆகிக் கனவு
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கைத ஆயிற்ேற.
$கந்த.00600.4
மருகு என்ேற அவமதித்த தக்கனா( ேவள்வி ெசற்ற வள்ளல் தன்ைனப்
$கந்த.00601.1
ெபாருக என்ேற ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) எலாம் விடுத்தாேர அவராேல ெபாடி
பட்டாேய $கந்த.00601.2
எrகின்ேறன் உைனப் ேபால ஆறாத ெபரும் துயரால் யானும் அங்ேக $கந்த.00601.3
வருகின்ேறன் வருகின்ேறன் என் உயிேர எனப்
புலம்பி_வி.எச்.(புலம்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வருந்துகின்றாள்.
$கந்த.00601.4
இரதி இன்னணம் வருந்திடத் ெதான்ைம ேபால் எம்ேகாமான் $கந்த.00602.1

விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) ேமான ேமாடு இருத்தலும் முன்னேர
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) காமன் $கந்த.00602.2
கருது முன் ெபாடி பட்டது கண்டன( கலங்கு உற்றா( $கந்த.00602.3
சுருதி நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) உண( திைச முகன் முதலிய சுர( எல்லாம்.
$கந்த.00602.4
சிதைல ெமய்த் ெதாைக வன் மிகத்து எழுந்து எனச் ெசலக்
கண்ண(_ெப.(கண்ண
C
(_ெப.)
C
$கந்த.00603.1
பதைல_ெப.(பதைல_ெப.) ஒத்தன அல்லல்
கூ(ந்து_வி.எச்.(கூ(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரற்றிட பகுவாய்கள்
$கந்த.00603.2
விதைல ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெமய் விய(ப்பு உற
உள நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) விதி(ப்பு எய்த $கந்த.00603.3
மதைல இற்றுழி நாய்க( ேபால் துய(க் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மறிகின்றா(.
$கந்த.00603.4
ைம உலா வரு கைற மிடற்று இைறயவன் மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) ஆக
$கந்த.00604.1
எய்யும் மாரைன விடுத்தனம் அவைனயும் இறச் ெசய்தான் $கந்த.00604.2
ெபாய்யில் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) நிைல தவி(ந்திலன் ெதான்ைமேய ேபால்
உற்றான் $கந்த.00604.3
ஐய ேகா இனிச் ெசய்வது என்ேனா ெவனா அய(கின்றா(. $கந்த.00604.4
பூத்தரும் கைண மாரைன விழியினால் ெபாடி
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00605.1
ஆத்தன் ஆற்றைலப் புண(ப்பினால் நCக்குவது அrது அன்னான் $கந்த.00605.2

காத்து நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) துய( அகற்றிட ேவண்டும் ேமல் கடிேத ஆம்
$கந்த.00605.3
ஏத்தல் ெசய்வேத கடன் என யாவரும் இைசவு உற்றா(. $கந்த.00605.4
எகினம் ஊ(பவன் முதலிய கடவுள( எல்ேலாரும் $கந்த.00606.1
அகன் அம(ந்து_வி.எச்.(அம(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைவ
இைசந்து_வி.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) கயிைலயின் அக நாப்பட் $கந்த.00606.2
புகலது ஆய ெபான் நக( இைடக் ேகாபுரப் புறன் ஏகித் $கந்த.00606.3
ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.) ேயாடு எமது இைறவைன ஒல் எனத் துதிக்கின்றா(.
$கந்த.00606.4
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அருந்தியும் நதியிைனச் சூடியும் நடு ெநற்றித் $கந்த.00607.1
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கனல் பrத்தும் ெவவ் வலியைரத் ெதாைலத்திட்டும்
$கந்த.00607.2
அஞ்சல் என்று முன் காத்தைன இன்று எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.)
அருளாேயல் $கந்த.00607.3
தஞ்சம் ஆ( உள( தாைதேய அல்லது தனய(க்ேக. $கந்த.00607.4
ேகாள் இல் அன்ப(கள் இழுக்கிய புrயினும் குணன்_ெப.(குணன்_ெப.) ஆக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00608.1
ஆளும் எம்பிரான் நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) அடி அரணம் என்று அைடந்ேதம்
கண் $கந்த.00608.2
நாளும் ெவம்திறல் சூரபன் மாவினால் நலிவு எய்தி $கந்த.00608.3
மாளுகின்றேதா சிறிதும் எம் உறு துய( மதியாேயா. $கந்த.00608.4
ைதயைலப் பிrஇ ேயாகியல் காட்டிடு தனிச்ெசய்ைக $கந்த.00609.1

ஐய நிற்கி ேதா( இைறவைர ஆகுமால் அது காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கந்த.00609.2
ைநயும் எங்களுக்கு உகம் பல ெசன்றன நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.00609.3
உய்வது எப்படி இன்னும் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) புறக்கணித்து உறுவாேயல்.
$கந்த.00609.4
ேநாற்று மாயவன் முதலிேனா( யாவரும் நுனதாைளப் $கந்த.00610.1
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அ(ச்சைன புrய இத்திரு
எலாம் புrந்து உற்றாய் $கந்த.00610.2
ேதாற்றம் இன்றிேய ஐம் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) இயற்றிய ெதால்ேலாய்
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.00610.3
ஆற்றுகின்றது ஓ( தவ நிைல எம் ெபாருட்டு அளவன்ேறா. $கந்த.00610.4
எய்த்திடும் சிறிேயங்கைளத் தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) கூ( இட( வாளால்
$கந்த.00611.1
நித்தலும் துணித்து ஈருதி ெசய்விைன ெநறி ேநடி $கந்த.00611.2
அத்த இங்கு இனி காத்து அருள் அல்லேதல் அடுவல்ேல $கந்த.00611.3
சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) என் உனக்கு அன்னவாறு ஒன்றிைனச் ெசய்வாேய.
$கந்த.00611.4
கங்ைக ேவணியாய் அம்ைமைய
மணந்து_வி.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எைம கடிெகாள்ளத்
$கந்த.00612.1
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குைட மதனைன
விடுத்தனம் ெதளிவில்ேலம் $கந்த.00612.2
அங்க வன்புரம் ெபாடித்தைன முன்பு ேபால்
அம(ந்து_வி.எச்.(அம(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றாய் $கந்த.00612.3

இங்கு யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) தள(கின்றேத இனிச் சிறிது இரங்காேயா.
$கந்த.00612.4
ஆ( அழழ் சின வயப்புலி முதலிய அடன் மாவின் $கந்த.00613.1
ேப( உrத்து திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) தrத்தைன சிறு விதி ெபருேவள்வி
$கந்த.00613.2
வரைனக்
C
ெகாடு தடிந்தைன அஃது என மிகுெவய்ய $கந்த.00613.3
சூரபன் மைனத் ெதாைலவு ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எம்துய( ெதாைலக்க என்றா(. $கந்த.00613.4
முரல் ெகாள் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) சூழ் சததளப் பண்ணவன் முதேலா(கள்
$கந்த.00614.1
உருக் கரக்கு என ெமய் தள(ந்து இவ்வைக உளெநாந்ேத $கந்த.00614.2
அரற்றி ேயத்தலும் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) பவ முடிவதற்கு அணித்தாக
$கந்த.00614.3
இரக்கமாய் அருள் நந்திைய நிைனந்தனன் இைறேயாேன. $கந்த.00614.4
எந்ைத நந்திைய உன்னலும் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
அறிந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறவன் முன் $கந்த.00615.1
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைக ெதாழுதலும்
மைறேமேலான் $கந்த.00615.2
கந்தமா மல(க் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ஆதிய( தைமக் கடிது எம் முன்
$கந்த.00615.3
தந்திடு என்றனன் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என முதற் கைட தனில் வந்தான்.
$கந்த.00615.4

கணங்கள் காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.) உறு முதல் கைட குறுகலும் கண்டு ஏத்தித்
$கந்த.00616.1
தணங் ெகாள் பங்கயன் வாசவன் விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) தாம்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.00616.2
வணங்க எம்பிரான் உைமத் தருக என்றனன் வறிேதனும் $கந்த.00616.3
அணங்கு ெகாள்ளl( வம்மிேனா நCவி( என்று அருள் ெசய்தான். $கந்த.00616.4
சீ(த்த நந்தி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவ்வைக
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால் ெசவிேதாறும்
$கந்த.00617.1
வா(த்த ேப( அமுது ஆதலும் உவைகயின் மத(ப் பாகிப் $கந்த.00617.2
ேபா(த்து ஒ( மாற்றமும் உைரத்தில( பிரமேன முதல் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.)
$கந்த.00617.3
ஆ(த்து நாதைனப் பாடின( ஆடின( அலமந்தா(. $கந்த.00617.4
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) உழந்து அருள்பவ( இன்றிேய
ெபரும் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) $கந்த.00618.1
நிரயம் உற்றுேளா( தங்கைள எடுத்திடும் நிைலத்தன்ேறா $கந்த.00618.2
அருளின் நC(ைமயால் உைம அரன் விளித்தனன் அைனவரும்
C
$கந்த.00618.3
வருதி( என்ற ெசால் பங்கயன் முதலிய வாேனா(க்ேக. $கந்த.00618.4
ெசய்யல் ஆவது ஒன்று இன்றிேய மகிழ்ச்சியில் திைளத்ேதா( ஆய் $கந்த.00619.1
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பண்ணவ( தங்கைள வல்ேல
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00619.2
ஐயன் முன் உற உய்த்தனன் இருவைக அறத்ேதாரும் $கந்த.00619.3

உய்ய ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சமன் உைடதரப் புவியினில் உதிக்கின்ேறான்.
$கந்த.00619.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உள( கமல ேமல் மதைல வாசவன் $கந்த.00620.1
அண்ட(கள் அைனவரும் அன்ெபாடு ஏகிேய $கந்த.00620.2
பண்டு உயி( முழுது அருள் பரைனக் கண்களால் $கந்த.00620.3
கண்டன( வழுத்தின( கரங்கள்_ெப.(கரங்கள்_ெப.) கூப்பினா(. $கந்த.00620.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) மதி பட( சைட ேவத கீ தைன $கந்த.00621.1
அண்மின( வணங்கின( அr முன் ஆற்றிய $கந்த.00621.2
உள் மகிழ் பூசைன ஒப்பப் ேபாத நC( $கந்த.00621.3
கண் மல( அதெனாடு கழல்கள் ேசரேவ. $கந்த.00621.4
வணங்கிய பண்ணவ( வல்ல வல்லவா $கந்த.00622.1
பணம் கிள( அரவைரப் பரமற் ேபாற்றலும் $கந்த.00622.2
உணங்கிய சிந்ைதயீ( உமது ேவண்டலும் $கந்த.00622.3
அணங்கு உறு நிைலைமயும் அைறமின் என்னேவ. $கந்த.00622.4
ேப( உகம் அளப்பில ெபய(தல் இன்றிேய $கந்த.00623.1
சூரனது ஆைணயில் துய(ப் பட்டு ஆழ்ந்தனம் $கந்த.00623.2
கா( உறழ் கந்தரக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அலாது
$கந்த.00623.3
ஆ( உள( அடிய( ஏம் அலக்கண் நCக்குவா(. $கந்த.00623.4
ஆய ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சூரனது ஆவி நCக்க ஓ( $கந்த.00624.1
ேசயிைன அருளுவான் சிைமயம்
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00624.2

மீ உய( வைர யிைட ேமவி ேநாற்றிடும் $கந்த.00624.3
மாையயின் முதல்விைய மணத்தல் ேவண்டும் நC. $கந்த.00624.4
என்றிைவ கூறிேய ஆரும் எம்பிரான் $கந்த.00625.1
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) அம் தாள்மல( வணங்கிப் ேபாற்றலும் $கந்த.00625.2
மின்திகழ் பசும் கதி( மிைலச்சும் ேவணியான் $கந்த.00625.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என இைசந்து_வி.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைவ நவிறல் ேமயினான். $கந்த.00625.4
புங்கவ( யாவரும் ெபாருமல் ெகாள்ளl( $கந்த.00626.1
உங்கள் தம் ெபாருட்டில் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ேவாங்கல்
ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00626.2
மங்ைகைய மணந்து_வி.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) நCக்குதும் $கந்த.00626.3
இங்கு இனி யாவரும் ஏகும் என்றனன். $கந்த.00626.4
முழுது உண( பரன் இது ெமாழியப் ேபாதனும் $கந்த.00627.1
ெசழுைமயில் ெபான்னக(த் ேதவும் யாவரும் $கந்த.00627.2
ெதாழுதன( விைடெகாடு துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) சிந்திேய $கந்த.00627.3
விழுமிய ேமருவின் மிைசக்கண் ஏகினா(. $கந்த.00627.4
அன்னா( விைட ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகிய
பின் அது கண்டு இரதி எம் ெபருமான் $கந்த.00628.1
முன்னா இைறஞ்சிப் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முைறேயா முைறேயா
இைறேயாேன $கந்த.00628.2

ெபான்னா( கமலத்து அயன் முதேலா( புண(ப்பால் எம்ேகான் ேபாந்து இங்ேக
$கந்த.00628.3
உன்னால் முடிந்தான் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) பிைழைய உளம்
ெகாளாமல் அருள் என்றாள். $கந்த.00628.4
இைனய கூறினள் இரதி ேவண்டிடுதலும் இைண
தC(ந்த_ெப.எச்.(தC(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00629.1
புனிதன் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அருள் எய்திேய மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.)
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) புலம்பாய் ேகள் $கந்த.00629.2
வைன கரும் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) கவுrைய ேமவியாம் வைர ேபாதில்
$கந்த.00629.3
உனது ேகள்வைன அளிக்குதும் ேபாதி என்று உைரெசய்தான். $கந்த.00629.4
தன்ைனேய தனக்கு ஒப்பவன் இரதிையத் தளேரல் என்று $கந்த.00630.1
இன்னவாறு அருள் ெசய்தலும் மகிழ்ந்து அடி இைறஞ்சிப் ேபாய்ப் $கந்த.00630.2
ெபான்னின் மால் இைமயக் கிr புகுந்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புைட உற்றாள்
$கந்த.00630.3
வன்ன மா முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) வரவு_ெப.(வரவு_ெப.)
பா(த்து_வி.எச்.(பா(_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைறதரு மயிேல ேபால்.
$கந்த.00630.4
தமியளாய் இரதி ேபாய்த் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அங்கு உற்றிட $கந்த.00631.1
அமர(கள் ஆயுளா( அரந்ைத தC(க்கவும் $கந்த.00631.2
இைமய மால் வைர மிைச இருந்து ேநாற்றிடும் $கந்த.00631.3
உைமதைன மணப்பவும் முதல்வன் உன்னினான். $கந்த.00631.4
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) தனில் இத்திறம் மதித்து வானதி $கந்த.00632.1

புைனந்தவன் சனகன் என்று உைரக்கும் புங்கவன் $கந்த.00632.2
சனந்தனன் சனாதனன் சனற் குமாரன் ஆம் $கந்த.00632.3
இனம் தரு முனிவைர இனிது ேநாக்கினான். $கந்த.00632.4
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) நல ைமந்த(காள் ஞான ேபாதகம் $கந்த.00633.1
ெசான் நைட_ெப.(நைட_ெப.) அன்று அது துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.)
நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $கந்த.00633.2
இந்நிைல ேமான ேமாடு இருந்து நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) தைம $கந்த.00633.3
உன்னுதேல என உணர_குைற.எச்.(உண(_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓதினான்.
$கந்த.00633.4
கண் படும் இைமத் துைண காட்சி ேயாகிைன $கந்த.00634.1
நுட்பம் அது ஆகேவ நுதலிக் காட்டிேனான் $கந்த.00634.2
ஒட்ப ெமாடு இவ்வைக உைரப்ப ஆற்றவும் $கந்த.00634.3
ெதட்பமது அைடந்தன( விதியின் ேசயிேனா(. $கந்த.00634.4
அந்த நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேவைலயில் ஆற்றும் ேநான்பிேனா( $கந்த.00635.1
சிந்ைத ெகாள் அன்ெபாடு சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) ெபான் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
முைற $கந்த.00635.2
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
மருட்ைக நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.)
$கந்த.00635.3
உய்ந்தனம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) என உைரத்துப் ேபாற்றினா(.
$கந்த.00635.4
ேபாற்றலும் அத்துைணப் புனிதன் இன்னினி $கந்த.00636.1

ஏற்றிடும் நிட்ைடயில் இருந்து வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
உறCஇ $கந்த.00636.2
ேமல் திகழ் எம்பதம் ேமவுவ(C எனாச் $கந்த.00636.3
சாற்றினன் விடுத்தனன் தவத்திேனா( தைம. $கந்த.00636.4
தCது_ெப.(தCது_ெப.) அறு முனிைமந்த( ெசல்லலும் அது ேபாழ்தின் $கந்த.00637.1
மாதவ ெநறி
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மைலமகள் தனி அன்பும் $கந்த.00637.2
காதலும் எைன ஓ(க்கும் காட்டுதல் அருள் ஆகிச் $கந்த.00637.3
ேசாதைனப் புrவாrன் துண் என எழல் உற்றான். $கந்த.00637.4
ெசறி துவ( உைடயாளன் சிைகயினன் அணி நCற்றின் $கந்த.00638.1
குறியினன் ஒளி( நூலன் குண்டிைக அைச ைகயன் $கந்த.00638.2
உைற பனி கதி( ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஓைலயன் உய( ேகாலன் $கந்த.00638.3
மைற பயில் முதிேயா( ேபால் வடிவு இது ெகாடு ேபானான். $கந்த.00638.4
ேபாயினன் இைமயத்தில் புவனெமாடு உயி(
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00639.1
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) தள( ெவாடு ேநாற்கும் சாைலயின் இைடச் சாரத் $கந்த.00639.2
தூயவ( இவ( என்ேற ேதாைகய( கைட காப்ேபா( $கந்த.00639.3
ஆயவ( பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) வந்ேத அடிெதாழுது உைர ெசய்வா(.
$கந்த.00639.4
தள( நைட_ெப.(நைட_ெப.) முதியீ( இத்தட வைர இைட ேசறல் $கந்த.00640.1
எளிது அல அடிேகள் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தியது
எவன் என்ன $கந்த.00640.2

வள மைல அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) புr தவநாடற்கு $கந்த.00640.3
உளம் உடன் இவண் வந்ேதன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
உவைகயின் உடன் என்றான். $கந்த.00640.4
என்றலும் இனிது என்ேற இைமயவள் இைட சில்ேலா( $கந்த.00641.1
ெசன்றன( கிழேவான்_ெப.(கிழேவான்_ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
ெசயலிைன அைறகாைல $கந்த.00641.2
ஒன்றிய முதிேயா( ஏல் உய்க்குதி( இவண் என்ன $கந்த.00641.3
நின்றெதா( ெபrேயாைன ேநrைழ முனம் உய்த்தா(. $கந்த.00641.4
உய்த்தலும் இவ( எந்ைதக்கு உறுபrவின( என்ேற $கந்த.00642.1
பத்திைம படு பாலால் பா(ப்பதி ெதாழேலாடும் $கந்த.00642.2
ெமய்த்துைண ெயன நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விசைய
ஒ( தவிசி இட்டு $கந்த.00642.3
நித்தைன உைறவித்தாள் நிமைலயும் அயல் நின்றாள். $கந்த.00642.4
அப்ெபாழுது உைம தன்ைன ஆதரெவாடு பாராச் $கந்த.00643.1
ெசப்புதல் அrதாம் உன் திரு நலன்_ெப.(நலன்_ெப.) அழிவு எய்த $கந்த.00643.2
ெமய்ப்படு தைச ஒல்க மிகுதவம் முயல்கின்றாய் $கந்த.00643.3
எப்ெபாருள் விைழவுற்றாய் எண்ணியது உைர என்றான். $கந்த.00643.4
முடிவிலான் இைவ உைரத்தலும் விசையைய முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ேநாக்கிக்
$கந்த.00644.1
ெகாடியின் ஒல்கிய நுசுப்பு உைட உைமயவள் குறிப்பாேல $கந்த.00644.2
கடிதின் ஈங்கு இவ(க்கு எதி( ெமாழி ஈக எனக் கண்காட்ட $கந்த.00644.3

அடியேனற்கு இது பணித்தனள் என
அறிந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.)
ெசால்வாள். $கந்த.00644.4
மன் உயி(க்கு உயிராகிய கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00645.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இடத்தினில் இருத்தினன் ெகாள்வேத
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உன்னிக் $கந்த.00645.2
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) ெமய்த்தவம் இயற்றினள் என்று காதலி_ெப.(காதலி_ெப.)
கூற $கந்த.00645.3
முன்னவ(க்கு முன் ஆனவன் நைகத்து இைவ ெமாழிகின்றான். $கந்த.00645.4
புவி அளித்து அருள் முதல்வரும் நாடரும் புனிதன் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
$கந்த.00646.1
இவள்_பதி.ெப.(இவள்_பதி.ெப.) தவத்தினுக்கு எய்துேமா எய்தினும் இைனயாைள
$கந்த.00646.2
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) விருப்ெபாடு வைரயுேமா உைம
அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) அறியாேம $கந்த.00646.3
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) இயற்றினள் எளியேனா சங்கரன் தனக்கு அம்மா.
$கந்த.00646.4
அல்லல் ெபற்றிட ேநாற்றிடு பகுதியால் ஆம்பால் ஒன்று $கந்த.00647.1
இல்ைல இத்துைணப் ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அரும்
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இவட்கு எளிதாேமா $கந்த.00647.2
பல் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) தன ெதழில் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) வறிது பட்டன
அன்ேறா $கந்த.00647.3
ஒல்ைல இத்தவம் விடுவேத கடன் இனி உைமக்கு என்றான். $கந்த.00647.4

இந்த வாசகம் ேகட்டலும் எம்பிராற்கு இவ( அன்ப( $கந்த.00648.1
அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மா முது குரவ( என்று உன்னினன் அறிேயனால்
$கந்த.00648.2
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவம்ெமாழி கூறுதல் எனச் சின
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.00648.3
ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி(த்து
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) நCக்கிேய ெபாறாது உைம நுவல்கின்றாள். $கந்த.00648.4
முடிவிலாது உைற பகவன் என் ேவட்ைகைய முடியாது $கந்த.00649.1
விடுவன் என்னினும் தவத்திைன விடுவேனா
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இன்னம் $கந்த.00649.2
கடிய ேநான்பிைன அளப்பு இல ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உயி( கழிப்ேபன் நான் $கந்த.00649.3
ெநடிது மூத்தலின் மயங்கிைன பித்தேனா நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என்றாள்.
$கந்த.00649.4
ஈட்டும் ஆ( உயி(த் ெதாைக எலாம் அளித்தவள் இைவ கூற $கந்த.00650.1
மீ ட்டும் ஓ( புண(ப்பு உன்னிேய மாது நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ெவஃகுற்ற
$கந்த.00650.2
நாட்டம் மூன்று உைடப் பிஞ்ஞகன் வளத்தியல் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ஆய்ந்து
$கந்த.00650.3
ேகட்டிலாய் ெகாலாம் உண(த்துவன் அஃது எனக் கிளக்கின்றான். $கந்த.00650.4
ஆைட ேதால் விைட ஏறுவது அணிகலம் அர என்பு $கந்த.00651.1
ேகடு இல் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) மாலிைக
ேகழலின் மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) இன்ன $கந்த.00651.2

ஓடு ெகாள்கலம் ஊண் பலி ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.)
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) உலப்பு உற்ேறா( $கந்த.00651.3
காடு அேத நடம் புr இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) கண்ணுதல் கடவுட்ேக. $கந்த.00651.4
ேவய்ந்து_வி.எச்.(ேவய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகாள்வது
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அருக்கு கறுகுநC( வியன்
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) $கந்த.00652.1
பாந்தள் ெநாச்சிேய மத்தம் என்று இைனயன பல உண்டால் $கந்த.00652.2
சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ெபாடி
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) மான் மழுத் துடி தழல் அம்ைக $கந்த.00652.3
ஏந்து கின்றது பா( இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) சூழ் பைட இைற ேயாற்ேக. $கந்த.00652.4
இன்னவாகிய பல வளன் உண்டு அைவ எைவயும் தாம் $கந்த.00653.2
நின்ன வாகேவா தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrந்து எய்த்தைன
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெதால்சீ( $கந்த.00653.3
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) மா மகட்கு இையவேத இத்துைண வழக்கு என்றான்.
$கந்த.00653.4
புரங்கண் மூன்றிைனயும் அட்ட புங்கவன் இைனய கூற $கந்த.00654.1
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) கண் ேமதைகய ெவற்பின் மடமயில் ேகட்டேலாடும்
$கந்த.00654.2
கரங்களால் ெசவிகள் ெபாத்திக் கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) நாமம்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00654.3
இரங்கி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினத்தள் ஆகி இட( உழந்து இைனய
ெசால்வாள். $கந்த.00654.4
ேகட்டியால் அந்தணாள் ேகடிலா எம்பிரான்தன் $கந்த.00655.1

மாட்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிறிதும் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) மனத்திைட
நிகழ்ந்தது இல்ைல $கந்த.00655.2
காட்டு உறு புள்ளின் சூழல் கவருவான் புதன் ேமல்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00655.3
ேவட்டுவன் இயல் ேபால் ேமேலான்ேவட நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ைம. $கந்த.00655.4
ேநசம் இலாது தக்கன் நிமலைன இழித்து நின்ேபால் $கந்த.00656.1
ேபசிய_ெப.எச்.(ேபசு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திறனும் அன்னான் ெபற்றதும்
ேகட்டிலாேயா $கந்த.00656.2
ஈசைன இங்ஙன் என் முன் இகழ்ந்தைன இந்நாள் காறும் $கந்த.00656.3
ஆசறு மைறகள் ஏதும் ஆய்ந்திைல ேபாலும் அன்ேற. $கந்த.00656.4
முைறபடு சுருதி எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெமாழியினும் அதுேவ சா(வா
$கந்த.00657.1
உறுகில( ஆகிப் ெபால்லா ஒழுக்கேம
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முக்கண் $கந்த.00657.2
இைறவைன இகழ்ந்து முத்தி எய்திடாது உழல முன்னாள் $கந்த.00657.3
மைறயவ( ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாபம்
நின்ைனயும் மயக்குறாேதா. $கந்த.00657.4
தாைதயாய்த் தம்ைம நல்கித் தம் ெதாழிற்கு உrயன் ஆகி $கந்த.00658.1
ஆதியாய்த் தங்கட்கு இன்றி அைமஉறாச் சிவைன
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00658.2
ஏதிலா( பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) ஆகி இல் ஒழுக்கு இறந்தா( ேபாலும் $கந்த.00658.3
ேவதிய( முைறேய ெசய்தாய்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.)
ெவறுப்பது என் நின்ைன யாேன. $கந்த.00658.4

ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) மைறேயா( தம்மின்
அருமைற முைறேய ேவடம் $கந்த.00659.1
தூயன தாங்கி எம் ேகான் ெதாண்டு ெசய் ேவாரும் உண்டால் $கந்த.00659.2
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தன்ைமத் தாயும் நித்தைன
இகழ்ந்தாய் என்னில் $கந்த.00659.3
தCயவ( உைனப் ேபால் இல்ைல அவுண( தம் திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.)
மாேதா. $கந்த.00659.4
ேவண்டுதல் ேவண்டிடாைம இல்லேதா( விமலன் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
$கந்த.00660.1
ஈண்டு நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இகழ்ந்த எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) யாைரயும்
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) $கந்த.00660.2
பூண்டிடு குறி காண் அற்றால் புகழ்ச்சியாம் அன்றி முக்கண் $கந்த.00660.3
ஆண்டைக_ெப.(ஆண்டைக_ெப.) இயற்ைக எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஆ(
ெகாேலா அறிய கிற்பா(. $கந்த.00660.4
ேபாதேன முதலாய் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) புங்கவ( வழி பட்டு
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.00661.1
ேவதமில் இைறைம ஆற்றல் யாைவயும் புrந்த நாதன் $கந்த.00661.2
காதலும் ெவறுப்பும் இன்றிக் கருைண ெசய் நிைலைமேயகாண் $கந்த.00661.3
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இகழ்ச்சிேய ேபால்
ேபசிய_ெப.எச்.(ேபசு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
எல்லாம். $கந்த.00661.4
இம்முைற மைறகள் ஆதி இைசத்தன இைனய எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.00662.1

ெசம்ைம ெகாள் உண(வின் ஆன்ேறா( ெதளிகுவ( இைறைய எள்ளும்
$கந்த.00662.2
ெவம்ைம ெகாள் குணத்தாய் நிற்கு விளம்ப ஒணா விளம்பில்
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) $கந்த.00662.3
ெபாய்ம் மைற ேவடத் ேதாடும் ேபாதி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) புறத்தில் என்றாள்.
$கந்த.00662.4
அறத்திைனப் புrவாள் இவ்வாறு அைறதலும் அணங்ேக ஈங்கு உன் $கந்த.00663.1
திறத்தினில் ஆ(வம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேகளாது $கந்த.00663.2
புறத்திைடப் ேபாதி என்று புைரவேதா புகுந்த பான்ைம $கந்த.00663.3
மைறச் சடங்கு இயற்றி நின்ைன வைரந்திடற்கு
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்றான். $கந்த.00663.4
வஞ்சக முதல்வன் ெசாற்ற வாசகம் இைறவி ேகளா $கந்த.00664.1
அம் ெசவி ெபாத்தி ஆற்றாது அழுங்கி
பைதப்ப_குைற.எச்.(பைதப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விம்மி $கந்த.00664.2
எஞ்சலின் முதிேயான் ேபாகான் ஏகுவன் யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.)
என்னாப் $கந்த.00664.3
பஞ்சு அடி ேசப்ப ஆண்டு ஓ( பாங்கrல்
பட(தல்_ெதா.ெப.(பட(_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) உற்றாள். $கந்த.00664.4
பட(ந்தனள் ேபாதேலாடும் பனிபடும் இைமயம் ைவகும் $கந்த.00665.1
மடந்ைததன் இயற்ைக ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இலா அருள் மீ து ஊர $கந்த.00665.2

அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பவனக் ேகாலம்
அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விைடேமல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00665.3
ெதாட(ந்து_வி.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பல் கணங்கள் ேபாற்றத்
ேதான்றினன் ெதாைலவு இலாேதான். $கந்த.00665.4
ெதாைலவு அறு பகவன் வான்_ெப.(வான்_ெப.) மீ த் ேதான்றலும் துளங்கி நாணி
$கந்த.00666.1
மைல மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) கண்டு பல்கால்
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அஞ்சலியால்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00666.2
அலகிலா உண(வால் எட்டாவாதி நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) மாைய ேதேறன்
$கந்த.00666.3
புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) இலாச் சிறிேயன் நின்ைன இகழ்ந்தவா ெபாறுத்தி என்றாள்.
$கந்த.00666.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தவ மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) ேகண்ேமா நம்மிடத்து
அன்பால் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) முன் $கந்த.00667.1
ெசாற்றன யாவும் ஈண்ேட துதித்தன ேபாலக் ெகாண்டாம் $கந்த.00667.2
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) உண்டாயின் அன்ேற ெபாறுப்பது ெகாடிய ேநான்பால்
$கந்த.00667.3
மற்று இனி வருந்தல்_ெதா.ெப.(வருந்து_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) நாைள
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வருதும்_வி.மு.(வா_வி.+(_(?)+த்_இ.இ.கா.+உம்_தன்.பன்.) என்றான். $கந்த.00667.4
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) முற்றச் ெசல்லுதும் என்று ெதால்ேலான் $கந்த.00668.1

மைறந்தனன் ேபாதேலாடும் மைல மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) உள்ளம் தன்னில்
$கந்த.00668.2
நிைறந்திடும் மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நித்தைன
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00668.3
உைறந்தனள் இதைன ேவந்தற்கு உைரத்திடச் சிலவ( ேபானா(. $கந்த.00668.4
அண்ணல் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளிச் ெசய்ைக
அரசனுக்கு உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேலாடும்
$கந்த.00669.1
உள் நிகழ் அய(ச்சி நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒல்ைல
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இல்லிேனாடு $கந்த.00669.2
நண்ணினன் உைமையக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
ெகாள் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) நகரத்து உய்த்தான் $கந்த.00669.3
கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) இைறவன் அம் கண்
சய்தன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.) கழறல்
உற்ேறன். $கந்த.00669.4
ெபாரு தரு மைலக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) புrயும் ேநான்பு_ெப.(ேநான்பு_ெப.)
கண்டு $கந்த.00670.1
அருள் தைன நல்கிய ஆதி நாயகன் $கந்த.00670.2
ெதருடரும் கயிைலயில் ேச(வுற்று ஏழ்வைக $கந்த.00670.3
இருடிகள் தங்கைள இதயத்து உன்னினான். $கந்த.00670.4
நிைனதலும் கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) நிமலன் ஏழ் ெபரு $கந்த.00671.1
முனிவரும் அன்னைத முன்னியுள் ெவrஇப் $கந்த.00671.2

பனிவரும் ெமய்ெயாடு பட(ந்து_வி.எச்.(பட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வல்ைலயில் $கந்த.00671.3
அைனயைன இைறஞ்சி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைறதல் ேமயினா(. $கந்த.00671.4
பங்கயன் மான்முதல் பகரும்_ெப.எச்.(பக(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பண்ணவ( $கந்த.00672.1
உங்கு உனது ஏவலுக்கு உrய( ஆய் உற $கந்த.00672.2
எங்கைள உன்னிைன யாங்கள் ெசய்தவம் $கந்த.00672.3
அங்கு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தவத்தினும் அதிகம் ேபாலும் ஆல்.
$கந்த.00672.4
எந்ைத எம் ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
எம்ைம வம்மின் என $கந்த.00673.1
முந்து உறு கருைணயின் முன் நிற்று ஆதலின் $கந்த.00673.2
உய்ந்தனம் அடியேரம் உைடய தCப் பவம் $கந்த.00673.3
சிந்தினம் இனி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தCது_ெப.(தCது_ெப.) உண்டாகுேமா.
$கந்த.00673.4
ஒருதைல ஐந்ெதாழில் உலப்பு உறாவைக $கந்த.00674.1
புrதரு பகவ நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) புன்ைம நCக்குவான் $கந்த.00674.2
கருைணெயாடு உன்னிைன கடிதில் ெசய் பணி $கந்த.00674.3
அருளுதி என்றன( ஆற்றும் ேநான்பிேனா(. $கந்த.00674.4
அமலன் அம் முனிவ( மாற்றம் ேகட்டலும் அவைர
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00675.1

இைமய ேமல் இைறவன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பால் ஏகிேய
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ைவகல்
$கந்த.00675.2
உைம தைன வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) நCரால் உதவுவான்
வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வல்ேல $கந்த.00675.3
நமது முன் வம்மின் என்னா நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அருள் புrந்தான் அன்ேற.
$கந்த.00675.4
நாயகன் அருளக் ேகளா நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என இைறஞ்சி ஏகி $கந்த.00676.1
ஏய ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) முனிவ( யாரும் இைமய ேமல் இைற முன்
நண்ண $கந்த.00676.2
ஆயவன் மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) ேயாடும்
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி(ெகாண்டு தாழ்ந்து
$கந்த.00676.3
ேநயெமாடு அருச்சித்து ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இது புகலுகின்றான்.
$கந்த.00676.4
படி அறு நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ஈண்டுப் படுதலால்
இைமய ேமருத் $கந்த.00677.1
தடவைர அதனில் தூய் தாய்த் தைலைமயும் ெபற்றது அன்ேற $கந்த.00677.2
ெநடிய என் பவமும் இன்ேன நCங்கின நCவி( எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.00677.3
அடியேனன் தன்பால் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிமித்தம்
என்ன அைறயும் என்றான். $கந்த.00677.4
அங்கு அது வினவும்_ெப.எச்.(வினவு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) அரும் தவ( அகிலம் ஈன்ற $கந்த.00678.1

மங்ைகைய வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.)
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) மன் உயி(க்கு உயிராய்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00678.2
சங்கரன் நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உன்ேனாடு
சாற்றுதற்கு எம்ைம உய்த்தான் $கந்த.00678.3
இங்கு எம் வரலாறு என்ன இைசவு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறவன் ெசால்வான்.
$கந்த.00678.4
துன்னிய உயி(கள் யாவும் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) உலக அைனத்தும்
ஈன்ற $கந்த.00679.1
கன்னிைக உைமயாள் தன்ைனக் கடி மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) முைறயின்
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00679.2
என்ைனயும் அடிைம ஆக ஈகுவன் இைறவற்கு என்ன $கந்த.00679.3
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) அயேல
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.)
ஈது உைரக்கல் உற்றாள். $கந்த.00679.4
மல( அயன் புதல்வ( தன்ேனா( மடந்ைதைய மணத்தின் நல்க $கந்த.00680.1
அைல புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சடிலத்து அண்ணல் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
தைல_ெப.(தைல_ெப.)
ெகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_படெரா.ஒரு.) என்ப(
$கந்த.00680.2
நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) அங்கு அதைன உன்னி ெநஞ்சகம் அஞ்சும் எங்கள்
$கந்த.00680.3
குலமகள் தைன அவற்குக் ெகாடுத்திடல் எவேனா என்றாள். $கந்த.00680.4

என்றலும் அவைள ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எழு
முனிேவாரும் ெசால்வா( $கந்த.00681.1
ஒன்று நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இரங்கல்
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ஒப்பு இலா முதல்வன்
ெசய்ைக $கந்த.00681.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ேத(ந்திைல ஆல் தக்கன் நலத்தகும் அவிைய மாற்றி
$கந்த.00681.3
அன்று தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இகழ்தல் ஆேல அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
தைல_ெப.(தைல_ெப.) முடிவு ெசய்தான். $கந்த.00681.4
அைடந்துேளா(க்கு அருளுமாறும் அல்லவ( தமக்குத் தண்டம் $கந்த.00682.1
படும் துைண ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கூட்டும்_ெப.எச்.(கூட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பான்ைமயும் பரமன்
ெசய்ைக $கந்த.00682.2
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) யாரும் மனப்
படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண(வது ஈேத $கந்த.00682.3
திடம் பட உண(தி ேவறு சிந்தைன ெசய்ேயல் என்றா(. $கந்த.00682.4
இயல் உறு முனிேவா(கள் இைவ ெமாழிதலும் ஓரா $கந்த.00683.1
மயல் அறு வைர அண்ணல் வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) இது எனேலாடும்
$கந்த.00683.2
அயல் உறு மைன ேமைன அஞ்சினள் அமலன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
$கந்த.00683.3
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) இது உணராேத ெசப்பினன் இைவ
என்ேற. $கந்த.00683.4
உள் நலிெவாடு ேமைன உவ( மல( அடி தா ழூஉப் $கந்த.00684.1

ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) எைவேயனும் ேபைதைம வழி
அன்ேறா $கந்த.00684.2
அண்ணல் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அருள் நC(ைம அணுவதும் அறிகில்ேலன்
$கந்த.00684.3
புண்ணிய முனிவ(C என் புன் ெமாழி ெபாறும் என்றாள். $கந்த.00684.4
பணிவுடன் இைவ ேமைன பக(தலும் அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பால் $கந்த.00685.1
கணி தமில் அருள் ெசய்யக் காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) அது காணா $கந்த.00685.2
இைண தவி( முனிவ(காள்
C
இவள்_பதி.ெப.(இவள்_பதி.ெப.) உைர கருதன் மின்
$கந்த.00685.3
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) இயல் இைறேயாைன
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) ெமாழிகுதி( என்றான். $கந்த.00685.4
பனி படு வைர அண்ணல் பக( ெமாழி அது ேகளா $கந்த.00686.1
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மகிழ்வாகி
மற்றவ( தைம அம் கண் $கந்த.00686.2
இனிைம ெயாடு உற நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எழுவரும்
அவண் நCங்கித் $கந்த.00686.3
தைன நிக( பிறிது இல்லாத் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கயிைலயில் வந்தா(.
$கந்த.00686.4
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு முனிேவாரும் மா நக(
இைட சாரா $கந்த.00687.1
நந்தி கண் முைற உய்ப்ப நாதைன நணுகு உற்ேற $கந்த.00687.2

அந்தம் இல் அளிேயாடும் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அடி
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00687.3
எந்ைதைய இது ேகள் என்று யாவதும் உைர ெசய்தா(. $கந்த.00687.4
வைர மிைச அரசு ஆள்ேவான் மண விைன இைசவு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.00688.1
உைர ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருள் ெசய்ேத உம்பrன்
முனிகாள் நC( $கந்த.00688.2
புrதரு ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆற்றப் ேபாகுதி( எனல்
ஓடும் $கந்த.00688.3
அரன் அடி ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.)
பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) அணுகுற்றா(. $கந்த.00688.4
எம் குைற தC(ந்தது என்று எழு தவத்தருந் $கந்த.00689.1
தங்கள் தம் பதத்து இைடத் தணப்பின்று எய்தினா( $கந்த.00689.2
இங்கு இது நின்றிட இைமய ேமல் இைற $கந்த.00689.3
அங்கு இனிச் ெசய்தவாறு அறியக் கூறுவாம். $கந்த.00689.4
◌்கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) உைமதவம் கண்டு நின்ைனயாம் $கந்த.00690.1
மண்ணவ( புகழ் வைக மணத்தும் என்றதும் $கந்த.00690.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) எழு முனிவrன்
வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விட்டதும் $கந்த.00690.3
எண்ணினன் மகிழ்ந்தனன் இைமயத்து அண்ணேல. $கந்த.00690.4
கணி தம் இல் உயி( எலாம் கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மற்றைவ $கந்த.00691.1

உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) ெதாறும் இருந்தவற்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) கன்னிைய $கந்த.00691.2
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) முைற புrதிறம் மதித்துத் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) தம்
$கந்த.00691.3
பணி புrதச்சைனப் பrெவாடு உன்னினான். $கந்த.00691.4
உன்னிய ேபாதினில் உம்ப( கம்மியன் $கந்த.00692.1
மன்னவெனதி( உற வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைகெதாழுது
$கந்த.00692.2
என்ைன ெகால் கருதிைன யாது ெசய் பணி $கந்த.00692.3
அன்னைத ெமாழிக என அைறதல் ேமயினான். $கந்த.00692.4
என்ைன ஆள் கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) இைறவற்கு
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00693.1
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.) ஆம் உைமதைன அளிப்பன் இவ்வைரக் $கந்த.00693.2
கன்னிமா நகெரலாம் கவின் சிறந்திடப் $கந்த.00693.3
ெபான்னின் நாடு ஆம் எனப் புைனதியால் என்றான். $கந்த.00693.4
அப்ெபாழு தத்தினில் அடுக்கன் ேமைலேயான் $கந்த.00694.1
ெசப்பிய வாசகம் ெசவிக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உள்ளம் ஏன் $கந்த.00694.2
ெமய்ப் ெபரு ம்கிழ்ச்சிைய_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ேமவி அந்நக(
$கந்த.00694.3
ஒப்பைன ெசய்திட உன்னினா( அேரா. $கந்த.00694.4
நCடுறு தருநிைர நிமிரும் கால்களாய்ப் $கந்த.00695.1

பாடு உறு கழிகளாய்ப் பரம்பும் பல்பைண $கந்த.00695.2
மூடு உற அதன் மிைச முகில்கள் எங்கணும் $கந்த.00695.3
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) உறு பந்த( ேபால் பிறங்கும் ெவற்பின்ேமல். $கந்த.00695.4
மைல உறழ் ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.) மன்றம்_ெப.(மன்றம்_ெப.) சூளிைக
$கந்த.00696.1
நிைல ெகழு ெசய்யேத( நிழற்று மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) $கந்த.00696.2
பலவுடன் நறுமல(ப் பந்த( அன்னைவ $கந்த.00696.3
ெதாைல அறும் ஆவணம் ேதாறும் நல்கினான். $கந்த.00696.4
நCக்கம் இல் கதலிைக ெநடிய ேகதனம் $கந்த.00697.1
ேமக்கு உய( காவணம் இைசத்தந் துள்ளிைட $கந்த.00697.2
ஆக்குறு கம்பல மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆயிைடத் $கந்த.00697.3
தூக்கினன் கவrயும் சுட( ெகாள் மாைலயும். $கந்த.00697.4
குரகத முகம்புைர குைலகள் தூங்கிய $கந்த.00698.1
மரகத ஒளி படு வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) பூகநல் $கந்த.00698.2
நிைர ெகழு தன்ைமயின் நிறுவிப் பூந்துண( $கந்த.00698.3
விைரெகழு ேதாரணம் விசும்பின் நாற்றினான். $கந்த.00698.4
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நிதி இயக்க( ேகான் உைறயுள் ஆனதும் $கந்த.00699.1
விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) ெதாழுதிட வற்று
C
இருந்திடும் $கந்த.00699.2
அண்ணல் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ேகாயிலும் ஆக வதிகள்
C
$கந்த.00699.3
எண் அரும் திரு உற எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) படுத்தினான். $கந்த.00699.4

ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புறத்திைன இனி உைமக்கு நல்குேவான் $கந்த.00700.1
இருபுறத்தினும் வரும் எண்ணில் ேதவரும் $கந்த.00700.2
தரு புறப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எலாம் சாரச் சாைலகள் $கந்த.00700.3
திr புறத் திrபுறச் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைமத்தனன். $கந்த.00700.4
ஆயிரப் பத்ெதன அைறயும் ேயாசைன $கந்த.00701.1
ேபாயது ஓ( அளைவயில் புrைச ஒன்றிைனக் $கந்த.00701.2
ேகாயிலின் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புைட குயிற்றிக் ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.)
$கந்த.00701.3
வாயில்கள்_ெப.(வாயில்_ெப.+கள்_பன்.குறி.) நான்கினும் மரபின் நல்கினான்.
$கந்த.00701.4
அங்கு அதன் நடுவுற அகன் பரப்பினின் $கந்த.00702.1
மங்கல மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) ெசய் வதுைவச் சாைலையச் $கந்த.00702.2
ெசம் கனகத்தினால் திகழச்
ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
$கந்த.00702.3
கங்ைகயஞ் சைடயினான் கயிைலக் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ேபால்.
$கந்த.00702.4
சாைலயின் நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைட சந்த மான்
மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) $கந்த.00703.1
ேமல் உறு நாவி நC( விரவிப் பூசிேய $கந்த.00703.2
ேகாலம் என் மல(கள்_ெப.(மல(கள்_ெப.) தூஉய் குறுகும் வானவ(க் $கந்த.00703.3
ேகல் உறு பல தவிசி இருப்பச் ெசய்தனன். $கந்த.00703.4

வானவில் மணி_ெப.(மணி_ெப.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) வனச மாமல(
$கந்த.00704.1
நCள் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) விrதரு ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) சண்பகம்
$கந்த.00704.2
ஏைனய நிறங்களால் எண்ணில் ேவதிைக $கந்த.00704.3
ஆனைவ புrந்தனன் அயனும் நாணேவ. $கந்த.00704.4
கண்ணடி பூந்ெதாைட கவr பஃறுகின் $கந்த.00705.1
மண்ணிய ெசழுமணி மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) தூங்குறப் $கந்த.00705.2
பண்ணுறு வித்தனன் பரமன் பால் வரும் $கந்த.00705.3
விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) விழிஎலாம் விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.)
ெகாள்ளேவ. $கந்த.00705.4
ேதவரும் முனிவரும் திரு அனா(களும் $கந்த.00706.1
பாைவயின் உயி( உறு பண்பின் ஆக்கிேய $கந்த.00706.2
ேமவரு கவr தா(_ெப.(தா(_ெப.) வைண
C
ஏந்திேய $கந்த.00706.3
ஏவல( ெதாழின் முைற இயற்ற நல்கினான். $கந்த.00706.4
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) இயலா( எனப் பிறங்கும் பாைவகள் $கந்த.00707.1
தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.) முதலிய தாக்கித் தண்டியல் $கந்த.00707.2
பண்ெணாடு களி நடம் பயிலுவித்தனன் $கந்த.00707.3
விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) அரம்ைபய( யாரும் ெவஃகேவ. $கந்த.00707.4
ெநருங்கிய_ெப.எச்.(ெநருங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கிளிமயில் ேநமி
தண்புறாப் $கந்த.00708.1
ெபாருங்கr அr பr ெபாருந( வான்_ெப.(வான்_ெப.) உேளா( $கந்த.00708.2

ஒருங்குடன் மணிகளால் ஓவியப் பட $கந்த.00708.3
அருங்கடி இருக்ைகயுள் அமர நல்கினான். $கந்த.00708.4
குைற தவி( நிைலைமயால் குயிற்றும் சாைலயுள் $கந்த.00709.1
நிைறதரு மிந்திர நCலத்தால் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கந்த.00709.2
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அr அைணயிைனச் சிறப்பில்
ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
$கந்த.00709.3
இைறவனும் இைறவியும் இனிது ேமவேவ. $கந்த.00709.4
குண்டமும் ேவதிைக வைகயும் ேகாது இல்சீ( $கந்த.00710.1
மண்டலம் ஆனதும் வகுத்து ேவள்வி ெசய் $கந்த.00710.2
பண்டம தானதும் படுத்திப் பண்ணவ( $கந்த.00710.3
எண் ெதாைக மங்கலம் இருத்தினா( அேரா. $கந்த.00710.4
கண் ெதறு கதி(மதிக் காந்தம் காஞ்சனம் $கந்த.00711.1
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) துகி( நித்திலம் ஒளிரும் வச்சிரம் $கந்த.00711.2
முண்டக ெவயின்மணி முதல் ெவறுக்ைகயால் $கந்த.00711.3
மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) எண்ணில மருங்கின் நல்கினான். $கந்த.00711.4
காவி கண் மல(தரு கயங்கள் ஓ( பல $கந்த.00712.1
ஓவறு முற்பல ஓைட ேயா(பல $கந்த.00712.2
பூ இயல் வாrசப் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) ேயா(பல $கந்த.00712.3
வாவிகள் ஓ( பல மருங்கில் ஆக்கினான். $கந்த.00712.4
பாசைட மரகதம் பளிங்கு வச்சிரம் $கந்த.00713.1

காசறு நன்மணி கனகம் அன்னதால் $கந்த.00713.2
ேதசுறு நளிமல( ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூம்
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) $கந்த.00713.3
வாசவன் கண்டுள மருளத் தந்தனன். $கந்த.00713.4
கற்பகம் சந்து அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) கதலி பூகேம $கந்த.00714.1
ெபாற்புறு வருக்ைகமாப் புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) ஆதிய $கந்த.00714.2
பற்பல மணிகளால் படுத்தி அன்னைவ $கந்த.00714.3
நற்பயன் வழங்கவும் நல்கினான் அேரா. $கந்த.00714.4
இன்னவாறு அளப்பில இைமயவ(க்கு எலாம் $கந்த.00715.1
முன்னுறு கம்மியன் முன்னிச் ெசய்தலும் $கந்த.00715.2
ெபான் இயல் இமகிrப் புரத்து
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00715.3
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) கண்டைவ மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.)
எய்தினான். $கந்த.00715.4
சீதரன் அயன் முதல் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) மாத்ெதாைக $கந்த.00716.1
மாதவ முனிவர( மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) மாெராடு $கந்த.00716.2
காதலின் உைம மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) காண வந்திடத் $கந்த.00716.3
தூதைர எங்கணும் தூண்டினான் அேரா. $கந்த.00716.4
ஒற்ற(தம் உைர ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உம்ப(
யாவரும் $கந்த.00717.1
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) இல் முனிவரும் குன்ற வில்லினால் $கந்த.00717.2
பற்று அல( புரம் அடு பரமற் ேபாற்றிேய $கந்த.00717.3

மற்றவன் தன்ெனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஒடு_கரு.ேவ.)
வருதும்_வி.மு.(வா_வி.+(_(?)+த்_இ.இ.கா.+உம்_தன்.பன்.) என்றன(. $கந்த.00717.4
ெவற்றிெகாள் வயப்புலி மிைச உய(த்திடும் $கந்த.00718.1
ெகாற்றைவ யாமைள குழC இய காளிகள் $கந்த.00718.2
சுற்று உறும் எழு நதி இமயத் ெதால்கிr $கந்த.00718.3
உற்றன( ெதாழுதன( உைம முன் நண்ணினா(. $கந்த.00718.4
ெசந்திரு நாமகள் சீ( ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சசி
$கந்த.00719.1
பந்தம் இல் தாபத பன்னியாய் உளா( $கந்த.00719.2
அந்தம் இல் அணங்கின( யாரும் அவ்வைர $கந்த.00719.3
வந்தன(_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ(_பட(.பன்.)
அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) அவ( மகிழ்ந( ஏவலால். $கந்த.00719.4
பங்கய மிைசவரு பாைவேய முதல் $கந்த.00720.1
நங்ைகய( யாவரும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தவத்தினால் $கந்த.00720.2
அங்கம் ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைற தரும் அம்ைம
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெதாழா $கந்த.00720.3
மங்கல வதுைவயின் வனப்புச் ெசய்தன(. $கந்த.00720.4
ெநறிதரு தவத்து உரு நCக்கிக் காமருக் $கந்த.00721.1
குைற உளதாகிய உைமதன் ெமய்யிைனக் $கந்த.00721.2
குைற தவி( நிைலைமயில் ேகாலம் ெசய்தன( $கந்த.00721.3
இைறவைன வழிபடும் இயல்பினா( என. $கந்த.00721.4
ேமதகு ெபாலஞ் சுட( ேமரு மந்தரம் $கந்த.00722.1

ஆதிய வாகிய அலகில் சுற்றமும் $கந்த.00722.2
ஓதரும் கடல்களும் உரக ேவந்தரும் $கந்த.00722.3
மாதிர யாைனயும் பிறவும் வந்தேவ. $கந்த.00722.4
ஈங்கு இது காைல_ெப.(காைல_ெப.) தன்னில் இமகிr புரக்கு
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $கந்த.00723.1
பாங்குறு தம( கேளாடும் பrெவாடும்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவள்ளி $கந்த.00723.2
ஓங்கலில் நந்தி உய்ப்ப உயி(க்கு உயிரான அண்ணல் $கந்த.00723.3
பூங்கழல் வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு இைனயன புகலல்
உற்றான். $கந்த.00723.4
ஆதியின் உலக எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அளித்திடும்
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.) தன்ைனக் $கந்த.00724.1
காதலின் வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) ெசய்யக் கருதிைன கணித நூேலா(
$கந்த.00724.2
ஓது பங்குனியின் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) உத்தரம் இன்ேற
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00724.3
ஈதுநன் முகூ(த்தம் எந்தாய் இைமயேமல்
வருதி_வி.மு.(வா_வி.+ருத்_(?)+இ_முன்.ஒரு.) என்றான். $கந்த.00724.4
அல் உறழ் கண்டத்து எந்ைத அரசைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இன்ேன $கந்த.00725.1
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் கணங்கள்
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இைமயேமல்
வருதும்_வி.மு.(வா_வி.+(_(?)+த்_இ.இ.கா.+உம்_தன்.பன்.) முன்னம் $கந்த.00725.2

ெசல்லுதி என்ற ேலாடும் திருவடி வணங்கிப்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00725.3
வல்ைலயின் மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய்த்தன்
வளநக( இருக்ைக புக்கான். $கந்த.00725.4
அந்த ேவைலயில் கயிைலயில் எம்பிரான் அருளால் $கந்த.00726.1
நந்தி ேதவைர விளத்து நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) மணச்
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) நாட $கந்த.00726.2
முந்து சீருைட உருத்திரக் கணங்கள் மான் முதேலா( $கந்த.00726.3
இந்திராதிய( யாைரயும் தருதி என்று இைசத்தான். $கந்த.00726.4
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) இன்பமின்று
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பரமன் ஈதுைரப்ப $கந்த.00727.1
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) நயப்புடன்
இைசந்து_வி.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின் நந்தி எம் ெபருமான்
$கந்த.00727.2
அன்ன( யாவரும் மணப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உற்றிட அகத்துள்
$கந்த.00727.3
உன்னல்
ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) எலாம் அவ்வைக உண(ந்தா(. $கந்த.00727.4
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) உய்ந்திட எம்பிரான் மணம்புr
உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) $கந்த.00728.1
புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) அதாதலும் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அருள்
முைறயிைனப் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.00728.2
மலியும் விம்மிதம் பத்திைம ெபருமிதம் மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) $கந்த.00728.3

பலவும் உந்திடக் கயிைலைய முன்னிேய பட(வா(. $கந்த.00728.4
பாலத் தCப்ெபாழி விழியுைடப் பஞ்சவத்திரேன $கந்த.00729.1
மூலத்தCப் புைர விைடப் ெபரும் ேகது ேவ முதலாம் $கந்த.00729.2
சூலத் தCக்கரத் தாயிர ேகாடி ேயா( சூழக் $கந்த.00729.3
காலத் தCப் ெபய( உருத்திரன்
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) கடிதில்.
$கந்த.00729.4
சுழலல் உற்றிடு சூைறயும் வடைவயும்
ெதாைலய_குைற.எச்.(ெதாைல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.00730.1
முழுது உயி(ெதாைக அலம( உயி(க்குர ெமாய்ம் புைடேயா( $கந்த.00730.2
எழுபத்து இரு ேகாடி பாrடத் ெதாைக யீண்ட $கந்த.00730.3
மழு வலத்தினன் ஆய கூ( மாண்டனும் வந்தான். $கந்த.00730.4
நCடு பாதலத்து உைறபவ( ெநற்றியங் கண்ண( $கந்த.00731.1
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பல்வைக
நிறத்தவ( ெபrய( $கந்த.00731.2
ேகாடி ேகாடியாம் உருத்திர கணத்தவ( குழுேவாடு $கந்த.00731.3
ஆட ேகசனாம் உருத்திரன் கயிைலயில் அைடந்தான். $கந்த.00731.4
ேகார மிக்குய( நூறு பத்து ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேகாடி $கந்த.00732.1
சார தத்ெதாைக சூழ்தரச் சது(முகன் முதேலா( $கந்த.00732.2
ஆரும் அச்சுறச் சரபமாய் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள்
புrந்த $கந்த.00732.3

வரபத்திர
C
உருத்திரன்
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
விைரவில். $கந்த.00732.4
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) தாங்குறு முலகுயி( முழுதும் ஓ( விரலில் $கந்த.00733.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாங்கு உறு குறள் பைட
ேகாடி நூறு ஈண்டப் $கந்த.00733.2
பண்டு தாங்கலந் தr அரன் இருவரும்
பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00733.3
ெசண்டு தாங்கு ைகம் ேமைலேயான் மால்வைர ெசன்றான். $கந்த.00733.4
முந்ைத நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) விதி ெபறான் மயங்கலும் முக்கண்
$கந்த.00734.1
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) ஏவலால் ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
ெநற்றியந் தலத்தின் $கந்த.00734.2
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்றி
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அருள் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வால் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.)
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00734.3
ஐந்தும் ஆறும் உருத்திர( தாமும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைடந்தா(. $கந்த.00734.4
இத்திறத்தரா முருத்திர( அல்லைத ஏைன $கந்த.00735.1
ெமத்து பல் புவனங்களும் அளித்து அவண் ேமவி $கந்த.00735.2
நித்தன் அன்புறும் உருத்திர கணங்களும் ெநறிேச( $கந்த.00735.3
புத்தி அட்டக முதல்வரும்
வந்தன(_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ(_பட(.பன்.) ெபாருப்பில்.
$கந்த.00735.4

ெதாட்ட ெதண்கடல் யாைவயும் துகளினால் தூ(க்கும் $கந்த.00736.1
எட்டு நூறு எனும் ேகாடிபா( இடத் ெதாைகயீண்டக் $கந்த.00736.2
கட்டு ெசம் சைடப் பவ( முதலாகேவ கழறும் $கந்த.00736.3
அட்ட மூ(த்திகள் தாங்களும் ஒருங்குடன் அைடந்தா(. $கந்த.00736.4
ஏறு ெகாண்டிடு ெதழிப்பின( எம்பிரான் விழிநC( $கந்த.00737.1
நாறு ெகாண்டுள கலத் ெதாடு ெபாடிபுைன நலத்ேதா( $கந்த.00737.2
நூறு ெகாண்டிடு ேகாடி பூதத்ெதாடு ெநாடிப்பின் $கந்த.00737.3
வறு
C ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குண்ேடாதரன்
ேபாந்தனன் ெவற்பில். $கந்த.00737.4
அண்டம் யாைவயும் உயி(த்ெதாைக அைனத்ைதயும் அழித்துப் $கந்த.00738.1
பண்டு ேபாலேவ தந்திட வல்லேதா( பrசு $கந்த.00738.2
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாரத( நூற்று இரு
ேகாடிேயா( குழுமக் $கந்த.00738.3
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கன்னனும் பினாகியும்
வந்தன(_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ(_பட(.பன்.) கயிைல.
$கந்த.00738.4
ஆன அனங்கள் ஓ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) இராயிரம் அங்ைக $கந்த.00739.1
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான்
மால்வைர புைரநிற ேமவிக் $கந்த.00739.2
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
நூற்ைறம்பது ேகாடிேயா( சாரப்
$கந்த.00739.3
பானுகம்பனாம் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
கயிைலயில் பட(ந்தான். $கந்த.00739.4

தங்கள் சீ(த்திேய மதித்திடு கடவுள( தைலயும் $கந்த.00740.1
பங்கி ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகசமும் பைடகளும்
பறித்துத் $கந்த.00740.2
துங்கம் எய்திய கணங்கள் பல் ேகாடிேயா( சூழச் $கந்த.00740.3
சங்கு கன்னன் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறுத்தனன்
தடவைர தன்னில். $கந்த.00740.4
காள கண்டனும் தண்டியும் நCலனும் கரனும் $கந்த.00741.1
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வயம் ெபறு வச்சுவ
C
மாலியும் மற்றும் $கந்த.00741.2
ஆளி ெமாய்ம்பின( ஆய பல் பூதரும் அனந்தம் $கந்த.00741.3
நCள் இரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தாைனேயாடு அைணந்தன( ெநறியால்.
$கந்த.00741.4
கூற்றின் ெமாய்ம்பிைனக் கடந்திடு சாரதக் குழுேவா( $கந்த.00742.1
நூற்று முப்பது ேகாடிேயா( சூழ்ந்திட ெநாய்தின் $கந்த.00742.2
மாற்றலா( புரம் அட்டவன் தாளிைண வழிபட் $கந்த.00742.3
ேடற்றம் மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) ஈசானன் அக்கயிைலயில் இறுத்தான்.
$கந்த.00742.4
எகினம் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மால் அயன் வாசவன்
இைமேயா( $கந்த.00743.1
புகலும் மாதிரம் காவல(_ெப.(காவல்_ெப.+அ(_பட(.பன்.) கதி( மதி புறக்ேகாள்
$கந்த.00743.2
மிைகய தாரைக அன்ைனகள் வசுக்கள் ேவறு உள்ளா( $கந்த.00743.3
மகிழும் விஞ்ைசய( முனிவர( யாவரும் வந்தா(. $கந்த.00743.4

வாலிது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மைறகள் ஆகமங்கள்
மந்திரங்கள் $கந்த.00744.1
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) ஆதிய பூதங்கள் உலகங்கள் நக(கள் $கந்த.00744.2
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ஆனைவ ஏைனய ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எலாம்
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) $கந்த.00744.3
ேகாலம் எய்தி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறுத்தன
கயிைலயில் குறுகி. $கந்த.00744.4
இந்த வாற்றினால் கயிைலயில் யாவரும் யாவும் $கந்த.00745.1
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ைமைய ேநாக்கிேய ஆற்றவு
மகிழ்ந்து $கந்த.00745.2
நந்தி உள்புகுந்து அமலனுக்கு இத்திறம் நவில $கந்த.00745.3
முந்ைத அன்னவ( யாைரயும் தருக என ெமாழிந்தான். $கந்த.00745.4
புராr இத்திறம் ெமாழிதலும் சிலாதனா( புதல்வன்_ெப.) $கந்த.00746.1
ஒராய் முதல் கைட குறுகிேய உருத்திர கணங்கள் $கந்த.00746.2
முராr ஆதியாம் விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) முனிவ( எல்ேலாரும்
$கந்த.00746.3
விராவு நC(ைமயில் ெசன்றிடக் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) உள் விடுத்தான்.
$கந்த.00746.4
விடுத்த காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அr அைண மீ மிைச
விளங்கிக் $கந்த.00747.1
கடுத்த அங்கியக் கண்டன் வற்று
C
இருப்பது
காணூஉ_வி.எச்.(காண்_வி.+ண_இ.க.+_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00747.2
அடுத்த அன்புடன் யாவரும் இைறஞ்சிேய அவன்சீ( $கந்த.00747.3

எடுத்து நCட_குைற.எச்.(நCடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்திேய அணுகின(
இைமப்பில். $கந்த.00747.4
நCண்ட_ெப.எச்.(நCள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீ( உருத்திர( தைம
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல் கணத்ைத $கந்த.00748.1
ஈண்டு ேதவைர முனிவைர வற்று
C
வற்று
C
இைசயா $கந்த.00748.2
ஆண்டு தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) சுட்டிேய ஆதி
நாயகற்குக் $கந்த.00748.3
காண்டல் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தினன் ேவத்திரக்
கரத்ேதான். $கந்த.00748.4
ஆ( அழல் ெபய( அண்ணல் கூ( மாண்டன் ஆடகத்ேதான் $கந்த.00749.1
வரபத்திரன்
C
முதல் உருத்திர கணம் ஏத்தப் $கந்த.00749.2
பா( இடத்தவ( யாவரும் எம்பிரான் பாங்கில் $கந்த.00749.3
ேசரல் உற்று நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தின(
பணிந்த_ெப.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிந்ைதயராய். $கந்த.00749.4
அன்னகாைலயில் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) எம்பிரான் அணிவான்
$கந்த.00750.1
உன்னிேய முடி முதலிய பல் கலன் உதவிப் $கந்த.00750.2
ெபான்னின் ஆயேதா( பீடிைகயில் ெகாடு ேபாந்து $கந்த.00750.3
முன்ன( ஆக ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்சிேய
இத்திறம் ெமாழிவான். $கந்த.00750.4
ஐய ேகள் உனக்கு இல்ைலயால் பற்றிகல் அடிேயம் $கந்த.00751.1

உய்யு மாறு இவண் மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உன்னிைன உன்பால் $கந்த.00751.2
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) மாசுணப் பணி எலா மாற்றி மற்று இந்தச் $கந்த.00751.3
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேபரணி
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் என்று ெசப்பினேன.
$கந்த.00751.4
பங்கய ஆசனன் குைற இரந்து இைனயன
பகர_குைற.எச்.(பக(_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.00752.1
அம் கண் மூரல் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்புடன்
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அளித்திடலால் $கந்த.00752.2
இங்கு நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) இைவ அணிந்ெதன மகிழ்ந்தனம் என்னாச்
$கந்த.00752.3
ெசங்ைகயால் அணி கலத்திைனத் ெதாட்டு அருள் ெசய்தான். $கந்த.00752.4
பிரமன் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) கண்டு இவ்வைக அருள்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்ன( $கந்த.00753.1
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெமய் அணி பணிகேள
அணிகளாய் உறுவான் $கந்த.00753.2
திரு உளம் ெகாள அவ்வைக ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசகத்ைத $கந்த.00753.3
அருள் புrந்திடும் பராபரற்கு இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அrேதா. $கந்த.00753.4
கண்டு யாவரும் அற்புதம் அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ைக ெதாழலும் $கந்த.00754.1
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) லாங்குழல் கவுr பால் ஏகுவான் மனத்தில் $கந்த.00754.2

ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாங்குைற
தைலவருக்கு உண(த்திேய குறிப்பால் $கந்த.00754.3
பண்டு மால் அயற்கு அrயவன் எழுந்தனன் படர. $கந்த.00754.4
நால் தடம்புயக் கண்ணுதல் நந்தியம் ெபருமான் $கந்த.00755.1
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முன்
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அமரரும் முனிவரும் புகழ
$கந்த.00755.2
ேவற்ற தும்புரு நாரத( விஞ்ைசய( யாரும் $கந்த.00755.3
பாற்றி யக்கமும் நCழலும் ஆம் எனப் பாட. $கந்த.00755.4
ெசான் மைறத் ெதாைக ஆகம முதலிய துதிப்பப் $கந்த.00756.1
ெபான்ைம ெபற்றதன் ேகா நக(
நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) ெபான்தாள்
$கந்த.00756.2
வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குண்ேடாதரன் ெமாய்ம் பிைட ைவத்துச் $கந்த.00756.3
சின்மயத் தனி மால் விைட ஏறினன் சிவேன. $கந்த.00756.4
விைடயின் மீ மிைசத் ேதான்றிேய எம்பிரான் விளங்கப் $கந்த.00757.1
புைடயின் வந்தவ( அல்லது திரு நக(ப் புறத்துக் $கந்த.00757.2
கைடயின் நின்றவ( யாவரும் கண்டு கண்களியா $கந்த.00757.3
அைடயேவ பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தின(
அளக்கrன் ஆ(த்தா(. $கந்த.00757.4
நந்தி ேமல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நந்தி ேம
வுறுதலும் நந்தித் $கந்த.00758.1

தந்தி மாமுகத்து அவுண( ேகான் அலமரத் தடிந்ேதான் $கந்த.00758.2
ஐந்து நூற்று எழுேகாடி பூதப் பைட அணுக $கந்த.00758.3
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முன் ேபாயினன் மாேதா.
$கந்த.00758.4
கதிரும் ேசாமனும் கவிைகயும் சீகரம் காலும் $கந்த.00759.1
உததி அண்ணல் சாந்து ஆற்றியும் உம்ப(தம் ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.)
$கந்த.00759.2
புதிய_ெப.அ.(புதிய_ெப.அ.) கால் ெசயும் வட்டமும் எடுத்தன( புைட ேபாய்
$கந்த.00759.3
முதிரும் ஆ(வேமாடு அப்பணி புrந்தன( முைறயால். $கந்த.00759.4
ேபr ெகாக்கைர சல்லிைக கரடிைக பீலி $கந்த.00760.1
சாr ைகத்துடி தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.) குடமுழாத் தடாr $கந்த.00760.2
ேபாrயல் படு காகளம் வயி( முதல் புகலும் $கந்த.00760.3
சீr யத்ெதாைக இயம்பின( பா( இடத் திறேலா(. $கந்த.00760.4
அத்தன் ஏவலால் உருத்திர( குழுவும் மால் அயனும் $கந்த.00761.1
ெமய்த் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புr முனிவரும் ஏைன விண்ணவரும் $கந்த.00761.2
ெமாய்த்த ேதெராடு மான மாப்புள் இைவ முதலாந் $கந்த.00761.3
தம் தம் ஊ(திேமல்
ெகாண்டன(_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ(_பட(.பன்.) ெசய்
பணி தவாேதா(. $கந்த.00761.4
தாழ்ந்து தன்பணி புrயுமத் தைலவரும் தவத்தால் $கந்த.00762.1

காழ்ந்த ெநஞ்சுைடப் பூதரும் ஏைனய கணமும் $கந்த.00762.2
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசன்றிடக் கயிைலைய
அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) $கந்த.00762.3
வாழ்ந்திடும் படி ஏகினன் இைமயமால் வைரேமல். $கந்த.00762.4
வா(ப் ெபரும் பைண ஆதிய வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் பல் இயத்தின்
$கந்த.00763.1
ஆ(ப்பும் எங்கணும் ெவள்ளிைட இன்றிேய அகல்வான் $கந்த.00763.2
தூ(ப்பின் ஈண்டிய தாைனயின் ஓைதயும் சுர(கள் $கந்த.00763.3
ஆ(ப்பும் வாழ்த்து ஒலி அரவமும் புணr_ெப.(புணr_ெப.) உண்டு எழுமால்.
$கந்த.00763.4
அைனய தன்ைமயில் ஆதியம் பண்ணவன் $கந்த.00764.1
பனி ெகாள் ெவற்பில் படர அம் மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) $கந்த.00764.2
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ேகள் ஒடு எதி( ெகாடு தாழ்ந்து
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.00764.3
புனித மா நகrல் ெகாடு ேபாயினான். $கந்த.00764.4
ேபாத ேலாடும் புனிதன் வரத்திைனக் $கந்த.00765.1
காதலால் கண்டு கண் களிப்பு ஆகிேய $கந்த.00765.2
ஆதம் எய்தி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அஞ்சலித்து
ஏத்திேய $கந்த.00765.3
வதி
C யாவும் விழா அய(ந் திட்டேவ. $கந்த.00765.4
மிண்டி நின்றிடும் வதியின்
C
மாதரா( $கந்த.00766.1
அண்ட( நாயகன் அற்புதப் ேப( உருக் $கந்த.00766.2

கண்டு தாழ்ந்து கைர தவி( காதலாம் $கந்த.00766.3
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைரப் படிந்தா(
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவறு இலா(. $கந்த.00766.4
நிைறத்த பூண்களும் ேந(ந்த ெபான் ஆைடயும் $கந்த.00767.1
நைறத்த சாந்தமும் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) மல(க் கண்ணியும் $கந்த.00767.2
பிைறத் திருச்சைடப் பிஞ்ஞகன் ேப( எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) $கந்த.00767.3
மைறத்தன என்று மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) தள(வா( சில(. $கந்த.00767.4
உய்யு மாறு என் உவ( தைமக் காண்டலும் $கந்த.00768.1
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) காமக் கனல் சுடேவ உறும்
$கந்த.00768.2
ைதயலா(கள் தனு உறு நCறு ெகால் $கந்த.00768.3
ஐய( ஆகத் தணிந்தது என்பா( சில(. $கந்த.00768.4
எழாைல அன்ன ெசால் ஏந்திைழ மாதரா( $கந்த.00769.1
குழாம் அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குழகைனச்
ேச(தலும் $கந்த.00769.2
கழாலுகின்ற பல் காழ் உைட ேமகைல $கந்த.00769.3
விழாது_எதி(.ம.வி.எச்.(விழு_வி.+ஆத்_எதி(.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்சின(
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இயலா( சில(. $கந்த.00769.4
அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) ேச( தரும் அம்புயம் மீ மிைச $கந்த.00770.1
வல்லி அன்னவ( வான்_ெப.(வான்_ெப.) துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) ேசா( உறா
$கந்த.00770.2
ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) வழ்தலும்
C
மின்னிைடயா(க்கு எலாம் $கந்த.00770.3

இல்ைலேயா புைன என்று உைரப்பா( சில(. $கந்த.00770.4
வாசம் வழ்தலும்
C
வந்து-வந்து_அ.ெதா.(வந்து-வந்து_அ.ெதா.) இல்லிைடத்
$கந்த.00771.1
தூசு உடுத்திலம் என்று ஒ( துகில்_ெப.(துகில்_ெப.)
புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00771.2
ஆைசேயாடு ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்னதும்
வட்டிேய
C
$கந்த.00771.3
ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) ேபான்றன( ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெதாடிமா( சில(.
$கந்த.00771.4
மாண்ட சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) மடந்ைதய( ஏதைன $கந்த.00772.1
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மால் ெகாடு
வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
உறும் ேவைலயில் $கந்த.00772.2
ஈண்டு ேபாற்றுக எனவும் ஒண்ணாதேதா $கந்த.00772.3
ஆண்ட ைகக்கு இயல் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என்பா( சில(. $கந்த.00772.4
கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) ேந( ெமாழிக் காrைக மாதரா( $கந்த.00773.1
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேவண்டவும் ஏவல(
ேபாலுமால் $கந்த.00773.2
அரும் ெபான் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) எம் அண்ணலுக்கு உள்ளமும் $கந்த.00773.3
இரும்பு ெகால் என்று இயம்பிடுவா( சில(. $கந்த.00773.4
ெநருக்கு பூண்முைல ேநrைழ யா(க்கும் மால் $கந்த.00774.1
ெபருக்கினா( அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ேபதுறல( ஓ(கிலா( $கந்த.00774.2
உைரப்பது என் ெகால் உயி(க்கு உயிராகிேய $கந்த.00774.3

இருக்கும் இங்கு இவ( என்று உைரப் பா( சில(. $கந்த.00774.4
திருகுவா( சைடச் ெசய்யைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00775.1
உருகுவா( சில( உள்ளுற ெவம்பிேய $கந்த.00775.2
கருகுவா( சில( காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) மா ெராடும் $கந்த.00775.3
ெபருகு காதைலப் ேபசுகின்றா( சில(. $கந்த.00775.4
ேவறு உளா( ெமய் விள(ப்பிைன ேநாக்கிேய $கந்த.00776.1
ஈறு இலாைர இவ( அைணந்தா( ெகாேலா $கந்த.00776.2
நCறு ெமய்யின் நிலவியது என்று அவ(ச் $கந்த.00776.3
சீறிேய இகல் ெசய்திடுவா( சில(. $கந்த.00776.4
கட்டு ெசஞ் சைடக் கான்மிைச ஊ(தர $கந்த.00777.1
விட்ட ெவண்மதி ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இயலா( தைமச் $கந்த.00777.2
சுட்டது அம்ம சுமப்பது என் நC( எனாக் $கந்த.00777.3
கிட்டி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கிளத்திடுவா( சில(.
$கந்த.00777.4
கஞ்சம் ேமல் அயன் ஆதிக் கடவுள( $கந்த.00778.1
தஞ்சம் என்று சரண் புக உண்டது ஓ( $கந்த.00778.2
நஞ்சின் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) ெகால் நங்ைகய( ெகாங்ைக
ேமல் $கந்த.00778.3
துஞ்சு கின்ற துயிலது என்பா( சில(. $கந்த.00778.4
பின்ன( உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) ெபாருந்ெதாழில் ஆற்றுவான் $கந்த.00779.1

துன்னுவ(C எனில் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) குழு ஆடவ(_ெப.(ஆடவ(_ெப.)
$கந்த.00779.2
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) நலத்ெதாடு நண்ணமின் னாைரேய $கந்த.00779.3
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) ெசய்வது என் என்று உைரப்பா( சில(. $கந்த.00779.4
சாற்றி இங்கு இனி ஆவது என் ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) மீ ( $கந்த.00780.1
ஏற்றின் ேமவின( எம்ைம மணந்திட $கந்த.00780.2
மாற்றிலாத மைலமகள் ேபால யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $கந்த.00780.3
ேநாற்றிேலம் என ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி(ப்பா(
சில(. $கந்த.00780.4
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) உய்யத் திருமணம்_ெப.(திருமணம்_ெப.) ெசய்திட
$கந்த.00781.1
ேமவு கின்றவ( ெமல்லியல் மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.) $கந்த.00781.2
ஆவி ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அைமந்தன( இத்திறம்
$கந்த.00781.3
ஏவ( ெசய்வ(_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ(_பட(.பன்.) என உைரப்பா( சில(.
$கந்த.00781.4
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) வயப்புலி ேபால் வரும்
$கந்த.00782.1
ெவய்ய( தம்ைம ெமலிவிப்பது அன்றிேய $கந்த.00782.2
ெநய்ய மான் புைர ேநாக்கிய(க்கும் துய( $கந்த.00782.3
ெசய்யுேமா எனச் ெசப்புகின்றா( சில(. $கந்த.00782.4
நங்கள் ெகாற்றவன் நல்தவத்தால் ெபறு $கந்த.00783.1
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) பாலின் மணப் ெபாருட்டு ஏகின( $கந்த.00783.2

இங்கு எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) இனிைம இத்திறம் ெசய்கலா(
$கந்த.00783.3
சங்கர(க்குத் தகாது இது என்பா( சில(. $கந்த.00783.4
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) நC( அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ேப(
இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) ெபண்ைமேயா( $கந்த.00784.1
ஆதி அந்தத்து அணங்கின( இன்னணம் $கந்த.00784.2
வதி
C ேதாறும் விரவியத் தா(_ெப.(தா(_ெப.) உக $கந்த.00784.3
மாதராrனும் மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) ெபற்றா( அேரா. $கந்த.00784.4
பண்ைட_ெப.அ.(பண்டு_ெப.) ேவதன் பதத்தினும் ேப( எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
$கந்த.00785.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்றவக் ேகா நக(
வதியின்
C
$கந்த.00785.2
அண்டம் ெவஃக அணி படுத்திட்டு அைவ $கந்த.00785.3
கண்டு ேபாந்தனன் கண்ணுதல் அண்ணேல. $கந்த.00785.4
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தான ெசழும் கமல ஆசனத்து
$கந்த.00786.1
ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) காமுறத் தக்கன வதிகள்
C
$கந்த.00786.2
ைபய நCங்கிப் பராபைர ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.00786.3
ஐைய ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) அணித்து என நண்ணினான். $கந்த.00786.4
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ஏவலின் ேவதங்கள் இன்று காறு $கந்த.00787.1
ஆய்ந்து நாடற்கு அrய எம் அண்ணல் முன் $கந்த.00787.2
பூம் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) பூrத்த பல் குடம் $கந்த.00787.3

ஏந்தி வந்தன(_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ(_பட(.பன்.)
மாதவ( எண்ணிலா(. $கந்த.00787.4
இருவைகப் படும் எண் வைக மங்கலப் $கந்த.00788.1
ெபாருண்ைம முற்றவும் பூைவய( பல பல $கந்த.00788.2
வrைசயில் ெகாடு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி(
எய்தினா( $கந்த.00788.3
அrயற்கு அrது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அண்ணல்
முன். $கந்த.00788.4
அறுகு நிம்பம் அடிசில் அrசனம் $கந்த.00789.1
சிறுகும் ஐயவி ெசம்பஞ்சின் வித்து இைவ $கந்த.00789.2
குறுகு தண்புனல் ெகாள்கலம் ஏந்திேய $கந்த.00789.3
மறு கில் வந்தன(_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ(_பட(.பன்.)
மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.) எண்ணிலா(. $கந்த.00789.4
ெநருக்கு பூண்முைல ேநrைழயா( அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) $கந்த.00790.1
ெபாருக்கு எனா எதி( ேபாந்து உயி( யாவினும் $கந்த.00790.2
இருக்கும் ஆதி இைறவைன ஏத்திேய $கந்த.00790.3
தருக்ெகாேட நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம்
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ஆற்றினா(. $கந்த.00790.4
எங்கள் நாதன் எதி( உற எண் இலா $கந்த.00791.1
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) மா( சுட( மன்னிய தட்ைடகள் $கந்த.00791.2
ெசம் ைகயில் ெகாடு ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வலன்
வைளஇ_வி.எச்.(வைள_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00791.3
அம்கண் மும்முைற அன்ெபாடு சுற்றினா(. $கந்த.00791.4

ஆன காைல_ெப.(காைல_ெப.) அருமணச் சாைல முன் $கந்த.00792.1
ஞான நாயகன் நட்ெபாடு நண்ணிேய $கந்த.00792.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உலாய மழ விைட நCங்கினான் $கந்த.00792.3
யான மீ தின் இன்றி யாரும் இழிந்திட. $கந்த.00792.4
விைடயிழிந்து உழி ேமைன விண்_ெப.(விண்_ெப.)
நாட்டாவ(_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அ(_பட(.பன்.) $கந்த.00793.1
மட மின்னாெராடு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பராபரன்
$கந்த.00793.2
அடிகண் மீ தினில் ஆன் ெபாழி பால் ெகாடு $கந்த.00793.3
கடிதின் ஆட்டினள் ைக ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏகினாள். $கந்த.00793.4
நாதன் அவ்வழி நந்திகள் உய்த்திடும் $கந்த.00794.1
பாதுைகக் கண் பதமல( ேச(த்திேய $கந்த.00794.2
ேபாதன் மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) ெபாற்கரம் தந்திடக் $கந்த.00794.3
ேகாது இல் மா மணக் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) உள் எய்தினான். $கந்த.00794.4
பல்லியம் இயம்ப வாேனா( பரவ விஞ்ைசய(கள்
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.00795.1
ஒல் எனக் கணங்கள் ஆ(ப்ப உருத்திர( யாரும்
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.00795.2
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) எனச்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அண்ணல்
விrஞ்சனும் மாலும் ேவண்ட $கந்த.00795.3

மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) அம் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) எலாம் ேநாக்கல் உற்றான்.
$கந்த.00795.4
உலா உறு சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) மூசா ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) மல(ச்
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) வாவி $கந்த.00796.1
நிலா உறழ் புனல்ேச( ஓைட ெநடுந்தடம் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) ேவறு ஆகிக்
$கந்த.00796.2
குலாவு மண்டபங்கள் இன்ன ெகாண்டியல் வனப்புக் காட்டிச் $கந்த.00796.3
சிலாதனன் மதைல கூறச் ெசன்று-ெசன்று_அ.ெதா.(ெசன்று-ெசன்று_அ.ெதா.)
இைறவன் கண்டான். $கந்த.00796.4
கண்டலும் தம் ேபால் தங்கள் காம(_ெப.(காம(_ெப.) விண்_ெப.(விண்_ெப.) நகரம்
தானும் $கந்த.00797.1
மண்டல வைரப்பின் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ைவகியதாம் ெகால் என்னா $கந்த.00797.2
அண்ட(கள் வாவி ேகணி அகன்புனல் குைடந்தும் காம(_ெப.(காம(_ெப.)
$கந்த.00797.3
தண்டைல ஆடல் ெசய்தும் தைலத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) திr தந்துற்றா(.
$கந்த.00797.4
நந்தி அம் ேதவு காட்ட நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.)
அைனத்தும் ேநாக்கிக் $கந்த.00798.1
கந்த ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேபாது ேவய்ந்த கடி மணச் சாைல தன்னில்
$கந்த.00798.2
இந்திர நCலத்து இட்ட எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) நலத் தவிசின் உம்ப( $கந்த.00798.3
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வற்று
C
இருந்தான் எல்லா மைற
கட்கும் மைறயாய் நின்றான். $கந்த.00798.4

வற்று
C
இருந்து அருளும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) வரபத்திரன்
C
தCப் ேபேரான்
$கந்த.00799.1
ஆற்றல் ெகாள் கூ(மாண்ேடசன் ஆடகன் ஐயன் ஏேனா( $கந்த.00799.2
ேபாற்றிெசய் அயேன மாேல புரந்தரன் முனிவ( ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.)
$கந்த.00799.3
ஏற்றிடு தவிசு ேதாறும் இருந்தன( இைறவற் சூழ. $கந்த.00799.4
அைமயப் படும் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாழுதத்தினில் ஆதி அண்ணல்
$கந்த.00800.1
விமலத் திருமாமணம் காணுற ேமைல அண்டச் $கந்த.00800.2
சுைம உற்றிடும் எப்புவனத்தரும் ெதாக்க நCரால் $கந்த.00800.3
இைமயச் சயிலம் துளங்கு உற்றது இடுக்கண் எய்தி. $கந்த.00800.4
ெபான் பால் இைமயம் துளங்கு உற்றுழிப் ேபாற்று_ஏவ.(ேபாற்று_வி.) ேசடன்
$கந்த.00801.1
தன்பால் அவனி எனலாம் துைலத் தட்டு இரண்டின் $கந்த.00801.2
வன் பாலது ஆன வடபால் அது தாழ மற்ைறத் $கந்த.00801.3
ெதன் பாலது ஆற்ற உய(ந்திட்டது ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) உட்க. $கந்த.00801.4
ஓங்கு உற்றது ெதன் புவி ஆதலும் உம்ப( எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.00802.1
ஏங்கு உற்றன( மண்_ெப.(மண்_ெப.) உலேகா(கள் இடுக்கண் உற்றுத் $கந்த.00802.2
தCங்கு உற்றனேவா எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) என்று தியக்கம்
உற்றா( $கந்த.00802.3
பாங்கு உற்றிடும் ெதான் முனிேவாரும் பrயல் உற்றா(. $கந்த.00802.4

இன்ேனா( எவரும் சிவேன_ெப.(சிவன்_ெப.+ஏ_சாr.) என்று இரங்கல் ேலாடும்
$கந்த.00803.1
முன்ேனானும் அன்ன ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) கண்டு
முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) எய்தி $கந்த.00803.2
அன்ேனா( குைற நCத்திட நந்திைய
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆழி $கந்த.00803.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஓ( கரத்தில் ெசறித்தாைனத் தருதி என்றான்.
$கந்த.00803.4
என்றான் அது காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) நந்தி இைறஞ்சி ேயகிக்
$கந்த.00804.1
குன்றாத கும்ப முனிவன் தைனக் கூவ அங்கண் $கந்த.00804.2
ெசன்றான் அவைனக் ெகாடுேபாய்ச்சிவன் முன்ன( உய்ப்ப $கந்த.00804.3
மன்றா( கழல்கள் பணிந்தான் மலயத்து வள்ளல். $கந்த.00804.4
தாழும் தவத்ேதான் தைனக் கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) சாமி ேநாக்கித்
$கந்த.00805.1
தாழும் குறிேயாய் இவண் யாவரும் சா(தலாேல $கந்த.00805.2
தாழும் புவி தக்கிணம் உத்தரம் சால ஓங்கத் $கந்த.00805.3
தாழும் சுவ(க்க நிலனும் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) தாழும் அன்ேற.
$கந்த.00805.4
ெதருமந்து உழலும் தைர மன்னுயி(
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதால்ைலக் $கந்த.00806.1
கருமம் தைன விட்டு அய(வு எய்திக் கலங்குகின்ற $கந்த.00806.2
ெபரு மந்தரேம முதல் ஆய பிறங்கல் யாவும் $கந்த.00806.3

அருமந்த ேமரு வைரயும் தவறாகும் அம்மா. $கந்த.00806.4
ஆனான் முனிேகள் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வசலம் நCங்கித் $கந்த.00807.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஆ( மருத வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ேமய ெதன்னாடு
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00807.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ஆ( ெபாதிய மைல ேமவுதி ைவயம்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.00807.3
ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) எனேவ நிக( ஆகி
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்றான்.
$கந்த.00807.4
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ஒன்று ேவணிப் பரன் இங்கு இது ேபசேலாடும் $கந்த.00808.1
அைற ஒன்று தCம்_ெப.அ.(தCம்_ெப.அ.) ெசால் தமிழ் மா முனி அச்சம் எய்திக்
$கந்த.00808.2
குைற ஒன்று யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளேனா ெகாடிேயைன
ஈண்ேட $கந்த.00808.3
உைற என்றிைல ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) இைடச்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உைரத்தி எந்தாய். $கந்த.00808.4
என்னக் குறிய முனிவன் தைன எந்ைத
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00809.1
உன்ைனப் ெபாருவும் முனிேவா( உலகத்தில் உண்ேடா $கந்த.00809.2
அன்னத் தவனும் உைன ேந(கிலன் ஆதலால் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
$கந்த.00809.3
முன்னிற் ெறைவயும் தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) இன்றி முடித்தி மன்ேனா.
$கந்த.00809.4

ேவறு உற்றிடு ெதான்முனிேவா(களின் விண்_ெப.(விண்_ெப.) உேளாrன்
$கந்த.00810.1
ஈறு உற்றிடுேமா இது ெசய்ைக எவ(க்கும் ேமலாம் $கந்த.00810.2
ேபறு உற்ற நின்னால் முடிவு
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபயருக என்று
$கந்த.00810.3
கூறுற்றிடலும் முனி ஈது குறித்து உைரப்பான். $கந்த.00810.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மான் மகேவள்வி
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $கந்த.00811.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கஞ்சத்
தயனில் கவிச் ெசய்ைக தCேயன்_குறி.வி.மு.(தC_ெப.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.00811.2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெசய்திடேவ பணித்திட்டைன
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ஈேதல் $கந்த.00811.3
நான் ெசய்ததுேவ தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ேபாலும் நலத்தது எந்தாய். $கந்த.00811.4
ஈங்கு இப்பணிைய அளித்தாய் எனில் எந்ைத உன்றன் $கந்த.00812.1
பாங்கு உற்ற புத்ேதள் மணக் காட்சி பணிந்திடாமல் $கந்த.00812.2
நCங்கற்கு அrதாம் கவல் கின்றது என் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) என்ன
$கந்த.00812.3
ஓங்கல் கயிைலத் தனி நாயகன் ஓதல் உற்றான். $கந்த.00812.4
சிந்ைதயது அமுங்கல் இன்றித் ெதன் மைலச் ேசறி அங்கண் $கந்த.00813.1
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
வதுைவக் காட்சி வழங்குதும் மகிழ்ந்து காண்டி $கந்த.00813.2

நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) தைம உன்னி ஆங்ேக நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) சில இருத்தி
பின்ன( $கந்த.00813.3
முந்ைதயில் எமது பாங்க( வருதியால் முனிவ என்றான். $கந்த.00813.4
என்று இைவ அமலன் ெசப்ப இைச தரு புலத்தன் ஆகி $கந்த.00814.1
மன்று அம( கழல்கள் தம்ைமப் பன் முைற வணக்கம்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00814.2
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைகெதாழுது
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெநடிது உயி(த்து அrதின்
நCங்கித் $கந்த.00814.3
ெதன் திைச எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ேநாக்கிச் சிறு முனி கடிது ேபானான்.
$கந்த.00814.4
கிற்புறு மாைய வல்ல கிரவுஞ்ச வைரயும் விந்த $கந்த.00815.1
ெவற்பதும் வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) சிந்த வில்வலேனாடு வாதாவி
$கந்த.00815.2
கற்பைன அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாயக்
காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) நCத்தத்ேதாடு $கந்த.00815.3
முற்பகல் பட(ந்தது என்ன முனிவரன் ெதன் பால் ேபானான். $கந்த.00815.4
மைறபுகல் ேவள்வி ஆற்றும் மாவலி வலிெகாள் காட்சிக்கு $கந்த.00816.1
உறியவன் துைணயாய் மற்ேறா( குறளும் உண்டு ஆம் ெகால்_என்னா
$கந்த.00816.2
ெநறி எதி( அவுண( தம் உள் ஒருசில( நில்லாது ஓடச் $கந்த.00816.3
சிறு முனி வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) நCந்திச் சிைமயமா மலயம் புக்கான்.
$கந்த.00816.4

முண்டகன் வலி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்ற
மூ எயில் அழிப்பான் முன்னி $கந்த.00817.1
அண்டரும் புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) முற்றும்
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாடிஞ்சி மான்ேத(
$கந்த.00817.2
பண்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பதத்தால் ஊன்றிப் பாதலத்து இட்ட அண்ணல்
$கந்த.00817.3
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) உருவம் உன்னி குறு முனி அங்கண் உற்றான்.
$கந்த.00817.4
ெபாதியம் அது என்னும் ெவற்பில் புனித மா முனிவன் ைவகத் $கந்த.00818.1
துதி உறு வடபால் ெதன்பால் புவனிேயா( துைலேபால் ஒப்ப $கந்த.00818.2
அது ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) உயி(கள் ஆேனா( அணங்கு ஒrஇ அரைன
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00818.3
மதி மகிழ்ந்து அம(ந்தா( ெதால்ைல வதுைவயின் ெசய்ைக ெசால்வாம்.
$கந்த.00818.4
கதும் என மலயம் தன்னில் கட முனி ேசறல் ஓடு $கந்த.00819.1
முதுைம ெகாள் இைமயம் புக்க முனிவரும் சுரரும்
ேத(ந்து_வி.எச்.(ேத(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00819.2
மதி மலி சைட எம் அண்ணல் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் ேப( அருளும்
அன்ேனான் $கந்த.00819.3
பத முைற வழி பட்ேடா( தம் பான்ைமயும் பரவல் உற்றா(. $கந்த.00819.4
அங்கு அது ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) தன்னில் அரசனது இைசவால் எங்கள்
$கந்த.00820.1

சங்கrஐைய காப்பச் சசி என்பாள் அைடப்ைப ஏந்தக் $கந்த.00820.2
கங்ைககள் கவr வசக்
C
காளிகள் கவிைக பற்றப் $கந்த.00820.3
பங்கய மான்ைக பற்றிப் பாரதி பரவ வந்தாள். $கந்த.00820.4
வந்திடும் உலைக ஈன்றாள் வதுைவயஞ் சாைல
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00821.1
அந்தம் ஓடு ஆதி இல்லான் அடிகைள வணங்க முன்ேனான் $கந்த.00821.2
முந்து உறு தவிசின் தன்பாற் முற்றிைழ இருத்தி என்ன $கந்த.00821.3
இந்திைர முதேலா( யாரும் ஏத்திட இருந்தாள் அன்ேற. $கந்த.00821.4
இருந்திடும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) தன்னில் ஏலவா( குழலி என்னும்
$கந்த.00822.1
கரும் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கண்ணினாைளக் கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) பராபற்கு
$கந்த.00822.2
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உன்னி ேவந்தனது இைசவான்
ேமைன $கந்த.00822.3
ெபரும் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) புனலும் சந்து மல(களும் பிறவும் தந்தாள்.
$கந்த.00822.4
தருதலும் இைமயத்து அண்ணல் தாழ்ந்தனன் இருந்து ேதவி $கந்த.00823.1
சிரக நC( விடுப்ப ஆதி திருவடி விளக்கிச் சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) $கந்த.00823.2
விைர மல( புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வியன் கடன் பலவும்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00823.3
ெபரு வரு மகிழ்ச்சிேயாடு பூசைன புrந்தான் மாேதா. $கந்த.00823.4

பூசைன புrந்த பின்ன(ப் புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) ஈன்றாடன் ைகையப்
$கந்த.00824.1
பாசம் அது அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதால்சீ(ப்
பரஞ்சுட( கரத்துள் ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.00824.2
ேநச ேமாடு அளித்ேதன் என்னா ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மைற மனுக்கள்
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00824.3
வாச நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உதகம் உய்த்தான் மருகன் என்று அவைன உன்னி.
$கந்த.00824.4
எங்கு உள ெபாருளும் ேகாளும் ஈதலும் தாேன
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00825.1
சங்கரன் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) தந்திடும்
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) தன்ைன $கந்த.00825.2
மங்கல முைறயால்
ெகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_படெரா.ஒரு.) மைலமகன்
ெகாடுப்ப என்றால் $கந்த.00825.3
அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அருளின் நC(ைம யா(
அறிந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரக்கற் பாலா(.
$கந்த.00825.4
ஆனேதா( அைமயம் தன்னில் ஆடின( அமர( மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) $கந்த.00826.1
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) அது இைசத்தா( சித்த( கந்தருவத்த ராேனா $கந்த.00826.2
ஏைனய இருவ( தாமும் ஏழ் இைசக் கீ தம் ெசய்தா( $கந்த.00826.3
வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) முனிவ( யாரும் மைறகைள அைறயல் உற்றா(.
$கந்த.00826.4
அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) அம் கமலந் தன்னில் அrைவயும் புண்டrக $கந்த.00827.1

வல்லியும் மற்று உேளாரும் மங்கலம் பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) உற்றா(
$கந்த.00827.2
சல்லr திமிைல காளம் தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.)
சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) ஆதிப் $கந்த.00827.3
பல்லியம் இயம்பிச் சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பா( இடத்
ெதாைகேயா( ஆ(த்தா(. $கந்த.00827.4
அது ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) இைமயத்து அண்ணல் ஆ
ெபாழிந்து_வி.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இட்ட தCம்பால்
$கந்த.00828.1
கதலி மா பலவின் தCய கனிவைக ெநய் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஆதி $கந்த.00828.2
மதுரம் ஆம் சுைவயின் வ(க்கம் வரம்பில வற்று
C
வற்று
C
$கந்த.00828.3
நிதி ெகாள் பாசனத்தில் இட்டு நிருமலன் முன்ன( உய்த்தான். $கந்த.00828.4
மைற ெநறி இைனய எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) மைல மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
உய்த்து மற்று எம் $கந்த.00829.1
இைற இைவ நுக(தல் ேவண்டும் எனத் ெதாழ இனிேத என்னாக் $கந்த.00829.2
கைற மிடற்று அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமேலான்
கரத்தினால் அவற்ைறத் ெதாட்டு ஆங்கு $கந்த.00829.3
உறு ெபரும் கருைண ெசய்ேத உவந்தனம் ேகாடி என்றான். $கந்த.00829.4
ெதான்ைம ெகாள் அருளின் நCரால் துய்த்தனவாகத் ெதாட்ட $கந்த.00830.1
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) மல உணைவ மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ேநய ேமாடு
அங்கண் மாற்றி $கந்த.00830.2
இன் மல( கந்தம் தC(த்தம் இவற்ெறாடு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சா( உய்ப்ப
$கந்த.00830.3

நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) மகிழ் ேவாடு ேவதா நாயகற்கு உைரக்கல் உற்றான்.
$கந்த.00830.4
படம் கிள( ேசடன் தாங்கும் பா( விசும்பு
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நCரா( $கந்த.00831.1
அடங்கலும் மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) ெசய் ேபாதத்து அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
அவ(க்கு அடுத்தது ஆற்றி $கந்த.00831.2
நடந்திடும் ஒழுக்கம் எந்ைத நடத்திடல் ேவண்டும் மன்றற் $கந்த.00831.3
சடங்கு இனி உளது முற்றத் தண்ணளி புrதி என்றான். $கந்த.00831.4
என்னலும் முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) ெசய்ேத இைற அருள்புrய ேவதன்
$கந்த.00832.1
வன்னியும் அதற்கு ேவண்டும் ெபாருள்களும் மரபில்
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00832.2
ெபான்ெனாடு புகரும் ஏைன முனிவரும் புைடயில் சூழத் $கந்த.00832.3
தன்நிக( இல்லா மன்றற் சடங்கு எலாம் இயற்றல் ெசய்தான். $கந்த.00832.4
அந்தண(_ெப.(அந்தண(_ெப.) கரணம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஆற்றிேய
முடிந்த_ெப.எச்.(முடி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்ன(த் $கந்த.00833.1
தந்ைதயும் தாயும் ஆகி உலெகலாம்
தந்ேதா(_வி.அ.ெப.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ(_பட(.பன்.) தம்ைம $கந்த.00833.2
முந்துற அயனும் பின்ன( முகுந்தனும் அதற்குப் பின்ன( $கந்த.00833.3
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) முனிவ( வாேனா( யாவரும் இைறஞ்சல் உற்றா(.
$கந்த.00833.4
அரனுடன் உைமயாள் தன்ைன ஆங்கு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.)
பணிதேலாடும் $கந்த.00834.1
உருெகழு நிைல உட்ெகாண்ட உருத்திரத் தைலவ( ஆேனா( $கந்த.00834.2

பrசன( கணங்கள் யாரும் பணிந்தன( அதன் பின் ஆகக் $கந்த.00834.3
கிr உைற இைறவன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) ேகள் ஒடு வணக்கம்
ெசய்தான். $கந்த.00834.4
தமது முன் பணிகின்ேறா(கள் தமக்கு எலாம் ஈசன்தானும் $கந்த.00835.1
உைமயும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அருைளச்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓ(ந்து இது பதம்_ெப.(பதம்_ெப.)
என்று உன்னி $கந்த.00835.2
இமகிr புரந்த அண்ணல் ஈண்டு உைற நCர(க் ெகல்லாம் $கந்த.00835.3
அமலனது உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) மற்றும் அளிப்பன் என்று அகத்து
உட்ெகாண்டான். $கந்த.00835.4
ஆய்ந்திடு மைறகள்
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆதிதன் தC(த்தம்
ேபாது $கந்த.00836.1
சாந்தெமாடு அவிகள் தம்ைமச் சது( முகன் முதல் வாேனா(க்கும் $கந்த.00836.2
வாய்ந்திடு முனிவ( யா(க்கும் மற்றுளா( தமக்கும் மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.)
$கந்த.00836.3
ஈந்திட அவற்ைற அன்ேனா( யாவரும் அணிந்துட் ெகாண்டா(. $கந்த.00836.4
ஆலமா மிடற்ேறாற்கு ஆன அமலம் ஆம் ெபாருைள ஏற்றுச் $கந்த.00837.1
சீல ேமாடு அணிந்துட் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சிந்ைதயுள் மகிழ்ந்து நந்தம் $கந்த.00837.2
மூலமாம் விைனகட்கு இன்ேற முடி ெபாருங்குற்றது என்றா( $கந்த.00837.3
ேமலவ( அன்று ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வியப்பிைன
விளம்பல் ஆேமா. $கந்த.00837.4

அைனயேதா( காைல_ெப.(காைல_ெப.) தன்னில் அமலமாம் ெபாருள்கள்
தம்ைமப் $கந்த.00838.1
பனிவைர இைறவன் தானும் பன்னியும் தம( உளாரும் $கந்த.00838.2
எைன வரும் அருந்தி ேமல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எல்ைலயில்
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) உற்றா( $கந்த.00838.3
விைன வலி ஒருவி ேமலாம் வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
ேபறு அைடந்துளா( ேபால்.
$கந்த.00838.4
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உறு கணவன் துஞ்சத் தாபத நிைலயள் ஆகி
$கந்த.00839.1
இன்னைல அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அங்கு உற்ற
இரதி அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00839.2
மன் உயி( முழுதும் ஈன்ற மங்ைகைய
மணந்த_ெப.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வள்ளல் $கந்த.00839.3
ெபான்னடி வணங்கித் தCேயன்_குறி.வி.மு.(தC_ெப.+ஏன்_தன்.ஒரு.) புன்கைணத்
தவி(த்தி என்றாள். $கந்த.00839.4
சீ( உறு கணவன் இல்லாள் ெசப்பிய மாற்றம் ேகளா $கந்த.00840.1
ஆ( உயி( முழுதும் நின்ேற அைனத்ைதயும்
உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கூட்டும்_ெப.எச்.(கூட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00840.2
ேப( அருள் உைடய நாதன் ேபது உறல் மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) என்னா
$கந்த.00840.3
மாரன் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உதிக்கும்
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) மனத்திைட நிைனந்தான் அன்ேற. $கந்த.00840.4

நிைன தரும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) தன்னில் ெநடிய மான் முதலா
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $கந்த.00841.1
அைனவரும் மருட்ைக எய்த அழுங்கிய இரதி
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00841.2
மன மகிழ் சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கா( காண்
மஞ்ைஞயில் களிப்ப அங்கட் $கந்த.00841.3
குனி சிைல ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாரன்
ெகாம் எனத் ேதான்றினாேன. $கந்த.00841.4
முன் ெபாடு ேதான்று மாரன் முதல்வி ேயாடு
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாதன் $கந்த.00842.1
ெபான்புைன கமலத்தாள் முன் ேபாந்தனன் தாழ்ந்து
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00842.2
என் பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ெபாறுத்தி என்ன யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) உைன
முனியின் அன்ேறா $கந்த.00842.3
பின்பு அது தணிவது உள்ளம் ேபதுறல் ைமந்த என்றான். $கந்த.00842.4
எr புைன நமது ேநாக்கால் இறந்த_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) உடலம் நCறாய் $கந்த.00843.1
விைர ெவாடு ேபாயிற்று அன்ேற ேவண்டினள் இரதி யன்னாட்கு $கந்த.00843.2
உருவமாய் இருத்தி ஏைன உம்பேராடு இம்ப(க்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.00843.3
அருவிைன ஆகி உன்றன் அரசியல் புrதி என்றான். $கந்த.00843.4
ெசய்விைன முைறயால் ஈசன் சித்தசற்கு இைனய
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00844.1

அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அரசும் சீரும்
ஆைணயும் வலியும் நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.00844.2
ைம விழி இரதிேயாடு மன்னு ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) புரத்துச்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.00844.3
ெமய் விைட உதவ அன்ேனா(
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபானா(. $கந்த.00844.4
இரதியும் மதனும் ஏக இந்திர நCலத்து இட்ட $கந்த.00845.1
அr அைண இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாதன்
அம்ைமேயாடு இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்ேன(
$கந்த.00845.2
திரு உரு உைடய ேமேலா( ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) மா முனிவ( ஆேனா(
$கந்த.00845.3
பரவின( ெசல்லப் பூத( பல்லியம் ெதழிப்பச் ெசன்றான். $கந்த.00845.4
மன் உயி(க்கு உயிராய் நின்ேறான் மால் விைட ஏறி மாைதத் $கந்த.00846.1
தன்ெனாரு பாங்கிற் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தழC இக் ெகாடு நடத்தி_வி.எச்.(நடத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எஎ.குறி.) வாேனா(
$கந்த.00846.2
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நிைல அைமந்து ெசல்லத் துவன்றிேய கணங்கள்
சுற்றப் $கந்த.00846.3
ெபான் இயல் இைமயம் தC(ந்து_வி.எச்.(தC(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவள்ளி
அம் ெபாருப்பில் வந்தான். $கந்த.00846.4
அன்னேதா( காைல_ெப.(காைல_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அயைன ெவற்
பரைச ேவள்வி $கந்த.00847.1

மன்னைன அமர( தம்ைம முனிவைர மாதரா(கள் $கந்த.00847.2
என்னவ( தைமயும் தத்தம் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெதாறும் ஏகும்
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $கந்த.00847.3
முன்னுற விடுத்தான் என்ப மூலமும் முடிவும் இல்ேலான். $கந்த.00847.4
அடுகனல் அவன்கூ( மாண்டன் ஆடகன் ஐயன் சிம்புள் $கந்த.00848.1
வடிவினன் ஆதி யான வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இலா உருத்திர(க்கும் $கந்த.00848.2
கடகr முகத்தினாற்கும் கணங்களில் தைலைம ேயா(க்கும் $கந்த.00848.3
விைடயிைன உதவி ஐயன் வியன் ெபரும் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்கான்.
$கந்த.00848.4
ஏறு எனும் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) மீ தில் இம்ெமன
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்ேனா( $கந்த.00849.1
கூறு உைட முதல்விேயாடும் ேகாநக( நடுவண் எய்தி $கந்த.00849.2
ஆறு அணி சைட எம் அண்ணல் அr அைணப்பீட மீ தில் $கந்த.00849.3
வெறாடு
C
ெதான்ைமேய ேபால் வற்று
C
இருந்து அருளினாேன. $கந்த.00849.4
அன்பின(க்கு எளிவந்துள்ள ஆதி அம் பரமன் மாது $கந்த.00850.1
தன்புைட ஆகச் சீயத் தவிசின் வற்று
C
இருத்த ேலாடும் $கந்த.00850.2
துன்பு_ெப.(துன்பு_ெப.) அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருபால் ஆகித் துவன்றிய உயி(கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.00850.3
இன்ெபாடு ேபாகம் ஆற்றி இனிது அம( உற்ற வன்ேற. $கந்த.00850.4
பற் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) இைனயவாற்றால் பட(தலும் பின்ேனா( ைவகல்
$கந்த.00851.1
முற்படும் அயன்மால் ேவள்வி முதலவன் திைச காப்பாள( $கந்த.00851.2

ெசாற் படு முனிவ( வாேனா( யாவரும் ெதால்ைல ேமரு $கந்த.00851.3
ெவற்பினில் குழுமிச் சூரால் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெமலிந்து_வி.எச்.(ெமலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரங்கிச் ெசால்வா(.
$கந்த.00851.4
உலகிைன அவுண(க்கு ஈந்ேத ேயாகிேபால் ைவகி நம்பால் $கந்த.00852.1
ெமலிவிைனப் படுத்தி யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ேபாய் ேவண்டலும் இரக்கம்
எய்தி $கந்த.00852.2
மைல மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) தன்ைன ேவட்டான் ைமந்தைனத்
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நம்ைமத் $கந்த.00852.3
தைல_ெப.(தைல_ெப.) அளி புrயான் வாளா இருப்பது என் தாணு வாேனான்.
$கந்த.00852.4
இவறலும் மிகலும் இன்றி யா(க்கும் ஓ( ெபற்றித்தாகி $கந்த.00853.1
அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) அவ( விைனகள் நாடி அதற்படு ெபாருைள
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00853.2
சிவைன யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ெவறுத்தல் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.)
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநான்பு_ெப.(ேநான்பு_ெப.)
இயற்றிடாேத $கந்த.00853.3
தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) ெசய்தனம் என்று எம்ைம ேநாவேத தக்கது என்றா(.
$கந்த.00853.4
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அைடயின்
நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) அைனத்தும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00854.1
தCயன அகலும் ஈது திண்ணம் ஆம் அதனால் இன்னும் $கந்த.00854.2

காய் கதி( மதி சூழ் கின்ற கயிைல அம்கிrயின் முக்கண் $கந்த.00854.3
நாயகற்கு இதைனக் கூற நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) எலாம் ேபாதும் என்றா(.
$கந்த.00854.4
ேபாதர இைசந்த_ெப.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைலப் ெபான்
அல( கமலப் புத்ேதள் $கந்த.00855.1
ேமதகு பரமன் ெசய்ைக வினவிேய ஏகல் ேவண்டும் $கந்த.00855.2
தூதுவன் ஒருவன் தன்ைனத் தூண்டி முன் அறிதும் என்ேற $கந்த.00855.3
ஊைத அம் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) தன்ைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஈது உைரக்கல் உற்றான்.
$கந்த.00855.4
வடவைர அதனில் மூன்று மாண் குவடு
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவௗவி $கந்த.00856.1
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) சின வரவம் உட்க உததியில் உய்த்த ைமந்த $கந்த.00856.2
பட(மதி மிைலச்சும் ெசன்னிப் பண்ணவன் ெசயைல ெவள்ளிக் $கந்த.00856.3
கடிவைர நகரத்து எய்திக் கண்டைன மீ டி என்றான். $கந்த.00856.4
பல் இதழ் வனச ேமேலான் இைனயன
பகர_குைற.எச்.(பக(_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநான்றாள் $கந்த.00857.1
வில்லுைட மதன ேவைள விழித்து அடு கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) முன்னம்
$கந்த.00857.2
ெசல்லுவது அrது ெசல்லில் தCைமேய பயக்கும் என்பால் $கந்த.00857.3
ஒல்லுவது அன்றிச் ெசய்ைக உள்ளமும் ெவருவும் என்றான். $கந்த.00857.4
கூற்று இது நிகழ்ந்த ேவைலக் ேகாகனதத்து ேமேலான் $கந்த.00858.1
காற்றினுக்கு அரைச ேநாக்கிக் கம்பைலக் ெகாள்ேளல் யாண்டும் $கந்த.00858.2

ஊற்றெமாடு உலவல் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஒருவைன நCேய அன்றி $கந்த.00858.3
வற்ெறாரு
C
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) உண்ேடா ேமல் இது புrதற் பாேலா(.
$கந்த.00858.4
உற்றுழி உதவி ெசய்ேவா( உலப்புறாது எைவயும் ஈேவா( $கந்த.00859.1
அற்றமில் தவத்தாறு உற்ேறா( அம(புr வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
ஆேவா( $கந்த.00859.2
மற்ெறாரு ெபாருளும் ெவஃகா( வருத்தமும் ஓரா( ஆவி $கந்த.00859.3
இற்றிட வrனும் எண்ணா( இனிெதன மகிழ்வ( அன்ேற. $கந்த.00859.4
ஆதலின் எங்கட் ெகல்லாம் ஆற்றிடும் உதவிக்காகப் $கந்த.00860.1
ேபாதியால் ஐய என்று புகழ்ச்சியால் இைனய பல்ேவறு $கந்த.00860.2
ஏதிடு ெபாருண்ைம கூற இைசந்தனன் எழுந்து தCயின் $கந்த.00860.3
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) விைட
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகிக் கயிைல மால்
வைரயில் ெசன்றான். $கந்த.00860.4
குன்றதன் புைடயில் வழும்_ெப.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
C
குைர
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆற்றின் ஆடி $கந்த.00861.1
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) அம் காம(_ெப.(காம(_ெப.) காவின் மல(
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) அளாவி வாrத்து $கந்த.00861.2
என்றியாய் அைசந்து ெமல்லச் சினகரம் புகுதும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
$கந்த.00861.3
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதா( நந்தி காணூ உரப்பினன்
ெநடிது சீறி. $கந்த.00861.4
ெபான் பிரம்பு_ெப.(பிரம்பு_ெப.) ஒன்று பற்றிப் ெபாலன் முதல் கைடையப்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00862.1

நிற்புறும் ஆைண வள்ளல் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சினத் துரப்ப ேலாடும்
$கந்த.00862.2
கல் ெபாழி எழிலி கான்ற கைன ஒலி ேகட்ட பாம்பின் $கந்த.00862.3
முற்பட( கின்ற காேலான் ெமாய்ம்பிலன் ெவருவி வழ்ந்தான்.
C
$கந்த.00862.4
ஒல் என வழ்வுறும்
C
உயி(ப்பின் காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) $கந்த.00863.1
எல்ைலயில் அச்செமாடு இரங்கிேய எழC இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $கந்த.00863.2
ெதால்ைலயின் உருக்ெகாடு ேதான்றி நந்திதன் $கந்த.00863.3
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) அம் கழல்கைள வணங்கிக் கூறுவான். $கந்த.00863.4
மால் அயன் மகபதி வான்_ெப.(வான்_ெப.) உேளா( எலாம் $கந்த.00864.1
ஆல் அம( கடவுைள அைடதல்_ெதா.ெப.(அைட_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) முன்னி
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.00864.2
காைல_ெப.(காைல_ெப.) அது அறிந்தைன கடிது ெகல்ெகன $கந்த.00864.3
ேமல் உைர ெசய்தன( விைனயிேனன் உடன். $கந்த.00864.4
கறுத்திடும் மிடறு உைடக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ஆடைலக் $கந்த.00865.1
குறிக்கrது அஞ்சுவல் குறுக_குைற.எச்.(குறுக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்றியான்
$கந்த.00865.2
மறுத்தனன் அைனய(தம் வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) கூறிேய $கந்த.00865.3
ஒறுத்ெதைன விடுத்தன( உைடய வன்ைமயால். $கந்த.00865.4
ஆதலின் அடியேனன் அஞ்சி அஞ்சிேய $கந்த.00866.1
ேமதகு ெதன்றியாய் ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.)
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
$கந்த.00866.2

ஓதிட நிைனந்திலன் உனக்கு மற்று இது $கந்த.00866.3
ேபைதைம உண(விேனன் பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ெபாறுத்தி நC. $கந்த.00866.4
தானவ( ெதாழ வரு தைகயில் சூரனால் $கந்த.00867.1
மானமது ஒருவிேய வருத்துற்று ஓய்ந்தனன் $கந்த.00867.2
ஆனது ஒன்று உண(கிேலன் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) மாழ்கிேனன் $கந்த.00867.3
ஏைனய ேதவரும் இைனய நCரேர. $கந்த.00867.4
அைற தரு கணத்து அருளாதி ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.00868.1
இைறவ நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) முனிவினுக்கு இலக்கு உற்றா( இைல
$கந்த.00868.2
சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) என் ெபாருட்டினால் சீற்றம் ேகாடிேயா $கந்த.00868.3
ெபாைற புrந்து அருள் எனப்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேவண்டினான்.
$கந்த.00868.4
ஆண்டைக_ெப.(ஆண்டைக_ெப.) நந்தி எம் அடிகள் அவ்வழி $கந்த.00869.1
மூண்டு எழு தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெபரு முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.)
தC(ந்தியாம் $கந்த.00869.2
ஈண்டு நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) உயி( தைன ஈதும் நிற்கைல $கந்த.00869.3
மீ ண்டைன ேபாெகன விைட தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏவினான். $கந்த.00869.4
சீrய நந்தி அம் ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) ஏவலும் $கந்த.00870.1

மாருதன் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அடி
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வல்ைலயின்
$கந்த.00870.2
ேந( அறு கயிைலயின் நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நCடுெபான் $கந்த.00870.3
ேமருவில் விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) குழுைவ ேமவினான். $கந்த.00870.4
ேமவரு காலினான் விrஞ்சன் மாயவன் $கந்த.00871.1
பூவடி வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
புrந்து நந்திதன் $கந்த.00871.2
காவலின் வன்ைமயும் நிகழ்ந்த காrயம் $கந்த.00871.3
யாவதும் முைறபட இயம்பினான் அேரா. $கந்த.00871.4
காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) உைர வினவிேய கமலக் கண்ணனும் $கந்த.00872.1
நால்திைச முகத்தனும் நாக( ெசம்மலும் $கந்த.00872.2
சாற்றரும் துன்பின( தம்மில் ஓ(ந்திடாத் $கந்த.00872.3
ேதற்ற ெமாடு இைனயன ெசப்பல் ேமயினா(. $கந்த.00872.4
எந்ைத தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெசய்ைக
ேத(ந்து_வி.எச்.(ேத(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகு நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
என $கந்த.00873.1
ெவந் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) மருத்திைன விடுத்தும் ஆங்கு
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) $கந்த.00873.2
நந்தி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஆைணயால் நடுக்கம் உற்று இவண் $கந்த.00873.3
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) அச்சுறு
மனத்தன் ஆகிேய. $கந்த.00873.4

மன்னிய கயிைல மால் வைரயின் யாெமலாம் $கந்த.00874.1
இன் இனி ேயகிேய ஈசன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) முனம் $கந்த.00874.2
உன்னரும் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ெமாடு உற்ற நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) குைற
$கந்த.00874.3
பன்னுதல் துணிபு எனப் பலரும் கூறின(. $கந்த.00874.4
இவ்வைக அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) எலாம்
இைசந்து_வி.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசம் ெபானின் $கந்த.00875.1
ெமய் வைர நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) ெவள்ளி
ெவற்பினில் $கந்த.00875.2
ெதய்வதக் ேகாயின் முன் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நந்திைய $கந்த.00875.3
அவ்விைட ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைவ
அைறதல் ேமயினா(. $கந்த.00875.4
நந்தி அம் ேதவுேகள் நங்கள் பால் துன்ெபலாம் $கந்த.00876.1
சிந்ைத ெசய்திடுதி அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ேதவ ேதவற்கு
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $கந்த.00876.2
வந்தவாறு ஓதிேய வல்ைல நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) எைம
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) $கந்த.00876.3
முந்துறக் காட்டு எனா முகமேனாடு உைர ெசய்தா(. $கந்த.00876.4
மற்று இவாறு உைர ெசயும் வானவத் ெதாைகயிைன $கந்த.00877.1
நிற்றிரால் என்று அவண் நிறுவிேய உைறயுள்ேபாய்ச் $கந்த.00877.2
கற்ைறவா( சைடமுடிக் கண்ணுதல் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.00877.3

ெபாற்தடந் தாள்கைளத் ெதாழுதனன் புகலுவான். $கந்த.00877.4
அண்ணேல உனது ெபான் அடிகைளக் காணிய $கந்த.00878.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உேளா( யாவரும் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) மால்
அயெனாடு_ெப.(அயன்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) $கந்த.00878.2
நண்ணினா( என்றலும் நந்திையத் ெதrகுறCஇத் $கந்த.00878.3
தண்ணிலா ேவணியான் தருதி என்று அருள் ெசய்தான். $கந்த.00878.4
அருள் புrந்து இடுதலும் ஆதி அம் பண்ணவன் $கந்த.00879.1
திருமல(த் தாள்கைளச் ெசன்னியில்_ெப.(ெசன்னி_ெப.+இல்_இட.ேவ.) சூடிேய
$கந்த.00879.2
விைரவுடன் மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறா ேவதன்
மால் ஆதி ஆம் $கந்த.00879.3
சுர( எலாம் வம் எனத் தூயவன் கூவினான். $கந்த.00879.4
கூவிேய அருடலுங் ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) ேப( ஒலியினால்
$கந்த.00880.1
தா விலா மகிழ் உறும் சாதகத் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ஆய்ப் $கந்த.00880.2
பூவின் நாயகன் முதல் புகலும் வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) எலாம் $கந்த.00880.3
ேதவ ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) முனம்
ெசல்லுதல்_ெதா.ெப.(ெசல்லு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேமயினா(. $கந்த.00880.4
அம்ைமேயா( பாங்கு உற அr அைணக் கண் உறும் $கந்த.00881.1
எம்ைம ஆள் இைறவன் முன் எய்திேய ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
$கந்த.00881.2
ெசம்ைம ேச( தாள்கைளச் ெசன்னியால் தாழ்ந்து எழC இப் $கந்த.00881.3
ெபாய்ம்ைமதC( அன்பினால் இைனயவா ேபாற்றுவா(. $கந்த.00881.4

ேநாக்கினும் நுைழ கிைல நுவலு கின்றது ஓ( $கந்த.00882.1
வாக்கினும் அைமகிைல மதிப்ப ஒண்கிைல $கந்த.00882.2
நCக்கரும் நிைலைமயின் நிற்றி எந்ைத நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.00882.3
ஆக்கிய மாயம் ஈது அறிகிேலாம் அேரா. $கந்த.00882.4
இருைமயும் ஒருைமயும் இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) ஒன்றிய
$கந்த.00883.1
ஒருைமயும் அன்று என உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) யாைவயும் $கந்த.00883.2
ெபருைமயின் இயற்றிய ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
$கந்த.00883.3
அருமைற ஆனவும் அறிதற் பாலேவா. $கந்த.00883.4
உருெவாடு ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ெபய( ஒன்றும் இன்றிேய $கந்த.00884.1
பரவிய_ெப.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அைவ
பrத்து நிற்பது $கந்த.00884.2
விரவிய உயி(க் ெகலாம் வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
தந்திடும் $கந்த.00884.3
கருைண யேத அலால் கருமம் ஆவேத. $கந்த.00884.4
அவ்வுயி( யாவும் நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) அருள் இலா வழிச் $கந்த.00885.1
ெசய்விைன புrகில சிறிதும் ஆதலால் $கந்த.00885.2
ெவவ்விய நயப்ெபாடு ெவறுப்பிலாத நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.00885.3
எவ்வைகேயா உலகு இயற்றும் தன்ைமேய. $கந்த.00885.4
முன்னதின் முன் என ெமாழிதுேம எனில் $கந்த.00886.1

பின்னதின் பின்னுமாப் ேபச_குைற.எச்.(ேபசு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிற்றியால்
$கந்த.00886.2
அன்னைவேய எனில் ஒழிந்தது அல்ைலேயா $கந்த.00886.3
என் என நிைனயாம் ஏத்துகின்றேத. $கந்த.00886.4
புல்லிய புரம் ெபாடித்ததுவும் காமைன $கந்த.00887.1
ஒல் என எrத்தும் உனக்குச் சீ(த்திேயா $கந்த.00887.2
எல்ைலயில் விதி முதல் எைனத்தும் ஈண்டு நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
$கந்த.00887.3
நல்லருள் ஆைணேய நடாத்தும் என்ைகயால். $கந்த.00887.4
எங்கைள முன்னேர இயல்பின் ஈந்தைன $கந்த.00888.1
எங்கைள இவ்வரசு இயற்று வித்தைன $கந்த.00888.2
எங்கெளாடு ஒருவன் என்று இருத்தி நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $கந்த.00888.3
எங்களின் அறிவrது என்று ேபாற்றினா(. $கந்த.00888.4
அவ்வைக அமர( எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தும்
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $கந்த.00889.1
ைமவரு மிடற்றுப் புத்ேதள் மற்றவ( வதன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00889.2
ெநாவ்வுறல் எய்திச் சிந்ைத நுணங்கின C( நுங்கட்கு இன்ேன $கந்த.00889.3
எவ்வரம் எனினும் ஈதும் ேவண்டியது இைசத்தி( என்றான். $கந்த.00889.4
என்றலும் அமர( ெசால்வா( யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) எலாம் இந்நாள் காறும்
$கந்த.00890.1

வன்திறல் அவுண( தம்மால் வருந்தினம் அதைன
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00890.2
நன்றி_ெப.(நன்றி_ெப.) ெகாள் ெதால்ைல ஆக்கம் நண்ணுவான் ஆக நின்பால்
$கந்த.00890.3
ஒன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.)
உற்றாம் அதன் இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) உைரத்தும் அன்ேற. $கந்த.00890.4
மும்ைமயின் உயி(கள் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முகிழ்முைலக் கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00891.1
அம்ைமைய மணந்த_ெப.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ஆங்கு அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) இடமா ஈங்கு ஓ(
$கந்த.00891.2
ெசம்மைல அளித்தற்கன்ேற தCவிைனக் கடற்பட்டு உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.)
$கந்த.00891.3
எம்ைம ஆளுவதற்கு ஏதுக் காட்டிய இயற்ைக அல்லால். $கந்த.00891.4
ஆதியும் நடுவும் ஈறும் அருவமும் உருவும் ஒப்பும் $கந்த.00892.1
ஏதுவும் வரவும் ேபாக்கும் இன்பமும் துன்பும் இன்றி $கந்த.00892.2
ேவதமும் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விமல ஓ( குமரன் தன்ைன
$கந்த.00892.3
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) தரல் ேவண்டும் நின்பால் நின்ைனேய நிக(க்க என்றா(.
$கந்த.00892.4
வந்திக்கு மலேரான் ஆதி வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) உைரத்தல் ேகளாப்
$கந்த.00893.1
புந்திக்குள் இட( ெசய்யற்க புதல்வைனத் தருதும் என்னா $கந்த.00893.2

அந்திக்கு நிக( ெமய் அண்ணல் அருள் புrந்து அறிஞ( ஆேயா( $கந்த.00893.3
சிந்திக்கும் தனது ெதால்ைலத் திருமுகம் ஆறும் ெகாண்டான். $கந்த.00893.4
நிற்புறும் அமர( யாரும் ெநஞ்சுதுண் என்ன நCடும் $கந்த.00894.1
அற்புத நCர( ஆகி அருள் முைற உன்னிப் ேபாற்றச் $கந்த.00894.2
சிற்பரன் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.)
திருமுகம் ஆறு தன்னில் $கந்த.00894.3
ெபாற்புறு நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) கண்ேடாறும் புலிங்கம் ஒன்று ஒன்று தந்தான்.
$கந்த.00894.4
ஆவது ஓ( காைல_ெப.(காைல_ெப.) ஈசன் அறுமுக நுதல்கண் மாட்ேட
$கந்த.00895.1
மூவிரு ெபாறிகள் ேதான்றி முளrயான் முதலா உள்ேளா( $கந்த.00895.2
ஏவரும் அணுகல் ெசல்லா_எதி(.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) நC( ெவம்ைமத்து ஆகிப் $கந்த.00895.3
பூவுலக அண்டம் முற்றும் ெபாள்ெளனப் பராய வன்ேற. $கந்த.00895.4
மாதண்டம் குலவு ேநமி வால்வைள வயிர ெவாள்வாள் $கந்த.00896.1
ேகாதண்டம் பrத்ேதான் ேவதாக் குறித்து உண( அrய ேசாதி $கந்த.00896.2
ேவதண்டம் பரவிற்று என்ன ேமதினி
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விண்_ெப.(விண்_ெப.) ேபாய்
$கந்த.00896.3
மூதண்டம் காறும் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முதல்வன் கண் நுதலில் ெசந்தC. $கந்த.00896.4
மங்ைகேயா( பாங்கு உைட வள்ளல் ஏந்திய $கந்த.00897.1

ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கனல் ஊழியில் ெசறிவது ஆம் என $கந்த.00897.2
அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) விழி ெபாழி அனலம் யாைவயும்
$கந்த.00897.3
எங்கு உள உலகமும் ஈண்டல் உற்றேவ. $கந்த.00897.4
ஆங்கனம் தழல் எழ அகிலம் முற்றும் ஆய் $கந்த.00898.1
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கால்களும் உைல உற்று
ஓய்ந்தன $கந்த.00898.2
வாங்கிய திைரக்கடல் வறந்தது ஆயிைடத் $கந்த.00898.3
தCங்கனல் வடைவயும் ெசருக்கு நCங்கிற்றால். $கந்த.00898.4
பக்கன பாரகம் பதைல_ெப.(பதைல_ெப.) முற்றுற $கந்த.00899.1
ெநக்கன பணிகள் ெமய் ெநளித்து
நCங்கிய_ெப.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00899.2
திக்கயம் அரற்றிேய தியக்கம் உற்றன $கந்த.00899.3
ெதாக்கன உயி(த்ெதாைக துளக்கம் உற்றேவ. $கந்த.00899.4
காரணம் இல்லவன் கண்ணில் கான்றதCப் $கந்த.00900.1
ேப( அருள் புrந்திடப் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பான்ைமயால் $கந்த.00900.2
ஓ( உயி( தன்ைனயும் ஒழிவு ெசய்தில $கந்த.00900.3
ஆைரயும் எவற்ைறயும் அச்சம் ெசய்தேவ. $கந்த.00900.4
அன்னதன் ெவம்ைம கண்டு அமலன் பாங்கு உைற $கந்த.00901.1
கன்னியும் விய(த்தனள் கலங்கிேய ெயழC இப் $கந்த.00901.2
ெபான்னடி நூபுரம் புலம்பித் தாக்குறத் $கந்த.00901.3

தன்னது ஓ( உைறயுைளச் சார ஓடினாள். $கந்த.00901.4
முன்டகன் ஆதியா முன்ன( நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உள $கந்த.00902.1
அண்ட(கள் யாரும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அழல் கண்டு அஞ்சிேய
$கந்த.00902.2
விண்டன( தைலத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெவருவி ஓடினா( $கந்த.00902.3
பண்டு எழு விடத்தினால் பட்ட பான்ைம ேபால். $கந்த.00902.4
தCங்கனல் அட(தலும் ெசம் ெபான் ேகாயிலின் $கந்த.00903.1
வங்கிய
C
உயி(ப்ெபாடு மீ ண்டும் எந்ைத தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.00903.3
பாங்கrல் வந்தன(_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ(_பட(.பன்.)
பrயும் ெநஞ்சினா(. $கந்த.00903.4
வைலத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) மான் என வன்னி சூழ்ந்துழித் $கந்த.00904.1
தைலத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) இrந்து உேளா( தம்மின் மீ ள்குறா $கந்த.00904.2
நலத்தகு கண்ணுதல் நாதற் ேச(ந்தன( $கந்த.00904.3
கலத்தைல அகன்றிடாக் காகம் ேபாலேவ. $கந்த.00904.4
ேதாற்றிய நுதல்விழிச் சுடrன் சூழ்வினுக்கு $கந்த.00905.1
ஆற்றல( ஆகிேய அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) $கந்த.00905.2
நால் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) உைட ஞான நாயக( $கந்த.00905.3
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைனயன புகல்வது ஆயினா(.
$கந்த.00905.4

ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அவுணைர வட்டுதற்கு
C
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கந்த.00906.1
ைமந்தைன அருள்க என வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேவண்டிேனம் $கந்த.00906.2
அந்தம் இல் அழைல நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அருடல்
ெசய்தைன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
$கந்த.00906.3
எந்ைதேய எங்ஙனம் யாங்கள் உய்வேத. $கந்த.00906.4
பங்கு உைற உைமயவள் பாணியின் வரு $கந்த.00907.1
கங்ைக எவ்வுலகமும் கலந்ததாம் என $கந்த.00907.2
இங்கு நின்நுதல் விழி இருந்து
நCங்கிய_ெப.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00907.3
ெபாங்கு அழல் எங்கணும் ெபாள் என்று ஈண்டிய. $கந்த.00907.4
கற்ைற அம் சுட(ெபாழி கனல் களின் ெதாைக $கந்த.00908.1
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எவ்வுலகமும் துவன்றல்
உற்றவால் $கந்த.00908.2
மற்ெறாரு கணத்தைவ மாற்றிடாய் எனின் $கந்த.00908.3
முற்று உயி(த் ெதாைகையயும் முடிவு
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல். $கந்த.00908.4
விஞ்சிய ேபரழல் ெவம்ைம ஆற்றலா $கந்த.00909.1
தம் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) இrந்த யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ஐய
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) இரு $கந்த.00909.2
ெசம் சரண் அைடந்தனம் ெதrயின் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அலால் $கந்த.00909.3

தஞ்சம் உளது ெகால் எம்ைமத் தாங்கேவ. $கந்த.00909.4
மலக்குறு மனத்திேனம் வருத்த_குைற.எச்.(வருத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
முற்றவும் $கந்த.00910.1
உலக்குற நCக்கு நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ஒல்ைல எம்மிைட $கந்த.00910.2
அலக்கண இயற்றுதி யாயின் அன்னைத $கந்த.00910.3
விலக்குறு நCrனா( ேவறி யாவேர. $கந்த.00910.4
நிைறமுடிப் பணிமிைச நிலனும் வானமும் $கந்த.00911.1
இைற முடிக் கின்ற இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) எrைய நCக்கிேய $கந்த.00911.2
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) முடிக் ெகாண்டிடு
ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) எம்முைடக் $கந்த.00911.3
குைற முடித்து அருள் எனக் கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேவண்டினா(. $கந்த.00911.4
அஞ்சலின் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) புகழ் அண்ணல் ஆதிேயா( $கந்த.00912.1
அஞ்சலி ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைவ அைறந்து
ேவண்டலும் $கந்த.00912.2
அஞலில் அம் சைட அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாயகன் $கந்த.00912.3
அஞ்சலி( என்று ைக அைமத்துக் கூறினான். $கந்த.00912.4
ெபான் மைல வில்லினான் புதிதின் வந்திடு $கந்த.00913.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ஐந்ைதயும் கரந்து தாவில் சீ(
$கந்த.00913.2
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ஒன்ெறாடு
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அத்துைணத் $கந்த.00913.3

ெதான்ைமயின் இயற்ைகயாய்த் ேதான்றி ைவகினான். $கந்த.00913.4
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அருள் நிைலைமயால் சண்முகத்து இைட $கந்த.00914.1
நல்நுதல் விழிகளின் நல்கு_ஏவ.(நல்கு_வி.) தCப்ெபாறி $கந்த.00914.2
இந் நில வைரப்பு_ெப.(வைரப்பு_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) ஈண்டல் உற்றைவ
$கந்த.00914.3
முன் உற வரும் வைக முதல்வன் முன்னினான். $கந்த.00914.4
அந்தியம் ெபருநிறத்து அமலன் அவ்வைக $கந்த.00915.1
சிந்ைத ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இடுவழிச்
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப( அழகன் $கந்த.00915.2
முந்ைதயின் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெபாறிமூ இரண்டவாய் $கந்த.00915.3
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முன் குறுகலும் மகிழ்ந்து
ேநாக்கினான். $கந்த.00915.4
ஆதகு காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அமர( தங்களுள் $கந்த.00916.1
ஓதகு ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) இலா உலைவத் ேதைவயும்
$கந்த.00916.2
மூதகு தCையயும் முகத்ைதயும் ேநாக்கு உறா $கந்த.00916.3
ேமதகு கருைணயால் விமலன் கூறுவான். $கந்த.00916.4
நCங்கள்_பதி.ெப.(நCங்கள்_முன்.பன்.) இச்சுட(கைள ெநறியில் தாங்கிேய
$கந்த.00917.1
வங்கு_ஏவ.(வ
C
ங்கு_வி.)
C
நC(க் கங்ைகயில் விடுத்தி( அன்னைவ $கந்த.00917.2
ஆங்கு அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) சரவணம் அமர உய்க்குமால் $கந்த.00917.3
ஈங்கு இது நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) பணி என்று இயம்பினான். $கந்த.00917.4

கூற்று உயி( உண்ட தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) குழகன் இவ்வைக $கந்த.00918.1
சாற்றியது உண(தலும் தாழ்ந்து மும்முைற $கந்த.00918.2
ேபாற்றின( நடுங்கின( புலம்பு ெநஞ்சின( $கந்த.00918.3
காற்ெறாடு கனல் இைவ கழறல் ேமயினா(. $கந்த.00918.4
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெநாடி அளைவயின் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
யாவுமாய்ப் $கந்த.00919.1
ெபருகிய_ெப.எச்.(ெபருகு_வி.+இ_இ.க.+அ_ெப.எச்.குறி.) இத்தழல்
ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நின்னுைடத் $கந்த.00919.2
திருவருள் நிைலைமயால் சிறுகிற்று ஆதலால் $கந்த.00919.3
அrது அrது அடியேரம் ஆற்றல் ஆகுேமா. $கந்த.00919.4
ஈற்றிைன உலகினுக்கு இைழக்கு நின்கேண $கந்த.00920.1
ேதாற்றிய கனலிைனச் சுமத்தற்கு ஓ( கணம் $கந்த.00920.2
ஆற்றைல உைடயேரா அவனி ேகள்வனும் $கந்த.00920.3
நால் திைச முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) உைட நளினத் ேதவுேம. $கந்த.00920.4
பண்டு எழு விடத்தினில் பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தCச்சுட(
$கந்த.00921.1
கண்டலும் நின்றில் அம் கவல் உற்று ஓடினம் $கந்த.00921.2
அண்டவும் ெவருவுதும் அவற்ைற யாந்தைலக் $கந்த.00921.3
ெகாண்டனம் ஏகுதல் கூடல் பாலேதா. $கந்த.00921.4
அப்ெபரும் கனலிைன அைடதற்கு உன்னினும் $கந்த.00922.1
ெவப்பு உறும் எமது உளம் விய(க்கும் யாக்ைகயும் $கந்த.00922.2
எப்பrசு ஏந்துவம் யாங்கள் என்றலும் $கந்த.00922.3

துப்பு உறழ் பட( சைடப் பகவன் ெசால்லுவான். $கந்த.00922.4
ஒன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெநாடியினின் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) முற்றும்
ஆய்த் $கந்த.00923.1
துன்றிய இச்சுட( சுமந்து கங்ைகயில் $கந்த.00923.2
ெசன்றிட நுங்கள் பால் திண்ைம எய்துக $கந்த.00923.3
என்றலும் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என
இைசந்து_வி.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாற்றினா(. $கந்த.00923.4
மற்று அது ெதrதலும் மால் அயன் முதல் $கந்த.00924.1
ெசாற்றிடும் அமர(கள் துளக்கம் நCங்கு_ஏவ.(நCங்கு_வி.) உறா $கந்த.00924.2
இற்றது ெகால் எமது இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) இன்ெறனா $கந்த.00924.3
உற்றன( உவைகைய உடலம் விம்மினா(. $கந்த.00924.4
ஆங்ஙனம் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தைம ஆதி
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $கந்த.00925.1
தCங் கனல் சரவணம் ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒ(
ெசம்மலாய் $கந்த.00925.2
ஓங்குபு சூ( கிைளக்கு ஒழிவு
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல் $கந்த.00925.3
ஈங்கு இனி யாவரும் ஏகுவ(C என்றான். $கந்த.00925.4
இைறயவன் இைனயன இயம்ப உய்ந்தனம் $கந்த.00926.1
குைறயிலம் இனி எனக் கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) கஞ்சம்
ேமல் $கந்த.00926.2
உைறபவன் ஆதி ஆம் உம்ப( அன்னவன் $கந்த.00926.3

அைற கழல் அடி ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அங்கண்
நCங்கினா(. $கந்த.00926.4
முன் உற மாருதன் முதல்வன் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) கைள $கந்த.00927.1
வன்னி அம் ேதெவாடு வணங்கிேய எழC இ $கந்த.00927.2
அன்னவன் அருளினால் சுட(கள் ஆைறயும் $கந்த.00927.3
ெசன்னியின் ேமல் ெகாடு ேசறல் ேமயினான். $கந்த.00927.4
அரன் உறு கடி நக( அதைனத் தC(ந்து_வி.எச்.(தC(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒராய் $கந்த.00928.1
எr ெகழு சுட( முடி ஏந்தி மாருதன் $கந்த.00928.2
வருதலும் அயன்முதல் வான்_ெப.(வான்_ெப.) உேளா( எலாம் $கந்த.00928.3
கருதரு மகிழ்ெவாடு கண்டு கூறுவா(. $கந்த.00928.4
ெசம்தழல் ேமனியன் தCயின் வண்ணமாத் $கந்த.00929.1
தந்தனன் குமரைனத் தனாது கண்ணினால் $கந்த.00929.2
உய்ந்திடயாம் எலாம் உலகின் முன்னேர $கந்த.00929.3
வந்திடும் வரனாம்
C
மதைல மானேவ. $கந்த.00929.4
ெதான் னிைல ஆம் ெபறச் சூரன் பாடு உற $கந்த.00930.1
இன்னமும் சில் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) இருத்தலால் அரன் $கந்த.00930.2
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) னிக( திருமகன் சரவணத்து இைட $கந்த.00930.3
மன்னுபு குழவியாய் வளர_குைற.எச்.(வள(_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நல்கினான்.
$கந்த.00930.4
ேபாற்றல( புரம் அடு புனித நாயகன் $கந்த.00931.1
ஆற்றிடு ெசய்ைககள் அருளின் நC(ைமயால் $கந்த.00931.2

ஏற்றது ஓ( சான்று இவண் எrையத் தந்ததும் $கந்த.00931.3
சாற்ற அரும் கருைணயில் தைலைம ஆனேத. $கந்த.00931.4
என்று இைவ பற்பல இயம்பி இன்னினிப் $கந்த.00932.1
ெபான்றின( அவுண(கள் புலம்பு நம்குைற $கந்த.00932.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இவண் முடிந்தது நாமும் அத்தடம் $கந்த.00932.3
ெசன்றிடு வாம் எனச் ெசப்பினா( அேரா. $கந்த.00932.4
உருப்பம் அதாகிய ஒளிறு தCம்_ெப.அ.(தCம்_ெப.அ.) சுட( $கந்த.00933.1
தrப்பது ஓ( மருத்துவன் தம்முன் ெசன்றிடத் $கந்த.00933.2
திருப்பயில் மான் முதல் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ெவள்ளி அம் $கந்த.00933.3
பருப்பதம் ஒருவிேய பட(தல்_ெதா.ெப.(பட(_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேமயினா(.
$கந்த.00933.4
இறத்தலும் கன்னல் ஒன்று எrயின் தCம்_ெப.அ.(தCம்_ெப.அ.) சுட( $கந்த.00934.1
ெபாறுத்திடல் அrது எனப் புலம்பிக் காலிேனான் $கந்த.00934.2
மறுத்தவி( பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) முடி வரதன் ஆைணயால் $கந்த.00934.3
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) படு வன்னிதன் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ேச(த்தினான்.
$கந்த.00934.4
ேச(த்தலும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) தCயின் பண்ணவன்
$கந்த.00935.1
ேவ(த்துடல் புழுங்குற ெமலிவில் தாங்கிேய $கந்த.00935.2
ேப(த்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) இடப்
ெபறாது_எதி(.ம.வி.எச்.(ெபறு_வி.+ஆத்_எதி(.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) வல்ைலேபாய்
$கந்த.00935.3

ஆ(த்திடு கங்ைகயின் அகத்து உய்த்தனான் அேரா. $கந்த.00935.4
கூ(சுட(ப் பண்ணவன் ெகாடுவந்து உய்த்திடும் $கந்த.00936.1
ஆ(சுட(த் ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.) வந்தைடய மூ எயில் $கந்த.00936.2
ஊ( சுடச் சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண் ஒருவன் துப்பு
உறழ் $கந்த.00936.3
வா( சைடக் கரந்து என வறந்த_ெப.எச்.(வற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கங்ைக நC(. $கந்த.00936.4
அரன் அருள் முைறயிைன அறிந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கங்ைக தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.00937.1
சிரமிைச ேயந்திேய ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒ(
கன்னலில் $கந்த.00937.2
சரவணம் எனும் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) தன்னில் ேச(த்தனள் $கந்த.00937.3
மைர இதழ் ஆயிைட மல்கு உற்றால் என. $கந்த.00937.4
ஆ வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) காறும்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அr அயன் முதல் $கந்த.00938.1
ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.) உவைகயால்
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சூழ்ந்தன( $கந்த.00938.2
ேமவர அணியதாம் விைளவு நாடிேய $கந்த.00938.3
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ெகாள் நிரப்பு உைடக் காதேலா( என. $கந்த.00938.4
ஆரணன் விண்ணகம் அச்சுதன் புவி $கந்த.00939.1
வாரணன் முதலிய மாதிரத்து உேளா( $கந்த.00939.2
ஏரண அமர(கள் எண் திக்கு ஆகிேய $கந்த.00939.3

சீரணி சரவணம் ேச(ந்து_வி.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாற்றின(.
$கந்த.00939.4
கங்ைகயும் ஒல்கப் புக்க கடும் கனல் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ேசாதி $கந்த.00940.1
அங்கு இரு மூன்று முன்ன( அம்ைம வாழ் இைமயச் சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.)
$கந்த.00940.2
தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கமலம்
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சரவணம் புகலும் முக்கண்
$கந்த.00940.3
புங்கவன் அருளால் ெதான்ைம ேபான்றது வறத்தல் இன்றி. $கந்த.00940.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைட இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காலின் ேமவரு கனலில்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00941.1
வண்ண ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கமலம்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முளrைய மாறது ஆகத்
$கந்த.00941.2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அளிேயாடு நல்கித் தrத்ெதனச் சரவணப் ேப(க்
$கந்த.00941.3
கண் அகன் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) ஈசன் கட்டழல் மிைசக்ெகாண்டு
அன்ேற. $கந்த.00941.4
அருவமும் உருவும் ஆகி அநாதியாய்ப் பலவாய் ஒன்றாய்ப் $கந்த.00942.1
பிரம மாய் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசாதிப் பிழம்பது
ஓ( ேமனியாகக் $கந்த.00942.2
கருைண கூ( முகங்கள் ஆறும் கரங்கள்_ெப.(கரங்கள்_ெப.) பன்னிரண்டும்
ெகாண்ேட $கந்த.00942.3

ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திரு முருகன்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு உதித்தனன்
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) உய்ய. $கந்த.00942.4
ேதான்றல் வந்திடலும் விண்_ெப.(விண்_ெப.) பால் துந்துபி கறங்கல் உற்ற
$கந்த.00943.1
ஆன்ற ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) மைறகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
ஆ(த்தன அயனும் மாலும் $கந்த.00943.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) திகழ் மகத்தின் ேதவும் முனிவரும்
மல(கள்_ெப.(மல(கள்_ெப.) தூவி $கந்த.00943.3
ஏன்று எைம அருளுக என்ேற ஏத்து_ஏவ.(ஏத்து_வி.) இைச எடுத்துச் சூழ்ந்தா(.
$கந்த.00943.4
ஏவ( தம்பாலும் இன்றி எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) தC( அமலற்கு
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $கந்த.00944.1
மூவிரு குணனும் ேசய்க்கு முகங்களாய் வந்தது என்னப் $கந்த.00944.2
பூ இயல் சரவணத்தண் ெபாய்ைகயில் ைவகும் ஐயன் $கந்த.00944.3
ஆவிகள் அருளும் ஆற்றால் அறுமுகம்
ெகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_படெரா.ஒரு.) அன்ேற.
$கந்த.00944.4
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) அம் புவனத்து_ெப.(புவனம்_ெப.+அத்து_சாr.)
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) மன் உயி(க் கணங்கட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.00945.1
ஒல்ைலயின் மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) எய்தி உவைகயின்
குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.) உண்டான $கந்த.00945.2
ெதால்ைலயில் அவணன் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சூரேன முதலா உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $கந்த.00945.3

எல்லவ( தமக்கும் மாயும் இரும் குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.) உற்ற அந்நாள்.
$கந்த.00945.4
மைறகளின் முடிவால் வாக்கால் மனத்தினால் அளக்க ஒணாமல் $கந்த.00946.1
நிைறவுடன் யாண்டும் ஆகி நின்றிடும் நிமல மூ(த்தி $கந்த.00946.2
அறுமுக உருவாய்த் ேதான்றி அருெளாடு சரவணத்தின் $கந்த.00946.3
ெவறி கமழ் கமலப் ேபாதின் வற்று
C
இருந்து அருளினாேன. $கந்த.00946.4
பாங்குறு தருச் சூழ் காலாப் பஃறைழச் சிைன ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ெகாம்ப(
$கந்த.00947.1
நCங்கறப் புைட ேபாய் வானின் நிரந்தரன பந்த( ஆகத் $கந்த.00947.2
தூங்கிய பழனும் காயும் துண(களும் அகத்து உள் உன்ன $கந்த.00947.3
ஆங்கு அதன் நடுவண் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) அணி நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
அம(ந்தான் ஐயன். $கந்த.00947.4
முடிெபாறாது அைசயும் நாக( முதிய_ெப.அ.(முது_ெப.) கால் பலைக ைவயம்
$கந்த.00948.1
ெதாட( கைர மரேன வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) தூங்குபன் னாணம் ெதண்ண(த்
C
$கந்த.00948.2
தடமல( பாயல் ஆகச் சரவண மஞ்ச மீ தில் $கந்த.00948.3
அைட தரு ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) ெமன்கால் அைசப்ப வற்று
C
இருந்தான்
அன்ேற. $கந்த.00948.4
எண் ெபரு நாக( ேசடன் ஏந்து எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) அrமான் ஆகத் $கந்த.00949.1
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபாலி புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) பூம்
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) தவிசு உருவாக நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ேகாள்
$கந்த.00949.2

விண்_ெப.(விண்_ெப.) பட( விதானம் ஆக ேவைல அம்தைலவன்
காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கந்த.00949.3
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ஆடி காட்ட உைமமகன் அம் கண்
உற்றான். $கந்த.00949.4
தரணியின் நடுவண் ைவகும் சரவணப் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) தன்னில்
$கந்த.00950.1
விைர ெசறி கமலப் ேபாதில் வற்று
C
இருந்து அருளும் ெசவ்ேவள் $கந்த.00950.2
ெபருவடிவு அைமந்த மாயன்
பிறங்கிய_ெப.எச்.(பிரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மனத்தில் தண்_என்
$கந்த.00950.3
எrசுட( விளக்கத்து உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) இருந்திடும் ஈசன் ேபான்றான்.
$கந்த.00950.4
ெபருந்தைர நடுவண் ஆகிப்
பிறங்கிய_ெப.எச்.(பிரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சரவணத்தில்
$கந்த.00951.1
இரும் தனிக் கமலம் ஒன்றில் குமர ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.)
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பான்ைம $கந்த.00951.2
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அண்டப் புத்ேதள் சிந்ைத ஆம்
புண்டrக $கந்த.00951.3
புரம் தனில் விரும்பித் தாைத
ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இயற்ைக ேபாலும்.
$கந்த.00951.4
பாசிைல பரவித் துள்ளி படுவன உடுைவப் பாக $கந்த.00952.1
வசுைச
C
வலம் காராக ேவறு சூழ் கமலம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.00952.2

மாசறு பகேலா( ஆக அவற்றிைட மல(ந்த_ெப.அ.(மல(ந்த_ெப.அ.) கஞ்சம்
$கந்த.00952.3
ேதசுைட இரவி ஆகச் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) எனச் ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) அங்கு
உற்றான். $கந்த.00952.4
மால் அயன் எழிலி ேமேலான் வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ஏேனா( யாரும்
$கந்த.00953.1
பாலுற மரனும் மாவும் பறைவயும் பிறவும்
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.00953.2
ஏலுறு குமரன் கஞ்சத்து இருந்தது பரமன் ஆதிக் $கந்த.00953.3
காைலயின் உயி(கள் நல்கிக் கமலம் ேமல் இருத்தல் ேபாலும். $கந்த.00953.4
சலம் கிள( தரங்கத் ெதய்வச்_ெப.அ.(ெதய்வம்_ெப.+ச்_ஒற்.) சரவணக் கமலப்
ேபாதில் $கந்த.00954.1
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கிள( குமரன் ேச(தல்_ெதா.ெப.(ேச(_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
நான்முகற் சிைற ேமல் வட்டிப்
C
$கந்த.00954.2
புலம் கிள( உயி(கள் நல்கப் ெபாருந்து_ஏவ.(ெபாருந்து_வி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) பகலின் முன்ன( $கந்த.00954.3
இலங்கு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) பதுமப் பீடத்து ஏறிய இயற்ைக ேபாலும்.
$கந்த.00954.4
முண்டகம்_ெப.(முண்டகம்_ெப.) ஒன்றில் ைவகும் முருகைனச் சுற்றிச் ெசம் ேகழ்
$கந்த.00955.1
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உள( கமலக் காடு வான்_ெப.(வான்_ெப.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) தடத்தின் நிற்றல் $கந்த.00955.2
அண்ட(கள் முதல்வ ஓ( பால் அன்றி எம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) பீடம்
$கந்த.00955.3

ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் முைறயின்
என்று ேநாற்றிடும் ெகாள்ைகத்து அன்ேற. $கந்த.00955.4
அணங்கு ெசய் ேதாற்றத்துப்பின் அவி( சுட(க் குமரற்
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.00956.1
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கிள( கமலக் காடு மல(ந்தன அவைனச் ேச(வான்
$கந்த.00956.2
தணம் ெகழு புனலில் புக்குப் தபனன் ேமல் நாட்டம் ேச(த்தி $கந்த.00956.3
நுணங்கிைட மடவா( பல்ேலா(_ெப.(பல்ேலா(_ெப.) ேநாற்று அவண் நிற்றல்
ேபாலும். $கந்த.00956.4
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நைக உயி(க்கும் சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சில கமலம் ைவகத் $கந்த.00957.1
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) உறு நறைவப் பல் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) பrத்துச் சூழ்தல் $கந்த.00957.2
அண்ணலம் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ேச(
அறுமுகப் பிள்ைள துய்ப்ப $கந்த.00957.3
எண்ெணயும் சங்கும் சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இட்டது ேபாலும்
அன்ேற. $கந்த.00957.4
ஆரமும் வசனத் ேதாடும் அணி மகரந்தச் ேசறும் $கந்த.00958.1
ேவr அம் பூம்தண் ேதனும் முைற முைற வசிக்
C
ைகயால் $கந்த.00958.2
ேசரேவ ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமேலான்
திருவடி திைளப்ப உய்த்தல் $கந்த.00958.3
வாr அம் தடாகம் அன்பால் வழிபடும் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ேபாலும்.
$கந்த.00958.4

பங்கயச் ெசம்மல் ேபாது பதன்
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவிழ்ந்து பாங்க(
$கந்த.00959.1
அங்கு உள இைல ேமல் வழ_குைற.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
C
அைவ
புறத்து அைசயும் நC(ைம $கந்த.00959.2
சங்கரன் குமரற் சூழச் சரவணம் பசும் பூம் தட்டில் $கந்த.00959.3
துங்க நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) விளக்கம் ஆட்டி திைரக் ைகயால் சுலவல்
ேபாலும். $கந்த.00959.4
காசு உறழ் பதுமப் ேபாது களாசியது ஆக மீ ச்ெசல் $கந்த.00960.1
பாசைட கவிைக ஆகப் பலநைன விளக்கம் ஆக $கந்த.00960.2
வசிகள்
C
கவr ஆக மிழற்று புள்_ெப.(புள்_ெப.) இயமது ஆக $கந்த.00960.3
மாசு அறு ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) ேசய்க்கு வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) பட
ஒழுகிற்று அன்ேற. $கந்த.00960.4
அழல் நிவந்து அன்ன கஞ்சத்து அகல் தடத் திைசகள் நாப்பண் $கந்த.00961.1
உழி படராது_எதி(.ம.வி.எச்.(பட(_வி.+ஆத்_எதி(.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) சூழ் ேபாந்து
உலவுவ தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) நCரால் $கந்த.00961.2
விழுமிய குமரன் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) ெவளி உறாது அமர( இட்ட
$கந்த.00961.3
எழினிகள் புைடேய ெமன்கால் எறிதலின் இரட்டல் ேபாலும். $கந்த.00961.4
ெகான்_ெப.(ெகான்_ெப.) பைட ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எகினம் ஓ( ேகாடி ஈசன்
$கந்த.00962.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெபரும் குமரற் சூழத் தடத்தினில் மிழற்றல் எந்ைத
$கந்த.00962.2

ெபான் பிறழ் பதுமன் ெசய்ைக புrயு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ஊ(தி யாவல்
$கந்த.00962.3
என் புைட இருத்தி என்ேற தமித்தமி இரத்தல் ேபாலும். $கந்த.00962.4
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெசறி இைனய பாலால் வான்_ெப.(வான்_ெப.) சரவணம்
ஆம் ெபாய்ைகத் $கந்த.00963.1
தளம் ெசறி பதுமம் ஒன்றில் சராசரம் யாவும் காப்பான் $கந்த.00963.2
உளம் ெசறி கருைண எய்தி ஒப்பு இலாக் குமர மூ(த்தி $கந்த.00963.3
இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) சிறு மதைல ேபால இனிது வற்று
C
இருந்தான் மன்ேனா.
$கந்த.00963.4
தC(த்திைகக் கங்ைக தன்னில் திகழ் சரவணத்தில்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00964.1
மூ(த்திைகக் குழவிேய ேபால் முதல் புr ஆடல்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00964.2
ஆ(த்திைக உறாத உள்ளத்து அrமுதல் அமர( யாரும் $கந்த.00964.3
கா(த்திைகத் ெதrைவ மாைர விளித்து இைவ கழறல் உற்றா(. $கந்த.00964.4
சாற்ற அரும் சரவணத்தில் சண்முகத்து ஒருவனாகி $கந்த.00965.1
வற்று
C
இருந்து அருளுகின்ற விமலன் ஓ( குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) ேபாலத்
$கந்த.00965.2
ேதாற்றினன் அவனுக்கு உங்கள் துைண முைல_ெப.(முைல_ெப.) அமுதம்
ஊட்டிப் $கந்த.00965.3
ேபாற்றுதி( நாளும் என்ன நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனப் புகன்று வந்தா(.
$கந்த.00965.4
மறு அறும் ஆரல் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) மூஇருவ( தாமும் $கந்த.00966.1

நிைற தரு சரவணத்தின் நிமலைன
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.00966.2
உறுந(கள் தமக்கு ேவண்டிற்று உதவுேவான் ஆதலாேல $கந்த.00966.3
அறுமுக ஒருவன் ேவறாய் அறுசிறா( உருவம் ெகாண்டான். $கந்த.00966.4
ஆறு உரு ஆதேலாடும் அறுவரும் மகிழ்ந்து ேவறு $கந்த.00967.1
ேவறு தாம் எடுத்துத் தம் தம் வியத்தகு துைண ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
ெகாங்ைக $கந்த.00967.2
ஊறு பால் அமுதம் அன்ேனாற்கு உதவலும் முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00967.3
மாறு இலா அருளால் ஆற்ற
வருந்தினன்_வி.மு.(வருந்து_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) ேபால உண்டான்.
$கந்த.00967.4
உண்டபின் அறுவ( ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபருமுதல்வன் தன்ைனத் $கந்த.00968.1
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தைழ ெபாதுளும் நCபத் தண்ணிழல்
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) தன்னில் $கந்த.00968.2
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அயில் உறாத கஞ்ச மாமல(ப் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.)
ேச(த்திக் $கந்த.00968.3
கண் துயில் ெசய்வித்து ஏத்தக் கருைணயால் இைனய ெசய்வான். $கந்த.00968.4
துயில ஓ( உருவம் துஞ்சித் துண் என எழுந்து ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ெசால்
$கந்த.00969.1
பயில ஓ( உருவம் ஆய் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பேயாதரம் பவள வாய்
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00969.2

அயில ஓ( உருவம் நக்கு ஆங்கு அமர ஓ( உருவம் ஆடல் $கந்த.00969.3
இயல_குைற.எச்.(இயல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓ( உருவம் வாளா இரங்க ஓ(
உருவம் ெசய்தான். $கந்த.00969.4
ஓ( உருத் தவழ ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) ஓ( உருத் தள(ந்து
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.00970.1
ஓ( உரு நிற்றல் ெசல்லாது_எதி(.ம.வி.எச்.(ெசல்_வி.ஆத்_எதி(.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒய்ெயன எழுந்து வழ_குைற.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
C
$கந்த.00970.2
ஓ( உரு இருக்கப் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) ஓ( உரு உழக்கிச்
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.00970.3
ஓ( உருத் தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) கண் ைவக ஒருவேன புrதல் உற்றான்.
$கந்த.00970.4
ஆட ஓ( உருவம் ெசம் ைக அைறய ஓ( உருவம்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00971.1
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓ( உருவம் நாடிப்
பா(க்க_குைற.எச்.(பா(க்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓ( உருவம் ஆங்கண்
$கந்த.00971.2
ஓட ஓ( உருவம் ஓ( பால் ஒளிக்கேவா( உருவம் யாண்டும் $கந்த.00971.3
ேதட ஓ( உருவம் ஆகச் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) புrதல்
உற்றான். $கந்த.00971.4
இத்திறம் இரு மூன்று ஆன யாக்ைகயும் கணம் அது ஒன்றில் $கந்த.00972.1
பத்து நூறு ஆய ேபதப் படும் வைக பரமாய்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00972.2
உத்தம குமரன் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.)
உயி( ெதாறும் ஆடேல ேபால் $கந்த.00972.3

வித்தக விைளயாட்டு இன்ன மாையயால்
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசய்தான். $கந்த.00972.4
சிற்பரன் ஆகி வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) ஆடல்
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $கந்த.00973.1
பல பல திறமும் நாடிப் பங்கயத்து அயனும் மாலும் $கந்த.00973.2
ெசால் படு மகத்தின் ேதவும் முனிவரும் சுரரும் யாரும் $கந்த.00973.3
அற்புத மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு இன்னவாறு
அைறதல் உற்றா(. $கந்த.00973.4
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) ஒருவேன பல் சிறா( உருக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நம்முன் $கந்த.00974.1
ஏ எனும் அளைவ தன்னில் எண் இல் ேபதத்தன்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00974.2
ஆயினிக் குமரன் ஆடல் அறி வrது எமக்கும் எல்லா $கந்த.00974.3
மாயமும் இயற்ற வல்லன் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இலா அறிவன் மாேதா.
$கந்த.00974.4
ைகப் பயில் குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) ேபாலக் காட்டிய கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00975.1
இப்ெபரு மாைய ேபால யாவரும் புrதல் ேதற்றா( $கந்த.00975.2
ெசப்பி என் ேவறி யாமும் ெசய்தது ஒன்று இல்ைல அன்னான் $கந்த.00975.3
ஒப்பு அறு பரேன ஆம் என்று உைர
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்றா(. $கந்த.00975.4

அழல் எனும் மீ ன வ(க்கத்து அறு வரும் குமரன் ஆடல் $கந்த.00976.1
முழுவது ேநாக்கி-ேநாக்கி_அ.ெதா.(ேநாக்கி-ேநாக்கி_அ.ெதா.) முதிரும் அற்புத நC(
எய்திக் $கந்த.00976.2
குழவிகள் என்ேற உள்ளம் ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) விட்டு அகலாது அஞ்சி
$கந்த.00976.3
வழி படு கடவுேளாrல் ேபாற்றின( மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெகாள் அன்பால்.
$கந்த.00976.4
அம்புயம் உறழும் ெசம் ேகழ் அறுமுகம் பைடத்த ேகால $கந்த.00977.1
நம்பிதன் வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) தன்ைன நவின்றனம் இனிேமல் அம்கண்
$கந்த.00977.2
எம் ெபரு முதல்வி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பால் இலக்கத்து ஒன்
பதின்ம(ெசவ்ேவள் $கந்த.00977.3
தம்பிய( ஆகி வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ைமைய
விளம்பல் உற்றாம். $கந்த.00977.4
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அயின்றவன் ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) நாட்டத்தினால்
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00978.1
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுட(ப்ெபாறி ெவம்ைமைய ஆற்றலள் விமைல
$கந்த.00978.2
ெசம் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) அடி தாக்கலின் நவமணி
சிதற_குைற.எச்.(சிதறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.00978.3
அஞ்சி ஓடினள் இத்திறம் உண(ந்தனள் அகத்துள். $கந்த.00978.4
மாயவன் முதல் அமர(கள் ஈசைன
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00979.1

நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ஒ( ைமந்தைனத் தருக என ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.)
நாட்டத்தால் $கந்த.00979.2
ஆயவன் சுட( உதவிேயா( மதைலயாய் அம(வான் $கந்த.00979.3
ஏயினான் சரவணத்து எனத்ெதrந்தனள் இைறவி. $கந்த.00979.4
அன்னதன் பின( உைமயவள் எனதுபால் அமலன் $கந்த.00980.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அருள் ெபறு மதைல ேதான்றாவைக
தடுத்த_ெப.எச்.(தடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.00980.2
ெபான்நக(க்கு இைற விrஞ்சன் மால் முதல புத்ேதளி( $கந்த.00980.3
பன்னிய(க்கு எலாம் புதல்வ( இன்றாெகனப் பக(ந்தான். $கந்த.00980.4
இைமய மாமகள் இத்திறம் புகன்று
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகிச் $கந்த.00981.1
சமயம் யாைவயும் நிறுவிய கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) $கந்த.00981.2
அமலம் ஆம் திரு முன்ன( வந்தrக்கு முன்னr தாம் $கந்த.00981.3
கமல மா( அடி கண்டனள் பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கண் களித்தாள். $கந்த.00981.4
உம்ப( யாவரும் குைற இரந்திடலும் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) உதவும் $கந்த.00982.1
ெசம் ெபாறித் ெதாைக ஆற்றலும் ெவம்ைமயும்
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00982.2
ெவம்பி முற்றுடல் பைதப்புற
அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவண் மீ ண்ேடன்
$கந்த.00982.3
எம் ெபரும் தைக அவ்வழல் நCக்கலால் என்றாள். $கந்த.00982.4

கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) இங்ஙனம் பக(தலும் கருைண
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளித் $கந்த.00983.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இடத்தினில் இருத்தினன் இருந்திடு
ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) $கந்த.00983.2
முன்னம் ஓடலில் சிதறு நூபுர மணி_ெப.(மணி_ெப.) முழுதும் $கந்த.00983.3
என்ைன ஆளுைட நாயகன் முன் இலங்கினவால். $கந்த.00983.4
தளிrன் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அடிப் பrபுரம் ஆயின தணந்து $கந்த.00984.1
மிளரும் அந் நவ மணிகளின் ஆைணயால் விமைல $கந்த.00984.2
ஒளிரு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உருத் ேதான்றின ஐம் முகத் ெதாருவன்
$கந்த.00984.3
ெதளிரு முச்சுட( அகத்து இைட அம(ந்திடும்
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேபால். $கந்த.00984.4
எண் இலா நவ மணிகளின் உைமயுரு ெவைனத்தும் $கந்த.00985.1
கண்ணினால் ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளினால்
வம் எனக் கழற $கந்த.00985.2
அண்ணல் ஓ( வைக மணிக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சத்திகளாக $கந்த.00985.3
நண்ணினா( நவ சத்திகள் அமர( நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தவத்தால். $கந்த.00985.4
பருப் பதக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) புைர நவ சத்திகள் பரமன் $கந்த.00986.1
திருப்பதத்து இைட வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்றவன் இைடச் சிந்ைத $கந்த.00986.2
விருப்பம்_ெப.(விருப்பம்_ெப.) ைவத்தலும் முனிவ( தம் மகளிற் ேபால் விைரவில்
$கந்த.00986.3
கருப்பம் உற்றன( யாவதும் உைமயவள் கண்டாள். $கந்த.00986.4

முனம் புrந்து உலகு அளித்தவள் அைனய( பால் முதிரும் $கந்த.00987.1
சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) புrந்து இவண் எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.)
மாறு ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திறத்தால் $கந்த.00987.2
கனம் புrந்த_இக் கருப்பேமாடு இருத்தி( பல்காலம் $கந்த.00987.3
இனம் புrந்த நC( யாவரும் என்று சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) இைசத்தாள். $கந்த.00987.4
ஆவது எல்ைலயில் நடுக்கம் உற்று அஞ்சிேய அம்கண் $கந்த.00988.1
ேமவு மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) ெமய் விய(த்தன( அவ்விய(ப்பு அதனில்
$கந்த.00988.2
ேதவ ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) அது அருளினால் தினகரத் திரள் ேபால்
$கந்த.00988.3
ஓவிலா விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) வர(கள்
C
இலக்க(
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உதித்தா(. $கந்த.00988.4
வடுத்தைனப் ெபாரும் கண்ணின( விய(ப்பினில்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு $கந்த.00989.1
அடுத்த மானவ( ஓ( இலக்கத்தவரும் அசனி $கந்த.00989.2
கடுத்த ெசால்லின( ெபான் துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) உைடயின( கரத்தில்
$கந்த.00989.3
எடுத்த வாளின( பல ைகய( ஆகி ஈண்டின( ஆல். $கந்த.00989.4
அைனய( யாவரும் ஈசைன அைடந்தன( அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உற்று
$கந்த.00990.1
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) வாகிய அமலன் நாமங்கைள
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.00990.2
வைன கரும் கழல் வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
முன் நிற்றலும் மற்றப் $கந்த.00990.3

புனித நாயகன் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தைம ேநாக்கிேய புகல்வான்.
$கந்த.00990.4
ைமந்த( ேகள் மிேனா நCவி(கள் யாவரும் வயத்தால் $கந்த.00991.1
இந்திர ஆதிய( பைகவைர அடுவதற்கு எமது $கந்த.00991.2
கந்த ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) பைட யாகுதி( என்னேவ கழறி $கந்த.00991.3
முந்து ேப( அருள் புrந்தனன் யாவ(க்கும் முதல்வன். $கந்த.00991.4
இன்ப நCருடன் இைவ அருள் புrதலும் இலக்கம் $கந்த.00992.1
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) ெபரும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ைமந்த(கள் ஆயிேனா(
நாளும் $கந்த.00992.2
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) ேமதகு பrசன( ஆகிேய அமலன் $கந்த.00992.3
முன்பு நCங்கலாது ஒழுகின( ெசய்பணி முைறயால். $கந்த.00992.4
மாற்றரும் சினத் தம்ைமமுன் ெகாடுெமாழி வழங்கத் $கந்த.00993.1
ேதாற்று நன்மணி உருவமாம் ேதாைகய( துளங்கிப் $கந்த.00993.2
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின்
அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) பணி புrந்ேத $கந்த.00993.3
ஆற்று ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) கருப் பத்துடன் பற்பகல் அம(ந்தா(.
$கந்த.00993.4
இகலும் மாமணி மகளி(_ெப.) தம் கருவினுள் இைறவற் $கந்த.00994.1
புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நந்தி அம் கணத்தவ(
குழவியாய்ப் ேபாந்து $கந்த.00994.2
நிக( இல் காைளய( ஆகி வற்று
C
இருந்தன( ெநறி ேச( $கந்த.00994.3

சுகன் எனும் படி பரமைன முன்னிேய ெதாழுது. $கந்த.00994.4
அர தனங்களில் ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.) அகட்டில் $கந்த.00995.1
கருவின் வந்திடு ஆடவ(_ெப.(ஆடவ(_ெப.) ஈசைனக் கருதிப் $கந்த.00995.2
புrயும் ேயாகுடன் இருத்தலின் ஆற்றரும் ெபாைறயாய்ப் $கந்த.00995.3
பரம் அது ஆதலும் உைமயுடன் பரமைனப் பணிந்தா(. $கந்த.00995.4
இருவ( தம்ைமயும் பணிந்தவ( இன்று காறு இைனய $கந்த.00996.1
கருவின் ெநாந்தனம் இன் இனியாம் பrக் கல்ேலம் $கந்த.00996.2
அருள் புrந்திடும் என்றலும் ஆதி அம் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) $கந்த.00996.3
பrவினால் உைம திருமுகம் ேநாக்கிேய பக(வான். $கந்த.00996.4
ஏல வா( குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) கவுr நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) இைடயில்
$கந்த.00997.1
சாலு நூபுரத்து உதித்தவ( உனது சாபத்தால் $கந்த.00997.2
சூலினான் மிகெமலிந்தன( பற்பகல் சுமந்தா( $கந்த.00997.3
பாலைரப் ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இனி அருள் புrக எனப்
பணித்தான். $கந்த.00997.4
இைறவன் இங்கு இது பணித்தலும் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என இைசயா
$கந்த.00998.1
முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) ெசய்துைம மாதைர
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெமாய்ம் பினைரப்
$கந்த.00998.2

ெபறுதிரால் இனி என்றலும் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) வயிற் ெபயராது
$கந்த.00998.3
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேயாகு உைட
வர(கள்
C
இத்திறம் உண(ந்தா(. $கந்த.00998.4
மறத்தல்_ெதா.ெப.(மற_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) இல்லேதா( உண(வுைட வர(கள்
C
மற்றித் $கந்த.00999.1
திறத்ைத_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) நாடிேய ேயாகு விட்டு உள
மகிழ் சிறப்ப_குைற.எச்.(சிறப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.00999.2
இறத்தல் நCங்கிய_ெப.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பரம்ெபாருள்
அருள்முைற இைறஞ்சிப் $கந்த.00999.3
பிறத்தல் உன்னிேய முயன்றன( ஆயிைடப் ெபய(வா(. $கந்த.00999.4
பrபுரந்தனின் முன் வரு மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.) பைரதன் $கந்த.01000.1
கருைண ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால்
ேகட்டலும் கவற்சிைய அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.01000.2
விைரவின் ேமலவ( பதம்_ெப.(பதம்_ெப.)
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்திேய விைட
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01000.3
ஒருவி ைமந்தைர அளித்தன( யாவரும் ஒருசா(. $கந்த.01000.4
நந்தி தன்கண முதல்வ(கள் ஆகிேய நணிேயா( $கந்த.01001.1
பந்த நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) சனித்தன(
ஒன்று இலாப் பதின்ம( $கந்த.01001.2
எந்ைதயா( அருள் ெபய( ெகாேட இரு நில வைரப்பில் $கந்த.01001.3

சுந்தரன் விைட முகத்தவன்
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாேபால். $கந்த.01001.4
ேபர ஆகுைவ உைடயவன் இளவல் ேப( அருளால் $கந்த.01002.1
சூர வாகுலம் வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ெபறாவைக ெதாைலப்பான்
$கந்த.01002.2
ஏர வாகுறும் ெசம் மணிப்பாைவ தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இடத்தில்
$கந்த.01002.3
வரவாகு
C
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உதித்தனன்
உலெகலாம் வியப்ப. $கந்த.01002.4
விரள வல்லியா( தந்திசூ ராஞ்வியன் பைட ஆம் $கந்த.01003.1
கரள வல் இருள் அகற்றுவான் எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கதி( ேபால் $கந்த.01003.2
திரள வல்லிைன அைனய பூண் முைல_ெப.(முைல_ெப.) உைடத் ெதய்வத்
$கந்த.01003.3
தரள வல்லிபால் ேதான்றினன் வரேக
C
சrேய. $கந்த.01003.4
மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) வானவ(க்கு அரும் துய( புrயும் வல் அவுண(
$கந்த.01004.1
ெதாக்க வரமா
C
மேகந்திரப் ெபரு வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெதாைலயச் $கந்த.01004.2
ெசக்க( நூபுரப் புட்ப ராகத்தி பால் சிறப்பால் $கந்த.01004.3
தக்க வரமா
C
மேகந்திரன் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவதrத்தான். $கந்த.01004.4
ஆதவத் தனிக் கடவுளும் வடைவ ஆ( அழலும் $கந்த.01005.1
சீதளப் புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மதியமும் ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) குறத்
திகழ்ேகா $கந்த.01005.2

ேமதகத்து அம( பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) பால் விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.)
புrயும் $கந்த.01005.3
மாதவத்தினால் வரமா
C
மேகச்சுரன் வந்தான். $கந்த.01005.4
தான மாநிலத் ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.) மகிழ் உறத் தகுவ(
$கந்த.01006.1
ஆன ேப( எலாம் முடிவுற அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) எடுப்பக்
$கந்த.01006.2
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) ேச( வயிடூrய மின்னிைடக் கழற்கால் $கந்த.01006.3
மான வரமா
C
புரந்தரன் என்பவன் வந்தான். $கந்த.01006.4
சூர( ஆக்கமும் துைணவ( தம் ஆக்கமும் சூழும் $கந்த.01007.1
தCர( ஆக்கமும் வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ஏக்கமும்
சிைதய_குைற.எச்.(சிைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.01007.2
வார( ஆக் கமழ் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) ேவணியன் அருள் அதனால்
$கந்த.01007.3
வரC ராக்கதன்
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) வயிர
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இயல்பால். $கந்த.01007.4
கரகத்தனி மால் வைர எடுத்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கணத்தில் $கந்த.01008.1
புரகதத்திைன இைழத்தவன் அருளினால் புணrக் $கந்த.01008.2
குரகதத்திைடப் ைபங்கனல் ெகாம் என எழல் ேபால் $கந்த.01008.3
மரகதத்தி பால் வரமா(த்தாண்டன்
C
வந்தனேன. $கந்த.01008.4
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) மாக்கr வாம்பr விரவிய மணித் ேத( $கந்த.01009.1

ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) தானவ( பல் ெதாைக இைமப்பினில்
விளிய $கந்த.01009.2
ெமாய்யினா(த் தடுமானவன் பவளமா ெமாழிப் ேப(த் $கந்த.01009.3
ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) வலிய வராந்தகன்
C
சனித்தான். $கந்த.01009.4
கந்து உதித்திடும் வியன் நர மடங்கலும் கடலின் $கந்த.01010.1
முந்து உதித்திடும் ஆலமும் வடைவயும் முரண $கந்த.01010.2
நந்து உதித்த நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) களமணிப் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தவத்தால் $கந்த.01010.3
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உதித்தனன் வரC தCரப் ெபய(
வலிேயான். $கந்த.01010.4
இந்த வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
ஒன்பதின் மரும் ஈசனது அருளால் $கந்த.01011.1
தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.) அன்ைனய(_ெப.(அன்ைனய(_ெப.)
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) ெகாேட ெபாலந்துகில் தாங்கி $கந்த.01011.2
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பற்பகல் வள( தரும் உறுப் ெபாடு
மடவா( $கந்த.01011.3
உந்தியின் வழி நான் முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அண்ணல் ேபால்
உதித்தா(. $கந்த.01011.4
உதி தருமத் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
அr அைணேமல் அம்ைம
உடன் உைறந்த நாதன் $கந்த.01012.1
பதமல(கள் பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழலும் அவ(க்
கண்டு பா(ப்பதிையப் பrவால்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01012.2

மதி உைடய( திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) உைடய( மானவரும் கலத்தின(
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ைமந்த( இன்ேனா( $கந்த.01012.3
புதிய( அல( நந்தி தனிக் கணத்தவ( என்றான் சுருதிப் ெபாருளாய் நின்றான்.
$கந்த.01012.4
ேதவி அது ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைமந்த(க்கு அருள்
புrய அவ(க்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) ெவவ் ேவறு
$கந்த.01013.1
தாவில் சுட( வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உதவி விய(பில் வரும் ஓ( இலக்கம்
தனயேராடு $கந்த.01013.2
நCவி(களும் ஒன்றி நுங்கட்கு இைறயவன்
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசைய
நCங்கல்_ெதா.ெப.(நCங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) இன்றி $கந்த.01013.3
ஏவல் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) பணித்தன
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழுகுதி( என்றான் அவரும்
இைசந்து_வி.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாழ்ந்தா(. $கந்த.01013.4
ஒன்பானாம் இலக்கத்ேதா( ஓ( இலக்கத் ேதா( தம்ேமாடு ஒன்றிப் புல்லி
$கந்த.01014.1
அன்பாகி எம் ெபருமான் சின கரத்ைத_ெப.(கரம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
அகலாமல் அம்கண் ைவக $கந்த.01014.2
ெமன்பானல் புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விழிச்
சத்திகள் ஒன்பதின்ம(களும் விமலக் கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) $கந்த.01014.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பாைல இகவாமல் அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.)
பணித்த ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) புrந்து சா(தல் உற்றா(. $கந்த.01014.4
ஏற்றம் ஆனவ( ஒன்று ஒழி பதின்மேராடு இலக்க( $கந்த.01015.1
ேதாற்றம் எய்திய தன்ைமைய இத்துைண ெசாற்றாம் $கந்த.01015.2

ஆற்றல் ேச( புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சரவணத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) தனில் அறுவ(
$கந்த.01015.3
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ைவகிேனான் கயிைலயில்
புகுந்தைம புகல்வாம். $கந்த.01015.4
தருப்ப மிக்கு உளா( காண் உறாத் தாவில் சீ( ெவள்ளிப் $கந்த.01016.1
ெபாருப்பில் உற்றிடு பரம் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) கருைணயால் ெபாைறகூ(
$கந்த.01016.2
கருப்பம் அற்று உயி( முழுவதும் தந்திடும் கன்னிப் $கந்த.01016.3
பருப்பதக் ெகாடிக்கு_ெப.(ெகாடி_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) அவ்வழி இைனயன
பக(வான். $கந்த.01016.4
ெபாம்மல் உற்றிடு நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) ஆதிேயா( புந்தி $கந்த.01017.1
விம்மல் அற்றிட முந்து நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) விழியிைடத் ேதான்றிச்
$கந்த.01017.2
ெசம்மல(ச் ெபரும் சரவணத்து
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
ேசைய $கந்த.01017.3
இம் மைலக் கேண உய்க்குதும்
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என இைசத்தான். $கந்த.01017.4
ெசம்புலி அதளினான் ெசப்பிற் ேறா(தலும் $கந்த.01018.1
அம்பிைக உவைகேயாடு அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழC இ $கந்த.01018.2
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ெபரு மதைலைய நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகுதும் $கந்த.01018.3
எம் ெபரு முதல்வ நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) எழுதியால் என்றாள். $கந்த.01018.4

ெகாம்ைம ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முைலயினால் குறி படுத்திய $கந்த.01019.1
அம்ைம ஈது உைரத்துழி அருளினால் எழா $கந்த.01019.2
ைமம் மலி மிடறு உைட வான நாயகன் $கந்த.01019.3
இம் என அவெளாடும் ஏற ேதறினான். $கந்த.01019.4
நந்தியின் எருத்த ேமல் நங்ைக யாெளாடு $கந்த.01020.1
நந்தி வந்திடுதலும் நாக ேமல் உளா( $கந்த.01020.2
நந்திய விைனத்ெதாைக நந்திற்று என்றிடா $கந்த.01020.3
நந்தி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) கணத்ெதாடு நண்ணிப் ேபாற்றினா(. $கந்த.01020.4
அந்தம் இல் விடத்திைன அடக்கு ைகயுைடச் $கந்த.01021.1
கந்தரன் ஆதி ஆம் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) கணத்திேனா( $கந்த.01021.2
எந்ைததன் உருவு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமலவ( $கந்த.01021.3
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரு மருங்கும் ஆய்
வழுத்தி_வி.எச்.(வழுத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஈண்டினா(. $கந்த.01021.4
ஆன் முக நந்தி எம் அடிகள் உய்த்திடத் $கந்த.01022.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) முக நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மல( சிதறிச் ெசம் ைகயால்
$கந்த.01022.2
கான் முைற வணங்கிேய கமலக் கண்ணவன் $கந்த.01022.3
நான் முகன் மகபதி பிறரும் நண்ணினா(. $கந்த.01022.4
சல்லr வயி( துடி தடாr சச்சr $கந்த.01023.1
கல் என இரங்குறு கரடி கா களம் $கந்த.01023.2
ெசல் உறழ் ேபrைக திமிைல ஆதி ஆம் $கந்த.01023.3

பல் இயம் இயம்பின பா( இடங்கேள. $கந்த.01023.4
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) நான்கும் குடிைலயும் ேவறுள $கந்த.01024.1
ேபதம் ஆய கைலகளும் ேப( இைச $கந்த.01024.2
நாத ேமாடு நணுகின விஞ்ைசய( $கந்த.01024.3
கீ தம் யாவும் இைசத்துக் ெகழுமினா(. $கந்த.01024.4
வள்ளல் ேவணியின் மாமதி ஈண்டிேய $கந்த.01025.1
பிள்ைள ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பிைறையப் பட( ேப( அராக் $கந்த.01025.2
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று குறித்தது
ேபாற்றல் ேபால் $கந்த.01025.3
ெவள்ளி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குைட ெவய்யவ( ஏந்தினா(. $கந்த.01025.4
சகர( என்னும் தைலவ(கள் தம் வழிப் $கந்த.01026.1
பகிரதப் ெபய(ப் பா(த்திவன் ேவண்டலும் $கந்த.01026.2
நிகrேலான் அருள்நCத்தத்து ஒழுக்கு எனப் $கந்த.01026.3
புகrல் சாமரம் பூத(கள் வசின(.
C
$கந்த.01026.4
சீறு மால் கr சீயம் வயப்புலி $கந்த.01027.1
ஏறு பூட்ைக இரைல எண்ேக முதல் $கந்த.01027.2
ேவறு ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வியன் முகச்
சாரத( $கந்த.01027.3
நூறு ேகாடிய( ெநாய் ெதனச் சுற்றினா(. $கந்த.01027.4
இமில் உைடப் பல ஏற்று இருங் ேகதனம் $கந்த.01028.1
திமில விண்புனல் நக்கிச் சிதறுவ $கந்த.01028.2

அமலைனத் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆற்று ெமய்
அன்பினால் $கந்த.01028.3
கமலம் உய்த்திடும் காட்சிய( ேபான்றேவ. $கந்த.01028.4
அன்ன காைல_ெப.(காைல_ெப.) அகிலமும் ஈன்று அருள் $கந்த.01029.1
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) தன்ெனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஒடு_கரு.ேவ.)
காம(_ெப.(காம(_ெப.) ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ஏற்றின் ேமல் $கந்த.01029.2
மன்னி ைவகு_ஏவ.(ைவகு_வி.) மதி முடி வானவன் $கந்த.01029.3
தன்னதால் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ைதத்து அணந்து ஏகினான். $கந்த.01029.4
தன்னது ஆலயம்_ெப.(ஆலயம்_ெப.)
நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) கயிைலையத்
தணந்து $கந்த.01030.1
ெபான்னின் நCடிய_ெப.எச்.(நCடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைமய மால் வைரப்
புறத்து ஏகி $கந்த.01030.2
அன்ன மாடு உறும் சரவணப் ெபாய்ைகைய அைடந்தான் $கந்த.01030.3
என்ைன ஆளுைட நாயகன் இைறவியும் தானும். $கந்த.01030.4
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) உலாம் சைடத் ேதவனும் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
தைனப் பிrயாது $கந்த.01031.1
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாதும் ஓ(
அறுவைக உருவு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்ற
$கந்த.01031.2
சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) நC(ைமைய ேநாக்கிேய திரு அருள்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01031.3
நிைறயும் வான்_ெப.(வான்_ெப.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) அம் கைர இைட நின்றா(. $கந்த.01031.4

முண்டகச் சரவணம் தனில் மூ இரு வடிவம் $கந்த.01032.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலாவி வற்று
C
இருந்திடும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபரும் குமரன் $கந்த.01032.2
அண்ட( நாயகன் தன்னுடன் அகிலம் ஈன்றாைளக் $கந்த.01032.3
கண்டு மாமுக மல(ந்தனன் தனது உளம் களித்தான். $கந்த.01032.4
அந்த ேவைலயில் கவுrைய
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எம் ஐயன் $கந்த.01033.1
இந்த நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) தைனக்ெகாடு
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என இயம்பச் $கந்த.01033.2
சுந்தரம் ெகழு விைடயினும் துண் என
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01033.3
சிந்ைத ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப( ஆதரம்
தன்ெனாடும் ெசன்றாள். $கந்த.01033.4
சரவணம் தனில் தனது ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) ஆறு உருத் தைனயும் $கந்த.01034.1
இருகரங்களால் அன்புடன் எடுத்தனள் புல்லித் $கந்த.01034.2
திருமுகங்கள் ஓ( ஆறு பன்னிரு புயம்_ெப.(புயம்_ெப.)
ேச(ந்த_ெப.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01034.3
உருவம் ஒன்று எனச் ெசய்தனள் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஈன்று உைடயாள்.
$கந்த.01034.4
எந்ைத சத்திகள் உயி( எலாம் ஒடுங்குறும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
$கந்த.01035.1
முந்து ேபால ஒன்று ஆகிேய கூடிய முைற ேபால் $கந்த.01035.2
அந்தம் இல்லது ஓ( மூ இரு வடிவும் ஒன்றாகிக் $கந்த.01035.3

கந்தன் என்று ேப( ெபற்றனன் கவுr தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) குமரன்.
$கந்த.01035.4
முன்பு புல்லிய குமரேவள் முடி ெதாறும் உயி(த்து $கந்த.01036.1
மின் பிறங்கிய_ெப.எச்.(பிரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புறந்தைன நCவலும்
விமைல $கந்த.01036.2
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெபரும் தனம்_ெப.(தனம்_ெப.) சுரந்து பால் ெசாrந்தன
தைலயாம் $கந்த.01036.3
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) எனப் படுகின்றது இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தன்ைமேய
அன்ேறா. $கந்த.01036.4
ஆதி நாயகன் கருைணயாய் அமலமாய் பரம $கந்த.01037.1
ேபாத நCரதாய் இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெகாங்ைகயில் ெபாழிபால் $கந்த.01037.2
ஏது இலாதது ஓ( குரு மணி_ெப.(மணி_ெப.) வள்ளம் மீ து ஏற்றுக் $கந்த.01037.3
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மா மகற்கு அன்பினால் அருத்தினாள் கவுr. $கந்த.01037.4
ெகாங்ைக ஊறுபால் அருத்திேய குமரைனக் ெகாடு
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01038.1
எங்கள் நாயகன் முன்னேர இைறஞ்சு வித்திடலும் $கந்த.01038.2
அம் ைகயால் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தைன எடுத்து அகல ேமல்
அைணத்துப் $கந்த.01038.3
ெபாங்கு ேப( அருள் நC(ைமயால் இருத்தினன் புைடயில். $கந்த.01038.4
அருத்தி தந்திடு குமரேவள் ஒருபுைட அமரப் $கந்த.01039.1
ெபருத்த மன் உயி( யாைவயும் முன்னேர
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01039.2

ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) தன்ைனயும் ைகயினால் ஒய் என வாங்கி $கந்த.01039.3
இருத்தினான் தனது இடந்தனில் எம்ைம ஆள் இைறவன். $கந்த.01039.4
ஏலவா( குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) இைறவிக்கும் எம்பிரான் தனக்கும் $கந்த.01040.1
பாலன் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குமரேவள் நடு உறும்
பான்ைம $கந்த.01040.2
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) ேமல் உறும் இரெவாடு பகலுக்கும் நடுவாய்
$கந்த.01040.3
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஆனது ஒன்று அழிவின்றி ைவகும் மாறு ஒக்கும்.
$கந்த.01040.4
விைட உற்றிடு பரமற்கும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விமைலக்கும்
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) $கந்த.01041.1
இைட உற்றது கண்டா( அயன் மகவான் முதல் இைமேயா( $கந்த.01041.2
கைட உற்றிடு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஆம் எனக் கல் என்று இைரத்து அணுகாப்
$கந்த.01041.3
புைட உற்றன( எதி( உற்றன( புறன் உற்றன( புகழ்வா(. $கந்த.01041.4
காமாr தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) விழி தந்திடு கழிகாத ஒழியாத் $கந்த.01042.1
ேதாமாrயல் புளனாகிய சூரன் ெகாடும் ெதாழிலால் $கந்த.01042.2
யா மாrனும் இழுக்கு உற்றனம் எைம ஆள் இனி என்னாப் $கந்த.01042.3
பூமாrகள் ெபாழிந்தா( பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து ஆசிகள் புகன்றா(. $கந்த.01042.4
வா( அற்புதம் உற வங்கிய
C
வன்னத்தன முருந்தின் $கந்த.01043.1
மூரல் பவளச் ேச_ெப.அ.(ேச_ெப.அ.) இதழ் முழுமாமதி வதனக் $கந்த.01043.2

தாரற் ெபய( ெபறு மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.) அது
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அரன் முன் $கந்த.01043.3
ேபரற் ெபாடு பணிந்ேத எழப் ெபரும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அளிபுrந்தான்.
$கந்த.01043.4
கந்தன் தைன நC( ேபாற்றிய_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கடனால் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) உங்கள் $கந்த.01044.1
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) எனும் ெபய( ஆகுக மகிழ்வால் எவேரனும்
$கந்த.01044.2
நுந்தம் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) இைட இன்னவன் ேநான்தாள் வழிபடுேவா(
$கந்த.01044.3
தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.) குைற முடித்ேத பரந்தைன நல்குவம் என்றான்.
$கந்த.01044.4
என்னா அருள் புrகின்றுழி இைமயத்தவள் ேசையத் $கந்த.01045.1
தன்னா( அருெளாடு ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி(
தழுவித் தனத்து இழிபால் $கந்த.01045.2
ெபான்னா( மணி_ெப.(மணி_ெப.) வள்ளத்து முன் பூrத்து அருத்திடேவ
$கந்த.01045.3
அன்னாள் முைல_ெப.(முைல_ெப.) அமுதுக்கு அைவ ஆறு ஒத்து ஒழுகினேவ.
$கந்த.01045.4
வானா( சுர நதி ேபால் சரவணத்து ஊடு அைவ புகலும் $கந்த.01046.1
தூ நான் மைற கைர கண்டவன் முதல் வந்திடு துைணவ( $கந்த.01046.2
ஆனா அறு சிறுேவா( தைம அளித்ேதான் சபித் திடலால் $கந்த.01046.3
மீ னாய் அவண் வதிகின்றவ( புகும் பாலிைன மிைசந்தா(. $கந்த.01046.4
கயிைலக்கு இைறயவள் ெமய்த்தன கலசத்தினும் உகுபால் $கந்த.01047.1

அயில் உற்றிடு ெபாழுதத் தினில் அறலில் புைட
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01047.2
அயிைலத்தனு ஒருவித்தவ வடிவு உற்று எழுதருவா( $கந்த.01047.3
துயில் உற்று உண(பவ( ஒத்தன( மயல் அற்றிடு ெதாட(பால். $கந்த.01047.4
அன்னா( அறு வருமாய் எழுந்து அகன் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) விட்டு
அமலன் $கந்த.01048.1
முன்னாய் வணங்கின( ேபாற்றலும் முனி ைமந்த(கள் பரங்ேகா $கந்த.01048.2
என்னா உைர ெபறு குன்றிைட இருந்ேத தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrமின்
$கந்த.01048.3
சின்னாள் மிைச இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் ெசயும் என்று அருள்
ெசய்தான். $கந்த.01048.4
நன்றால் எனத் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்னவ(
நாதன் விைட ெபற்ேற $கந்த.01049.1
ெசன்றா( உடு மடவாெராடு திருமால் அயன் முதலா $கந்த.01049.2
நின்றா( தமக்கு அருள் ெசய்தவ( நிலயம்புக அருளிப் $கந்த.01049.3
ெபான்தாழ் சைடயினன் ெவள்ளி அம் ெபாருப்பின் தைல_ெப.(தைல_ெப.) புக்கான்.
$கந்த.01049.4
அைடயா( புரம் எr ெசய்திடும் அமலன் கயிைலயில் ேபாய் $கந்த.01050.1
விைடயூ(தியின் இழிந்ேத தனி விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ேசெயாடும் ெவற்பின்
$கந்த.01050.2
மடவாெளாடு நடவாப் ெபாலன் மா மந்திரத்து அைவயின் $கந்த.01050.3
இைடயா( அr யைண மீ மிைச இருந்தான் அருள் புrந்ேத. $கந்த.01050.4

ேசேயான் எனும் முன்ேனான் தைனச் சிலம்பின் வரும் ஒன்பான் $கந்த.01051.1
மாேயா( உதவிய ைமந்தரும் மற்று உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) இலக்கத் $கந்த.01051.2
தூேயா(களும் ெதாழுேத மல( தூவிப்
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01051.3
ஆேயா( தமது உயிேர என அவைனக் குறித்து அைணந்தா(. $கந்த.01051.4
அனந்தரம தாக உைம அம்ைம ெயாடு ெபம்மான் $கந்த.01052.1
நனந் தைலயில்_ெப.(தைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாள்
குமேரசன் $கந்த.01052.2
இனம் ெகாடு ெதாட(ந்த_ெப.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இைளயாெராடும் எழுந்ேத $கந்த.01052.3
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெகாள் அருள் நC(ைமதனின் ஆடைல மதித்தான்.
$கந்த.01052.4
தட்ைட ெஞகிழ_குைற.எச்.(ெஞகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அம் கழல்
சதங்ைககள் சிலம்பக் $கந்த.01053.1
கட்டழகு ேமய அைர ஞாண் மணி_ெப.(மணி_ெப.) கறங்க $கந்த.01053.2
வட்ட மணி_ெப.(மணி_ெப.) குண்டல மதாணி நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) வரC
$கந்த.01053.3
பட்டிைகமி னக் குமரன் ஆடல் பயில் கின்றான். $கந்த.01053.4
மன்று ெதாறும் உலாவு மல( வாவி ெதாறும் உலாவும் $கந்த.01054.1
துன்று சிறு ெதன்றல் தவழ் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ெதாறும் உலாவும்
$கந்த.01054.2
என்றும் உலவாது உலவும் ஆறு ெதாறும் உலாவும் $கந்த.01054.3

குன்று ெதாறும் உலாவும்
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குமர ேவேள.
$கந்த.01054.4
குளத்தின் உலவும் குைறந்திடு துருத்திக் $கந்த.01055.1
களத்தின் உலவும் நிைர ெகாள் கந்துைட நிைலத்தாம் $கந்த.01055.2
தளத்தின் உலவும் பனவ( சாைல உலவும் என் $கந்த.01055.3
உளத்தின் உலவும் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) உைமக்கு இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.)
ைமந்தன். $கந்த.01055.4
இந்து முடி முன்னவன் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெதாறும் உலாவும் $கந்த.01056.1
தந்ைதயுடன் ஆய் அம( தலங்களின் உலாவும் $கந்த.01056.2
கந்த மல( நCபம் உைற கண் ெதாறும் உலாவும் $கந்த.01056.3
ெசந்தமிழ் வடாது கைல ேச(ந்துழி யுலாவும். $கந்த.01056.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) இைட உலாவும் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மாதிரம் உலாவும்
$கந்த.01057.1
எண் இைட உறாத கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) எங்கணும் உலாவும் $கந்த.01057.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைட உலாவும் மதி ெவய்யவன் உடுக்ேகாள் $கந்த.01057.3
கண் இைட உலாவும் இைற கண்ணில் வரும் அண்ணல். $கந்த.01057.4
கந்தருவ( சித்த( கருடத் ெதாைகய( ஏேனா( $கந்த.01058.1
தந்தம்_ெப.(தந்தம்_ெப.) உலகாதிய தலம் ெதாறும் உலாவும் $கந்த.01058.2
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) தனில் உலாவும் $கந்த.01058.3
உந்து தவ( ைவகும் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ெதாறும் உலாவும். $கந்த.01058.4

அங்கமல நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) அரும் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) உலாவும்
$கந்த.01059.1
மங்கலம் நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திருமால்
பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) உலாவும் $கந்த.01059.2
எங்கள் ெபருமாட்டி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இரும் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.)
உலாவும் $கந்த.01059.3
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) முடிேமல் புைன சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.)
பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) உலாவும். $கந்த.01059.4
இப்புவியில் அண்ட நிைர எங்கணும் உலாவும் $கந்த.01060.1
அப்பு அழல் ஊைத ெவளி அண்டமும் உலாவும் $கந்த.01060.2
ஒப்பு இல் புவனங்கள் பிற உள்ளவும் உலாவும் $கந்த.01060.3
ெசப்பrய ஒ( பரசிவன் தனது ைமந்தன். $கந்த.01060.4
இரு மூவைக வதனத் ெதாடும் இைளேயான் எனத் திrயும் $கந்த.01061.1
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மா முகெனாடு ெசன்றிடும் உய( காைளயின் உலவும்
$கந்த.01061.2
ெபருமா மைறயவேர என முனிேவா( எனப்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01061.3
ெதrவா( கைண மற வரrல்
C
திr தந்திடும் ெசவ்ேவள். $கந்த.01061.4
காலில் ெசலும் பrயில் ெசலும் கrயில் ெசலும் கடுந்ேத( $கந்த.01062.1
ேமலில் ெசலும் தனி ஆளியின் மிைசயில் ெசலும் தகrன் $கந்த.01062.2
பாலில் ெசலும் மானத்திைட பrவில் ெசலும் விண்ணின் $கந்த.01062.3
மாலில் ெசலும் ெபாரு சூெராடு மைலயச் ெசலும் வலிேயான். $கந்த.01062.4

பாடின் படு மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆ(த்திடும் பைண ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) இைசக்கும் $கந்த.01063.1
ேகாடு அங்கு ஒலி புrவித்திடும் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) வைணகள்
C
பயிலும்
$கந்த.01063.2
ஈடு ஒன்றிய சிறு பல்லியம் எறியும் எவ( எவரும் $கந்த.01063.3
நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) படி பாடும் களி நடனம்
ெசயும் முருகன். $கந்த.01063.4
இன்ேன பல உருவம் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ஆண்டும் குமேரசன் $கந்த.01064.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேநயேமாடு ஆடு உற்றுழி நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
நாடினள் வியவா $கந்த.01064.2
முன்ேன உலகிைன ஈன்றவள் முடிவின்று உைற முதல்வன் $கந்த.01064.3
ெபான்ேன( கழல் இைண தாழ்ந்தனள் ேபாற்றிப் புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) கின்றாள்.
$கந்த.01064.4
கூடு உற்ற நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) குமரன் சிறு குழவிப் பருவத்ேத $கந்த.01065.1
ஆடல் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) எனக்கு அற்புதம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ேபால்வா( $கந்த.01065.2
ேநடில் பிற(_ெப.(பிற(_ெப.) இைல மாையயின் நிைன ேந( தரு மைனயான்
$கந்த.01065.3
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) உற்றிடு ெநறி தன்ைன எம் ெபருமான் ெமாழிக என்றாள்.
$கந்த.01065.4
அல்லா( குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) இன்னணம்
அறியா(களின் வினவ $கந்த.01066.1

ஒல்லா( புரம் அடு கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) உன்றன் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
இயல்ைப $கந்த.01066.2
எல்லா உயி(களும் உய்ந்திட எைம நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) கட விைனயால்
$கந்த.01066.3
நல்லாய் இது ேகண் ேமா என அருளால் இைவ நவில்வான். $கந்த.01066.4
ஈங்கனம் நமது கண்ணின் எய்திய குமரன் கங்ைக $கந்த.01067.1
தாங்கினள் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சரவணத்து இடுதலாேல
$கந்த.01067.2
காங்ெகயன் எனப் ேப( ெபற்றான் காம(பூம் சரவணத்தின் $கந்த.01067.3
பாங்கrல் வருதலாேல சரவண பவன் என்று ஆனான். $கந்த.01067.4
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) என ஆரல் ேபாந்து தனம்_ெப.(தனம்_ெப.) ெகாள் பால்
அருத்தலாேல $கந்த.01068.1
ஏயது ஓ( கா(த்திேகயன் என்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ேப( ெபற்றான் $கந்த.01068.2
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) வடிவம் ஆறும் திரட்டி
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ஒன்றாச்
ெசய்தாய்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) $கந்த.01068.3
ஆய அதனாேல கந்தனாம் எனும் நாமம் ெபற்றான். $கந்த.01068.4
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) இருமூன்று உண்டால்
நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) அைவ தாேம கந்தன் $கந்த.01069.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ஆகி உற்ற தாரகப் பிரமம் ஆகி
$கந்த.01069.2
முன் ெமாழிகின்ற நம்தம் மூ விரண்டு எழுத்தும் ஒன்றாய் $கந்த.01069.3

உன்மகன் நாமத்து ஓ( ஆறு எழுத்து என உற்ற அன்ேற. $கந்த.01069.4
ஆதலின் நமது சத்தி அறுமுகன் அவனும் யாமும் $கந்த.01070.1
ேபதகம் அன்றால் நம்ேபால் பிrவிலன் யாண்டும்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.01070.2
ஏதம் இல் குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) ேபால்வான் யாைவயும் உண(ந்தான் சீரும்
$கந்த.01070.3
ேபாதமும் அழிவில் வடும்
C
ேபாற்றின(க்கு அருள வல்லான். $கந்த.01070.4
ேமல் இனி அைனய ெசவ்ேவள் விrஞ்சைனச் சுருதிக்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.01071.1
மூலம் அது ஆகி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமாழிப்
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அன்னான் $கந்த.01071.2
மால் உறச் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.)
தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வன்சிைறப் படுத்தித் தாேன
$கந்த.01071.3
ஞால மன் உயிைர எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) நல்கிேய நண்ணும் பன்னாள்.
$கந்த.01071.4
தாரகன் தன்ைனச் சீயத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ெபரு முகத்தினாைனச் $கந்த.01072.1
சூரபன் மாைவ ஏைன அவுணைரத் ெதாைலவு ெசய்ேத $கந்த.01072.2
ஆரணன் மகவான் ஏைன அமர(கள் இடுக்கண் நCக்கிப் $கந்த.01072.3
ேப( அருள் புrவன் நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) பின்ன(
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) காண்டி என்றான். $கந்த.01072.4
என்றலும் இைளேயான் ெசய்ைக எம் ெபருமாட்டி ேகளா $கந்த.01073.1

நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நணுகலும்
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.01073.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் ஆடல்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திருத்தகு குமரன்
பின்ன( $கந்த.01073.3
ஒன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) விைளயாட்டு உள்ளத்து உன்னிேய புrதல்
உற்றான். $கந்த.01073.4
குலகிr அைனத்தும் ஓ( பால் கூட்டிடும் அவற்ைறப் பின்ன(த் $கந்த.01074.1
தைல_ெப.(தைல_ெப.) தடு மாற்றம் ஆகத் தைர இைட நிறுவும் எல்லா
$கந்த.01074.2
அைல கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தைனயும் ஒன்றா ஆக்குறும் ஆழி ெவற்ைபப்
$கந்த.01074.3
பிலன் உற அழுத்தும் கங்ைகப் ெபரு நதி அைடக்கும் மன்ேனா. $கந்த.01074.4
இருள் ெகழு பிலத்துள் ைவகும் எண் ெதாைகப் பணியும் பற்றிப் $கந்த.01075.1
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெகழு ேமரு ஆதி அடுக்கலில் பூட்டி வக்கி
C
$கந்த.01075.2
அருள் ெகழு குமர வள்ளல் ஆவிகள் கூறு இன்றாக $கந்த.01075.3
உருள் ெகழு சிறு ேதராக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒல்ெலன உருட்டிச் ெசல்லும். $கந்த.01075.4
ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) அம் கrகள் தம்ைம அம் ைக
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒன்ேறாடு ஒன்று
$கந்த.01076.1
பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) ெசய்விக்கும் வானில் ேபாந்திடும் கங்ைக நCரால்
$கந்த.01076.2

காய்சின வடைவ மாற்றும் கவின் சிைறக் கலுழேனாடு $கந்த.01076.3
வாசுகி தன்ைனப் பற்றி மாறு இகல் விைளக்கும் அன்ேற. $கந்த.01076.4
பாதல நிலயது உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) புயங்கைரப் படியில் ேச(த்திப் $கந்த.01077.1
பூதல ேநமி எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) புகுந்திடப் பிலத்தின் உய்க்கும்
$கந்த.01077.2
ஆதவ முதல்வன் தன்ைன அவி( மதிப் பதத்தில் ஓச்சும் $கந்த.01077.3
சீதள மதிைய ெவய்ேயான் ெசல்ெநறிப் படுத்துச் ெசல்லும். $கந்த.01077.4
எண் திைச புரந்த ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.)
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பதங்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.01078.1
பண்டு உள திறத்தின் நCங்கப் பறித்தனன் பிறழ
ைவக்கும்_ெப.எச்.(ைவ_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.01078.2
ெகாண்டலின் இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மின்னின்
குழுவுடன் உருமுப் பற்றி $கந்த.01078.3
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இனம் உறாத ெசம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அணியும் அன்ேற. $கந்த.01078.4
ெவய்யவ( மதிேகாள் ஏேனா( விண்பட( விமானம் ேத(கள் $கந்த.01079.1
ெமய் உறப் பிணித்த_ெப.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாசம்
முழுவதும் துருவன் என்ேபான் $கந்த.01079.2
ைகயுறும் அவற்றில் ேவண்டும் கயிற்றிைன இைடக் கண் ஈ(ந்து $கந்த.01079.3

ைவயகம்_ெப.(ைவயகம்_ெப.) திைச மீ ச்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வானியில் விடுக்கு ைமந்தன்.
$கந்த.01079.4
வடுத்தவி( விசும்பில் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வா(சிைல இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) பற்றி $கந்த.01080.1
உடுத்திரள் பலேகாள் இன்ன உண்ைடயாக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாேனா( $கந்த.01080.2
முடித்தைல உரந்ேதாள் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) படக் குறியா ெவய்ேத $கந்த.01080.3
அடல் தனு விஞ்ைச காட்டும் ஆறு இரு தடந்ேதான் அண்ணல். $கந்த.01080.4
இத்திறம் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) தன்னில் இம்பேராடு உம்ப( அஞ்சிச்
$கந்த.01081.1
சித்த ெமய் தள(தல் அன்றிச் சிைத உறா வைகைம
ேத(ந்து_வி.எச்.(ேத(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01081.2
வித்தக ெவண்ணில் ஆடல் வியப்ெபாடு புrந்தான் ஆவி $கந்த.01081.3
முத்த( தம் விழியின் அன்றி முன்னுறா நிமல மூ(த்தி. $கந்த.01081.4
ஆயது காைல_ெப.(காைல_ெப.) ஞாலத்து அவுண(கள் அதைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01082.1
ஏயிது ெசய்தா( யாேர என்று விம்மிதராய் எங்கள் $கந்த.01082.2
நாயகன் வடிவம் தன்ைன நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ெபரும் பவத்துள்
தங்கும்_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01082.3
தCயவ( ஆதலாேல கண்டில( தியக்கம் உற்றா(. $கந்த.01082.4
சிலபகல் பின்னும் ைவகும் திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.) இயல் ஆயுள்
ெகாண்ேட $கந்த.01083.1

உலகினில் அவுண( யாரும் உைறதலின் அவ(க்குத் தன்ெமய் $கந்த.01083.2
நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) காட்டாது ெசவ்ேவள் நிலாவலும் ேநடி அன்ேனா(
$கந்த.01083.3
மல( அயன் ெதrயா அண்ணல் மாயேம இைனயது என்றா(. $கந்த.01083.4
ஆயது ஓ( குமரன் ெசய்ைக அவனியின் மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) காணாத்
$கந்த.01084.1
தCயன முைறயால் ெவங்ேகால் ெசலுத்திய அவுண( எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.01084.2
மாய்வது திண்ணம் ேபாலும் மற்ற அதற்கு ஏதுவாக $கந்த.01084.3
ேமயின விம்மிதம் ெகால் இது ெவன ெவருவல் உற்றா(. $கந்த.01084.4
புவனியின் மாக்கள் இன்ன புகறலும் திைசகாப்பாள( $கந்த.01085.1
தவனேன மதியம் ஏேனா( சண்முகன் ெசய்ைக நாடி $கந்த.01085.2
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) உரு அதைனக் காணா( அவுண( தம் விைனயும்
அன்றால் $கந்த.01085.3
எவ( இது ெசய்தா( ெகால் என்று இரங்கின( யாரும் கூடி. $கந்த.01085.4
ேத( உறும் அைனய ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ேதவ( ேகான் சிலவேராடு
$கந்த.01086.1
ேமருவில் இருந்தான் ேபாலும் ேவதனும் அங்கண் ைவகும் $கந்த.01086.2
ஆரும் அங்கு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) பால் ஏகி அைறகுதும் என்று ேதறிச்
$கந்த.01086.3
சூர( ேகான் தனக்கும் அஞ்சித் துயெராடு ெபய(தல் உற்றா(. $கந்த.01086.4
வடவைர உம்ப( தன்னில் வானவராேனா( ஏகி $கந்த.01087.1

அைடதரு கின்ற காைல_ெப.(காைல_ெப.) ஆறுமா முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.)
$கந்த.01087.2
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ெசய் ஆடல்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) உருக் காணான் ஆகி $கந்த.01087.3
இட( உறு மனத்திேனாடும் இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இந்திரைனக் கண்டா(. $கந்த.01087.4
அr திரு முன்ன( எய்தி அடிெதாழுது அங்கண் ைவகி $கந்த.01088.1
விrகடல் உலகின் வானின் ேமவு ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) யாவும் $கந்த.01088.2
திrபுற ெவேரா ெசய்தா( ெதrந்திலம் அவைர ஈது $கந்த.01088.3
புrகல( அவுண( ேபாலும் புகுந்த இப்புண(ப்பு என்ன என்றா(. $கந்த.01088.4
வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) இைறவன் அன்ேனா( மாற்றம் அங்கு அதைனக்
ேகளா $கந்த.01089.1
யானும் இப்பrசு நாடி இருந்தனன் இைறயும் ேதேரன் $கந்த.01089.2
ஆனைத உணர_குைற.எச்.(உண(_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேவண்டின்_நி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) அைனவரும் ஏகி அம்ெபான்
$கந்த.01089.3
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெகாள் கமலத்ேதாைன வினவுதும் எழுதி( என்றான்.
$கந்த.01089.4
எழுதி( என்று உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேலாடும்
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) முதலா உள்ேளா( $கந்த.01090.1
விழியிைடத் ெதrய அன்ேனா( ெமய்த்தவம் புrந்த நCரால் $கந்த.01090.2

அழிவற உலகில் ஆடும் அறுமுகன் வதனம் ஒன்றில் $கந்த.01090.3
குழவியது என்ன அன்ன குன்றிைடத் ேதான்றினான் ஆல். $கந்த.01090.4
வாட்ட ெமாடு அமர( ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மயக்கு அறத் தனாது ெசய்ைக $கந்த.01091.1
காட்டிய வந்ேதான்_வி.அ.ெப.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓன்_பட(.ஒரு.) ேமருக்
கனவைர அைசத்துக் கஞ்சத் $கந்த.01091.2
ேதாட்டிதழ் ெகாய்து_வி.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சிந்தும் துைண
ெயன உய(ந்த_ெப.எச்.(உய(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசம்ெபான்
$கந்த.01091.3
ேகாட்டிைனப் பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வசிக்
C
குலவினன் குழவிேய ேபால். $கந்த.01091.4
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குமரன் தன்ைனச்
சுரபதி சுர( ஆய் உள்ேளா( $கந்த.01092.1
ஆன்ற ேதா( திைச காப்பாள( அைனவரும் ெதr குற்றன்ேனா $கந்த.01092.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) தைர திrபு
ெசய்ேதான்_வி.அ.ெப.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஓன்_பட(.ஒரு.) மற்று
இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்னாக் $கந்த.01092.3
கான் திr அrைய ேநரும் விலங்கு எனக் கலங்கிச் ெசால்வா(. $கந்த.01092.4
ெநாய்தாம் குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) எனக் ெகாள்கிலம் ேநான்ைம நாடின்
$கந்த.01093.1
ெவய்தாம் அவுணக் குழுேவாrனும் ெவய்யன் யாரும் $கந்த.01093.2
எய்தாத மாயம் உளனால் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) தன்ைன
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேபா( $கந்த.01093.3

ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடல் ெகாள்வம் இவண் என்று
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சூழ்ந்தா(. $கந்த.01093.4
சூழ் உற்ற எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இைமேயா(க்கு இைற ெதால்ைல நாளில்
$கந்த.01094.1
காழ் உற்ற தம் தம் அற ேவகி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) காட்டில் ஈசன்
$கந்த.01094.2
ேகழ் உற்ற தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) அ(ச்சைன
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கிைடத்து ைவகும் $கந்த.01094.3
ேவழத்ைத உன்ன அது வந்தது ேமருவின்பால். $கந்த.01094.4
தந்தங்கள் ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வருகின்ற தனிக்
களிற்றின் $கந்த.01095.1
கந்தம் தனில் ேபாந்து அடல் வச்சிரம் காம(_ெப.(காம(_ெப.) ஒள்வாள்
$கந்த.01095.2
குந்தம் சிைல ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இகல்
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சம(க் ேகாலம் எய்தி $கந்த.01095.3
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) தைன வானவேராடும்
வைளந்து_வி.எச்.(வைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகாண்டான். $கந்த.01095.4
வன்னிச் சுட( கால் விைசெயாடு
மrஇய_ெப.எச்.(மr_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாங்கில் $கந்த.01096.1
பன்னற் படு குன்றைவ சூழ் தரு பான்ைமேய ேபால் $கந்த.01096.2
உன்னற்கு அrய குமேரசைன உம்ப( ேகானும் $கந்த.01096.3
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) படு வானவரும் மிகல்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உற்றா(. $கந்த.01096.4

தண்ணா( கமலத் துைண மாதைரத் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இரண்டு
$கந்த.01097.1
கண்ணா உைடய உைமயாள் தரு கந்தன் வாேனா( $கந்த.01097.2
நண்ணா( எனச் சூழ்வது ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நைகத்தி யாதும் $கந்த.01097.3
எண்ணாது முன்ேபால் தனது ஆடல் இைழத்த ேவைல. $கந்த.01097.4
எட்ேட ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பான் பைட தம்முள் எறிவ
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.01098.1
ெதாட்ேட கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) பைட தன்ெனாடும் தூ(த்த ேலாடும்
$கந்த.01098.2
மட்டு ஏறு ேபாதில் படுகின்றுழி வச்சிரத்ைத $கந்த.01098.3
விட்ேட ெதழித்தான் குமரன் மிைச ேவள்வி ேவந்தன். $கந்த.01098.4
வயிரத்தனி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைட எந்ைத தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
மா(பு_ெப.(மா(பு_ெப.) நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.01099.1
அயிrல் துகளாய் விளிவாக அதைன ேநாக்கித் $கந்த.01099.2
துயரத்து அழுங்க இைமேயா( இைற ெதால்ைல ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.)
$கந்த.01099.3
ெசயி( உற்று இயம்பி முருேகசன் முன் ெசன்றது அன்ேற. $கந்த.01099.4
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கr கண்டு உைமயாள்
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) சிந்ைதயால் ஓ( $கந்த.01100.1
வில்லும் கைணகள் பலவும் விைரேவாடு
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01100.2
ஒல் என்றிட நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒலி ெசய்துய( சாபம் வாங்கி $கந்த.01100.3

எல் ஒன்று ேகால் ஒன்று அதன் ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) உள் ஏக உய்த்தான்.
$கந்த.01100.4
அக்காைலயில் ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) ெசலுத்தும் கைண அண்ட( தம்மின்
$கந்த.01101.1
மிக்கான் அயிராவத ெநற்றியுள் ேமவி வல்ேல $கந்த.01101.2
புக்கு ஆவி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ேபாதப் புலம்பி_வி.எச்.(புலம்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வழா
C
$கந்த.01101.3
ைமக் கா( முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) அச்சுறேவ அது மாண்டது அன்ேற.
$கந்த.01101.4
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஓ( களிறு மடி எய்தலும் தான
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $கந்த.01102.1
அன்ேனா எனேவ இரங்கா அயல் ேபாகி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01102.2
மின்ேனாடு உறழ் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) சிைல தன்ைன ெவகுண்டு
வாங்க_குைற.எச்.(வாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.01102.3
முன்ேனான் மதைல ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேகாவலன்_ெப.(ேகாவலன்_ெப.)
ெமாய்ம்பில் எய்தான். $கந்த.01102.4
ேகால் ஒன்று விண்ேணா(க்கு இைறேமல் குமேரசன் உய்ப்ப $கந்த.01103.1
மால் ஒன்று ெநஞ்சன் வருந்திப் ெபரு வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) சிந்திக்
$கந்த.01103.2
கால் ஒன்று சாபத் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) நCத்தனன் ைகயில் உற்ற
$கந்த.01103.3
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ஒன்று அதைனக் கடிது ஏகுகன் மீ து விட்டான். $கந்த.01103.4

குந்தப் பைட ஓ( சிறு புல்_ெப.(புல்_ெப.) படு ெகாள்ைகேய ேபால் $கந்த.01104.1
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றிட அற்புதம் எய்தின(
மற்ைற வாேனா( $கந்த.01104.2
கந்தக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) சிைலயில் கைண ஒன்று பூட்டித் $கந்த.01104.3
தந்திக்கு இைறவன் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ெபான் முடி தள்ளி ஆ(த்தான்.
$கந்த.01104.4
துவசம் தைன ஓ( கைண
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துணித்து
மா(பில்_ெப.(மா(பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கந்த.01105.1
கவசம் தைன ஓ( கைணயால் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) கண்டு விண்ேணான்
$கந்த.01105.2
அவசம் பட ஏழ் கைண தூண்டினன் ஆழி ேவண்டிச் $கந்த.01105.3
சிவ சங்கர என்று அrேபாற்றிய ெசம்மல் ைமந்தன். $கந்த.01105.4
தCங்கு ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ( எழு வாளியும்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மா(பின் $கந்த.01106.1
ஆங்கார மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) மகவான் அய(வாகி வழ்ந்தான்
C
$கந்த.01106.2
ஓங்கார ேமைலப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ைமந்தைன உம்ப( ஏேனா(
$கந்த.01106.3
பாங்காய் வைளந்து_வி.எச்.(வைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபாருதா(
படுகின்றது ஓரா(. $கந்த.01106.4
இவ்வாறு அமர( ெபாரும் எல்ைலயில் ஈசன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
$கந்த.01107.1
ைகவா( சிைலையக் குனித்ேத கைண நான்கு தூண்டி $கந்த.01107.2
ெமய் வாrதி கட்கு இைறவன் தைன வட்டி
C
மற்றும் $கந்த.01107.3

ஐ வாளியினால் சமன் ஆற்றல் அடக்கினான் ஆல். $கந்த.01107.4
ஓ( அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) அதனால் மதி தன்ைனயும் ஒன்று இரண்டு $கந்த.01108.1
கூ( அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) அதனால் கதி( தன்ைனயும் ேகாதில்
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கந்த.01108.2
ஈ( அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) அதனால் அனிலத்ைதயும் ேமவு மூன்றால் $கந்த.01108.3
வரம்_ெப.(வ
C
ரம்_ெப.)
C
பக(ந்த கனேலாைனயும் வட்டி
C
நின்றான். $கந்த.01108.4
நின்றா( எவரும் குமேரசன் நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01109.1
இன்றாைரயும் மற்று இவேன அடும் என்று ேதறி $கந்த.01109.2
ஒன்றான சிம்புள் விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) கண்டு அr உட்கி ஓடிச் $கந்த.01109.3
ெசன்றால்_நி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஆல்_நி.எச்.குறி.) எனேவ இrந்து ஓடின(
சிந்ைத விம்மி. $கந்த.01109.4
ஓடும் சுர(கள் திறேநாக்கி உதிக்கும் ெவய்ேயான் $கந்த.01110.1
நCடும் கதி(கள் நிலைவத் துரக் கின்றேத ேபால் $கந்த.01110.2
ஆடும் குமரன் அவைரத் துரந்து அண்ட( முன்ன( $கந்த.01110.3
வடும்
C
களத்தின் இைடேய தனி ேமவி நின்றான். $கந்த.01110.4
ஒல்லா தவrல் ெபாருேத சில உம்ப( வழ_குைற.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
C
$கந்த.01111.1
நில்லாது உைடந்து சில ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.)
நCங்க_குைற.எச்.(நCங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநrல் $கந்த.01111.2
வில்லாளி ஆகித் தனி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விசாகன் ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கந்த.01111.3
எல்லாைரயும் அட்டு உலவும் தனி ஈசன் ஒத்தான். $கந்த.01111.4

சுர(கள் யாரும் ெதாைலந்திட
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
$கந்த.01112.1
ஒருவன் ஆகி உைம மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ேமவுழி $கந்த.01112.2
அருளின் நாரதன் அச்ெசயல் கண்டு வான்_ெப.(வான்_ெப.) $கந்த.01112.3
குருைவ எய்திப் புகுந்தன கூறினான். $கந்த.01112.4
நல்தவம் புr நாரதன் கூற்றிைன $கந்த.01113.1
அற்றம் இல் உண( அந்தணன் ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழC இ $கந்த.01113.2
இற்றேத ெகால் இைமயவ( வாழ்வு எனாச் $கந்த.01113.3
ெசாற்று வல்ைல துய( உழந்து ஏகினான். $கந்த.01113.4
ஆத பன்மதி அண்ட( தமக்கு இைற $கந்த.01114.1
மாதிரத்தவ( மால் கr தன்னுடன் $கந்த.01114.2
சாதல் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சம(க் களம்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இைடப் $கந்த.01114.3
ேபாதல் ேமயினன் ெபான் எனும் ேபrனான். $கந்த.01114.4
ஆவி இன்றி அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) மr குற்றது $கந்த.01115.1
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ஆசான்
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பட( உறாத் $கந்த.01115.2
தாவில் ஏ( ெகழு சண்முகன் அவ்விைட $கந்த.01115.3
ேமவி ஆடும் வியப்பிைன ேநாக்கினான். $கந்த.01115.4
முழுது உண(ந்திடு ெமாய் சுட(ப் ெபான்னவன் $கந்த.01116.1

எழுத ஒணாத எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) தாங்கி ஓ( $கந்த.01116.2
குழவிதன் உருக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குமரைனத் $கந்த.01116.3
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துதித்துவி.எச்.(துதி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இது ெசால்லுவான். $கந்த.01116.4
கr அr முகத்தினன் கடிய சூரன் என்று $கந்த.01117.1
உைரெபறு தானவ( ஒறுப்ப அல்கலும் $கந்த.01117.2
பருவரல் உழந்து தன்பதி விட்டு இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபரு $கந்த.01117.3
வைர இைட மகபதி மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ைவகினான். $கந்த.01117.4
அன்னவன் நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) அடி
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிற்ெகாேட $கந்த.01118.1
துன்னல( தமது உயி( ெதாைலத்துத் ெதான்ைம ேபால் $கந்த.01118.2
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அரசு எய்தவும் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) ஆகவும்
$கந்த.01118.3
உன்னினன் பிறது ேவறு ஒன்றும் உன்னலான். $கந்த.01118.4
பற் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) அரும் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) பயின்று வாடினன்
$கந்த.01119.1
தற்பர சரவணத் தடத்தில் ேபாந்த உன் $கந்த.01119.2
உற்பவம் ேநாக்கிேய உவைக பூத்தனன் $கந்த.01119.3
ெசாற்படு துய( எலாம் ெதாைலத்து உளான் என. $கந்த.01119.4
ேகாடலும் மராத்ெதாடு குரவும் ெசச்ைசயும் $கந்த.01120.1

சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குமர நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
ெதாழும்பு ெசய்திட $கந்த.01120.2
ேநடு உறும் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தன்ைமயின் $கந்த.01120.3
ஆடல் ெசய்திடுவைத அறிகிலான் அேரா. $கந்த.01120.4
நாரணன் முதலிேனா( நாடிக் காண் ஒணா $கந்த.01121.1
ஆரண முதல்வனும் உைமயும் அன்னவ( $கந்த.01121.2
சீ( அருள் அைடந்தன( சிலரும் அல்லைத $கந்த.01121.3
யா( உனது ஆடைல அறியும் நCrனா(. $கந்த.01121.4
பற்றிய ெதாட(ைபயும் உயிைரயும் பகுத்து $கந்த.01122.1
இற்ெறன உண(கிலம் ஏதம் தC(கிலம் $கந்த.01122.2
சிற்றுண( உைடயது ஓ( சிறியம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) எலாம்
$கந்த.01122.3
உற்று உனது ஆடைல உணர_குைற.எச்.(உண(_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வல்லேமா. $கந்த.01122.4
ஆதலால் வானவ(க்கு அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) ஆற்றவும் $கந்த.01123.1
ஓதி தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) இன்ைமயால் உன்தன் ஆடைலத் $கந்த.01123.2
தCது_ெப.(தCது_ெப.) எனா உன்னி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெசருவி ைழத்தனன்
$கந்த.01123.3
நCதி ேச( தண்டேம நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) புrந்தைன. $கந்த.01123.4
மற்று உள ேதவரும் மைலந்து தம் உயி( $கந்த.01124.1
அற்றன( அவ(களும் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) இலாைமயால் $கந்த.01124.2

ெபற்றிடும் குரவேர பிைழத்த ைமந்தைரச் $கந்த.01124.3
ெசற்றிடின் எவ( அருள் ெசய்யற் பாலிேனா(. $கந்த.01124.4
சின் மயம் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசம்மல் சிம்புளாம்
$கந்த.01125.1
ெபான் மலி சிைற உைடப் புள்ளின் நாயகன் $கந்த.01125.2
வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) ெகாள் விலங்கிைன மாற்றல் அல்லது $கந்த.01125.3
மின் மினி தைன அடல் விசயம் ஆகுேமா. $கந்த.01125.4
ஒறுத்திடும் அவுண(கள் ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவ(
ஒடும் $கந்த.01126.1
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் உண(விலா அளிய(
உன் அடி $கந்த.01126.2
மறுத்தலில் அன்பின( மற்று இன்ேனா( பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) $கந்த.01126.3
ெபாறுத்து அருள் கருைணயால் புணr_ெப.(புணr_ெப.) ேபான்று உளாய்.
$கந்த.01126.4
பரம் உற வணிகைரப் பrத்துப் பல்வளம் $கந்த.01127.1
தரும் கலம் கவிழ்ந்திடச் சாய்த்து மற்று அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.)
$கந்த.01127.2
ஒருதைல விளிதல் ேபால் உன்னில் ெபற்றிடும் $கந்த.01127.3
திருவின( ெபாருதுைனச் ெசருவில் துஞ்சினா(. $கந்த.01127.4
ெதாழுதகு நின்னடித் ெதாண்ட( ஆற்றிய $கந்த.01128.1
பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) அது ெகாள்ளைல
ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) சிந்ைதயுள் $கந்த.01128.2

அழி தரும் இைனயவ( அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவண் $கந்த.01128.3
எழுவைக அருள் என இைறஞ்சிக் கூறினான். $கந்த.01128.4
ெபான்னவன் இன்ைன புகன்று ேவண்டிட $கந்த.01129.1
முன்னவ( முன்னவன் முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
$கந்த.01129.2
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ஆதிய( மால் களிற்ெறாடும் $கந்த.01129.3
அந் நிைல எழும் வைக அருள் ெசய்தான் அேரா. $கந்த.01129.4
அந்தியின் வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) உைடய ெமய்க் குகன் எழுப்புதலும் அன்ன
ெபாழுேத $கந்த.01130.1
இந்திரனும் மாதிர வைரப் பினரும் வானவரும் யாவரும் எழாஅச் $கந்த.01130.2
சிந்ைத தனில் ெமய் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) ேதான்றுதலும் முன்புr
ெசயற்ைக உணராக் $கந்த.01130.3
கந்தெனாடு ெகால் சம( புrந்தது என உன்னின(
கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எவரும். $கந்த.01130.4
கலங்கின(_வி.மு.(கலங்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அ(_பட(.பன்.) இரங்கின(
கலுழ்ந்தன( புல(ந்தன( கவன்றன( உளம் $கந்த.01131.1
மலங்கின( விடந்தைன அயின்றவ( எனும் படி மய(ந்தனலி ேச( $கந்த.01131.2
உலங் ெகன உைலந்தன( ஒடுங்கின( நடுங்கின( உரம் தைன
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01131.3
இலங்கு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ெபாலி விகந்தன(
ெபாருந்தைம இகழ்ந்தன(கேள. $கந்த.01131.4

துஞ்சி_வி.எச்.(துஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எழும் அன்னவ(கள் ஏழ்
உலகு முன் உதவு சுந்தr தரும் $கந்த.01132.1
மஞ்சன் அருேளாடு விைளயாடுவது காண்டலும்
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அைனயான்
$கந்த.01132.2
ெசம் சரண் இரண்டிைனயும் உச்சிெகாடு ேமாயின(
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அல( துைணக் $கந்த.01132.3
கஞ்ச மலrல் பல நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) ெகாள் அrயின் ெதாைக கைவ இயது
எனேவ. $கந்த.01132.4
கந்தநம ஐந்து முக( தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முருேகசநம
கங்ைக உைம தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.01133.1
ைமந்த நம பன்னிரு புயத்த நம நCப மல( மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) புைனயும்
$கந்த.01133.2
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) நம ஆறுமுக ஆதி நம ேசாதி நம தற்பரமதாம்
$கந்த.01133.3
எந்ைத நம என்றும் இைளேயாய் நம குமார நம என்று ெதாழுதா(. $கந்த.01133.4
ெபாருந்துதைல அன்புடன் எழுந்தவ(கள் இவ்வைக
புகழ்ந்து_வி.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மன ேமல் $கந்த.01134.1
அரந்ைத ெகாடு ெமய்ந்நடு நடுங்குதலும் அன்னைத
அறிந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குமரன் $கந்த.01134.2
வருந்தலி( வருந்தலி( எனக் கருைண ெசய்திடலும் மற்றவ(கள் தாம்
$கந்த.01134.3
ெபருந்துயரும் அச்சமும் அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெதாழுேத இைனய ேபசின(களால். $கந்த.01134.4

ஆய அமுதத்திெனாடு நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அளவி உண்கு நைர அவ்விடம்
அலால் $கந்த.01135.1
தூய அமுேதா உயி( ெதாைலக்கும் அது ேபாலும் உனது
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) அருளினால் $கந்த.01135.2
ஏய திரு எய்திட இருந்தனம் உன்ேனாடு அம( இயற்றி அதனால் $கந்த.01135.3
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) எைம முடித்தியைல அன்னதவறு எம் உயிைர நCக்கியது
அேரா. $கந்த.01135.4
பண்டு பரமன் தைன இகழ்ந்தவன் மகத்தில் இடு பாக மதியாம் $கந்த.01136.1
உண்ட பவம் இன்னமும் முடிந்தில அதன்றியும் உைனப் ெபாருது ேந(
$கந்த.01136.2
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இகல் புrந்தனம்
அளப்பில் பவம் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குமேரச எைம
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.01136.3
தண்ட முைற ெசய்தைவ ெதாைலத்தைன உளத்துைடய தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
அளியினால். $கந்த.01136.4
ஆதலின் எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) அடிகள்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அருளுக்கு நிக( ஆற்றுவது
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $கந்த.01137.1
ஏது உளது மற்று எைம உனக்கு அடியராக இவண் ஈதும் எனினும் $கந்த.01137.2
ஆதிபரம் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உனக்கு அடியம்
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) புதிது அளிப்பது எவேனா $கந்த.01137.3
தாைதய( ெபறச் சிறுவ(_ெப.(சிறுவ(_ெப.) தங்கைள அவ(க்கு அருள்ைக தக்க
பrேசா. $கந்த.01137.4
அன்னது எனினும் ெதளிவில் ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) அடிேயம்
பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) அைனத்தும் உளேமல் $கந்த.01138.1

உன்னைல ெபாறுத்தி எனேவ குமர ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) அைவ
உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நைம நC( $கந்த.01138.2
முன்னம் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) என
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபாருதC( நமது
ெமாய்ம்பும் உய(வும் $கந்த.01138.3
இன்னும் உணரும் படி ெதrத்தும் என ஓ( உருவம் எய்தினன் அேரா. $கந்த.01138.4
எண் திைசயும் ஈ( எழு திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.)
உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) எண் கிrயும் ஏழு கடலும் $கந்த.01139.1
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைரயும் ேநமிவைரயும் பிறவும் ேவறு திrபாகி உள
சீ( $கந்த.01139.2
அண்ட நிைர ஆனவும் அைனத்து உயிரும் எப்ெபாருளும் ஆகி அயனும்
$கந்த.01139.3
விண்டும் அரனும் ெசறிய_ெப.எச்.(ெசறி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ( உருவு
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) குமரேன. $கந்த.01139.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) அளவு பாதலம் எலாம் சரணம் மாதிர வைரப்பும் மிகுேதாள்
$கந்த.01140.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) அளவு எலாம் முடிகள் ேபெராளி எலாம் நயனம் ெமய்ந்
நடுெவலாம் $கந்த.01140.2
பண் அளவு ேவத மணி_ெப.(மணி_ெப.) வாய் உண( ெவலாம் ெசவிகள்
பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) அயன் மால் $கந்த.01140.3
எண் அளவு சிந்ைத உைம ஐந்ெதாழிலும்
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அருள் ஈசன் உயிேர.
$கந்த.01140.4

ஆனது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேப( உருவு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குமேரசன் உற அண்ட(
பதியும் $கந்த.01141.1
ஏைனயரும் அற்புதம் இது அற்புதம் இது என்று
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எல்லவரும் ஆய்
$கந்த.01141.2
வானமிைச ேநாக்கின(கள் ெமய்வடிவம் யாைவயும் வனப்பும் உணரா(
$கந்த.01141.3
சானு வளவா அrது கண்டன(
புகழ்ந்து_வி.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைனய சாற்றின(களால்.
$கந்த.01141.4
ேசணலம் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசாதிச் சிற்பர
முதல்வ எம்முன் $கந்த.01142.1
மாண் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) உற நCெகாண்ட வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெபரும் ேகாலம்
தன்ைனக் $கந்த.01142.2
காணலம் அடிேயம் காணக் காட்டிடல் ேவண்டும் என்ன $கந்த.01142.3
நCள் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
தைக அதைனக் ேகளா. $கந்த.01142.4
கருைண ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளிகள்
மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) கண்ணவ(க்கு அருளிச் ெசவ்ேவள் $கந்த.01143.1
அருண் அமா( பrதிப் புத்ேதள் அந்த ேகாடிகள்
ேச(ந்து_வி.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்னத் $கந்த.01143.2
தருண் அவில் வசி
C நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தனது உரு
முற்றும் காட்ட $கந்த.01143.3

இரணிய வைரக் கண் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) முதேலா( கண்டா(. $கந்த.01143.4
அடி முதல் முடியின் காறும் அறு முகன் உருவம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.01144.1
கடிது அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அருளால் ேநாக்கிக் கணிப்பு இலா அண்டம்
முற்றும் $கந்த.01144.2
முடிவறும் உயி(கள் யாவும் மூவரும் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) யாரும்
$கந்த.01144.3
வடிவினில் இருப்பக் கண்டு வணங்கிேய வழுத்திச் ெசால்வா(. $கந்த.01144.4
அம்புவி முதலாம் பல் ேப( அண்டமும் அங்கு அங்கு உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.)
$கந்த.01145.1
உம்பரும் உயி(கள் யாவும் உயி( அலாப் ெபாருளும் மாலும் $கந்த.01145.2
ெசம்பது மத்திேனானும் சிவெனாடும் ெசறிதல் கண்ேடாம் $கந்த.01145.3
எம் ெபருமானின் ெமய்ேயா அகிலமும் இருப்பதம்மா. $கந்த.01145.4
அறிகிலம் இந்நாள் காறும் அகிலமும் நCேய யாகி $கந்த.01146.1
உைறதரு தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) நCவந்து உண(த்தலின் உண(ந்தாம் அன்ேற
$கந்த.01146.2
பிறெவாரு ெபாருளும் காேணம்_வி.மு.(காண்_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஏம்_தன்.பன்.)
ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) வடிவம்
அன்றிச் $கந்த.01146.3
சிறயம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) உனது ேதாற்றம் ெதrந்திட வல்லேமா
தான். $கந்த.01146.4
முண்டகன் ஒருவன் துஞ்ச_குைற.எச்.(துஞ்சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முராr ேப(
உருவாய் ேநமிக் $கந்த.01147.1

கண் துயில் அகந்ைத நCங்கக் கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) பகவன் எல்லா
$கந்த.01147.2
அண்டமும் அணிப்பூண் ஆர மாகேவ ஆங்ேகா( ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
$கந்த.01147.3
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
என்னும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) குமர நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) வடிவில்
கண்ேடம். $கந்த.01147.4
நாரணன் மலேரான் பன்னாள் நாடவும் ெதrவின்று ஆகிப் $கந்த.01148.1
ேப( அழல் உருவாய் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிரான்
திருவடிேவ ேபால் உன் $கந்த.01148.2
சீ( உரு உற்ற தம்மா ெதளிகில( அவரும் எந்ைத $கந்த.01148.3
யா( அருள் எய்தின் நம்ேபால் அடிமுடி ெதrந்திடாேரா. $கந்த.01148.4
அrெயாடு கமலத்ேதவும் ஆடல் ெசய் அகிலம்
தன்ேனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஓடு_கரு.ேவ.) $கந்த.01149.1
ஒருவைர ஒருவ( நுங்கி உந்தியால்
முகத்தல்_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஆல்_கரு.ேவ.)
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01149.2
இருவரும் இகலும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) எடுத்த ேப( உரு
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.01149.3
திரு உரு இதனுக்கு ஆற்றச் சிறியன ேபாலும் அன்ேற. $கந்த.01149.4
ஆைகயால் எம்பிரான் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அரு உரு ஆகி
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01150.1
ேவக நாயகேன யாகும் எமது மாதவத்தால் எங்கள் $கந்த.01150.2

ேசாகம் ஆனவற்ைற நCக்கிச் சூ( முதல் தடிந்ேத எம்ைம $கந்த.01150.3
நாக ேமல் இருத்து மாற்றால் நண்ணிைன குமரேன ேபால். $கந்த.01150.4
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உருவினுக்கும் ஆங்ேகா( இடனது ஆய்
உற்ற உன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.01151.1
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) உருவத்திைனக் கண்டு சிறந்தனம் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
பாவத்தின் $கந்த.01151.2
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உருவத்தின் துப்பும் அகலுதும் இன்னும் யாங்கள்
$கந்த.01151.3
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உருவத்தில் ெசல்ேலம் வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
ேபறு அைடதும் அன்ேற. $கந்த.01151.4
இைனயன வழுத்திக் கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இலங்கு
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) குமர மூ(த்தி $கந்த.01152.1
தனது ேப( உருைவ ேநாக்கிச் சதமகன் முதலா உள்ேளா( $கந்த.01152.2
தினகரன் மல(ச்சி கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சில்
உண( உயி(கள் என்ன $கந்த.01152.3
மனமிக ெவருவக் கண்கள் அலமர மயங்கிச் ெசால்வா(. $கந்த.01152.4
எல்ைலயில் ஒளி ெபற்றன்றால் எந்ைத நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) உருவம்
இன்னும் $கந்த.01153.1
ஒல்லுவது அன்றால் காண ஒளி
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைலந்த கண்கள் $கந்த.01153.2
ெதால்ைலயின் உருவம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்றிேய அளித்தி என்றா(. $கந்த.01153.4
என்று இைவ புகன்று ேவண்ட எம்பிரான் அருளால் வான்ேபாய் $கந்த.01154.1

நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப( உருவம் தன்ைன நCத்து
அறுமுகத் ேதான் ஆகித் $கந்த.01154.2
ெதான்று உள வடிவத்ேதாடு ேதான்றலும்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாற்றிக் $கந்த.01154.3
குன்று இரும் சிைறகள் ஈ(ந்த ெகாற்றவன் கூறல் உற்றான். $கந்த.01154.4
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நிைல தவாது ைவகும் சூரேன முதலா
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $கந்த.01155.1
ஒன்னல( உயிைர மாற்றி உம்பரும் யானும் பாங்க( $கந்த.01155.2
மன்னி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏவல்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) உய(
துறக்கம் நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01155.3
என் அரசு இயற்றி எந்தாய் இருத்தி என் குைற ஈது என்றான். $கந்த.01155.4
இகெமாடு பரமும் வடும்
C
ஏத்தின(க் குலப்பு உறாமல் $கந்த.01156.1
அகன் அம( அருளால் நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அறுமுகத் தவற்குத் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) சீ( $கந்த.01156.2
மகபதி அளிப்பான் ெசாற்ற வாசகம் சுட( ஒன்று அங்கிப் $கந்த.01156.3
பகவனுக்கு ஒருவன் நல்கப் பராவிய ேபாலு மாேதா. $கந்த.01156.4
வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ேகாைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வறிதுற நைகத்துச்
ெசவ்ேவள் $கந்த.01157.1
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.)
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) சீ( நினக்கு நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) அளித்தும்
நCவி( $கந்த.01157.2

ேசைனகளாக நாேம ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) அம்
தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) ஆகித் $கந்த.01157.3
தானவ( கிைளைய எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) வட்டுதும்
C
தளேரல் என்றான்.
$கந்த.01157.4
ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) அம் கண்ணி ேவய்ந்த குமரேவள் இைனய கூற
$கந்த.01158.1
ஆடியல் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) அடல் களிற்று
அண்ணல் ேகளா $கந்த.01158.2
வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
உற அவுண( எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) வியன் முடி
திருவிேனாடும் $கந்த.01158.3
சூடினன் என்னப் ேபாற்றிச் சுரெராடு மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) ெகாண்டான்.
$கந்த.01158.4
அறுமுகத் ேதைவ ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அமர(
ேகான் இந்த அண்டத் $கந்த.01159.1
துைற தரு வைரகள் ேநமி உலகு உயி(பிறவும் நின்னால் $கந்த.01159.2
முைற பிறழ்ந்தனவால் இந்நாள் முன்புேபால் அவற்ைற
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.01159.3
நிறுவுதி என்ன ேலாடும் நைகத்து இைவ நிகழ்த்தல் உற்றான். $கந்த.01159.4
இன்னேதா( அண்டம் தன்னில் எம்மில் ேவறு உற்ற எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.01160.1
ெதான் ெநறி ஆக என்ேறா( தூெமாழி குமரன் கூற $கந்த.01160.2
முன் உறு ெபற்றித்தான முைற
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருந்தது
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.01160.3

அந்நிைல எவரும் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அற்புதம் அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்றா(.
$கந்த.01160.4
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எல்ைலயின் நிலத்திைட ஆகிப் $கந்த.01161.1
ெபாற்ெகனத் திகழ் ெபாருப்பிைட ேமவும் $கந்த.01161.2
சில் குணக் குrசில் ேசவடி தாழூஉச் $கந்த.01161.3
ெசாற்க நாடுள சுேரசன் உைரப்பான். $கந்த.01161.4
ஆண்தைக பகவ ஆரண ெமய்ந்நூல் $கந்த.01162.1
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நின்னடிகள் பூசைன ஆற்ற
$கந்த.01162.2
ேவண்டுகின்றும் விைனேயம் அது
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.01162.3
ஈண்டு நின்னருைள ஈகுதி என்றான். $கந்த.01162.4
என்னலும் குகன் இைசந்து_வி.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நடந்ேத
$கந்த.01163.1
ெபான்னினால் உய( ெபாருப்பிைன நCங்கித் $கந்த.01163.2
தன்ன ெதாண் கயிைல சா(ந்திடு ஞாங்க( $கந்த.01163.3
மன்னி நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட(.ஒரு.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மால்வைர புக்கான். $கந்த.01163.4
குன்று இரும் சிைற குைறத்தவன் ஏேனா( $கந்த.01164.1
ஒன்றிேய ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உவப்பு உளம்
எய்தி $கந்த.01164.2

என்றும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இைளயன்
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம்ேகான் $கந்த.01164.3
பின் ெதாட(ந்தன( பிறங்கலில் வந்தா(. $கந்த.01164.4
சூரல்_ெப.(சூரல்_ெப.) பம்பு துறு கல் முைழ
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01165.1
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) ெவற்பினிைட சண்முகன் ேமவ $கந்த.01165.2
ஆரும் விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) கழல்
தன்ைனச் $கந்த.01165.3
சீr த(ச்சைன ெசயற்கு முயன்றா(. $கந்த.01165.4
அந்த ேவைல அமர(க்கு இைற தம்கண் $கந்த.01166.1
முந்து கம்மியைன முன்னுற அன்னான் $கந்த.01166.2
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைக ெதாழலும் மந்திரம் ஒன்று
$கந்த.01166.3
நந்த_குைற.எச்.(நந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாநகrன் நல்கிவண் என்றான்.
$கந்த.01166.4
அருக்க( தம் ெதாைக அைனத்ைதயும் ஒன்றா $கந்த.01167.1
உருக்கி ஆற்றி ெயன ஒண்மணி தன்னால் $கந்த.01167.2
திருக்கிள(ந்து உலவு ெசய்யெதா( ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $கந்த.01167.3
ெபாருக்கு எனப் புைனவ( ேகான் புrகுற்றான். $கந்த.01167.4
குடங்க( ேபால் மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) ெகழு உற்ற $கந்த.01168.1
இடம்ெகாள் ேகாபுர இருக்ைகயின் நாப்பண் $கந்த.01168.2
கடம் கலுந்திடும் கrக்குருகு
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01168.3

மடங்கல் ெகாண்டது ஓ( மணித் தவிசு ஈந்தாள். $கந்த.01168.4
ஈந்த எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) தனில் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ஏவப்
$கந்த.01169.1
ேபாந்து வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெநறி புகுந்திடு தூநC( $கந்த.01169.2
சாந்த மாமல( அழல் புைக ஆதி $கந்த.01169.3
ஆய்ந்து தந்தன(கள் அண்ட(கள் பல்ேலா(. $கந்த.01169.4
அன்ன காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அண்ட(கள் ேமைலேயான்
$கந்த.01170.1
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ஆறு உைடத் ேதவைன வந்தியா $கந்த.01170.2
உன்ன தாளருச் சித்தியாம் உய்ந்திட $கந்த.01170.3
இந் நிேகதனம் ஏகுதி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என்றான். $கந்த.01170.4
கூற்றம் அன்னது உட்ெகாண்டு விண்ேணா(_ெப.(விண்ேணா(_ெப.) எலாம்
$கந்த.01171.1
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மந்திரம் புக்கு நனந்தைல
$கந்த.01171.2
ஏற்ற rத்ெதாைக ஏந்து எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) பீட ேமல் $கந்த.01171.3
வற்று
C
இருந்தனன் ேவதத்தின் ேமைல ேயான். $கந்த.01171.4
ஆன காைல_ெப.(காைல_ெப.) அமர(கள் வாசவன் $கந்த.01172.1
ஞான நாயக நாங்கள் உனக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கந்த.01172.2
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தைலவைன நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) எனா $கந்த.01172.3
வான நCத்தத்து மஞ்சனம் ஆட்டினா(. $கந்த.01172.4

ெநாதுமல்_ெப.(ெநாதுமல்_ெப.) ெபற்றிடு நுண்துகில் சூழ்ந்தன( $கந்த.01173.1
முதிய_ெப.அ.(முது_ெப.) சந்தம் முதலம் அட்டித்தன( $கந்த.01173.2
கதிரும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெபான் கலன் வைக சாத்தின( $கந்த.01173.3
மது மல(த் ெதாைக மாலிைக சூட்டினா(. $கந்த.01173.4
ஐ வைகப்படும் ஆவியும் பாளிதம் $கந்த.01174.1
ெமய் விளக்கமும் ேவறு உள பான்ைமயும் $கந்த.01174.2
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) எவ(க்கும் இைறவற்கு நல்கிேய
$கந்த.01174.3
ெசவ்விது அ(ச்சைன ெசய்தன( என்பேவ. $கந்த.01174.4
புரந்தரன் முதல் புங்கவ( தம் உளத்து $கந்த.01175.1
அரந்ைத நCங்க_குைற.எச்.(நCங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அ(ச்சைன
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின் $கந்த.01175.2
பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாழ்ந்து பரவலும் ஆயிைடக்
$கந்த.01175.3
கரந்து வள்ளல் கயிைலயில் ேபாயினான். $கந்த.01175.4
ெவற்பின் மிக்கு உய( ெவள்ளி அம் ெபாற்ைறயில் $கந்த.01176.1
சிற்பரன் மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகலும் ேதவரும்
$கந்த.01176.2
ெபாற்பின் ேமதகு ெபான் நக( அண்ணலும் $கந்த.01176.3
அற்புதத்துடன் அவ்வைர நCங்கினா(. $கந்த.01176.4
ஈசன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) இைளயன் இைமயவ( $கந்த.01177.1
பூைச ெசய்யப் ெபாருந்தலின் அவ்வைர $கந்த.01177.2

மாசு இல் கந்த வைர என யாவரும் $கந்த.01177.3
ேபச_குைற.எச்.(ேபசு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆங்கு ஒ( ெபயrைனப் ெபற்றேத.
$கந்த.01177.4
ஆன கந்த வடுக்கைலத் தC(ந்து_வி.எச்.(தC(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய்
$கந்த.01178.1
வான மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) மேனாவதி நண்ணினான் $கந்த.01178.2
ஏைன வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) யாவரும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) $கந்த.01178.3
தானம் எய்தின( ெதான்ைமயில் தங்கினா(. $கந்த.01178.4
உயவல் ஊ(தி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒய் என
முன்னேர $கந்த.01179.1
கயிைல அம் கிr ஏகிய கந்தேவள் $கந்த.01179.2
பயிலும் வரரும்
C
பா( இடமள்ளரும் $கந்த.01179.3
அயலின் ேமவர ஆயிைட ைவகினான். $கந்த.01179.4
சூரன் முதல் ஓ( உயி( ெதாைலக்க வரு ெசவ்ேவள் $கந்த.01180.1
ஆரு மகிழ் ெவள்ளியச லத்தின் அம( ேபாழ்தின் $கந்த.01180.2
ேமருவில் உைடப் பரன் விரும்ப_குைற.எச்.(விரும்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அகிலத்ேத $கந்த.01180.3
நாரதன் ஓ( ேவள்விைய நடாத்தியிடல் உற்றான். $கந்த.01180.4
மாமுனிவரும் சுரரும் மாநில வைரப்பில் $கந்த.01181.1
ேதாமறு தவத்தின் உய( ெதால்ைல மைறேயாரும் $கந்த.01181.2
ஏமம் ஒடு சூழ்தர இயற்றிய மகத்தில் $கந்த.01181.3

தC மிைச எழுந்தது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெசக்க( புைர ெசச்ைச. $கந்த.01181.4
அங்கிதனில் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தக( ஆற்று மகம்
தன்னில் $கந்த.01182.1
நங்களினேம பலவும் நாளும் அடுகின்றா( $கந்த.01182.2
இங்கு இவைர யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அடுவன் என்று இைசவு ெகாண்ேட
$கந்த.01182.3
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கனைல ேயந்து பr மீ து எழுதல் ேபாலும். $கந்த.01182.4
மாருதமும் ஊழிதனில் வன்னியும் விசும்பில் $கந்த.01183.1
ேபருமுரும் ஏறும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேப( உருவு ெகாண்ேட $கந்த.01183.2
ஆருவது ேபால் விைரவும் அத்து ஒளியும் ஆ(ப்பும் $கந்த.01183.3
ேசர எழும் ேமடம் அடு ெசய்ைக நிைனந்தன்ேற. $கந்த.01183.4
கல் என மணித் ெதாைக களத்தின் இைட தூங்கச் $கந்த.01184.1
சில்லr ெபய் கிங்கிணி சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) அடி
புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.01184.2
வல்ைல வருகின்ற தக( கண்டு மகத்து உள்ேளா( $கந்த.01184.3
எல்லவரும் அச்செமாடு இrந்தன(கள் அன்ேற. $கந்த.01184.4
இrந்தவ(கள் யாவைரயும் இப்புவியும் வானும் $கந்த.01185.1
துரந்து சில( வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
ெதாைலவாக
நனிதாக்கிப் $கந்த.01185.2
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தைர மால் வைர பராகம் எழ
ஓடித் $கந்த.01185.3
திrந்து உயி( வருந்த_ெப.எச்.(வரு-வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அடல் ெசய்தது
ெசயி(த்ேத. $கந்த.01185.4

எட்டுள திைசக்கr இrந்து அலறி ஏங்கக் $கந்த.01186.1
கிட்டி எதி( தாக்குமதி ேகழ் கிளரும் மானத் $கந்த.01186.2
தட்டி ரவி ேதெராடு தக(ந்து முrவாக $கந்த.01186.3
முட்டும் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தம் பrைய ெமாய்பின் ஒடு பாயும்.
$கந்த.01186.4
இைனய வைகயால் தகr யாண்டும் உலவுற்ேற $கந்த.01187.1
சினெமாடு உயி( கட்கு இறுதி ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபய( காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கந்த.01187.2
முனிவ(களும் நாரதனும் ெமாய்ம்பு மிகு வாேனா( $கந்த.01187.3
அைனவ(களும் ஓடின( அரும் கயிைல புக்கா(. $கந்த.01187.4
ஊறு புக அன்னவ( உைலந்து கயிைலக் கண் $கந்த.01188.1
ஏறி வரு காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) இலக்கமுடன் ஒன்பான்
$கந்த.01188.2
வறு
C திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வரெராடு
C
ேமவி யுல வுற்ேற $கந்த.01188.3
ஆறு முக அண்ணல் விைளயாடல் அது கண்டா(. $கந்த.01188.4
ஈசன் இைட நண்ணுகிலம் ஈண்டு குமேரசன் $கந்த.01189.1
ேநசெமாடு நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) நCக்க எதி(
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.01189.2
ஆ சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) அல்லன் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) அண்ட(
பலேராடும் $கந்த.01189.3
வாசவைன ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயிைர
மாற்றி எழுவித்தான். $கந்த.01189.4

எம் குைற முடித்திடல் இவற்கு எளிது நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $கந்த.01190.1
புங்கவெனாடு உற்றது புகன்றிடுதும் என்னாத் $கந்த.01190.2
தங்களில் உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சுர( தாபத(கள்
யாரும் $கந்த.01190.3
அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) முன் ஏகின( அருந்துதிகள் ெசய்ேத.
$கந்த.01190.4
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புகழ் வானவரும் மாமுனிவ(
தாமும் $கந்த.01191.1
தந்தி முகற்வற்கு இளவல் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அடி வணங்கக் $கந்த.01191.2
கந்தன் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ெகாண்டதுய( கண்டு
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நCவி( $கந்த.01191.3
ெநாந்தனி( புகுந்தது நுன்றிடுதி( என்றான். $கந்த.01191.4
ேகட்டி இைளேயாய் மைற கிளத்தும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேவள்வி
$கந்த.01192.1
ேவட்டனம் இயாங்களது ேவைல இைட தன்னில் $கந்த.01192.2
மாட்டு கனல் ஊடு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மறித்தக( எழுந்ேத $கந்த.01192.3
ஈட்டம் உறும் எம்ைம அட எண்ணியைத அன்ேற. $கந்த.01192.4
ஆடு எழு கிள(ச்சிைய அறிந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மகம்
விட்ேட $கந்த.01193.1
ஓடி இவண் உற்றனம் உருத்தது துரந்ேத $கந்த.01193.2
சாடியது சிற்சிலவ( தம்ைம அதனாேல $கந்த.01193.3
வடியது
C
அளப்பில் உயி( விண்ணின் ஓடு மண்ேமல். $கந்த.01193.4

நCல_ெப.அ.(நCலம்_ெப.) விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) அன்று இது நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
குலவு ெசக்க(க் $கந்த.01194.1
ேகால விடேம உருவு ெகாண்டது அயேம ேபால் $கந்த.01194.2
ஓலம் இட எங்கும் உல உற்றது உயி( எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.01194.3
கால முடிவு எய்தும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கன்னல் முடி முன்னம். $கந்த.01194.4
சீற்றெமாடு உயி(க்கு இறுதி ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உலவு ேமடத்து $கந்த.01195.1
ஆற்றைல அடக்கி எமது அச்சமும் அகற்றி $கந்த.01195.2
ஏற்ற குைற ேவள்விையயும் ஈறு புrவித்ேத $கந்த.01195.3
ேபாற்றுதி எனத் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெசயும் ேவைல.
$கந்த.01195.4
எஞ்சும் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தம்ைம இைளேயான் பrவின்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01196.1
அஞ்சல் விடுமின்கள் என அங்ைகயது அைமத்ேத $கந்த.01196.2
தஞ்சம் எனேவ பரவு தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பrசனத்துள் $கந்த.01196.3
மஞ்சு ெபறு ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) வாகு ஒடு ெசால்வான்.
$கந்த.01196.4
மண்டு கனல் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவ( மகம் தைன
அழித்ேத $கந்த.01197.1
அண்டெமாடு பா( உலவி யா( உயி(கள் தம்ைம $கந்த.01197.2
உண்டு திr ெசச்ைச தைன ஒல்ைல குறு குற்ேற $கந்த.01197.3

ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைணதி என்று உைம
குமாரன் உைர ெசய்தான். $கந்த.01197.4
குன்று எழு கதி( ேபால் ேமனிக் குமரேவள் இைனய கூற $கந்த.01198.1
மன்றலந் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வரC வாகுவாம் தனிப்ேப(
ெபற்றான் $கந்த.01198.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என இைசந்து_வி.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கந்தன் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) மல(ப் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) ேபாற்றிச் $கந்த.01198.3
ெசன்றனன் கயிைல நCங்கிச் சினத்தக( ேதடல் உற்றான். $கந்த.01198.4
மண்டல ேநமி சூழும் மா நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) உற்று நாடிக் $கந்த.01199.1
கண்டிலன் ஆகிச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏழ்
பிலத்தினும் காணகில்லான் $கந்த.01199.2
அண்ட( தம் பதங்கள் நாடி அயன் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) முன்னது ஆகத்
$கந்த.01199.3
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தளி(ச் ெசக்க( ேமனித் தக( ெசலும்
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) கண்டான். $கந்த.01199.4
ஆடலந் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ேமல் ெகாண்ேட அைனவரும் இrயச்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01200.1
ேமடம் அஞ்சுறேவ ஆ(த்து
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய் வரவாகு
C
$கந்த.01200.2
ேகாடு அைவ பற்றி ஈ(த்துக் ெகாண்டுராய்க் கயிைல
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01200.3
ஏடு உறு நCபத்து அண்டா( இைளயவன் முன்ன( உய்த்தான். $கந்த.01200.4

உய்த்தனன் வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிற்ப
உளமகிழ்ந்து அருளித்ேதவ( $கந்த.01201.1
ெமய்த்தவ( ெதாைகைய ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஏழகம் ேமவிற்று எம்பால் $கந்த.01201.2
எய்த்தினி வருந்து_ஏவ.(வருந்து_வி.) கில்l( யாருநC( புவனி ேயகி $கந்த.01201.3
முத்தழல் ெகாடுமுன் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவள்விைய முடித்தி( என்றான். $கந்த.01201.4
ஏ(தரு குமரப் புத்ேதள் இவ்வைக இைசப்ப அன்ேனா( $கந்த.01202.1
கா( தரு கண்டத்து எந்ைத காதல ேவள்வித் தCயில் $கந்த.01202.2
ேச(தரு தகrன் ஏற்ைறச் சிறியேரம் உய்யும் ஆற்றால் $கந்த.01202.3
ஊ(தி அது ஆகக் ெகாண்ேட ஊ(ந்திடல் ேவண்டும் என்றா(. $கந்த.01202.4
என்னலும் தகைர அற்ேற யானமாக் ெகாள்வம் பா(ேமல் $கந்த.01203.1
முன்னிய_ெப.எச்.(முன்னு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மகத்ைத நCவி( முடித்தி(
என்று அருள யா(க்கும் $கந்த.01203.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) ஆடல்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாரதன் முதேலா(
யாரும் $கந்த.01203.3
அன்னேதா( குமரன் எந்ைத அடிபணிந்து அருளால் ேபாந்தா(. $கந்த.01203.4
நைவயில் சீ( முனிவ( ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) நயப்ப நாரத( என்று உள்ேளான்
$கந்த.01204.1
புவிதனில் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முற்றப் புrந்தனன்
முன்ன( ேவள்வி $கந்த.01204.2
அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) புr தவத்தின் நCரால் அன்று ெதாட்டு அமல மூ(த்தி
$கந்த.01204.3

உவைகயால் அைனய ேமடம் ஊ(ந்தனன் ஊ(தியாக. $கந்த.01204.4
ேமடம் ஊ(தி ஆக உய்த்து விண்ணும் மண்ணும் முருகேவள் $கந்த.01205.1
ஆடல் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலாவி ெவள்ளி
அசலம் மீ தில் அம(தரும் $கந்த.01205.2
நCடு நாளில் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) கண் ெநறி ெகாள்
ேவதன் முதலிேனா( $கந்த.01205.3
நாடி ஈசன் அடி வணங்க அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைரக்கண் நண்ணினா(.
$கந்த.01205.4
எனாதியான் எனும் ெசருக்கு இகந்து தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளா( $கந்த.01206.1
மனாதி ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசய்ைக தாங்கி
மரபின் முத்தி வழிதரும் $கந்த.01206.2
அனாதி ஈசன் அடி வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அருள் அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்றவன்
$கந்த.01206.3
தனாது மன்றம்_ெப.(மன்றம்_ெப.)
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாயில் சாருகின்ற
ேவைலயில். $கந்த.01206.4
ஒன்பேதாடி லக்கம் ஆன அனிகவர(
C உள் மகிழ்ந்து $கந்த.01207.1
அன்பிேனாடு சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அமலன் அம்ெபானால் ஆய
$கந்த.01207.2
முன்பு நCடு ேகாபுரத்துள் முழுமணித் தலத்தின்ேமல் $கந்த.01207.3
இன்ெபாடு ஆடி ைவகினான் இராறு ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) பைடத்துளான்.
$கந்த.01207.4

அங் கண் ைவகும் முருகன் நம்பன் அடி
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வந்திடும் $கந்த.01208.1
புங்கவ(க்குள் ஆதி ஆய ேபாதினாைன ேநாக்குறா $கந்த.01208.2
இங்கு நம்முன் வருதியால் எனா விளிப்ப ஏகிேய $கந்த.01208.3
பங்கய ஆசனத்திேனான் பணிந்திடாது ெதாழுதலும். $கந்த.01208.4
ஆதி ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) அருளும் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) உள்ளத்ைத ேநாக்கிேய $கந்த.01209.1
ேபாதேன இருக்க எனாப் புகன்று இருத்தி ைவகலும் $கந்த.01209.2
ஏது நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) புrந்திடும் இயற்ைக ெயன்ன
நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) $கந்த.01209.3
நாதன் ஆைணயால் அைனத்தும் நான் பைடப்பன் என்றனன். $கந்த.01209.4
முருக ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) அது ேகட்டலும் முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளித் $கந்த.01210.1
தரணி வான்_ெப.(வான்_ெப.) உயி( முழுவதும் தருதிேய என்னில் $கந்த.01210.2
சுருதி யாைவயும் ேபாகுேமா ெமாழிக எனத் ெதால்சீ(ப் $கந்த.01210.3
பிரமன் என்பவன் இத்திறம் ேபசுதல்_ெப.(ேபசு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) உற்றான்.
$கந்த.01210.4
ஐய ேகள் எைன ஆதி காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) தனில்
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01211.1
ைம உலாவரு களத்தினன் அளப்பு இலா மைறகள் $கந்த.01211.2
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆகமம் பல பல புrந்து அதில் சில
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கந்த.01211.3

உய்யுமாறு அருள்
ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) அைவ
உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைடேயன். $கந்த.01211.4
என்று நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) இைசத்தலும் அவற்றினுள் இருக்காம்
$கந்த.01212.1
ஒன்று நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) விளம்புதி என முருகேவள் உைரப்ப $கந்த.01212.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனா மைற எவற்றிற்கும் ஆதியின் நவில்வான்
$கந்த.01212.3
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட(.ஒரு.) ஓ( தனி ெமாழிைய முன்
ஓதினன் ெநறியால். $கந்த.01212.4
தாமைரத்தைல இருந்தவன் குடிைல முன் சாற்றி $கந்த.01213.1
மா மைறத்தைல எடுத்தனன் பக(தலும் வரம்பில் $கந்த.01213.2
காம(_ெப.(காம(_ெப.) ெபற்றுைடக் குமரேவள் நிற்றி முன் கழறும் $கந்த.01213.3
ஓம் எனப்படும் ெமாழிப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இயம்புக என்று உைரத்தான்.
$கந்த.01213.4
முகத்தில் ஒன்றதா அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) எழுத்து உைடயேதா( முருகன்
$கந்த.01214.1
நைகத்து முன் எழுத்தினுக்கு உைர ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) என நவில
$கந்த.01214.2
மிைகத்த கண்கைள விழித்தனன் ெவள்கினன் விக்கித் $கந்த.01214.3
திைகத்து இருந்தனன் கண்டிலன் அப்ெபாருள் திறேன. $கந்த.01214.4
ஈசன் ேமவரும் பீடமாய் ஏைனேயா( ேதாற்றும் $கந்த.01215.1
வாசமாய் எலா எழுத்திற்கும் மைறகட்கும் முதலாய்க் $கந்த.01215.2

காசி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இைட முடிபவ(க்கு எம்பிரான் கழறும்
$கந்த.01215.3
மாசு இல் தாரகப் பிரமமாம் அதன் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ஆய்ந்தான். $கந்த.01215.4
ெதருளது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குடிைலையச்
ெசப்புதல் அன்றிப் $கந்த.01216.1
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அறிந்திலன் என்ெசய்வான் கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
புனிதன் $கந்த.01216.2
அருளினால் அது முன்னேர ெபற்றிலன் அதனால் $கந்த.01216.3
மருளுகின்றனன் யா( அதன் ெபாருளிைன வகுப்பா(. $கந்த.01216.4
தூ மைறகள் எலாம் ஆதியும் அந்தமும் ெசால்லும் $கந்த.01217.1
ஓம் எனப்படும் ஓ( எழுத்து உண்ைமைய உணரான் $கந்த.01217.2
மா மல(ப் ெபரும் கடவுளும் மயங்கினான் என்றால் $கந்த.01217.3
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) இனிச் சில அறிந்தனம் என்பது நைகேய. $கந்த.01217.4
எட்ட ஒணாத் தவக் குடிைலயில் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) இைனத்து என்ேற
$கந்த.01218.1
கட்டு உைரத்திலன் மயங்கலும் இதன் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) கருதாய்
$கந்த.01218.2
சிட்டி ெசய்வது இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தன்ைமய ேதா எனாச் ெசவ்ேவள்
$கந்த.01218.3
குட்டினான் அயன் நான்குமா முடிகளும் குலுங்க. $கந்த.01218.4
மைற புrந்திடும் சிவனருண் மதைல மா மல( ேமல் $கந்த.01219.1
உைற புrந்தவன் வழ்தரப்
C
பதத்தினால் உைதத்து $கந்த.01219.2
நிைற புrந்திடு பrசனைரக் ெகாேட நிகளச் $கந்த.01219.3

சிைற புrந்திடு வித்தனன் கந்தமாம் சிலம்பில். $கந்த.01219.4
அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) மா மல(ப் பண்ணவன் தைன அரும் சிைறயில்
$கந்த.01220.1
வல்லி பூட்டுவித்து யாைவயும் புrதர வல்ேலான் $கந்த.01220.2
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) தC( தரு கந்தமால் வைரதனில் ஏகிப் $கந்த.01220.3
பல் உயி(த் ெதாைக பைடப்பது நிைனந்தனன் பrவால். $கந்த.01220.4
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) தனில் கண்டிைக
வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) பrத்து ஒருதன் $கந்த.01221.1
கர தலம் தனில் குண்டிைக தrத்து இருகரங்கள் $கந்த.01221.2
வரத ேமாடு அபயம்தர பரம் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) மகேனா( $கந்த.01221.3
திரு முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ெகாடு சது( முகன் ேபால் விதிெசய்தான். $கந்த.01221.4
உயிrனுக்கு உயிராகிேய பரம் சுட( ஒளியாய் $கந்த.01222.1
வியன் மைறத் ெதாைகக்கு ஈறதாய் விதி முதல் உைரக்கும் $கந்த.01222.2
ெசயலினுக்கு எலாம் ஆதியாய்
ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசவ்ேவள் $கந்த.01222.3
அயன் எனப் பைடக்கின்றதும் அற்புதம் ஆேமா. $கந்த.01222.4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) என் அம்பயத் தவிசிேனான் சிைற புகத் தாேன
$கந்த.01223.1
எண் இலா உயி(த் ெதாைக அளித்து அறுமுகன் இருந்தான் $கந்த.01223.2
அண்ணலம் திைச முகெனாடு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சூழ் அமர( $கந்த.01223.3
உள் நடுங்கிேய ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம்
பதங்களில் உற்றா(. $கந்த.01223.4

ஆலம் ஆம் மிடற்று அண்ணல் ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) இத்திறம் அளப்பில்
$கந்த.01224.1
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) யாைவயும் அளித்தனன் இருத்தலும் கrேயான்
$கந்த.01224.2
நாலு மாமுகன் உவளகம் நCக்குவான் நாடிச் $கந்த.01224.3
சீல வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) முனிவைரச் சிந்தைன ெசய்தான். $கந்த.01224.4
சீதரத் தனிப் பண்ணவன் சிந்தைன ேதறி $கந்த.01225.1
ஆத பத்தின( பrமுக( வசுக்கள் அன்ைனய(கள் $கந்த.01225.2
ஏதம் அற்றிடும் விஞ்ைசய( உவணேராடு இயக்க( $கந்த.01225.3
மாதிரத்தவ( யாவரும் விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உடன் வந்தா(. $கந்த.01225.4
மதியும் ஏைனய ேகாள்களும் கணங்களும் வான்ேதாய் $கந்த.01226.1
ெபாதிய ேமயவன் ஆதியாம் ெபாருவில் மாதவரும் $கந்த.01226.2
விதி புrந்திடு பிரம( ஒன் பதின் மரும் வியன்பா( $கந்த.01226.3
அதைன ஏந்திய ேசடனும் உரகரும் அைடந்தா(. $கந்த.01226.4
இன்ன தன்ைமயில் அமரரும் முனிவரும் எய்த $கந்த.01227.1
அன்ன( தம்ெமாடும் ெசம் கண் மால் கயிைலைய
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01227.2
முன்ன( ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நந்திகள்
முைறயின் உய்த்திடப் ேபாய்த் $கந்த.01227.3
தன்ைனேய தனக்கு ஒப்பவன் ெபான் கழல் தாழ்ந்தான். $கந்த.01227.4
ெபான் திருப் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) இைறஞ்சிேய மைற முைறப்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01228.1

நிற்றலும் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) அருள் ெகாேட ேநாக்குறCஇ நCவி( $கந்த.01228.2
எற்ைற ைவகலும் இல்லேதா( தள(ெவாடும் எம்பால் $கந்த.01228.3
உற்றது என் ெகாேலா என்றலும் மால் இைவ உைரப்பான். $கந்த.01228.4
இைறவ நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ஈண்டு உறு ேபாதைன
$கந்த.01229.1
மைற முதல் பத வான்ெபாருள் ெகட்டலும் $கந்த.01229.2
அறிகிலான் உற அன்னவன் தன்ைன முன் $கந்த.01229.3
சிைற புrந்தனன் சிட்டியும் ெசய்கின்றான். $கந்த.01229.4
கந்த ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) எனக் கஞ்சனும் ஐய நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
$கந்த.01230.1
ைமந்தனாம் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) வல்விைன ஊழினால் $கந்த.01230.2
அந்தம் இல் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ஆழ் சிைறப் பட்டு உளம் $கந்த.01230.3
ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாடினன் ேநா உழந்தான்
அேரா. $கந்த.01230.4
ஆக்கம் அற்ற அயன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) சிைறயிைன $கந்த.01231.1
நCக்குக என்று நிமலைன ேவண்டலும் $கந்த.01231.2
ேதக்கும் அன்பில் சிலாதன் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெசம்மைல $கந்த.01231.3
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒன்று நுவலுதல்
ேமயினான். $கந்த.01231.4
குடுைவச் ெசம் ைகயினாைனக் குமரேவள் $கந்த.01232.1
இடுவித்தான் சிைற என்றன( ஆண்டு நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.01232.2

கடிதில் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) கட்டுைர கூறிேய $கந்த.01232.3
விடுவித்ேத இவண் மீ ள்க எனச் சாற்றினான். $கந்த.01232.4
எந்ைத அன்னது இைசத்தலும் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனா $கந்த.01233.1
நந்தி அக்கணம் நாதைனத் தாழ்ந்து ேபாய் $கந்த.01233.2
அந்தம் அற்ற அடல் கணம் சூழ்தரக் $கந்த.01233.3
கந்த ெவற்பில் கடி நக( எய்தினான். $கந்த.01233.4
எறுழுைடத் தனி ஏற்று முகத்தினான் $கந்த.01234.1
அறுமுகத்தன் அம(ந்த_ெப.எச்.(அம(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிேகதனம்
$கந்த.01234.2
குறுகி மற்றவன் ேகால மல(ப்பதம் $கந்த.01234.3
முைற தனில் பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெமாழிகுவான். $கந்த.01234.4
கடிெகாள் பங்கயன் காப்பிைன எம்பிரான் $கந்த.01235.1
விடுதல்_ெதா.ெப.(விடு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விடுத்தனன் ஈங்கு எைனத்
$கந்த.01235.2
தைட படாதவன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) சிைற நCக்குதி $கந்த.01235.3
குடிைல அன்னவன் கூறற்கு எளியேதா. $கந்த.01235.4
என்னு முன்னம் இைளயவன் சீறிேய $கந்த.01236.1
அன்ன ஊ(தி யரும்சிைற நCக்கலன் $கந்த.01236.2
நின்ைனயும் சிைற வட்டுவன்
C
நிற்றிேயல் $கந்த.01236.3

உன்னி ஏகுதி ஒல்ைலயில் என்றலும். $கந்த.01236.4
ேவறுது ஒன்றும் விளம்பிலன் அஞ்சிேய $கந்த.01237.1
ஆறு மாமுகத்து அண்ணைல வந்தியா $கந்த.01237.2
மாறு இலா ெவள்ளி மால்வைர ெசன்றனன் $கந்த.01237.3
ஏறு ேபால் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) எய்திய நந்திேய. $கந்த.01237.4
ைம திகழ்ந்த மணி_ெப.(மணி_ெப.) மிடற்று அண்ணல் முன் $கந்த.01238.1
ெவய் ெதனச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமவி
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) $கந்த.01238.2
ைகெதாழூஉ நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கந்தன்
ெமாழிந்திடும் $கந்த.01238.3
ெசய்தி ெசப்பச் சிறு நைக எய்தினான். $கந்த.01238.4
ெகழுத ைகச்சுட(க் ேகசrப் பீட ேமல் $கந்த.01239.1
விழுமிது உற்ற விமலன் விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழC இ $கந்த.01239.2
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) உைடத் தனது ஆலயம்_ெப.(ஆலயம்_ெப.)
நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $கந்த.01239.3
மழ விைடத் தனி மால் வைர ஏறினான். $கந்த.01239.4
முன்ன( வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.)
புைர வண்ணனும் $கந்த.01240.1
கின்னரம் பயில் ேகசர( ஆதிேயா( $கந்த.01240.2
நன்ன( ெகாண்டிடு நாகரும் நற்றவ( $கந்த.01240.3
என்னரும் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எந்ைத பின்
ஏகினா(. $கந்த.01240.4

பைடெகாள் ைகயின( பல் நிறக் காழக $கந்த.01241.1
உைடய( தCயின் உருெகழு ெசன்னிய( $கந்த.01241.2
இடி ெகாள் ெசால்லின( எண்ணரும் பூத(கள் $கந்த.01241.3
புைடயில் ஈண்டின( ேபாற்றுதல் ேமயினா(. $கந்த.01241.4
இைனய காைல_ெப.(காைல_ெப.) இைனயவ( தம்ெமாடும் $கந்த.01242.1
வனிைத பாதியன் மால் விைட ஊ(ந்துராய்ப் $கந்த.01242.2
புனித ெவள்ளி அம் ெபாற்ைற தணந்து ேபாய்த் $கந்த.01242.3
தனது ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) தடவைர எய்தினான். $கந்த.01242.4
சாற்ற அரும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) சண்முக எம்பிரான் $கந்த.01243.1
வற்று
C
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வியன் நக( முன் உறா
$கந்த.01243.2
ஏற்றி னின்றும் இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விண்ேணா(_ெப.(விண்ேணா(_ெப.) எலாம் $கந்த.01243.3
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முக்கண் புனிதன் உள்
ேபாயினான். $கந்த.01243.4
அந்தி ேபாலும் அவி( சைடப் பண்ணவன் $கந்த.01244.1
கந்தன் முன்ன(க் கருைணேயாடு ஏகலும் $கந்த.01244.2
எந்ைத வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
என்று எழுந்து ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) $கந்த.01244.3
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேந(
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடிகள் வணங்கிேய.
$கந்த.01244.4
ெபருத்த தன்மணிப் பீடிைக மீ மிைச $கந்த.01245.1

இருத்தி நாதைன ஏழ் உலகு ஈன்றிடும் $கந்த.01245.2
ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) உயி(க்கு உயி(
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01245.3
கருத்த நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காrயம் யாது என்றான். $கந்த.01245.4
மட்டு உலாவு மல( அயைனச் சிைற $கந்த.01246.1
இட்டு ைவத்தைன யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) அது நCக்குவான் $கந்த.01246.2
சுட்டி வந்தன மால் சுர( தம் உடன் $கந்த.01246.3
விட்டிடு ஐய என்று எந்ைத விளம்பினான். $கந்த.01246.4
நாட்ட மூன்று உைட நாயகன் இவ்வைக $கந்த.01247.1
ஈட்டு அன்ெபாடு இைசத்திடும் இன் ெசாைலக் $கந்த.01247.2
ேகட்ட காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ேகழ்கிள( ெசன்னிேமல்
$கந்த.01247.3
சூட்டு ெமௗலி துளக்கினன் ெசால்லுவான். $கந்த.01247.4
உறுதி ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ( எழுத்தின்
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) $கந்த.01248.1
அறிகிலாதவன் ஆவிகள் ைவகலும் $கந்த.01248.2
ெபறுவன் என்பது ேபைதைம ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) $கந்த.01248.3
மைறகள் வல்லது மற்று அது ேபாலுமால். $கந்த.01248.4
அழகிது ஐய நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ஆ( அருள் ேவத முன் $கந்த.01249.1
ெமாழிய_குைற.எச்.(ெமாழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முதல் எழுத்து ஓ(கிலான்
$கந்த.01249.2

இழிவில் பூைச இயற்றலும் நல்கிய $கந்த.01249.3
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) புrந்து சுமத்திைன ஓ(பரம். $கந்த.01249.4
ஆவி முற்றும் அகிலமும் நல்கிேய $கந்த.01250.1
ேமவு கின்ற வியன் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேகாடலால்
$கந்த.01250.2
தாவில் கஞ்சத் தவிசு உைற நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) $கந்த.01250.3
ஏவ( தம்ைமயும் எண்ணலன் யாவதும். $கந்த.01250.4
நின்ைன வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ெசய்யினும் நித்தலும் $கந்த.01251.1
தன்ன கந்ைத தவி(கிேலன் ஆதலால் $கந்த.01251.2
அன்னவன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அரும் சிைற நCக்கலன் $கந்த.01251.3
என்ன ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) இயம்பிய ேவைலேய. $கந்த.01251.4
ைமந்த நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ெசய்ைக என்ேன மல( அயன் சிைற
விடு_ஏவ.(விடு_வி.) என்று $கந்த.01252.1
நந்தி நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) பணியால் ஏகி நவின்றதும் ெகாள்ளாய் நாமும்
$கந்த.01252.2
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரத்திடினும் ேகளாய் மறுத்து
எதி( ெமாழிந்தாய் என்னாக் $கந்த.01252.3
கந்தைன ெவகுள்வான் ேபாலக் கழறினன் கருைண வள்ளல். $கந்த.01252.4
அத்தனது இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அறுமுகத்து அமலன் ஐய
$கந்த.01253.1

சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) இங்கு இதுேவ யாகில் திைசமுகத்து ஒருவன்தன்ைன
$கந்த.01253.2
உய்த்திடு சிைறயின் நCக்கி_வி.எச்.(நCக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஒல்ைலயில் தருவன் என்னாப் $கந்த.01253.3
பத்தியின் இைறஞ்சிக் கூறப் பராபரன் கருைண ெசய்தான். $கந்த.01253.4
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) சிைற எகினம் ஏனம் நாடுவான் அருைள நல்கத்
$கந்த.01254.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) சிைற நின்ேறா( தம்ைமச் சண்முகக்
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.01254.2
முன் சிைற ஒன்றில் ெசம் ேகழ் முண்டகத்து அயைன ைவத்த $கந்த.01254.3
வன் சிைற நCக்கி_வி.எச்.(நCக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) முன் வல்ைல தந்திடுதி( என்றான். $கந்த.01254.4
என்றலும் சாரத(க்குட் சிலவ(கள் ஏகி அம்கண் $கந்த.01255.1
ஒன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பூைழ தன்னுள் ஒடுங்கினன்
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேவதா $கந்த.01255.2
வன் தைள விடுத்தல் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்றவன்
தைனக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகிக்
$கந்த.01255.3
குன்றுெதாறு ஆடல் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
குமர ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) முன்ன( உய்த்தா(. $கந்த.01255.4
உய்த்தலும் கமலத்து அண்ணல் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கரம்_ெப.(கரம்_ெப.)
பற்றிச் ெசவ்ேவள் $கந்த.01256.1
அத்தன் முன் விடுத்த ேலாடும் ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) பரமன்
தன்ைன $கந்த.01256.2

ெமய்த்தகும் அன்பால் தாழ்ந்து ெவள்கினன் நிற்ப
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01256.3
எய்த்தைன ேபாலும் பல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இரும் சிைற எய்தி என்றான்.
$கந்த.01256.4
நாதன் இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அருள்
புrதேலாடும் $கந்த.01257.1
ேபாதினன் ஐய உன்றன் புதல்வன்_ெப.) ஆற்றிய வித் தண்டம் $கந்த.01257.2
ஏதம் அன்று உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.)
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
எனும் அகந்ைத வட்டித்
C
$கந்த.01257.3
தCது_ெப.(தCது_ெப.) ெசய் விைனகள் மாற்றிச் ெசய்தது புனிதம் என்றான்.
$கந்த.01257.4
அப்ெபாழுது அயைன முக்கண் ஆதி அம் பரமன்
காணூஉ_வி.எச்.(காண்_வி.+ண_இ.க.+_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01258.1
முப்புவனத்தின் ேமவும் முழுது உயி(த் ெதாைகக்கும் ஏற்ற $கந்த.01258.2
துப்புற வதைன நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) தூக்கிைன ெதான்ைமேய ேபால்
$கந்த.01258.3
இப்பகல் ெதாட்டு நCேய ஈந்தைன இருத்தி என்றான். $கந்த.01258.4
அருள் உருவாகும் ஈசன் அயற்கு இது புகன்ற பின்ன( $கந்த.01259.1
முருகேவள் முகத்ைத_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அருைள நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01259.2
வருதியால் ஐய என்று மல(க்ைக உய்த்து அவைனப் பற்றித் $கந்த.01259.3

திரு மணிக் குறங்கின் மீ து சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வற்றிருப்பச்
C
ெசய்தான். $கந்த.01259.4
காமரு குமரன் ெகன்னி கதும் என உய்த்துச் ெசக்க(த் $கந்த.01260.1
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.)
புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ைகயால் தழுவிேய
அயனும் ேதற்றா_எதி(.ம.ெப.எச்.(ேதற்று_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.01260.2
ஓம் என உைரக்கும் ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) உறு
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உனக்குப் ேபாேமா $கந்த.01260.3
ேபாம் எனில் அதைன இன்ேன புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) என இைறவன் ெசாற்றான்.
$கந்த.01260.4
முற்று ஒருங்கு உணரும் ஆதிமுதல்வேகள் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.01261.1
ெபற்றிடும் அவட்கு நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) முன் பிற(_ெப.(பிற(_ெப.) உணராத
வாற்றால் $கந்த.01261.2
ெசாற்றேதா( இைனய மூலத் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) யாரும் ேகட்ப $கந்த.01261.3
இற்ெறன இயம்பல் ஆேமா மைறயினால் இைசப்பது அல்லால். $கந்த.01261.4
என்றலும் நைகத்து ைமந்த எமக்கருள் மைறயின் என்னாத் $கந்த.01262.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) திருச் ெசவிைய நல்கச் சண்முகன் குடிைல என்னும்
$கந்த.01262.2
ஒன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பதத்தின் உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.)
உைரத்தனன் உைரத்தல் ேகளா $கந்த.01262.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அருள் புrந்தான் என்ப ஞான நாயகனாம் அண்ணல்.
$கந்த.01262.4

அன்னேதா( ஐயம் ஆற்றி அகம் மகிழ்வுஎய்தி அம்கண் $கந்த.01263.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) குமரன் தன்ைனத்
தைலைமேயாடு இருப்ப நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.01263.2
என்ைன ஆள் உைடய நாதன் யாவரும் ேபாற்றிச் ெசல்லத் $கந்த.01263.3
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நிைல அைமந்து ேபாந்து
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ெபரும் கயிைல வந்தான். $கந்த.01263.4
முன்பு உறும் அயன் மால் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) முனிவைர
விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முன்ேனான் $கந்த.01264.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெபரும் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்கான் தாவில்
சீ(க் கந்த ெவற்பில் $கந்த.01264.2
ெபான் புைன தவிசின் ஏறிப் புைடதனில் வயவ(
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.01264.3
இன்ெபாடு குமர மூ(த்தி இனிது வற்று
C
இருந்தான் அன்ேற. $கந்த.01264.4
ஆங்கு உறு குமரப் புத்ேதள் அருமைறக்கு ஆதி ஆகி $கந்த.01265.1
ஓங்கும் எப்_சுட்.(எ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாருட்கு ேமலாம் ஓ( எழுத்து உைரயின்
உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) $கந்த.01265.2
தCங்கு அற வணங்கிக் ேகட்பச் சிறுமுனிக்கு உதவி மற்றும் $கந்த.01265.3
பாங்கு உறும் இைறவன் நூலும் பrவினால் உண(த்தினான் ஆல். $கந்த.01265.4
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) அன்னதின் மால் அருள் கன்னிய( இருவ( $கந்த.01266.1
ெசால் அரும் ெபரு வனப்பின( சுந்தr அமுத $கந்த.01266.2
வல்லி என்றிடும் ெபயrன( கந்த ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) வைரத்ேதாள் $கந்த.01266.3

புல்லும் ஆைசயால் சரவணத்து அரும் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrந்தா(.
$கந்த.01266.4
என்ைன ஆளுைட மூவிரு முகத்தவன் இரண்டு $கந்த.01267.1
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) மாருமாய் ஒன்றி ேநாற்றிடுவது கருத்தில் $கந்த.01267.2
உன்னிேய எழC இக் கந்தமால் வைரயிைன ஒருவி $கந்த.01267.3
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.)
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இமகிrச் சாரைல
அைடந்தான். $கந்த.01267.4
ெபாருவில் சீ( உைட இைமய மால் வைரக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புைட ஆம்
$கந்த.01268.1
சரவணம் தனில் ேபாதலும் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புr மடவா( $கந்த.01268.2
இருவரும் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) அஞ்சிேய
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.01268.3
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) அளிப்பது என் கூறுதி( என்றனன் வள்ளல். $கந்த.01268.4
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) மா(
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எம்ைம
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) வதுைவயால் மருவ $கந்த.01269.1
இங்கு யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrந்தனம் கருைண
ெசய் என்ன $கந்த.01269.2
அங்கு அவ்வாசகம் ேகட்டலும் ஆறு மா முகத்துத் $கந்த.01269.3
துங்க நாயகன் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தைம ேநாக்கிேய ெசால்வான்.
$கந்த.01269.4

முந்தும் இன் அமுதக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மூவுலகு ஏத்தும் $கந்த.01270.1
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ஆகிேய வள(ந்தைன இருத்தி
$கந்த.01270.2
சுந்தr இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபய( இைளயவள்
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) புவி தன்னில் $கந்த.01270.3
அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மா முனி புதல்வியாய் ேவட( பால் அம(தி.
$கந்த.01270.4
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நCவி(கள் வள(ந்திடு காைலயாம்
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01271.1
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) நC(ைமயால் உங்கைள ேமவுதும் மனத்தில்
$கந்த.01271.2
ஒன்றும் எண்ணl( ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என்று எம்பிரான் உைரப்ப $கந்த.01271.3
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கன்னிய( ைக
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகின( ெநறியால்.
$கந்த.01271.4
ஏகும் எல்ைலயில் அமுதம் ஆம் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) என்பாள் $கந்த.01272.1
பாக சாதனன் முன்னம் ஓ( குழவியாய்ப்
பட(ந்து_வி.எச்.(பட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01272.2
மாக மன்ன நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) உடன் வரும் உேபந்திரன்
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கந்த.01272.3
ஆைகயால் எைனப் ேபாற்றுதி தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) ெயன்று அைடந்தாள்.
$கந்த.01272.4

ெபான்னின் ேமருவில் இருந்தவன் புதல்விைய
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01273.1
என்ைன ஈன்ற யாய் இங்ஙனம்
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என இைசத்துத் $கந்த.01273.2
தன்னது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தனிப் ெபரும்
களிற்றிைனத் தனது $கந்த.01273.3
முன்ன( ஆகேவ விளத்தனன் இத்திறம் ெமாழிவான். $கந்த.01273.4
இந்த மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) திருமகள்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஈங்கு இவைளப்
$கந்த.01274.1
புந்தி அன்ெபாடு ேபாற்றுதி இைனயவள் ெபாருட்டால் $கந்த.01274.2
அந்தம் இல் சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) எய்துேம என்றலும் அவைளக் $கந்த.01274.3
கந்த ேமல்ெகாடு நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனப் ேபாயது களிறு. $கந்த.01274.4
ெகாவ்ைவ ேபால் இதழ்க் கன்னிைய மேனாவதி ெகாடு ேபாய் $கந்த.01275.1
அவ்வி யாைனேய ேபாற்றியது அைனய காரணத்தால் $கந்த.01275.2
ெதய்வ யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) என்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபய( எய்திேய
சிறிது $கந்த.01275.3
ெநாவ் உறாது வற்று
C
இருந்தனள் குமரைன நுவன்ேற. $கந்த.01275.4
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) ெகாண்டிடு ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைரப்
பாற்கடல் ெபற்றுத் $கந்த.01276.1
திரு மடந்ைதைய அன்புடன் வள(த்திடும் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ேபால்
$கந்த.01276.2
ெபாருவில் சீருைட அடல் அயிராவதம்
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.01276.3

வrைச_ெப.(வrைச_ெப.) தன்னுடன் இருந்தனள் ெதய்வத மடந்ைத. $கந்த.01276.4
முற்று உண(ந்திடு சுந்தr என்பவள் முருகன் $கந்த.01277.1
ெசாற்ற தன்ைமைய உளங்ெகாண்டு ெதாண்ைட நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) நாட்டில்
$கந்த.01277.2
உற்ற வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.) அம் சிலம்பிைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01277.3
நற்றவச் சிவமுனி மகளாகேவ நடந்தாள். $கந்த.01277.4
இந்த வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இருவ(க்கும்
வரம்தைன ஈந்து $கந்த.01278.1
கந்த மால் வைர ேயகிேய கருைணேயாடு இருந்தான் $கந்த.01278.2
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) இல்லது ஓ( தைலவைனத் தாைதயாய்ப்
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01278.3
முந்து பற் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) உலெகலாம் பைடத்தேதா( முதல்வன்.
$கந்த.01278.4
இத்திறம் சில பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) இருந்து பன்னிரு $கந்த.01279.1
ைகத்தலம் உைடயவன் கயிைல ேமல் உைற $கந்த.01279.2
அத்தெனாடு அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அடி
பணிந்திடச் $கந்த.01279.3
சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) அது உன்னினன் அருளின் ெசய்ைகயால். $கந்த.01279.4
எள்ளரும் தவிசினின்று இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வரராய்
C
$கந்த.01280.1
உள்ளுறும் பrசன( ஒருங்கு ெசன்றிடக் $கந்த.01280.2

ெகாள்ைள அம் சாரத( குழாமும் பாற் பட $கந்த.01280.3
வள்ளல் அங்கு ஒருவிேய வல்ைல ேயகினான். $கந்த.01280.4
ஏய் என ெவள்ளி ெவற்பு எய்தி யாங்ஙனம் $கந்த.01281.1
ேகாயிலின் அைவக்களம் குறுகிக் கந்தேவள் $கந்த.01281.2
தாெயாடு தந்ைதையத் தாழ்ந்து ேபாற்றிேய $கந்த.01281.3
ஆயவ( நடு உற அருளின் ைவகினான். $கந்த.01281.4
அண்ணல் அம் குமரேவள் அம்கண் ைவகலும் $கந்த.01282.1
விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) மகபதி ேமைல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) முதல்
$கந்த.01282.2
உள் நிகழ் தம்குைற உைரத்து நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) $கந்த.01282.3
கண்ணைன முன் ெகாடு கயிைல எய்தினா(. $கந்த.01282.4
அைடதரும் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தைம அமலன்
ஆலயம்_ெப.(ஆலயம்_ெப.) $கந்த.01283.1
நைடமுைற ேபாற்றிடும் நந்தி நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ெமனத் $கந்த.01283.2
தைட விைன புrதலும் தள(ந்து பல் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) $கந்த.01283.3
ெநடுது உறு துயெராடு நிற்றல் ேமயினா(. $கந்த.01283.4
அளவு அறு பல பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) அம் கண்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளா( $கந்த.01284.1
வளன் உறு சிலாதனன் மதைல முன்பு தம் $கந்த.01284.2
உளமலி இன்னைல உைரத்துப் ேபாற்றலும் $கந்த.01284.3
தள(வு இனிவிடு மின் என்று இதைனச் சாற்றினான். $கந்த.01284.4

தம் குைற ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சடில ேமல் மதி
$கந்த.01285.1
அம் குைற ைவத்திடும் ஆதி முன்பு ேபாய் $கந்த.01285.2
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) குைற புகன்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
ெநாய்தின் உய்ப்பனால் $கந்த.01285.3
இங்கு உைறவ(C என இயம்பிப் ேபாயினான். $கந்த.01285.4
ேபாயினன் நந்தி அம் புனிதன் கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $கந்த.01286.1
தூயைன வணங்கினன் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வாசவன் $கந்த.01286.2
மாயவன் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) உேளா( எலாம்
$கந்த.01286.3
ேகாயிலின் முதல் கைட குறுகினா( என்றான். $கந்த.01286.4
அருள் உைட எம்பிரான் அைனய( யாைரயும் $கந்த.01287.1
தருதி நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) முன்னேர சார என்றலும் $கந்த.01287.2
விைரெவாடு மீ ண்டனன் ேமைலேயா(கைள $கந்த.01287.3
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என அருளினன் மாசு இல்
காட்சியான். $கந்த.01287.4
விைடமுகன் உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால்
வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) யாவரும் $கந்த.01288.1
கடிதினில் ஏகிேய கருைண வாrதி $கந்த.01288.2
அடி முைற வணங்கின( அதற்குள் வாசவன் $கந்த.01288.3
இட( உறு மனத்தினன் இைனய கூறுவான். $கந்த.01288.4

பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலகு அருள் புrபைரெயாடு
ஒன்றிேய $கந்த.01289.1
இருந்து அருள் முதல்வ ேகள் எண்ணிலா உகம் $கந்த.01289.2
அரும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) சூ( முதல் அவுண( தங்களால் $கந்த.01289.3
வருந்தினம் ஒடுங்கினம் வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) இன்றிேய. $கந்த.01289.4
அந்தம் இல் அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) உைட அரம்ைப மாதரும் $கந்த.01290.1
ைமந்தனும் அளப்பு இலா வான்_ெப.(வான்_ெப.) உேளா(களும் $கந்த.01290.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) அவுண(கள்
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.01290.3
சிந்துவின் நக( இைடச் சிைறக் கண் ைவகினா(. $கந்த.01290.4
இழிந்திடும் அவுணரால் யாது ஒ( காலமும் $கந்த.01291.1
ஒழிந்திடல் இன்றிேய உைறந்த சீ( ஒடும் $கந்த.01291.2
அழிந்தது என் கடி நக( அதைன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இவண்
$கந்த.01291.3
ெமாழிந்திடல் ேவண்டுேமா உண(தி முற்றுநC. $கந்த.01291.4
முன் உற யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
முயன்று_வி.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசய்துழித் $கந்த.01292.1
துன்னிைன நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) கேணா( ேதான்றல் எய்துவான் $கந்த.01292.2
அன்னவைனக் ெகாேட அவுண(ச் ெசற்று நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) $கந்த.01292.3
இன்னைல அகற்றுதும் என்றி எந்ைத நC. $கந்த.01292.4
அப்படிக் குமரனும் அவதrத்து உளன் $கந்த.01293.1

இப்பகல் காறும் எம் இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) தC(த்திைல $கந்த.01293.2
முப்புவனம் ெதாழு முதல்வ தCயேரம் $கந்த.01293.3
துப்பு உறு பவப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ெதாைலந்தது இல்ைலேயா. $கந்த.01293.4
சூ( உைட வன்ைமையத் ெதாைலக்கத் தக்கது ஓ( $கந்த.01294.1
ேப( உைடயா( இைல பின்ைன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இனி $கந்த.01294.2
யாெராடு கூறுவன் ஆைர ேநாகுவன் $கந்த.01294.3
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ருைட முடியிேனாய் நினது முன் அலால். $கந்த.01294.4
சீகர மறிகடல் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நவ்வி ேச(
$கந்த.01295.1
காகம் அது என்ன உன் கயிைல அன்றிேய $கந்த.01295.2
ஏக ஓ( இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இைல எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.)
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அலால் $கந்த.01295.3
ேசாகம் அது அகற்றிடும் துைணவ( இல்ைலேய. $கந்த.01295.4
ஏற்று எழு வன்னி ேமல் இனிது துஞ்சலாம் $கந்த.01296.1
ேதாற்றிய ெவவ்விடம் எனினும் துய்க்கலாம் $கந்த.01296.2
மாற்றல( அைலத்திட வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) துய( $கந்த.01296.3
ஆற்றr தாற்ற அr தலம் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புன்ைமேய. $கந்த.01296.4
தCதிைன அகற்றவும் திருைவ நல்கவும் $கந்த.01297.1
தாைதய( அல்லது தனய(க்கு ஆ( உள( $கந்த.01297.2
ஆதலின் எைம இனி அளித்தியால் என $கந்த.01297.3
ஓதினன் வணங்கினன் உம்ப( ேவந்தேன. $கந்த.01297.4

அப்ெபாழுது அr அயன் ஐய ெவய்யசூ( $கந்த.01298.1
துப்புடன் உலகு உயி(த் ெதாைகைய வாட்டுதல் $கந்த.01298.2
ெசப்ப அrது இன் இனிச் சிறிதும் தாழ்க்கைல $கந்த.01298.3
இப்ெபாழுது அருள்க என இயம்பி ேவண்டினா(. $கந்த.01298.4
இகபரம் உதவுேவான் இவற்ைறக் ேகட்டலும் $கந்த.01299.1
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருள் எய்திேய விடுமின் நC( இனி
$கந்த.01299.2
அக ெமலிவு உறல் என அருளி ஆங்கு அம( $கந்த.01299.3
குகன் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ேநாக்கிேய இைனய கூறுவான். $கந்த.01299.4
பாrைன அைலத்துப் பல் உயி( தமக்கும் பருவரல்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விண்ணவ(தம் $கந்த.01300.1
ஊrைன முருக்கித் தCைமேய இயற்றி உலப்பு உறா வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்ற $கந்த.01300.2
சூரைன அவுண( குழுெவாடும் தடிந்து சுருதியின் ெநறி நிறCஇ மகவான்
$கந்த.01300.3
ேப( அரசு அளித்துச் சுர( துய( அகற்றிப் ெபய(தி என்றனன் எந்ைத ெபருமான்.
$கந்த.01300.4
அருத்தி ெகாள் குமரன் இைனய ெசால்
வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அப்பணி புrகுவன் என்னப்
$கந்த.01301.1
புரத்திைன அட்ட கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) பின்ன(ப் ெபாள்ெளன உள்ளம் ேமல்
பதின் ஓ( $கந்த.01301.2
உருத்திர( தைமயும் உன்னலும் அன்ேனா( உற்றிட
இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) ைகயில் பைடயாய் $கந்த.01301.3

இருத்தி( என்று அவைரப் பல பைட ஆக்கி ஈந்தனன் எம்பிரான் கரத்தில்.
$கந்த.01301.4
ெபான் திகழ் சடிலத்து அண்ணல் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாருவு இலா
உருவமும் ெதான்னாள் $கந்த.01302.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைடய உருத்திர கணத்ேதா( நவில் அரும் ேதாமரம் ெகாடிவாள் $கந்த.01302.2
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) குலிசம் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) அங்குசமும் மணிமல(ப்
பங்கயம் தண்டம் $கந்த.01302.3
ெவன்றி வில் மழுவும் ஆகி வற்று
C
இருந்தா( விறல்_ெப.(விறல்_ெப.)
மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அறுமுகன் கரத்தில்.
$கந்த.01302.4
ஆயதற் பின்ன( ஏவில் மூதண்டத்து ஐம் ெபரும் பூதமும் அடுவ $கந்த.01303.1
ேதய_குைற.எச்.(ேதய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பல் உயிரும் ஒருதைல முடிப்ப
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ேமல் விடுக்கினும் அவ(தம் $கந்த.01303.2
மா இரும் திறலும் வரங்களும் சிந்தி மன் உயி( உண்பது
எப்_சுட்.(எ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பைடக்கும் $கந்த.01303.3
நாயகம் ஆவது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனிச் சுட( ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
நல்கிேய மதைல ைகக் ெகாடுத்தான். $கந்த.01303.4
அன்னதற் பின்ன( எம்பிரான் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பால் ஆகி நின்ேற ஏவின
புrந்து $கந்த.01304.1
மன்னிய இலக்கத்து ஒன்பது வைகத்தா ைமந்தைர ேநாக்கிேய எவ(க்கும்
$கந்த.01304.2
முன்னவன் ஆம் இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குமர ேனாடு ஏகி முடிக்குதி(
அவுணைர என்னாத் $கந்த.01304.3

துன்னு பல் பைடயும் உதவிேய ேசய்க்குத் துைணப் பைடயாகேவ ெகாடுத்தான்.
$கந்த.01304.4
நாயகன் அதன் பின் அண்டவா பரணன் நந்தி உக்கிரெனாடு சண்டன் $கந்த.01305.1
கா ெயr விழியன் சிங்கேன முதலாம் கணப்ெபரும் தைலவைர
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01305.2
ஆயிர விரட்டி பூத ெவள்ளத்ேதாடு அறுமுகன் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ஆய்ச்
ெசல்மின் $கந்த.01305.3
நCயி( என்று அருளி அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தைமக் குகற்கு
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பைடத் தைலவரா அளித்தான். $கந்த.01305.4
ஐம் ெபரும் பூத வன்ைமயும் அங் கண் அம( தரும் ெபாருள்களின் வலியும்
$கந்த.01306.1
ெசம்பதுமத் ேதான் ஆதி ஆம் அமர( திண்ைமயும் ெகாண்டது ஓ( ெசழும் ேத(
$கந்த.01306.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பr இலக்கம் பூண்டது மனத்தின்
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முன் ெசல்வது ஒன்று
அதைன $கந்த.01306.3
எம் ெபரு முதல்வன் சிந்ைதயால் உதவி ஏறுவான் ைமந்தனுக்கு அளித்தான்.
$கந்த.01306.4
இவ்வைக எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) விைரவுடன் உதவி ேயகுதி
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) எனக் குமரன் $கந்த.01307.1
ைமவிழி உைமேயாடு இைறவைனத்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வலம் ெகாேட மும் முைற
வணங்கிச் $கந்த.01307.2
ெசவ்விதின் எழுந்து புகழ்ந்தனன் நிற்பத் திரு உளத்து உவைகயால் தழுவிக்
$கந்த.01307.3

ைகவரு கவானுய்த்து உச்சிேமல் உயி(த்துக் கருைண
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அமைலக் ைக ெகாடுத்தான்.
$கந்த.01307.4
ெகாடுத்தலும் வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளினால் புல்லிக்
குமரேவள் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ேமாந்து உன்பால் $கந்த.01308.1
அடுத்திடும் இலக்கத்து ஒன்பது வைகேயா( அனிகமாய்ச் சூழ்ந்திடப் ேபாந்து
$கந்த.01308.2
கடக்க_குைற.எச்.(கடக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அரும் ஆற்றல் அவுண( தம்
கிைளையக் ஆதிக் இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கடவுள( குைறைய $கந்த.01308.3
முடித்தைன வருதி_வி.மு.(வா_வி.+ருத்_(?)+இ_முன்.ஒரு.) என்று அருள் புrந்தாள்
மூ இரு சமயத்தின் முதல்வி. $கந்த.01308.4
அம்ைம இத்திறத்தால் அருள் புrந்திடலும் அறுமுகன்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழC இ யைனேயா(
$கந்த.01309.1
தம் விைடெகாண்டு பட(ந்தனன் தாைனத் தைலவராம் இலக்கம் ேமல் ஒன்பான்
$கந்த.01309.2
ெமய்ைம_ெப.(ெமய்ைம_ெப.) ெகாள் வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
யாவரும் கணங்கள்
வியன் ெபரும் தைலவரும் இருவ( $கந்த.01309.3
ெசம்மல( அடிகள் மும் முைற இைறஞ்சிச் ேசரேவ விைட ெகாடு ெசன்றா(.
$கந்த.01309.4
நின்றிடும் அயன் மால் மகபதி எந்தாய் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) எைம அளித்தைன
ெநந்சத்து_ெப.(ெநந்சம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கந்த.01310.1
ஒன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குைறயும் இல்ைலயால் இந்நாள் உய்ந்தனம்
உய்ந்தனம் என்று $கந்த.01310.2

ெபான் திகழ் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) உைமயுடன் இைறவன் ெபான் அடி
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழ நுமக்கு $கந்த.01310.3
நன்றி_ெப.(நன்றி_ெப.) ெசய் குமரன் தன்னுடன் நCரும் நடம் எனா விைடயது
புrந்தான். $கந்த.01310.4
கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) விைட
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அr அயன் மகவான் கடவுள(
தம்ெமாடு கடிதின் $கந்த.01311.1
அண்ணல் அம் குமரன் தன்ெனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஒடு_கரு.ேவ.) ெசன்ேற
அயல் வரும் மருத்திைன ேநாக்கித் $கந்த.01311.2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அளி புrயும் அறு முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
எந்ைத தனிப் ெபரும் ேத( மிைச நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ேபாய்ப் $கந்த.01311.3
பண்ெணாடும் முட்ேகால் மத்திைக பrத்துப் பாகனாய்த் தூண்டு எனப்
பணித்தான். $கந்த.01311.4
மன் புr திருமால் இைனயன பணிப்ப மாருதன்
இைசந்து_வி.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01312.1
ெபான் ெபாலி ேதrன் மீ மிைசப்
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபாருக்ெகன மருத்துவ(
நாற்பான் $கந்த.01312.2
ஒன்பது திறத்தா( புைட வரத்தூண்டி உவைக ேயாடு அறுமுகத்து ஒருவன்
$கந்த.01312.3
முன்புற உய்த்துத் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்று
இதன் ேமல் முருக நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என ெமாழிந்தான்.
$கந்த.01312.4

மாருதன் இைனய புகன்று ைக ெதாழலும் மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
ெசயற்ைகைய ேநாக்கிப் $கந்த.01313.1
ேப( அருள் புrந்து கதி( இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) பrதி பிறங்கு சீ( உதயமால்
வைரேமல் $கந்த.01313.2
ேசருவது என்னக் குமரேவள் அைனய ெசழுமணி இரதம் ேமல் ெசல்லச்
$கந்த.01313.3
சூ( இனி இறந்தான் என்று வாசவனும் சுர(களும் ஆ(த்தன( துள்ளி. $கந்த.01313.4
ஓங்கு ேத( மிைசக் குமரேவள் ஏவலும் உவப்பால் $கந்த.01314.1
ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அருள்
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திறலிேனா( அணுகிப்
$கந்த.01314.2
பாங்க( நண்ணின( முனிவரும் ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.) பலரும்
$கந்த.01314.3
நCங்கல்_ெதா.ெப.(நCங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) இன்றிேய
அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) புைட சூழ்ந்தன( ெநறியால். $கந்த.01314.4
இனந்தேனாடு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) முருகைன அைடதலும் இரு நC(
$கந்த.01315.1
புைனந்த ெசன்னியன் கயிைலயில்
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
பூத( $கந்த.01315.2
அனந்த ெவள்ளத்தில் இராயிரம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெவள்ளத்த( $கந்த.01315.3
வைனந்த வா( கழல் தைலவ( தம் உைர ெகாடு வந்தா(. $கந்த.01315.4
எழுவியன் கைத ேநமி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எறிேவல் $கந்த.01316.1

மழு முதல் பைட யாைவயும் ஏந்திய வலிேயா( $கந்த.01316.2
நிழன் மதிப் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ெஞலிந்தன நிலா உமிழ் எயிற்ற( $கந்த.01316.3
அழல் உகுத்திடும் விழியின( அசனியின் அைறவா(. $கந்த.01316.4
ெநடிய( சிந்தின( குறியின( ஐம் ெபரு நிறனும் $கந்த.01317.1
வடிவில் வற்று
C
வற்று
C
எய்தின( வா( சைடக் கற்ைற $கந்த.01317.2
முடிய( குஞ்சிய( பல வதனத்த( ஓ( முகத்த( $கந்த.01317.3
ெகாடிய( என்னினும் அைடந்தவ(க்கு அருள் புr குணத்ேதா(. $கந்த.01317.4
நCறு கண்டிைக புைனதரும் யாக்ைகய( ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) $கந்த.01318.1
ஏறு கண்டைன அன்றி மற்று எவைரயும் எண்ணா( $கந்த.01318.2
மாறு ெகாண்டவ( உயி(ப் பலி நுங்குேவா( மறலி $கந்த.01318.3
வறுெகாண்ட
C
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பைடதைனப் படுத்திடு ேமேலா(.
$கந்த.01318.4
அண்டம் யாைவயும் ஆண்டு உைற உயி(த்ெதாைக அைனத்தும் $கந்த.01319.1
உண்டு உமிழ்ந்திட வல்லவ( அன்றியும் உதரச் $கந்த.01319.2
சண்ட அங்கியால் அடுபவ( அட்டைவ தம்ைமப் $கந்த.01319.3
பண்டு ேபால் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) அருளினால் வல்ைலயில் பைடப்ேபா(.
$கந்த.01319.4
முன்ைன ைவகலின் இறந்திடும் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) முதேலா(
$கந்த.01320.1
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) கந்தரத்தினில் உரத்தினில்
சிரத்தில் $கந்த.01320.2

கன்ன மீ தினில் கரத்தினில் மருங்கினில் கழலில் $கந்த.01320.3
ெபான்னின் மா மணிக் கலெனாடும் விரவின( புைனவா(. $கந்த.01320.4
இந்த வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ஆம் சாரதப் பைடயின( ஈண்டித் $கந்த.01321.1
தம் தம் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சம(த் தைலவ(கேளாடு சண்முகன் பால்
$கந்த.01321.2
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைக
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்திேய இறுதி ேச(
ைவகல் $கந்த.01321.3
அந்தம் இல் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அண்டம் அது உைடந்து என ஆ(த்தா(.
$கந்த.01321.4
ஆ(த்த சாரத( எந்ைத பால் ஆயின( அதுகால் $கந்த.01322.1
ேப(த்தும் ஆயவ( இடித் ெதனப் பூதrல் ெபrேயா( $கந்த.01322.2
வா(த் தயங்கிய தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) உைம திமிைல வான்_ெப.(வான்_ெப.)
படகம் $கந்த.01322.3
சீ(த்த காகள முதலிய இயம்பின( சிலேர. $கந்த.01322.4
ஆன காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அது
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அறுமுகத்து ஒருவன்
$கந்த.01323.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) அளாவிய புணrகள் சூழ்ந்திட
வயங்கும்_ெப.எச்.(வயங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01323.2
பானு நாயகன் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனப்
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாrடத்துச் $கந்த.01323.3
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) சூழ்தரக் கயிைல நCத்து அவனிேமல் ெசன்றான்.
$கந்த.01323.4

ெகாள்ைள ெவஞ்சினச் சாரத( ஈ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) குணித்த
$கந்த.01324.1
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) வந்திடக் கந்தேவள் அவனி ேமல் ேமவக்
$கந்த.01324.2
கள்ள வான்_ெப.(வான்_ெப.) பைட அவுண(கள்
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்னப் $கந்த.01324.3
ெபாள் எனத் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) எழுந்தது வைளந்தது புவிைய. $கந்த.01324.4
எழு தரும் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) மாதிர வைரப்பு_ெப.(வைரப்பு_ெப.) எலாம் ஏகி
$கந்த.01325.1
ஒழியும் வான்_ெப.(வான்_ெப.) பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) ெசன்றதால் ஆங்கு அைவ
உறுதல் $கந்த.01325.2
குழுவின் மல்கிய சாரத( ஆ(ப்பு முன் குறுகி $கந்த.01325.3
ெமாழிதல்
ேபான்றன_வி.மு.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.)
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உேளா( இைமப்பில் கண் மூட. $கந்த.01325.4
கழி அைடத்திடு ேநமிகள் பல ஒடு ககன $கந்த.01326.1
வழி அைடத்திடு பூழியும் ஒலியும் மன் உயி(கள் $கந்த.01326.2
விழி அைடத்தன நாசிைய அைடத்தன விளம்பு $கந்த.01326.3
ெமாழி அைடத்தன அைடத்தன ேகள்வியின் மூலம். $கந்த.01326.4
ேப( இடங்களாம் தனு உைடப் பூத(கள் ெபயரப் $கந்த.01327.1
பா( இடங்கள் தாம் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெபறா ஆதலில்
பல்ேலா(_ெப.(பல்ேலா(_ெப.) $கந்த.01327.2

கா( இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெகாளும் வான்_ெப.(வான்_ெப.) வழிச் ெசன்றன(
கண்ேடா( $கந்த.01327.3
ஓ( இடங்களும் ெவள்ளி இைட இலது என உைரப்ப. $கந்த.01327.4
அவனி வான்_ெப.(வான்_ெப.) எலாம் பூழியால் மைறத்தலும் அதைனச்
$கந்த.01328.1
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) தனது ஒளியினால் அகற்றினன்
ெசல்வான்_வி.மு.(ெசல்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.01328.2
கவனம் ஆம் பr இரத ேமல் பனி படும் காைலத் $கந்த.01328.3
தவன நாயகன் அது தடிந்து ஏகு தன்ைமையப் ேபால். $கந்த.01328.4
ெவம்ைம தC(ந்திடும் அப்ெபரு ெநறியிைட
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01329.1
ெசம்ைம ேச( தரு குமரேவள் பைடெயாடு
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.01329.2
அம்ம ேச(ந்தது தாரகற்கு உைறயுளாய் அைடந்ேதா( $கந்த.01329.3
தம்ைம வாட்டிேய அம( கிரவுஞ்சம் ஆம் ைசலம். $கந்த.01329.4
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) உலாய் நிமி( கிரவுஞ்ச கிrயிைன
விண்ேணா(_ெப.(விண்ேணா(_ெப.) $கந்த.01330.1
கண்டு உளம் பைத பைதத்தன( மகபதி கலக்கம் $கந்த.01330.2
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.பன்.) நாரதன்
அணுகிேய குமரன் $கந்த.01330.3
புண்டrக ேந( பதம்_ெப.(பதம்_ெப.)
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இன்னன புகல்வான்.
$கந்த.01330.4

தூய நான்மைற அந்தண(_ெப.(அந்தண(_ெப.) முனிவ(
இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சுரத்தில்_ெப.(சுரம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.)
$கந்த.01331.1
ேபாய எல்ைலயின் ெநறியதாய் வரவரப் புண(த்து $கந்த.01331.2
மாய்வு ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின் குறுமுனி சூளின்
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வடிவாய் $கந்த.01331.3
ஏய ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ெபய(க் கிரவுஞ்ச மால்வைர இது காண்.
$கந்த.01331.4
ேநrல் இக்கிrக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புைட மாய நCள் நகrல் $கந்த.01332.1
சூ( எனப்படும் அவுணனுக்கு இளவல் ஆம் துைணவன் $கந்த.01332.2
ேபாrல் அச்சுதன் ேநமிைய அணியதாப் புைனந்ேதான் $கந்த.01332.3
தாரகப் ெபய( ெவய்யவன் ைவகினன் சயத்தால். $கந்த.01332.4
இன்னவன் தைன அடுதிேயல் எளிதுகாண் இைனேயான் $கந்த.01333.1
முன்னவன் தைன ெவன்றிடல் என முனி
ெமாழிய_குைற.எச்.(ெமாழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.01333.2
மின்னு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) சுட( ேவலவன் அவற்றிைன
வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01333.3
அன்னவன் தைன முடிக்குதும் இவண் என அைறந்தான். $கந்த.01333.4
சிறந்திடு முருகேவள் இைனய ெசப்பலும் $கந்த.01334.1
நிைறந்திடும் அமரரும் இைறயும் ெநஞ்சினில் $கந்த.01334.2
உைறந்திடு கவல் ஒrஇ உவைக எய்தினா( $கந்த.01334.3
இறந்தனன் தாரகன் இன்ெறாேட எனா. $கந்த.01334.4

ஐய(கள் ெபரு மகிழ்வு அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆறு
இரு $கந்த.01335.1
ைக உைட முருகன் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காைல_ெப.(காைல_ெப.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) புைட $கந்த.01335.2
ெமய்யருள் எய்திய வரC வாகு ஆம் $கந்த.01335.3
துய்யைன ேநாக்கிேய இைனய ெசால்லுவான். $கந்த.01335.4
உற்றவக் கிr கிரவுஞ்சம் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆல் $கந்த.01336.1
மற்று அதன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புைட மாய ெநச்சியுள் $கந்த.01336.2
ெசற்றிய அசுர( தம் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) தன்னுடன் $கந்த.01336.3
அற்றம் இல் தாரகன் அம(தல் ேமயினான். $கந்த.01336.4
ஏய நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) துைணவ(கள் இலக்கத்து எண்ம(கள் $கந்த.01337.1
ஆயிர ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஆம் அடல் ெகாள் பூத(கள் $கந்த.01337.2
சாய்வறு தைலவ(கள் தம்ெமாடு ஏகிேய $கந்த.01337.3
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) பதியிைன வைளத்தி ேந(
இலாய். $கந்த.01337.4
தடுத்து_வி.எச்.(தடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி( மைலந்திடும் அவுண(
தாைனையப் $கந்த.01338.1
படுத்தைன தாரகப் பதகன் எய்து ேமல் $கந்த.01338.2
அடுத்து அம( இயற்றுதி அrயது ஏல் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $கந்த.01338.3
முடித்திட வருகுதும் முந்து ேபா என்றான். $கந்த.01338.4
நலமிகு குமரேவள் நவில இன்னணம் $கந்த.01339.1

வலமிகு சிறப்புைட வாகு நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனாத் $கந்த.01339.2
தைல_ெப.(தைல_ெப.) மிைச கூப்பிய கரத்தன் தாழ்ந்து முன் $கந்த.01339.3
நிலமிைச இைறஞ்சினன் ேந(ந்து நிற்பேவ. $கந்த.01339.4
ஏந்தல் அம் துைணவராம் இலக்கத்து எண்மைர $கந்த.01340.1
ஆய்ந்திடு பூதைர ஆதி ேநாக்கிேய $கந்த.01340.2
வாய்ந்திடு ெபரும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வாகு தன்னுடன் $கந்த.01340.3
ேபாந்திடும் அவுணைரப் ெபார என்று ஏவினான். $கந்த.01340.4
ஏவலும் அைனயவ( யாரும் எம்பிரான் $கந்த.01341.1
பூ அடி வணங்கிேய ேபாதற்கு உன்னலும் $கந்த.01341.2
ஆவியுள் ஆவி ஆம் அமலன் பாங்கு உறும் $கந்த.01341.3
ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.) கம்மியற்கு இதைனச் ெசப்புவான்.
$கந்த.01341.4
ேமதகு ெபருந்திறல் வரவாகுைவ
C
$கந்த.01342.1
ஆதிய( தமக்கு எலாம்
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பான்ைமயால் $கந்த.01342.2
ஏதம் இலாத பல்லிரதம் நல்ெகனா $கந்த.01342.3
ஓதினன் உலகு எலாம் உதவும் ெதான்ைமேயான். $கந்த.01342.4
அத்திறம் ேகட்ட ஓ( அமர( கம்மியன் $கந்த.01343.1
ஒத்தது ஓ( மாத்திைர ஒடுங்கு முன்னேர $கந்த.01343.2
சித்திர வயப்பr சீயம் கூளிகள் $கந்த.01343.3

இத்திறம் பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல் இரதம்
நல்கினான். $கந்த.01343.4
அன்ன ேத(த் ெதாைக அதைன எம்பிரான் $கந்த.01344.1
மின்னு கால ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) வரC வாகுவும் $கந்த.01344.2
பின்ன( எண்மரும் பிறரும் சாரத $கந்த.01344.3
மன்னரும் ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வழங்கினான் அேரா.
$கந்த.01344.4
பாக( தூண்டிடப் படரும்_ெப.எச்.(பட(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேத(கள்
ேமல் $கந்த.01345.1
வாைக ேச(தரும் வாகுேவ முதல் $கந்த.01345.2
ஆேனா( அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம் ெபான் மால்
வைரத் $கந்த.01345.3
ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) ைமந்தைனத்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாற்றினா(. $கந்த.01345.4
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வள்ளைலச்
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மும்முைற $கந்த.01346.1
விழுமியது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விைட
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகினா( $கந்த.01346.2
பழுது இல் நCத்தம் ஓ( பத்து நூறு எனக் $கந்த.01346.3
குழுமிப் பா( இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) குலவிச் ெசல்லேவ. $கந்த.01346.4
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பூத(தம் பைடக்கு ேவந்தராய்
$கந்த.01347.1
ஏயினா(க்குவ் றிலக்கத்து
C
எண்மராய் $கந்த.01347.2

ேமயினா(க்கு எலாம் வரC வாகு ஓ( $கந்த.01347.3
நாயகம் ெபறCஇ நடுவன் ேபாயினான். $கந்த.01347.4
அம( விைளக்க முந்து அவைன ஏவிேய $கந்த.01348.1
தமர ேவைலயில் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) சூழ்தர $கந்த.01348.2
இைமயவ(க்கு இைற ஏைனேயா( ெதாழக் $கந்த.01348.3
குமர ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) கைடக் கூைழ ேயகினான். $கந்த.01348.4
பிற் பட எம்பிரான் ெபயர_குைற.எச்.(ெபய(_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏவலால்
$கந்த.01349.1
முற்படு வரைன
C
முயங்கிப் பாrடச் $கந்த.01349.2
ெசால் பைட பட(வன தூமம் தன்ெனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஒடு_கரு.ேவ.)
$கந்த.01349.3
சிற்பரன் நைக அழல் புரத்துச் ெசன்றேபால். $கந்த.01349.4
அr நிைர பூண்டேத( அலைக பூண்டேத( $கந்த.01350.1
பr நிைர பூண்டேத( பைடக்குள் ஏகுவ $கந்த.01350.2
விr கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வைரப்பினில் ேமக ராசியும் $கந்த.01350.3
கிr உறழ் கலங்களும் ெகழுமிச் ெசல்வேபால். $கந்த.01350.4
இைடயல் இரத ேமாடு இரதம்
தாக்கிய_ெப.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01351.1
பைடெயாடு பைட வைக ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பல் வைகக் $கந்த.01351.2
ெகாடிெயாடு_ெப.(ெகாடி_ெப.+ஒடு_கரு.ெவ.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) நிைர
துைதந்த கூளிய( $கந்த.01351.3

அடு சம( பயின்றிடும் அைமதி ேபாலேவ. $கந்த.01351.4
சங்ெகாடு பைணதுடி தடாr காகளம் $கந்த.01352.1
பங்கம் இல் தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.) ஆதிப் பல்லியம் $கந்த.01352.2
எங்கணும் இயம்பின எழுந்து பூழிேபாய்ச் $கந்த.01352.3
ெசங்க மலத்தவன் பதத்தைதச் ெசம்மிற்ேற. $கந்த.01352.4
சாற்றும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இயல் புறத் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.)
வரரும்
C
$கந்த.01353.1
சீற்ற ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) புதரும்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாைகயான் $கந்த.01353.2
ேகால் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) அகற்றிய ேகாட்டு மா முகன் $கந்த.01353.3
ேபாற்றிய_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாய மா புrையச்
ேச(ந்தனன். $கந்த.01353.4
ேச(ந்திடும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) பூத( ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ேபாய்
நகரம் புக்கு $கந்த.01354.1
ேந(ந்திடும் அவுணேராடு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம(
விைளத்து நின்றா( $கந்த.01354.2
ஓ(ந்தன( அதைனத் தூத( ஓடித் தம் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்குச்
$கந்த.01354.3
சா(ந்திடு திருவில் ைவகும் தாரக(
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசால்வா(. $கந்த.01354.4
எந்ைத மற்று இது ேகள் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) முன் இைமயவ( ெதாைகைய
இட்ட $கந்த.01355.1
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) துய(ச் சிைறைய நCக்க விrசைடக்
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கந்த.01355.2

கந்தன் என்று ஒருவன் வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.)
அவுணைரக் கடக்கும் என்னா $கந்த.01355.3
அந்தர ெநறி ெசல் விண்ேணா(_ெப.(விண்ேணா(_ெப.) அைறந்திடக் ேகட்டும்
அன்ேற. $கந்த.01355.4
என் இவ( மாற்றம் என்னா யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ெதr குற்ேறம் ஆக
$கந்த.01356.1
அன்னவ( இயம்பி ஆங்ேக ஆயிரத்து இரட்டி என்னப் $கந்த.01356.2
பன்னுறு பூத ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) பட(ந்திடக் குமரன் ேபாந்தான்
$கந்த.01356.3
முன்னுறு தூசி_ெப.(தூசி_ெப.) நம்தம் முதுநக( அைலத்தது என்றா(. $கந்த.01356.4
என்றலும் வடைவத் தCயில் இழுது எனும் அளக்க( வழத்
C
$கந்த.01357.1
துன்றிய எழுச்சி மானத் துண் எனச் ெசற்றம் தூண்ட $கந்த.01357.2
மின் திகழ் அrமான் ஏற்று வியன் தவிசு இருக்ைக நCங்கிக் $கந்த.01357.3
குன்று உறழ் மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) அண்ட ேகாளைக ெதாட எழுந்தான்.
$கந்த.01357.4
எழுந்து தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒற்றைர
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இந்தச் $கந்த.01358.1
ெசழும் திரு நக( ேமல் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேசைனைய முளிபுல் கானில் $கந்த.01358.2
ெகாழும் தழல் புகுந்தது என்னக் ெகால்வன் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) முற்றும் $கந்த.01358.3
உழுந்து உருள்கின்ற முன்ன( ஒல்ைலத் தடுந்திடுதி( என்றான். $கந்த.01358.4

அன்ன பணி முைற புrவான் ஒற்றுவ(கள் ேபாயிடலும் அவுணன்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01359.1
ெகான்_ெப.(ெகான்_ெப.) உறு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பrசனைரக் ெகாடு வருதி(
இரதம் எனக் கூறேலாடும் $கந்த.01359.2
முன்னம் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெநாடி வைரயில் தந்திடலும் அதன் இைடேய
ெமாய்ம்பில் புக்குப் $கந்த.01359.3
பின்ன(வரும் அைமச்ச(கள் தம் ெதாைக பரவ மத(ப்பிெனாடு ெபய(தல்
உற்றான். $கந்த.01359.4
வடுவான்
C
ேபாலும் இனித் தாரகன் என்றவன் சீ(த்தி விைரவில்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01360.1
கூடிேய புரள்வதுவும் அரற்றுவதும் காப்பதும் ஆம் ெகாள்ைகத்து என்ன
$கந்த.01360.2
நCடு சாமரத் ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.) பல விரட்ட ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.)
ஒலியல் நிமி(ந்து_வி.எச்.(நிமி(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வசப்
C $கந்த.01360.3
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) ேச( தவள மதிக் குைட
நிழற்ற_குைற.எச்.(நிழற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வலம்புrகள் ெபrதும் ஆ(ப்ப.
$கந்த.01360.4
ஈமத்ேத நடம் புrயும் கண் நுதேலான் எடாத சிைல என்ன மாேலான் $கந்த.01361.1
மாமத்ேத எனக் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முழுவயிரத்
தண்டம் ஒன்று வயிரக் கண்ைடத் $கந்த.01361.2
தாமத்ேத( ெபறுகின்ற மடங்கல் பல ஈ(ந்து வரும் சகடத் திண்கால் $கந்த.01361.3
ேசமத்ேத( மிைசப் ேபாத ஏைனயபல் பைடக் கலமும்
ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நண்ண. $கந்த.01361.4
ஒற்ற( கூவிய ேவைல ஏற்று எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அவுண( கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஒருங்கு ெசல்லக் $கந்த.01362.1

ெகாற்ற மால் கrபrேத( இனத்திெனாடு
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈண்டக் குழவித்
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) $கந்த.01362.2
கற்ைற வா( சைடக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) வாங்கிய ெபான் மால்வைரையக்
காவலாகச் $கந்த.01362.3
சுற்று மால் வைரெயன்னப் பைடத்தைலவ( பஃேறrல் துவன்றிச் சூழ.
$கந்த.01362.4
ெமாய் அம( ெசய் ேகாலெமாடு முப்புரேமல் நடந்தருளும் முக்கண் மூ(த்தி
$கந்த.01363.1
ைப அரவின் தைலத்துஞ்சும் கைண தூண்ட மூண்ட தழல் பதக( ஆேனா(
$கந்த.01363.2
ெமய் உடலம் முழுதும் நுங்கத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெகாள்ளப்
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தூம மிைசக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்னச் $கந்த.01363.3
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முடி அவுண( ெபரும்
கடலினிைட எழும் பூழி ேசட் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓங்க. $கந்த.01363.4
கா(க் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) அன்ன திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) கrமீ தும் பrமீ தும்
கடிதில் தூண்டும் $கந்த.01364.1
ேத(க்குன்றம் அதன் மீ தும் வயவ(கள் தம் கரங்களினும் ெசறி பதாைக
$கந்த.01364.2
ஆ(க்கின்றது உய(ந்து_வி.எச்.(உய(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓங்கி
அைசகின்றது எம் மருங்கும் அம் ெபான் நாட்டில் $கந்த.01364.3
தூ(க்கின்ற பூழியிைனத் துைடக்கின்ற பrேச ேபால் துவன்றித் ேதான்ற.
$கந்த.01364.4

வாைக உள பல்லியமும் இயம்பத்தன் நக(
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மன்ன(_ெப.(மன்ன(_ெப.)
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $கந்த.01365.1
ஏகியேதா( படி ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உவr
மிைசக் கங்ைககள் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்து
மாேபால் $கந்த.01365.2
சாைக உள பன்மரனும் பல் பைடயும் குன்றுகளும் தடக்ைக ஏந்திச் $கந்த.01365.3
ேசகுைடய ெபரும் சீற்றப் பூத( பைட ஆ(த்து எதி(ந்து ெசன்றதன்ேற. $கந்த.01365.4
எல்ேலாரும் ெதாழு தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) குமரன் அடி
இைண வழுத்தி_வி.எச்.(வழுத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இகல்
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பூத( $கந்த.01366.1
கல்ேலாடும் மரேனாடும் கைதேயாடும் கணிச்சிேயாடும் கழுமுள் வச
C
$கந்த.01366.2
வில்ேலாடும் கைணேயாடும் ேவேலாடும் ேநமி ெயாடும்
மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.01366.3
அல்ேலாடும் புைரயு மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) அவுண( பைட எதி(
சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அம( ெசய்திட்டா(.
$கந்த.01366.4
எண் உறு பைடகள் இவ்வாறு எதி(தழC இ அடரும் ேவைல $கந்த.01367.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உறு பூழி என்னும் விrதரு புைக மீ ச்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.01367.2
மண்_ெப.(மண்_ெப.) உறு குருதியான வன்னிைய மாற்றுவா( ேபால் $கந்த.01367.3
கண் உறும் இைமேயா( கண்கள் கடிப்புனல் கான்ற அன்ேற. $கந்த.01367.4
இrந்திடல் இன்றி ேந( வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏற்று
அம( புrதலாேல $கந்த.01368.1

ெசாrந்திடு குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ெபாங்கத் ேதாேளாடு
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) துள்ளச் $கந்த.01368.2
சrந்திடும் குட(கள் சிந்தத் தானவ( பல்ேலா(_ெப.(பல்ேலா(_ெப.) மாயப்
$கந்த.01368.3
ெபாருந்திறல் வயத்தால் ேமலாம் பூதரும் சிலவ( பட்டா(. $கந்த.01368.4
ேதருைடத் ெதறிந்து_வி.எச்.(ெதறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாய்மாத்
திறத்திைனச் சிைதத்து_வி.எச்.(சிைத_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நCக்கி_வி.எச்.(நCக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01369.1
ஆருைடத் திகிrச் சில்லி அங்ைகயால் எடுத்துச் சுற்றிப் $கந்த.01369.2
ேபாருைடத் திறேலா( தம்பால் ெபாம்ெமன நடாத்தும் ெபாற்பால் $கந்த.01369.3
காருைடப் பூத( சில்ேலா( கண்ணேன ேபான்றா( அன்ேற. $கந்த.01369.4
ேத( பrத்து எழுந்து மண்ணில்_ெப.(மண்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ெசல் உறாப் பவளச்
ெசங்கால் $கந்த.01370.1
கா( பrத் தன்ன ேதாைகக் கவனவாம் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) யீட்டம் $கந்த.01370.2
ேபா( பrத்து ஒழுகு சீற்றப் பூத(கள் புைடத்துச் சிந்திப் $கந்த.01370.3
பா( பrத்திடேவ ெசய்தா( படிமகள் இடும்ைப தC(ப்பா(. $கந்த.01370.4
வால் உைடக் களிற்றின் ஈட்டம் வாrேய கரத்தால் எற்றிக் $கந்த.01371.1
கால் உைடத் திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத( கழல்களால்
உருட்டிக் காம(_ெப.(காம(_ெப.) $கந்த.01371.2
பால் உைடப் புரவித் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) பதங்களால் உழக்கிக் ெசன்றா(
$கந்த.01371.3
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) உைடத் தடக்ைக அண்ணல்
விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் வரC வர(.
C $கந்த.01371.4

வா( உரு புரைச பூண்டவன்களிற்று ஒருத்தல் யாவும் $கந்த.01372.1
சூ( உறு நிைலயவாகித் துஞ்சிய_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.) சூழப் $கந்த.01372.2
ேப( உறு குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) நCத்தம் பிறங்கு அழல் கதி( காணாது $கந்த.01372.3
கா( உற ஊ(ேகாள்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காட்சிைய
ஒத்தது அன்ேற. $கந்த.01372.4
கண் எதி( நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபா( ெசய் கா(
ெகழும் அவுண(ப் பற்றித் $கந்த.01373.1
துண் எனப் பூத( வசத்
C
துளங்கிய கலன் கேளாடும் $கந்த.01373.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைட இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெநாய்தின் வழ்வது
C
விசும்பில் தப்பி $கந்த.01373.3
மண்_ெப.(மண்_ெப.) இைட மின்னு ேவாடும் வருமுகில்
ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ேற. $கந்த.01373.4
ஆயிர ெவள்ள மாகும் கணவரும் ஆங்கண் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $கந்த.01374.1
பா இரும் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) பன் முைற
பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வசி
C $கந்த.01374.2
மாயிரும் தகுவ( தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) வரம்பில
படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்றா( $கந்த.01374.3
ஏ ெயன உலைகச் சிந்தும் இறுதி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) எழிலி ேபால்வா(.
$கந்த.01374.4
நிணம்_ெப.(நிணம்_ெப.) கவ( ஞமலி ஓ( சா( ெஞேரல் எனக் குைரப்பப் புள்ளின்
$கந்த.01375.1

கணங்களும் அலைக தானும் கறங்கிடக் கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.) ஓங்கிப்
$கந்த.01375.2
பிணங்களின் அடுக்கல் ஈண்டிப் ேப( அம( விலக்கி யா(க்கும் $கந்த.01375.3
அணங்குறு நிைலய_குறி.வி.மு.(நிைல_ெப.+அ_பட(.பன்.) வாகி அடுத்தன
நடுவண் அம்மா. $கந்த.01375.4
தைரத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) சிைலயது ஆக தறு கண் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
பூத( ஆேனா( $கந்த.01376.1
வைரத்துைண அன்ன தாேன வலி ெகழு குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) ஆகத்
$கந்த.01376.2
திைரத்திழி குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) நCராத் தC(ந்திடு திறேலா( யாக்ைக $கந்த.01376.3
அைரத்ெதன நடப்ப ஏற்றா( அவுணரும் அடுேபா( ெசய்வா(. $கந்த.01376.4
தத்துறு புரவித் திண்ேட(த் தானவ( நிகளத் தந்தி $கந்த.01377.1
பத்து நூறு ஒன்றில் வழப்
C
பழுமரப் பைண
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எற்றி $கந்த.01377.2
முத்தைல எஃகம் வசி
C முசலத்தில் புைடத்து ெமாய்ம்பால் $கந்த.01377.3
குத்தி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழக்கிப்
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகான்றன( பூதவர(.
C
$கந்த.01377.4
விழுந்தன படிவம் யாண்டும் விrந்தன கவந்த ேமன் ேமல் $கந்த.01378.1
எழுந்தன குருதித் தாைர ஈ(த்தன நCத்தம் ஆக $கந்த.01378.2
அழுந்திய இறந்ேதா( யாக்ைக ஆ(த்தன பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.)
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.01378.3

ெகாழும் தைச மிைசந்து_வி.எச்.(மிைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குைரைவ ஆட்டு அய(ந்த
கூளி. $கந்த.01378.4
கண்டனன் இைனய தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) தாரகன் கடிய சீற்றம் $கந்த.01379.1
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
ைவயம் நCங்கிக் குவலயம் இைசக்குப் புற்றுத் $கந்த.01379.2
தண்டம் ஒன்று எடுத்துப் பூதப் பைடயிைனத் தைரயில் வட்டி
C
$கந்த.01379.3
அண்டமும் குலுங்க ஆ(த்திட்டு அடிகளால் உழக்கிச் ெசன்றான். $கந்த.01379.4
அல் எனப் பட்ட ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அவுண( கட்கு அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.)
ைகயில் $கந்த.01380.1
கல் எனப் பட்ட தண்டால் புைடத்தலும் கரங்கள்_ெப.(கரங்கள்_ெப.)
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $கந்த.01380.2
பல் எனப் பட்ட சிந்திப் பாய்புனல் ஒழுக்கில் சாய்ந்த $கந்த.01380.3
புல்_ெப.(புல்_ெப.) எனப் பட்ட தம்மா பூத( தம் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) எல்லாம்.
$கந்த.01380.4
பிடித்திடு வயிரத் தண்டம் ெபரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பூத
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $கந்த.01381.1
முடித்திடல் புகேழா அன்றால் தாரக ெமாய்ம்பின் ேமேலான் $கந்த.01381.2
அடித்திடும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) கீ ண்டது அம்புவி அடிப்பான் ஓங்கி
$கந்த.01381.3
எடுத்திடும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) கீ ண்ட ெதண்டிைச அண்டச் சூழல்.
$கந்த.01381.4

தா(_ெப.(தா(_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா(பத் தாரகன் வயிரத்
தண்டம் $கந்த.01382.1
ேபா( இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெகாண்ேடா( ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) புயமுரம்
கரங்கள்_ெப.(கரங்கள்_ெப.) சிந்திக் $கந்த.01382.2
காருடம் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாந்தட் கணம்
எனத் துடிப்ப வட்டிப்
C
$கந்த.01382.3
பா( இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) தன்ைன எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) பா(
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆக்கிற்று அம்மா. $கந்த.01382.4
அன்று அr விடுத்த ஆழி ஆரமா
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தCேயான் $கந்த.01383.1
ெகான்றனன் அனிகம் என்னும் ெகாள்ைகயும் அவன்ேமல்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01383.2
வன்திறல் தம்பால் இல்லா வண்ணமும் மதித்து
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01383.3
நின்றில( பூத( ேவந்த( ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.)
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைடந்து ேபானா(.
$கந்த.01383.4
திண்கண நிைரயின் ேவந்த( சிந்துழிச் சீற்றம் தூண்ட $கந்த.01384.1
எண் கணம் ஆகி உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) இலக்கரும் சிைல கால்
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01384.2
மண்_ெப.(மண்_ெப.) கைண முழவம் விம்ம வயி( எழுந்து இைசப்ப வாங்கி
$கந்த.01384.3
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கைண மாr_ெப.(மாr.) தூவி அவுணைன ஒல்ைல
சூழ்ந்தா(. $கந்த.01384.4

சூழ்ந்தன( துரந்த வாளி ேதான் முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அவுணன்
யாக்ைக $கந்த.01385.1
ேபாழ்ந்தில ஊறது ஏனும் புண(த்தில புன்ைம ஆகித் $கந்த.01385.2
தாழ்ந்திடு நிரப்பின் ேமேலான் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
தைலைம தாங்கி $கந்த.01385.3
வாழ்ந்தவ( தமக்குச் ெசால்லும் ெசால்ெலன வறிதுமீ ண்ட. $கந்த.01385.4
தைரப்படப் புகழ் ைவத்துள்ள தாரகன் தடமா(பத்ைதப் $கந்த.01386.1
புைரபடச் ெசய்திடாது ெபாள்ெளனப் பட்டு
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01386.2
நிைர படத் திறேலா( உய்த்த ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கைண ஆன
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.01386.3
வைர படச் சிதறும் கல்லின் மாr_ெப.(மாr.) ேபால் ஆன அன்ேற. $கந்த.01386.4
விடு_ஏவ.(விடு_வி.) கைண மாrயாவும் மீ ண்டிட ெவகுண்டு
விண்ேணா(_ெப.(விண்ேணா(_ெப.) $கந்த.01387.1
பைட முைற வழங்கி நிற்பத் பதகன் ேமல் அைவகள் எய்தா $கந்த.01387.2
உைடய தம் வலியும் சிந்தி ஒல் என மறிந்து ெசல்லக் $கந்த.01387.3
கடவுள( அதைன ேநாக்கிக் கரங் குைலத்து இரங்கல் உற்றா(. $கந்த.01387.4
மற்றது காைல_ெப.(காைல_ெப.) தன்னில் வலியினால் வயிரத் தண்டம்
$கந்த.01388.1
சுற்றினன் தற் சூழ்கின்ற சுட( மணிக் கடுமான் ேத(கள் $கந்த.01388.2
எற்றினன் புைழக் ைக நCட்டி இலக்க( தம் ெதாைகயும் வாrப் $கந்த.01388.3
ெபான் தனுேவாடும் வழப்
C
புணrயின் மீ து விட்டான். $கந்த.01388.4

துளும்பிய அளக்க( தன்னில் சூழ் உற
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதங்கின் $கந்த.01389.1
வளம்படு பழுக்காய் வ(க்கம் மாருதம் எறியச் சிந்திக் $கந்த.01389.2
குளம்_ெப.(குளம்_ெப.) புகு தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) என்ன வழ்
C தரு ெகாற்ற
வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
$கந்த.01389.3
இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.)
புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வில்ேலாடு எழுந்து
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புைடயில் ேபானா(. $கந்த.01389.4
ெகாற்றவில் உழவன் வரC ேகாள் அr அதைன ேநாக்கிச் $கந்த.01390.1
ெசற்ற ேமாடு ஏகிச் ெசவ்ேவள் ேசவடி மனத்துள்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01390.2
பற்றிய தனுைவ வாங்கி பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) நூறு உய்த்துத் தCேயான்
$கந்த.01390.3
ெபான் தட மவுலி தள்ளிப் புணிrயும் நாண ஆ(த்தான். $கந்த.01390.4
ஆ(த்திடும் ஓைத ேகளா அண்ட(கள் அைனயன் மீ து $கந்த.01391.1
தூ(த்தன( மலrன் மாr_ெப.(மாr.) ேதான் முகன் அதைனக் காணா $கந்த.01391.2
ேவ(த்தனன் மான முற்றான் வரC ேகசr ேமல் அங்ைகத் $கந்த.01391.3
தா(த்தடம் தண்டம் உய்த்துத் தனது மான் ேதrல் ெசன்றான். $கந்த.01391.4
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒ( மாமுடி புைனஉழித்
தண்டம் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திறேலான் $கந்த.01392.1
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) மா(பகம் படுதலும் வழ்ந்தனன்
C
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01392.2
ெவன்றி ெமாய்ம் புைட ஆண்டைக_ெப.(ஆண்டைக_ெப.) அது கண்டு ெவகுண்டு
$கந்த.01392.3

குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) அன்ன ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) தாரகெனாடு ெபாரக்
குறித்தான். $கந்த.01392.4
குறித்ேத விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) புயன் தாரகக் ெகாடிேயான் எதி(குறுகி
$கந்த.01393.1
ெவறித்ேதன் மல(த் ெதாைட தூங்கு தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) கா( முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) குனியாப் $கந்த.01393.2
ெபாறித்ேத உறு கனல் வாளிகள் ெபாழிந்ேத அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
புரத்தில் $கந்த.01393.3
ெசறித்ேத உற வைளத்தான் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிைல தானவ( தைலவன்.
$கந்த.01393.4
ெபாழிந்தான் சரமைழ நம்மவன் புரேமலது ெபாழுதின் $கந்த.01394.1
இழிந்தான் சிைல உய(ந்தான் கைண ஈ( ஏழு ெதாட்டு இறுப்ப $கந்த.01394.2
அழிந்தாய் எைன எதி(ந்தாய் இதற்கு ஐயம் இைல என்னா $கந்த.01394.3
ெமாழிந்தான் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) தைன ெமாய்ம்பில்
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உய்த்தான். $கந்த.01394.4
ெபாருமூவிைல ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
ெபான் மா(பு_ெப.(மா(பு_ெப.) உறப் ெபாருமிப் $கந்த.01395.1
ெபரு ேமாக ேமாேட நின்றிடப் பின் அங்கு அது காணா $கந்த.01395.2
உருேமறு என அதி( தாரகனுடேன அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) துைணயாய்
$கந்த.01395.3
வருமூவரும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நால்வரும் மாறு உற்று அம( இைழத்தா(.
$கந்த.01395.4
அம( ெசய்திடும் எழுவரரும்
C
அவுணன் தனக்கு உைடயக் $கந்த.01396.1
குமரன் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) தைலக் ெகாண்டும் ேகாமானது காணா $கந்த.01396.2

எம(மற்று இவ( எல்ேலாரகளும் இrந்தா( ெபாருது என்னாச் $கந்த.01396.3
சம( முற்றிட வருதாரகத் தகுவன் முனம் அைடந்தான். $கந்த.01396.4
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கா( முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) இருகால் வைள உறேவ
குனித்து உகுேதன் $கந்த.01397.1
அருகா ெதாழுகிய தன்ைமயின் அவி( நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒலி எடுப்பத்
$கந்த.01397.2
திருகா ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைர யானவும் ெதருமந்தன அவுண(
$கந்த.01397.3
இரு காைதயும் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ெபாத்தின( ஏங்கு உற்றன(
இrவா(. $கந்த.01397.4
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ெகாண்டிடும் ஒலி ேகட்டலும் நடுங்கா ெவரு உற்றா(
$கந்த.01398.1
பூண் ெகாண்டிடு சிைல வாங்கலும் மகிழ் உற்றிடு புலேவா( $கந்த.01398.2
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) ெகாண்டிடும் முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ேவண்டின( அது
வந்திடச் சிறந்ேத $கந்த.01398.3
மாண் ெகாண்டதன் உருமுச் ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மயங்கித் தள(வது ேபால். $கந்த.01398.4
ேமதாவிய(கள் பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வரவாகு
C
$கந்த.01399.1
மாதாரு வன்ன சிைல தன்ைன
வைளத்து_வி.எச்.(வைள_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாைகத் $கந்த.01399.2
தாதா( பிைணயல்_ெப.(பிைணயல்_ெப.) புைனதாரகன் தன்ைன ேநாக்கித்
$கந்த.01399.3
தCதாம் அழல் ேபால் ெவகுண்ேட இது ெசப்புகின்றான். $கந்த.01399.4

ெபான்றா வலி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம(
ஆடிய பூத( தம்ைம $கந்த.01400.1
வன்தாழ் சிைல ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இடு
வரைர
C
வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) தன்னால் $கந்த.01400.2
ெவன்றாம் என உன்னிைன ேபாலும்
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்ைனக் $கந்த.01400.3
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆவி உண்பன் எனலும்
ெகாடிேயான் உைரப்பான். $கந்த.01400.4
மாயன் தைன ெவன்றவன் ேநமிைய மாசில் கண்டத் $கந்த.01401.1
ேதயும் படிேய புைனந்ேதன் வலி எண்ணுறாேத $கந்த.01401.2
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இங்கு அடுவாம் எனக் கூறிைன நCடு மாற்றம் $கந்த.01401.3
சீயம் தைனயும் நr ெவல்வது திண்ணம் ஆேமா. $கந்த.01401.4
சாரும் குறள் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைட யாைவயும் சாய்ந்தவர(
C
$கந்த.01402.1
ஆரும் ெதாைல உற்றன( நCயும் அய(ந்து நின்றாய் $கந்த.01402.2
வரம்_ெப.(வ
C
ரம்_ெப.)
C
புகல்வாய் விளிகின்ற விளக்கம் ேந(வாய் $கந்த.01402.3
பா( என் வலியால் உனது ஆவி படுப்பன் என்றான். $கந்த.01402.4
என்னும் துைணயில் சரம் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஏந்தல் உய்ப்பத்
$கந்த.01403.1
தன்னம் ைகயில் ஓ( சிைல வாங்கினன் தாரகப் ேப( $கந்த.01403.2
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) கடிது கைண ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) மாறு
தூண்டிச் $கந்த.01403.3
எவ்வக் ெகாடிேயான் ெதாடு வாளிைய ஏந்தல் காணா $கந்த.01404.1

அவ்வக் கைணகள் விடுத்ேத அைவ முற்று மாற்றக் $கந்த.01404.2
ைக விற்கு ஒருவன் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காைள_ெப.(காைள_ெப.) தன்ைனத் $கந்த.01404.3
ெதய்வப் பைடயால் முடிப்ேபன் எனச் சிந்ைத ெசய்தான். $கந்த.01404.4
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கனல் பைட தாரகன் விட வரவாகு
C
ெவகுண்டு பின்
$கந்த.01405.1
ெசம் கனல் பைட ஏவி அன்னது சிந்தேவ வருணப்பைட $கந்த.01405.2
அம் கண் உய்த்திட அவுண( ேகாமகன் அடுபுனற்கு இைற பைடயிைனத்
$கந்த.01405.3
துங்க முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
உய்த்தது துண்டம் ஆம் வைக கண்டனன். $கந்த.01405.4
இரவி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பைட அவுணன்
விட்டனன்_வி.மு.(விடு_வி.+ட்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பத(.ஒரு.)
இவனும் அப்பைட ஏவிேய $கந்த.01406.1
விைரவில் அன்னது ெதாைலவு கண்டனன் வரேமதகு
C
தாரகன் $கந்த.01406.2
உரம் மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தனி ஊைத
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைட உந்தினான் அது கந்த ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.)
$கந்த.01406.3
அருள் மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தனி அடியன்
மாற்றினன் அைனய ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பைடதைன விடா.
$கந்த.01406.4
அனில ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைட வறு
C அழிந்திட அவுண( ேகாமகன்
அம்புயன் $கந்த.01407.1

தனது ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பைட ஏவினான் அது தணிவு இல் ெசற்ற
ேமாடு ஏகலும் $கந்த.01407.2
வைன கருங்கழல் வரவாகுவும்
C
மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) பைட
தூண்டிேய $கந்த.01407.3
நிைனயும் முன் அது ெதாைலவு
ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) நிகrல்
வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) புகழேவ. $கந்த.01407.4
ஆய தன்ைமகள் கண்டுதாரகன் அற்புதத்தினன் ஆகிேய $கந்த.01408.1
ேமய வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) பைடகள் யாைவயும் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
மற்று இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) ெவன்றனன் $கந்த.01408.2
மாய நC(ைமயின் இங்கு இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.)
வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) ெகாள்ளுதும் இனி எனாத் $கந்த.01408.3
தCய புந்தியில் இைனய வாறு ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சிந்தைன ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமல். $கந்த.01408.4
ெதால்ைல மாையயின் விஞ்ைச தன்ைன நவின்று உளம் ெகாடு துண் என
$கந்த.01409.1
மல்லன் ேமவரு தாரகாசுரன் வடிவம் எண்ணில தாங்கிேய $கந்த.01409.2
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) தC( தரு பைட வழங்கினன் எங்கும் ஆகி இருள் குழாம்
$கந்த.01409.3
ஒல்ைல வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபால்
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ஒருவன்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம( புrயேவ. $கந்த.01409.4

கண்டு மற்று அது வான்_ெப.(வான்_ெப.) உேளா(கள்
கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏங்கின( முன்னேர
$கந்த.01410.1
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) நCள் இைட
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூத( ெவருண்டு பின்னரும்
ஓடினா( $கந்த.01410.2
மண்டு ேப( அம( ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அய(ந்திடும்
ஆன வரரும்
C
அச்ச ேமல் $கந்த.01410.3
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்றன(
முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) ெசய்தன( குணைல இட்டன( அவுணேர.
$கந்த.01410.4
தாரகப் ெபய( அவுண( ேகான் மாையயின் சமரும் $கந்த.01411.1
ஆரும் அச்சுறு கின்றதும் ஆடல் ெமாய்ம் புைடேயான் $கந்த.01411.2
ேப( அழல் ெபாறி கதுவுற ேநாக்கிேய பிறங்கும் $கந்த.01411.3
வரபத்திரன்
C
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பைட எடுத்தனன் விடுவான்.
$கந்த.01411.4
துங்க உக்கிரச் சிம்புள் மாப்பைடயிைனத் தூேயான் $கந்த.01412.1
ெசம்ைக பற்றலும் அன்னது தாரகன் ெசயலால் $கந்த.01412.2
அங்கண் நின்றிடு மாைய கண்டு அச்சம் உற்று அழுங்கிப் $கந்த.01412.3
ெபாங்கு பானுமுன் இருள் என
முடிந்த_ெப.எச்.(முடி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அப்ெபாழுேத. $கந்த.01412.4
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) புண(ப்பு உறு மாைய தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
உைடதலும் தமியாய் $கந்த.01413.1

முன்பு நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட(.ஒரு.) ஓ( தாரகன் ெமாய்ம்பு
உளான் தன்ைனப் $கந்த.01413.2
பின்பு மாையயில் படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ(
சூழ்ச்சிையப் பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01413.3
மின் ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ேதைரவிட்டு ஓடினான் விைரவில். $கந்த.01413.4
தாரகன் ெதாைலந்து ஓடலும் தனக்கு இைண இல்ேலான் $கந்த.01414.1
ேபா( அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவன் இட்டவன்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மிைசப் புத்ேதள் $கந்த.01414.2
வரC ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைட விடுப்பது வரம்_ெப.(வ
C
ரம்_ெப.)
C
அன்று
என்னாச் $கந்த.01414.3
சீrது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூணியுள் அன்னைதச்
ெசறித்தான். $கந்த.01414.4
அற்ற ேபா( வலித் தாரகன் பின் வைரந்தணுகிப் $கந்த.01415.1
பற்றி நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ெகாடு புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) தைனப்
பிணித்து_வி.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எைனப் பணித்த
$கந்த.01415.2
ெகாற்ற ேவலன்_ெப.(ேவலன்_ெப.) முன் உய்க்குவன்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) எனக் குறித்து $கந்த.01415.3
மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தைனத் ெதாட(ந்தனன்
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வாகு. $கந்த.01415.4
ேவழ மா முகற்கு இளவைல உன்னிேய வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
$கந்த.01416.1
ஆழி மால் கடலாம் என ஆ(த்துைவ தணுகச் $கந்த.01416.2

சூழு மாையயின் இருக்ைக ஆம் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) கிரவுஞ்சப்
$கந்த.01416.3
பாழி ஒன்று ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளித்தனன்
தாரகப் பாதகன். $கந்த.01416.4
முன்னம் ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ேபாகிய பூைழ உள் முடுகிப்
$கந்த.01417.1
ெபான்னின் வாைகயந் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) உைட
ஆண்டைக_ெப.(ஆண்டைக_ெப.) புகலும் $கந்த.01417.2
அன்னது ஓ( வைர அகம் எலாம் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கதிrன் $கந்த.01417.3
மன்னேன_ெப.(மன்னன்_ெப.+ஏ_சாr.) ஏகுறா இருள் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
ேபான்று ைவகியேத. $கந்த.01417.4
நCளு மால் இருள் பட(தலும் சில் விைட ெநறியால் $கந்த.01418.1
தாளின் ஒற்றிேய பட(ந்தனன் தாரகற் காணான் $கந்த.01418.2
ஆளி ெமாய்ம்புைட ேமைலேயான் அடுக்கலின் புண(ப்பான் $கந்த.01418.3
மீ ளுகின்றது ஓ( ெநறிையயும் கண்டிலன் ெவகுண்டான். $கந்த.01418.4
ெசற்ற மிக்கவன் மாைய இவ்வைர எனச் சிந்தித்து $கந்த.01419.1
உற்ற காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அவுணன்
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கிரவுஞ்சப் $கந்த.01419.2
ெபாற்ைற அன்னது கண்டு ேமாகத் துயில் புrந்து $கந்த.01419.3
மற்றவன் தனது உண(விைன ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) ெசய்ததுேவ.
$கந்த.01419.4
இயல் இைசத் தமிழ் முனிவரன் இைசத்த சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) இைசவால்
$கந்த.01420.1

வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) உைடத் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வாகுைவ அவ்வைர
மிகவும் $கந்த.01420.2
மயல் உைடப் ெபருமாயம் அது இயற்றலும் மயங்கித் $கந்த.01420.3
துயிலல் உற்றனன் ெதால்ைலயின் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) எலாம் துறந்ேத.
$கந்த.01420.4
அம் மைலக் கேண முன்னவன் உறங்கலும் அைனய $கந்த.01421.1
ெசம்மலுக்கு இைளேயா( இரு நால்வரும்
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01421.2
தம் இனத்த( ஓ( இலக்கரும் சாரத( பலரும் $கந்த.01421.3
விம்மல் உற்றன( சிைற இலாப் பறைவயின் ெமலிந்தா(. $கந்த.01421.4
உைடந்து ேபாயின தாரகன் தன்ைன நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) உரேவான்
$கந்த.01422.1
ெதாட(ந்து_வி.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசன்றனன் மீ ண்டிலன்
அவெனாடும் துன்னி_வி.எச்.(துன்னு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01422.2
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவற்பினில் ேபா(
புrவான் ெகாேலா அங்கட் $கந்த.01422.3
பட(ந்து_வி.எச்.(பட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாடுதும் யாமும் என்று
எண்ணின( பலரும். $கந்த.01422.4
எண்ணிேய இைசந்து_வி.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைளேயா(
எண் மரும் இலக்கம் $கந்த.01423.1
நண்ணும் வரரும்
C
பாrடம் தன்னுள் நாயகரும் $கந்த.01423.2
அண்ணல் வான்_ெப.(வான்_ெப.) பைட ஏந்திேய ஆயிைட
அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01423.3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உலாவுறு கிரவுஞ்சம் எய்தின( விைரவில். $கந்த.01423.4

ஆய ெவற்பினில் வரவாகுப்
C
ெபய( அடேலான் $கந்த.01424.1
ேபாய பூைழயுள் மற்றவ( யாவரும் புகலும் $கந்த.01424.2
தCய ெதால்வைர முன்னவற்கு இைழத்திடு திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ேபால்
$கந்த.01424.3
மாயம் எண்ணில புrதலும் மயங்கிேய வதிந்தா(. $கந்த.01424.4
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) வரவாகு
C
ெபய( அண்ணலும் வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
$கந்த.01425.1
மற்றி யாவரும் மயங்கலும் தாரகன் வாரா $கந்த.01425.2
உற்று ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) மாையயால் இவ( எலாம் ஒருங்ேக $கந்த.01425.3
இற்று உளா( என மகிழ்ந்து மால் வைர மிைச எழுந்தான். $கந்த.01425.4
அண்ட மீ மிைச நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வானவ(கள்
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அைனத்தும் $கந்த.01426.1
கண்டு கடபுனல் பனிவர அரற்றிேய கலங்கிக் $கந்த.01426.2
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துன்ெபாடு பைத
பைதத்து ஓடின( கூளித் $கந்த.01426.3
தண்டம் யாைவயும் ெவருவின தைலவ( இன்ைமயால். $கந்த.01426.4
மைலயின் மீ மிைச ெயழுதரு தாரகன் மற்ேறா( $கந்த.01427.1
தைலைம ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விரத ேமல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தானவ(கள் $கந்த.01427.2
பலரும் வந்து-வந்து_அ.ெதா.(வந்து-வந்து_அ.ெதா.) ஆ(த்தன( சூழ்தரப் ைபம்
ெபான் $கந்த.01427.3
சிைலயது ஒன்றிைன வாங்கிேய ெசருநிலம் ெசன்றான். $கந்த.01427.4

நCடு தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) சிைல நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒலி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நCள் சரங்கள் $கந்த.01428.1
ேகாடி ேகாடி மற்ெறாரு ெதாைட ஆகேவ ெகாளுவி $கந்த.01428.2
ஆடல் ேச( தரு பூத( ேமல் ெபாழிதலும் அலமந்து $கந்த.01428.3
ஓடல் உற்றன( திைசயினும் விண்ணினும் உைலந்ேத. $கந்த.01428.4
ஆன காைலயின் நாரதன் இைனய கண்டு அழுங்கி $கந்த.01429.1
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) துண் என விய(ப்புற வழிக் ெகாடு
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01429.2
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) தம்ெமாடு
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புத்ேதளி( $கந்த.01429.3
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) நின்றேதா( கைடக் கூைழ
ேச(ந்தான். $கந்த.01429.4
அrது மாதவம் புr தரு நாரதன் அடலின் $கந்த.01430.1
விரவு மாயிரம் பூத ெவள்ளத்ெதாடு ேமவும் $கந்த.01430.2
கருைண ேச( அறு முகத்தாைனக் கண்டு கண் களித்துச் $கந்த.01430.3
சுர( கேளாடு ேபாய் இைறஞ்சிேய இைனயன ெசால்வான். $கந்த.01430.4
ஐய நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) பைட வர(கள்
C
ெபரும் சம( ஆடி $கந்த.01431.1
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) தானவ( தாைனகள் வரவர வட்டிச்
C
$கந்த.01431.2
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மந்திrத் தைலவைர
அைமச்சைரச் ெசற்றுப் $கந்த.01431.3
ெபாய்யின் ெமாய்ம்புைடத் தாரகன் தன்ெனாடும் ெபாருதா(. $கந்த.01431.4

தைலக் கண் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரனும்
C
தம்பிய(
பிறரும் $கந்த.01432.1
இலக்க வரரும்
C
பா( இடத்தைலவ(கள் யாரும் $கந்த.01432.2
புைலக் ெகாடும் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) தாரகன் தன்ெனாடும் ெபாரத்தன்
$கந்த.01432.3
மைலக் கண் உய்த்தனன் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தைமச் சூழ்ச்சியின்
வலியால். $கந்த.01432.4
உய்த்த காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அவுணன்
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கிரவுஞ்சம் $கந்த.01433.1
ெமத்து மாையகள் அைனயவ(க்கு இைழத்தலும் ெவருவிப் $கந்த.01433.2
பித்த( ஆம் என மயங்கின( ேபாலும் ஆல் பின்ன( $கந்த.01433.3
இத்திறம் தைன உண(ந்தனன் தாரகன் என்ேபான். $கந்த.01433.4
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாரகன் மகிழ்ெவாடு
பறந்தைல ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01434.1
துரந்து நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ெபரும் தாைனையக் கைண
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெசாrய $கந்த.01434.2
முrந்து ேபாயின நிகழ்ச்சி யீது உயி(த்ெதாைக முற்றும் $கந்த.01434.3
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாயக அறிதிேய யாைவயும்
என்றான். $கந்த.01434.4
என்ற காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) நாரதன் உள்ளமும்
இைமேயா( $கந்த.01435.1
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாம் அய(கின்றதும் அமர(
ேகான் ெநஞ்சில் $கந்த.01435.2

துன்று ேசாகமும் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) ஆதிேயா( துயரும்
$கந்த.01435.3
ஒன்ற ேநாக்கிேய அறுமுகப் பண்ணவன் உைரப்பான். $கந்த.01435.4
ஆரும் இது ேகண் மின் அமர( ஆடுகளன் ஏகித் $கந்த.01436.1
தாரகைன ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெகாடு தடிந்து அவுண( ைவகும் $கந்த.01436.2
ஓ( அரணம் ஆன கிரவுஞ்ச கிr ெசற்ேற $கந்த.01436.3
வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
தைம ஓ( இைறயின் மீ ட்டிடுவன் என்றான். $கந்த.01436.4
எந்ைத இைவ கூறுதலும் யாரும் அைவ
ேத(ந்து_வி.எச்.(ேத(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01437.1
சிந்ைத உறுகின்றது உயி( ெசற்று முடிவு இல்லா $கந்த.01437.2
அந்தம் இல் மகிழ்ச்சியுடன் ஆடி இைச பாடிக் $கந்த.01437.3
கந்தன் அடி வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
புrந்தன( களிப்பால். $கந்த.01437.4
கந்த முருேகசனது காைல_ெப.(காைல_ெப.) முது பாகாய் $கந்த.01438.1
வந்தது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வந்திைன மகிழ்ச்சிெயாடு ேநாக்கிச் $கந்த.01438.2
சிந்ைத தனில் முந்தும் வைக ேத( அதைன வல்ேல $கந்த.01438.3
உந்துதி விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என உைரத்து
அருள ேலாடும். $கந்த.01438.4
என்ன இனிது என்று ெதாழுேத எழுவைகத்தாம் $கந்த.01439.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இனம் அது ஆகியவ( தாங்கள் புைடேபாதக்
$கந்த.01439.2
ெகான்னு உைனய தாம் முளவு_ெப.(முளவு_ெப.) ேகால் கயிறு பற்றித்
$கந்த.01439.3

துன்னு பrமான் நிைரகள் தூண்டி மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஆ(த்தான். $கந்த.01439.4
ஆன காைல_ெப.(காைல_ெப.) தனில் அண்டமும் ைவயம் $கந்த.01440.1
தானும் அங்கு உள தடங்கிr யாவும் $கந்த.01440.2
ஏைன மா கடலும் எண் திைச உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $கந்த.01440.3
மான ேவழமும் நடுங்கின மன்ேனா. $கந்த.01440.4
வாவு கின்ற பல மா நிைர தூண்டத் $கந்த.01441.1
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) தங்கள் சிைற தCrய ெசல்ேவான் $கந்த.01441.2
ேமவு ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) இரதம் விண்ெணறி ெகாண்ேட $கந்த.01441.3
ஏவரும் புகழ ஏகியது அன்ேற. $கந்த.01441.4
ஆதி அம் குமரன் அவ்வழி ெபான்ேத( $கந்த.01442.1
மீ து ெசல்லுதலும் விண்_ெப.(விண்_ெப.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) பல்ேவறு
$கந்த.01442.2
ஓதும் வண்ணமுடன் உற்று என வானில் $கந்த.01442.3
பூதேசைன புைட ேபாயின அன்ேற. $கந்த.01442.4
ேபா( அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புறகிட்டு எதி( பூத(
$கந்த.01443.1
ஆரும் ேந(ந்து ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆற்றெலாடு எய்த $கந்த.01443.2
நாரணன் தனது நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) மருகு ஆேனான் $கந்த.01443.3
தாரகன் திகழ் சம(க்களம் உற்றான். $கந்த.01443.4
கவன ேமாடு பட( காலினும் உந்திச் $கந்த.01444.1

சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) தனது ேசைனயது ஆேனா(
$கந்த.01444.2
உவr ஆம் என உறும் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01444.3
அவுண( தாைனைய அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி(
ெசன்றா(. $கந்த.01444.4
சகம் துதிக்க வரு சாரத( தாமும் $கந்த.01445.1
அகந்ைத உற்ற அவுணத் ெதாைக ேயாரும் $கந்த.01445.2
இகந்த வன்ைமெயாடு எதி(ந்து இகல் எய்தி $கந்த.01445.3
ெவகுண்டு ேப( அம( விைளத்திடல் உற்றா(. $கந்த.01445.4
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) ெகாள் ேநமிகள் கணிச்சிகள் தCவாய்ச் $கந்த.01446.1
சரங்கள் ஆதியின தானவ( விட்டா( $கந்த.01446.2
உரம் ெகாள் மால் வைரகள் ஓங்கும் எழுக்கள் $கந்த.01446.3
மரங்கள் விட்டன( மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) ெகழுபூத(. $கந்த.01446.4
முrந்த ேத( நிைர முடிந்தன மாக்கள் $கந்த.01447.1
ெநrந்த தானவ( ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேசாr
$கந்த.01447.2
ெசாrநிந் பூத( ெமய் துணிந்தன வானில் $கந்த.01447.3
திrந்த பாறுகள் ெசறிந்தன அன்ேற. $கந்த.01447.4
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) ெகாள் ெசம் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) நCத்தம் அது ஆகிக்
$கந்த.01448.1
கறங்கி ஓடின கவந்தம் ஓ( ேகாடி $கந்த.01448.2

மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) ெகாடு ஆடுவ வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) ெதாறும்
ஆகிப் $கந்த.01448.3
பிறங்கு கின்றன பிணம் ெகழு குன்றம். $கந்த.01448.4
அைனய வாறு இவ( அரும் சம( ஆற்றப் $கந்த.01449.1
புைனயல் வாைக உள பூத(கள் தம்மால் $கந்த.01449.2
விைனயம் வல்ல அவுண( ெவவ்வலி சிந்தி $கந்த.01449.3
இைனதேலாடும் இrகு உற்றன( அன்ேற. $கந்த.01449.4
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பைடத் ெதாைலவு தாரகன் ேநாக்கிக் $கந்த.01450.1
ெகான்_ெப.(ெகான்_ெப.) பைடத்த குனிவில் குனி வித்ேத $கந்த.01450.2
மின் பைடத்த பல ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைண தூவி $கந்த.01450.3
வன் பைடக் கணம் வருந்த_ெப.எச்.(வரு-வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நடந்தான்.
$கந்த.01450.4
நடந்து எதி(ந்த கண நாதைர எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.01451.1
ெதாட(ந்து_வி.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பல் கைண
ெசாrந்து_வி.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துரந்ேத $கந்த.01451.2
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) திகழ்ந்த இைமயத்து இைற
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01451.3
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திருைமந்தன் முன் உற்றான். $கந்த.01451.4
உற்ற காைல_ெப.(காைல_ெப.) தனில் ஒற்றைர ேநாக்கிக் $கந்த.01452.1
சற்று நCதி அறு தாரக ெவய்ேயான் $கந்த.01452.2
ெசற்றம் எனும் அழல் சிந்ைதயின் மூள $கந்த.01452.3

மற்று இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) ெகால் அரன் மாமகன் என்றான்.
$கந்த.01452.4
என்னலும் குமரன் இங்கு இவேன யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $கந்த.01453.1
மன்ன என்றிடலும் மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ஏறும் $கந்த.01453.2
துன்னு ேத( கடிது தூண்டி எவ(க்கும் $கந்த.01453.3
முன்னவன் மதைல முன்னுற வந்தான். $கந்த.01453.4
முழுமதி அன்ன ஆறு முகங்களும் முன் நான்கு
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01454.1
விழிகளின் அருளும் ேவலும் ேவறுள பைடயின் சீரும் $கந்த.01454.2
அழகிய_ெப.அ.(அழகு_ெப.) கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) ஈராறும் அணி மணித் தண்ைட
ஆ(க்கும் $கந்த.01454.3
ெசழுமல( அடியும் கண்டான் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெசப்பற் பாற்ேற. $கந்த.01454.4
தற்பம் அது உைடய சிந்ைதத் தாரகன் இைனய ஆற்றால் $கந்த.01455.1
சிற்பர மூ(த்தி ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திரு உரு
அைனத்தும் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01455.2
அற்புதம் எய்தி நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ேமல் அம(
ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) என்றால் $கந்த.01455.3
கற்பைன கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆதிக்
கடவுேள_ெப.(கடவுள்_ெப.+ஏ_சாr.) இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) ெகால்
என்றான். $கந்த.01455.4
இந்தவாறு உன்னிப் பின்ன( யா(க்கும் ேமலாகும் ஈசன் $கந்த.01456.1
தந்தது ஓ( வரமும் வரத்
C தன்ைமயும் வன்ைமப் பாடும் $கந்த.01456.2

முந்து தாம் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீரும்
முழுவதும் நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சீறிக்
$கந்த.01456.3
கந்தேவள் தன்ைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இைனயன கழறல் உற்றான். $கந்த.01456.4
நாரணன் தனக்கு மற்ைற நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) தனக்கும்
ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) $கந்த.01457.1
வாரணன் தனக்கும் அல்லால் மதி முடி அமலனுக்கும் $கந்த.01457.2
தாரணி தனில் எமக்கும் சமrைன இைழப்ப இங்கு ஓ( $கந்த.01457.3
காரணம் இல்ைல ைமந்தா வந்தது என் கழறுக என்றான். $கந்த.01457.4
அறவிைன புrந்ேத யா(க்கும் அருெளாடு தண்டம்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01458.1
இைறவன் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஈசன்
இைமயவ( தம்ைம நCங்கள்_பதி.ெப.(நCங்கள்_முன்.பன்.) $கந்த.01458.2
சிைற இைட ைவத்த தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) திருவுளம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நும்தம் $கந்த.01458.3
விறெலாடு வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) சிந்த விடுத்தனன் எம்ைம என்றான்.
$கந்த.01458.4
கூrய_ெப.அ.(கூrய_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைடக் குமர நாயகன்
$கந்த.01459.1
ேப( அருள் நிைலைமயால் இைனய ேபசலும் $கந்த.01459.2
ேபாrைன இைழத்திடும் பூட்ைக மாமுகத் $கந்த.01459.3
தாரகன் என்பவன் சாற்றல் ேமயினான். $கந்த.01459.4

ெசந்திருத் திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மா(புைடய
ெசங்கணான் $கந்த.01460.1
சுந்தரக் கலுழன் ேமல் ேதான்றிப் ேபா( ெசய்ேத $கந்த.01460.2
அந்தரக் கதி( புைர ஆழி உய்த்தது என் $கந்த.01460.3
கந்தரத்து அணிந்தது காண் கிலாய் ெகாேலா. $கந்த.01460.4
இன்று காறும் எம்முடன் இகலிப் ேபா( ெசயச் $கந்த.01461.1
ெசன்றுளா( யாவரும் சிறிது ேபாழ்தினுள் $கந்த.01461.2
ெபான்றுவா( இrந்தன( ேபாவ( அல்லது $கந்த.01461.3
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளா( இைல அது
வினவலாய் ெகாேலா. $கந்த.01461.4
முட்டி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சமrைன முயல முன்னம்
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.01462.1
விட்டிடு தைலவைர ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெவற்பினில் $கந்த.01462.2
பட்டிட இயற்றினன் பல கணங்கைள $கந்த.01462.3
அட்டனன் அவற்றிைன அறிந்திலாய் ெகாேலா. $கந்த.01462.4
ஆைகயால் எம்முடன் அம( இயற்றிேய $கந்த.01463.1
ேசாகம் அது அைடயைல சூல பாணி பால் $கந்த.01463.2
ஏகுதி பால நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என்று கூறலும் $கந்த.01463.3
வாைக அம் குமர ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) மரபில் கூறுவான். $கந்த.01463.4
தா(_ெப.(தா(_ெப.) அணி மைறயவன் ததCசி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மிைச
$கந்த.01464.1

நாரணன் விடுத்த ஓ( நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாள் ஆழிதன் $கந்த.01464.2
கூrைன இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய்க் குலாலன்
சக்கர $கந்த.01464.3
நC(ைம அது ஆனது வினவலாய் ெகால் நC. $கந்த.01464.4
சூற் புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) ேமனியான் துங்கச் ெசம் ைகயின் $கந்த.01465.1
பாற் படு திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) ேபால் பழியில் துஞ்சுேமா $கந்த.01465.2
ேவற்புறு பைடக்கு எலாம் இைறவன் ஆகு நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) $கந்த.01465.3
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) உயி( விைரவின்
உண்ணுமால். $கந்த.01465.4
உங்கள் ேப( ஆற்றல் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலைக ெவன்றன
$கந்த.01466.1
இங்கு நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) வருதலும் இைமப்பின் மாய்ந்தன $கந்த.01466.2
அம் கண் மா ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) உண்ட அமரும் ஆ( இருள் $கந்த.01466.3
ெபாங்கு ேப( ஒளி வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) விளிந்து
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபால். $கந்த.01466.4
ஈட்டிய மாையகள் எைவயும் தன்வழிக் $கந்த.01467.1
காட்டிய கிrையயும் கள்வ நின்ைனயும் $கந்த.01467.2
தCட்டிய ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெகாடு ெசற்றுச் ேசைனைய $கந்த.01467.3
மீ ட்டிடு கின்றனன் விைரவினால் என்றான். $கந்த.01467.4
என்றலும் சீறிேய இகலித் தாரகன் $கந்த.01468.1
குன்று உறழ் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) சிைல குனியக் ேகாட்டிேய $கந்த.01468.2
மின் திகழ் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒலி எடுப்ப விண்மிைசச் $கந்த.01468.3

ெசன்றிடும் அமரரும் தியக்கம் எய்தினா(. $கந்த.01468.4
எய்திய காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) எந்ைத கந்தேவள்
$கந்த.01469.1
ைகதனில் இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ( கா(
முகந்தைன $கந்த.01469.2
ெமாய்தனில் வாங்கி நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) முழக்கம் ேகாடலும் $கந்த.01469.3
ஐெதன உலகு எலாம் அழுங்கிற்று என்பேவ. $கந்த.01469.4
நாrயின் ேப( ஒலி நாதன் ேகாடலும் $கந்த.01470.1
ஆரணன் முதலிேனா( தாமும் அஞ்சினா( $கந்த.01470.2
ேப( உலகு எங்கணும் ேபதுற்று ஏங்கின $கந்த.01470.3
தாரக முதல்வனும் தைல_ெப.(தைல_ெப.) துளக்கினான். $கந்த.01470.4
துளக்கிய தாரக சூரன் ைகத்தலம் $கந்த.01471.1
ெகாளல் குr வில் உமிழ் ெகாள்ைகத்து ஆல் என $கந்த.01471.2
வளக்கதி( நுைன ெகழு வயிரவான் கைண $கந்த.01471.3
அளக்கரும் எண் இல ஆ(த்துத் தூண்டினான். $கந்த.01471.4
ஆயேதா( காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ஆறு மாமுகன்
$கந்த.01472.1
மீ உய( சிைலதனில் விைரவில் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) $கந்த.01472.2
சாயகம் தூண்டிேய தாரகா சுரன்_ெப.(சுரன்_ெப.) $கந்த.01472.3
ஏயின பகழிகள் யாவும் சிந்தினான். $கந்த.01472.4
சிந்திய காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ெசயி(த்துத் தாரகன்
$கந்த.01473.1

உந்தினன் பின்னரும் ஓ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கைண $கந்த.01473.2
கந்தனும் அைனயது கண்டு வல்ைலயின் $கந்த.01473.3
ஐந்திரு பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ெதாட்டு அவற்ைற நCக்கினான். $கந்த.01473.4
மீ ட்டும் அத்தாரகன் விசிகம் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைல $கந்த.01474.1
பூட்டிய_ெப.எச்.(பூட்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாங்கலும் புராr
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) $கந்த.01474.2
ஈட்டம் ஒடு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கைண ஏவி ஆங்கு
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) $கந்த.01474.3
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) துைண வில்லிைனத் துண்டம் ஆக்கினான். $கந்த.01474.4
ஆங்கு ஓ( சிைலையக் குனித்தான் அது காைல_ெப.(காைல_ெப.) தன்னில்
$கந்த.01475.1
எம்ேகா முதல்வன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாணியின் ஏந்து வில்லில்
$கந்த.01475.2
ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) வைகயா ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) பூட்டினன்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உய்த்தான் $கந்த.01475.3
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேகால் நடாத்தி வருதாரக ெவய்யன் மீ தில்.
$கந்த.01475.4
ேசரா( பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ேவலவன் ெசய்ைக ேநாக்கித் $கந்த.01476.1
தாரா( முடித் தாரக வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
தனது வில்லில் $கந்த.01476.2
ஓ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) வாளிகள் பூட்டினன் ஒல்ைல உய்த்து $கந்த.01476.3
நராய் விரவும் கைணயாைவயும் நCறு ெசய்தான். $கந்த.01476.4

ெவய்யான் அநந்தம் கைண தூண்ட விமலன்
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01477.1
துய்யான் அைவகள் அறுத்துக் கைண ேகாடி தூண்டி $கந்த.01477.2
ைமயா( அவுண( புகழ் தாரகமான ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) $கந்த.01477.3
எய்யாகும் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ெசறித்தான்
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) யாக்ைக எங்கும். $கந்த.01477.4
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேகாடி வாளி உறேலாடும் உருத்து நCசன் $கந்த.01478.1
இரு ேகாடி வாளி விட அன்னைத ஏவின்
நCக்கி_வி.எச்.(நCக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01478.2
முரு ேகாடிய தா(_ெப.(தா(_ெப.) அசுேரசன் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ெகாள் ைகயும்
$கந்த.01478.3
ெபாரு ேகாடும் வழ_குைற.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
C
விடுத்தான் இரு புங்க
வாளி. $கந்த.01478.4
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அங்கு இரண்டு சரமும் பட
மாைய ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கந்த.01479.1
தந்தங்கள் ைகேயாடு இறேலாடும் தள(ச்சி எய்தி $கந்த.01479.2
முந்தும் கைண ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) தன்ைன முனிந்து தூண்டிக்
$கந்த.01479.3
கந்தன் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேத(த் துவசம் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) கண்டு நின்றான்.
$கந்த.01479.4
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) இற்றது கண்டு
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) ெகாள் ெவய்ேயான் $கந்த.01480.1
வில்ைலக் கைண நான்கு இரண்டால் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) மீ து வட்டித்
C
$கந்த.01480.2

ெதால்ைலக் கனலின் கைண ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) தூண்டி அன்ேனான்
$கந்த.01480.3
ெசல் உற்ற திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத( பr பாெகாடு சிந்தி நின்றான்.
$கந்த.01480.4
ேவறு அங்கு ஒருேத( மிைச ேயறி ஒ( வில்ைல வாங்கி $கந்த.01481.1
நூைறந்து இருதC விசிகந்தைன ெநாய்தின் ஏவி $கந்த.01481.2
மாறு இன்றி ைவகும் பரமன் வடிவான ெசவ்ேவள் $கந்த.01481.3
ஏறும் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேத( வலவன் புயத்து எய்த உய்த்தான். $கந்த.01481.4
ெவன்ேறா( புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குமரன்
வியன் ேத( கடாவிச் $கந்த.01482.1
ெசன்ேறான் வருத்தந் ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) தCயவாளி $கந்த.01482.2
வன்ேறான் முகத் தாரகன் ெநற்றியுள் மன்ன உய்ப்பப் $கந்த.01482.3
ெபான் ேதாய் தனது தடந்ேதrல்
புலம்பி_வி.எச்.(புலம்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வழ்ந்தான்.
C
$கந்த.01482.4
வழ்
C உற்றிடலும் விழு ெசம்புனல் ெவள்ள மிக்ேக $கந்த.01483.1
தாழ் உற்ற பாrல் புகுந்ேத புைட சா(தல் உற்ற $கந்த.01483.2
பாழிக் கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) பrமா முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) பட்ட
ெசந்தCச் $கந்த.01483.3
சூழிக் களிற்றின் வதனத்தினும்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்ன.
$கந்த.01483.4

மன் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாரகன் அங்கண்
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வழ_குைற.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
C
$கந்த.01484.1
அன்னான் தனது பைடவர(
C அதைன ேநாக்கிக் $கந்த.01484.2
ெகான்னா(சினங் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அடுேபாைரக் குறித்து நம்பன் $கந்த.01484.3
ெதான்னாள் உதவும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ைமந்தைனச்
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகாண்டா(. $கந்த.01484.4
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) திகிrப் பைட ேதாமரம் துய்ய பிண்டி $கந்த.01485.1
பாலம் சுட( ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) எழு நாஞ்சில் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) தண்டம்
$கந்த.01485.2
ஆலம் கைணயங் குலிச ஆயுதம் ஆதி ஆக $கந்த.01485.3
ேவலும் பைடகள் ெபாழிந்து_வி.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆ(த்தன( எங்கும் ஈண்டி. $கந்த.01485.4
கறுத்தான் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தம்
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) கண்டு தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
கா( முகத்ைத_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) $கந்த.01486.1
நிறுத்தா வைளயாக் கைண மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
நCட_குைற.எச்.(நCடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உய்த்து $கந்த.01486.2
மறுத்தான் உைடய ெகாடும் தானவ( வாைக சிந்தி $கந்த.01486.3
அறுத்தான் விடுெதால் பைட யாைவயும் ஆடல் ேவேலான். $கந்த.01486.4
ெவய்தாகிய தCம்_ெப.அ.(தCம்_ெப.அ.) கைண மாr_ெப.(மாr.) விசாகன் மீ ட்டும்
$கந்த.01487.1
ெபய்தான் அவுண( முடி தன்ைனப் பிறங்கு மா(ைபத் $கந்த.01487.2

துய்த்தான் உறும் வாயிைன அங்ைகையத் ேதாைளத் தாைளக் $கந்த.01487.3
ெகாய்தான் குருதிக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) எங்கணும் ெகாண்டது அன்ேற.
$கந்த.01487.4
வில்ேலா( பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ேவலவன் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.)
ேகாலால் $கந்த.01488.1
அல் ஓடிய தCய மனத்தானவ( ஆயிேனாrல் $கந்த.01488.2
பல்ேலா(_ெப.(பல்ேலா(_ெப.) இறந்தா( குருதிக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நCந்திச் $கந்த.01488.3
சில்ேலா(கள் தத்தம் உயி(
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சிைதந்து ேபானா(.
$கந்த.01488.4
ைமக் கா( சிவந்தது எனும் தாரகன் ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.)
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01489.1
அக்காைல தன்னில் எழுந்ேத அயல்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01489.2
ெதாக்கா( தைம யாைரயும் காண்கிலன் துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) எய்தி
$கந்த.01489.3
நக்கான் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தம்
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) கண்டு நவிறல் உற்றான்.
$கந்த.01489.4
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வா( சைட ஈசன் நல்கிய
சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) இங்கு ஒருவன் ெபாரக் $கந்த.01490.1

ைக இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முகத்தின் ஊடு கவின்
ெகாள் ேகாடும் இழந்தனன் $கந்த.01490.2
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) எழுதி விழுந்தனன் ெபாரும் வலிய தாைனயும்
மாண்டன $கந்த.01490.3
ஐய வங்கு_ஏவ.(வ
C
ங்கு_வி.)
C
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தமியன்
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.பன்.)
அழகிதால் எனது ஆண்ைமேய. $கந்த.01490.4
தாவில் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைல வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சரங்கள் எண்ணில
தூண்டிேய $கந்த.01491.1
ேமவலான் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) உயி( குடிப்பதும் ெவல்லு கின்றதும்
அrயதால் $கந்த.01491.2
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) மாப்பைட ெதாடுவன் இங்கு இனி என்று சிந்தைன
ெசய்துபின் $கந்த.01491.3
ஏவரும் புகழ் தாரகா சூரன் இைனய ெசய்ைக இயற்றினான். $கந்த.01491.4
அடல் அr நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) ஆதி வானவப் $கந்த.01492.1
பைடயிைன யாைவயும் பவம் ெசய்தாரகன் $கந்த.01492.2
விட விட வந்தைவ ெவருவி ேமைலேயான் $கந்த.01492.3
புைடதனில் ஒடுங்கிேய ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்றேவ. $கந்த.01492.4
ெசம் கண் மால் அயன் முதல் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) மாப்பைட $கந்த.01493.1
துங்கெமாடு ஏகிேய துளங்கி ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) உைடப் $கந்த.01493.2
புங்கவன் பாங்கrல் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நிற்றலும் $கந்த.01493.3

அங்கு அது கண்டனன் அவுண( மன்னவன். $கந்த.01493.4
ஒருவினன் அகந்ைதைய உள்ளம் ஓ( இைற $கந்த.01494.1
ெவருவினன் விம்மிதம் மிகவும்
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.01494.2
எrகலுழ் விழியினன் இவைன ெவன்றிடல் $கந்த.01494.3
அrயது ேபாலும் என்று அகத்தில் உன்னினான். $கந்த.01494.4
பாங்கrன் மாது உைடப் பரமன் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பைட $கந்த.01495.1
ஈங்கினி விடுதும் என்று எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அப்பைட $கந்த.01495.2
வாங்கினன் அருச்சைன மனத்தினால் ஆற்றினான் $கந்த.01495.3
ஓங்கி இரும் சினமுடன் ஒல்ைல ஏவினான். $கந்த.01495.4
சங்கரன் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பைட தறுகண் ஆலமும் $கந்த.01496.1
புங்கவ( பைடகளும் பூத ராசியும் $கந்த.01496.2
அங்கத நிைரகளும் அளப்பில் சூலமும் $கந்த.01496.3
ெவங் கனல் ஈட்டமும் விதித்துச் ெசன்றேத. $கந்த.01496.4
கைல குலாம் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) முடிக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) மாப்பைட
$கந்த.01497.1
அலகிலா உயி(களும் அண்டம் யாைவயும் $கந்த.01497.2
உைலகுறாது அலமர உருத்துச் ேசறலும் $கந்த.01497.3
இைல குலாம் அயில் உைட எந்ைத ேநாக்கினான். $கந்த.01497.4
கந்தேவள் அைனயது கண்டு தந்ைதையச் $கந்த.01498.1
சிந்ைதயில் உன்னி ஓ( ெசங்ைக நCட்டிேய $கந்த.01498.2

அந்த ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைடயிைன அருளில் பற்றினான் $கந்த.01498.3
தந்தவன் வாங்கிய தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) என்னேவ. $கந்த.01498.4
ெநற்றியில் விழி உைட நிமலன் காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) $கந்த.01499.1
பற்றிய பைடயிைனப் பாணி ேச(த்தினான் $கந்த.01499.2
மற்று அது தாரக வலியன் கண் உறCஇ $கந்த.01499.3
இற்றது நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) திரு இனி என்று ஏங்கினான். $கந்த.01499.4
ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.) ேதவனா( ெதய்வத்
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பைட $கந்த.01500.1
ஏவினன் அதைனயும் எதி(ந்து பற்றினான் $கந்த.01500.2
மூ இரு முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) உைட முதல்வன் வன்ைமைய $கந்த.01500.3
நாவினில் ஒருவரால் நவிலல் பாலேதா. $கந்த.01500.4
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) அரன்மகன் அறத்தின் ேபா(
அலால் $கந்த.01501.1
தCயது ஓ( ைகதவச் ெசருவ துன்னலான் $கந்த.01501.2
மாையகள் ஆற்றிேய மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நான் $கந்த.01501.3
ஏ ெயன இயற்றுவன் அம( என்று எண்ணினான். $கந்த.01501.4
ைகயனும் இவ்வைக கருத்தில் உன்னிேய $கந்த.01502.1
ஒய் எனேவ கிரவுஞ்ச ெவற்பின் முன் $கந்த.01502.2
ைவயெமாடு ஏகி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) வல்ல மாையகள் $கந்த.01502.3
ெசய்குதி ெசய்குதி என்று ெசப்பினான். $கந்த.01502.4
ெசப்பிய இறுவைர கிரவுஞ்சம் திகழ் உறு மாையயின் நிகழ் உன்னி $கந்த.01503.1

முப்புர வைக பல என நிற்ப முரனு உறு தாரக முதல்வன்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $கந்த.01503.2
அப்புர நிருத(கள் என நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.)
அகல்வைர பல பல முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ஆக $கந்த.01503.3
ஒப்பறு சூரன் அது இைளேயானும் உரும் என அைவ இைட உலவு உற்றான்.
$கந்த.01503.4
ேவைலகள் உருவிைன வைர ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விசயம் அது உைடயது ஒ( அசுேரசன் $கந்த.01504.1
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) அது இறுதியில் உலகு
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கைன ஒலி
அனல்கள் என நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.01504.2
சீலம் இன் முதுகிr ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேநமித் திருவைர சூழ் தரும் இருள்
ஆக $கந்த.01504.3
மால் கr முகமுள அவுணத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) வைர அறு பாrட
நிைரயானான். $கந்த.01504.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) முதல் உள சுர( ைவகும் ஏழ் உடன்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திைச ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) ேபால் $கந்த.01505.1
அந்த ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கிr வரேலாடும் அருகினில் உறுகுல கிr
ஆகித் $கந்த.01505.2
தந்தியின் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) உள அவுணன் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) சட சட
முதி( ஒலி உடன் வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.)
$கந்த.01505.3
முந்திய தம் தமது உரு மாறி முைற முைற
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட(.ஒரு.) ஒ( திறேன ேபால்.
$கந்த.01505.4

வாயுவின் உரு என மைல ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மதகிr முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) உள பதகன் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $கந்த.01506.1
ேதயுவின் உரு என வரல் உற்றான் திrயவும் ெநடுவைர விைரேவாடும்
$கந்த.01506.2
காய் கனல் உகு ெஞகிழிகள் ஆகிக் ககன மது இைட உற மிைடகாைல
$கந்த.01506.3
ஆயிர ேகாடி ெவய்யவேர ேபால் அலமரல் உற்றனன் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
இல்லான். $கந்த.01506.4
அவ்வைக தாரகன் வைரேயாடும் அளவறு மாையயின் வடிவு எய்தி $கந்த.01507.1
எவ்விைடயும் ெசறிதரல் ஓடும் எம் ெபருமான் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
இைவ காணாத் $கந்த.01507.2
ெதவ் வலி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறும்
இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) ஆவி சிந்துவன் என்று உளம் மிைச ெகாண்ேட
$கந்த.01507.3
ைகவரு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட தைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இைனயன சில ெமாழி
கழறுற்றான். $கந்த.01507.4
தாரகன் என்பது ஓ( ேபேராைனச் சஞ்சலம் உறு கிரவுஞ்சத்ைத $கந்த.01508.1
ஓ( இைற ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முன்
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) கீ றி உள் உயி( உண்டு புறத்து ஏகிப் $கந்த.01508.2
பா( இட( தம்ைம இலக்கத்து ஒன்பதின்ம( ஆக உைரக்கின்ற $கந்த.01508.3
வரைர
C
மீ ட்டி இவண் வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்ேற
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட தன்ைன விடுத்திட்டான். $கந்த.01508.4
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) விட்டிடு தனி ைவேவல் ெசரு
முயல் தாரகன் வைரேயாடும் $கந்த.01509.1

ஆய் இைட ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புண(ப்பு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அகிலமும் அழி தரு ெபாழுதின் கண் $கந்த.01509.2
மாையயினால் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உலகு எங்கும்
மலிதரும் உயி(களும் மதி சூடும் $கந்த.01509.3
தூயவன் விழி அழல் சுடுமா ேபால் துண் என அட்டது சுர( ேபாற்ற. $கந்த.01509.4
அரண்தரு கழல் கால் ஐயன் அறுமுகத்து
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீற்றம் $கந்த.01510.1
திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
வடுவின் ேவறாய்ச் ெசன்றேத எனவு நான்கு $கந்த.01510.2
முரண் தரு தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அண்ணல் முத்தைல
பைடத்த சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) $கந்த.01510.3
இரண்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பைடயாய் வந்தது என்னவும் ஏகிற்று அவ்ேவல்.
$கந்த.01510.4
முடித்திடல் அrய மாய மூr நC(க் கடைல வற்றக் $கந்த.01511.1
குடித்திடுகின்ற ெசவ்ேவல் கூற்றம் வந்திடுதல் ஓடும் $கந்த.01511.2
தடித்திடும் எயிற்றுப் ேபழ் வாய்த் தாரகன் இதைனப் பற்றி $கந்த.01511.3
ஒடித்திடு கிற்ேபன் என்னா ஒல் என உருத்து வந்தான். $கந்த.01511.4
அச்சம் ஒ( சிறிதும் இல்லா அவுண( ேகான் உவணன் ேமல் ெசல் $கந்த.01512.1
நச்சு அரவு என்னச் சீறி நணுகலும் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
மா(பு_ெப.(மா(பு_ெப.) என்னும் $கந்த.01512.2
வச்சிர வைரயின் மீ து வான்_ெப.(வான்_ெப.) உரும் ஏறு உற்று என்னச்
$கந்த.01512.3
ெசச்ைச அம் ெதrயல் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
ெசலுத்தும் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
பட்டது அன்ேற. $கந்த.01512.4

தாரகன் மா(பம் என்னும் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ெபரு வைரையக் கீ ண்டு
$கந்த.01513.1
சீrய கிரவுஞ்சத்தில் ேச(ந்து_வி.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பட்டு
உருவிச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01513.2
வரமும்
C
புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விளங்கியது என்ன
அங்கட் $கந்த.01513.3
ேசாrயும் துகளும் ஆடித் துண் என மீ ண்டது அன்ேற. $கந்த.01513.4
மீ ண்டிடுசீற்ற ைவேவல் ெவற்பினுள் துஞ்சு கின்ற $கந்த.01514.1
ஆண் தைக வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
தம்ைம ஆயிைட எழுப்பி வான்_ெப.(வான்_ெப.)
ேபாய் $கந்த.01514.2
மாண் தகு கங்ைக ேதாய்ந்து_வி.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாலிய
வடிவாய் ஐயன் $கந்த.01514.3
தூண்டிய கரத்தில் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதான்ைம
ேபால் இருந்தது அம்மா. $கந்த.01514.4
தண்டம் அது இயற்றும் கூ(ேவல் தாரக அவுணன் மா(பும் $கந்த.01515.1
பண்டு உள வைரயும் பட்டுப் பறிந்த ேப( ஓைச ேகளா $கந்த.01515.2
விண்டது ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) என்பா( ெவடித்தது ேமரு என்பா( $கந்த.01515.3
அண்டம் அது உைடந்தது என்பா( ஆயின( அகிலத்து உள்ேளா(. $கந்த.01515.4
வடித்தைத அன்ன கூ(ேவல் மா(ைப ஊடு அறுத்துச் ெசல்லத் $கந்த.01516.1
தடித்திடுகின்ற யாக்ைகத் தாரகன் அநந்த ேகாடி $கந்த.01516.2
இடித் ெதாைக என்ன ஆ(த்திட்டு இம் என எழுந்து துள்ளிப் $கந்த.01516.3

படித்தலம் தன்னில் வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
பைத
பைதத்து ஆவி விட்டான். $கந்த.01516.4
தடவைர அைனய ெமாய்ம்பில் தாரகன் ேவலால் பட்டுப் $கந்த.01517.1
புடவியில் வழா
C
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) ெபாள் என
வானில் துள்ளிக் $கந்த.01517.2
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உைடந்து என்ன ஆ(க்கும்
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) கலக்கம் எய்தி $கந்த.01517.3
உடுகணம் உதி(ந்தது அஞ்சி ஓடினன் இரவி என்ேபான். $கந்த.01517.4
தள(ந்திடல் இல்லா வரத்தாரகன்
C
பட்டு வானில் $கந்த.01518.1
கிள(ந்தனன் வழும்_ெப.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
C
எல்ைலக் கீ ழ்
உறு பிலமும் பாரும் $கந்த.01518.2
பிளந்தன வைரகள் யாவும் பிதி(ந்தன அதி(ந்தது அண்டம் $கந்த.01518.3
உளம் தடுமாறி ேயாலிட்டு ஓடின திைசயில் யாைன. $கந்த.01518.4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அளி சிறிதும் இல்லாத் தாரகன்
கிள(ந்து_வி.எச்.(கிள(_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வான்ேபாய் $கந்த.01519.1
மண்_ெப.(மண்_ெப.) இைட மறிந்ததன்ைம வன்சிைற
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாளில் $கந்த.01519.2
திண்ணிய_ெப.அ.(திண்ணிய_ெப.அ.) ேமரு இன்னும் ெசல்லலாம் ெகால் என்று
உன்னி $கந்த.01519.3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைட எழுந்து வல்ேல வழ்ந்தேத
C
ேபாலும் அன்ேற.
$கந்த.01519.4
ெவற்றியது ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கூ(ேவல்
ெவற்பிைன அட்டகாைலச் $கந்த.01520.1
ெசற்றிய பூழி யீட்டம் சிதறிய ெபாறிகள் எங்கும் $கந்த.01520.2

பற்றிய புைகயும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பரந்தன_வி.மு.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.) கரந்த தண்டம்
$கந்த.01520.3
வற்றிய_ெப.எச்.(வற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடல்கள் வானில்
கங்ைகயும் வறந்தது அன்ேற. $கந்த.01520.4
சிறந்திடு மாய ெவற்ைபத் திருக்ைக ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெபாடித்த காைலப்
$கந்த.01521.1
பிறந்திடு கின்ற தCையத் தC எனப் ேபசல் ஆேமா $கந்த.01521.2
அறிந்தவ( ெதrயில் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) அவுணன் ஆைகயினான்
ெமய்யில் $கந்த.01521.3
உைறந்திடு குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) துள்ளி உகுத்தவாறு
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற. $கந்த.01521.4
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உற்ற குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) தன்ைன
எறிந்தனன்_வி.மு.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) என்று
ெசவ்ேவள் $கந்த.01522.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உற்ற நதிைய
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தடிந்தேத என்ன ெவற்பில்
$கந்த.01522.2
ஊன் உற்ற ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உதித்திடும் ெபாறியின் ஈட்டம்
$கந்த.01522.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உற்ற கங்ைக புக்கு வறந்திடு வித்தது அன்ேற. $கந்த.01522.4
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) உைட ெநடுேவல் அட்ட சிலம்பினில் சிதறித்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01523.1

ெபாறிகளும் துகளும் ஆ(ப்பும் ெபாள்ெளனச்
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
$கந்த.01523.2
மறி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) முழுதும் அம் கண் வடைவயும்
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒன்றாகி $கந்த.01523.3
இறுதியில் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எழுந்தது ேபாலும் மாேதா.
$கந்த.01523.4
தந்தியின் வதனம் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாரக
அவுணன் மா(பில்_ெப.(மா(பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கந்த.01524.1
சிந்துறு குருதிச் ெசந்நC( திைர ெபாருது அைலத்து வசி
C $கந்த.01524.2
அந்தம் இல் நCத்தம் ஆகி அயில் பைட அட்ட குன்றில் $கந்த.01524.3
வந்திடு பூைழ புக்கு மறிகடல் மடுத்த_ெப.எச்.(மது_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்ேற. $கந்த.01524.4
விட்ட ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கந்தேவள் கரத்து இருப்பத் தCேயான் $கந்த.01525.1
பட்டதும் ெவற்பு மாய்ந்த பான்ைமயும் அவுண( யாரும் $கந்த.01525.2
ெகட்டதும் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மாலும்
ேகழ்கிள( கமலத் ேதவும் $கந்த.01525.3
முட்டு இல் ஆகமத்தின் ேவந்தும் முனிவரும் சுரரும் ஆ(த்தா(. $கந்த.01525.4
ஆடின( குமரற் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அம்
ைககள் உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) மீ து $கந்த.01526.1
சூடின( தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பூ மாr_ெப.(மாr.) தூ(த்தன( அவைனச்
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01526.2

பாடின( ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முன்னம் பன்
முைற பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்றா( $கந்த.01526.3
நCடிய_ெப.எச்.(நCடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உவைக என்னும்
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஆழும் நCரா(. $கந்த.01526.4
ஆங்கு அது காைல_ெப.(காைல_ெப.) தன்னில் அளப்பு இலா மாைய வல்ல
$கந்த.01527.1
ஓங்கல் அது இறப்ப அம் கண்
உறங்கிய_ெப.எச்.(உறங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.01527.2
தCங்குறு ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) நCங்கிக் கதும் எனச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசவ்ேவள் $கந்த.01527.3
பூம் கழல் வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாற்றிய_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புைடயின் நின்றா(.
$கந்த.01527.4
வா( உரு கழல் கால் வரC வாகுேவ முதலா உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $கந்த.01528.1
வர(கள்
C
தம்ைம எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) உைடக்
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ேநாக்கித் $கந்த.01528.2
தாரகன் வைர உள் பட்டுத் தகும் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) இன்றி நCவி(
$கந்த.01528.3
ஆருெநாந்தC(கள் ேபாலும் மாைய ஊடு அழுந்தி என்றான். $கந்த.01528.4
ெசய்யவன் இைனய வாறு சீ( அருள் புrய வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
$கந்த.01529.1
ஐய நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) அருள் உண்டாக அடியம் ஊறு அைடவது உண்ேடா
$கந்த.01529.2
ைமயேலாடு உறங்குவா( ேபால் மருவும் இன்புற்றது அன்றி $கந்த.01529.3

ெவய்யேதா( கிr மாயத்தால்
ெமலிந்து_வி.எச்.(ெமலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலம் இைறயும் என்றா(.
$கந்த.01529.4
என்றலும் வரC ெமாய்ம்பின் ஏந்தைல விளித்துச் ெசவ்ேவள் $கந்த.01530.1
ெவன்றிெகாள் சூரன் பின்ேனான் விட்டிடத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) முன்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01530.2
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) பைடயின் ேவந்ைத மற்று
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) கரத்தின்
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01530.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இது ேபாற்றுக என்ேற நவின்று நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
அருள் புrந்தான். $கந்த.01530.4
தாரகன் ேபாrல் துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சாரத( தம்ைம எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.01531.1
ஆரு நC( எழுதி( என்னா அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) எலாம் எழேவ
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01531.2
பாrட வனிகம் சூழப் பண்ணவ( பரவல் ெசய்யச் $கந்த.01531.3
சீrய வயவ( ஈண்டச் ெசருநிலம் அகன்றான் ெசவ்ேவள். $கந்த.01531.4
மாகவம் தங்கள் கூளி வாய்ப் பைற மிழற்ற ஆடும் $கந்த.01532.1
ஆக வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அங்கும்
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசம் கதி( ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அண்ணல் $கந்த.01532.2
ேசாக வந் தங்ெகாண் டுள்ள சுரருடன் அனிகம்
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01532.3
ஏகவந்து அம் கண் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இமகிr
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) தC(ந்தான். $கந்த.01532.4

அr அயன் மகத்தின் ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) அமர(கள் இலக்கத்து ஒன்பான்
$கந்த.01533.1
ெபாரு திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வயவ( ஏைனப் பூத(கள் யாரும் ேபாற்றத்
$கந்த.01533.2
திரு ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவேலான் ெதன்பால் ெசவ்விதின் நடந்து
ேமல்பால் $கந்த.01533.3
இரவி யில் இரவி ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இைமயவ(
சயிலம் ேச(ந்தான். $கந்த.01533.4
ஒப்பறு சூ( பின்ேனாைன ஒருவன் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அட்ட
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $கந்த.01534.1
இப்புற உலகின் உள்ளா( யாவரும் உண(வ( இன்ேன $கந்த.01534.2
அப்புற உலகின் உள்ளா( அறிந்திட யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01534.3
ெசப்புவன் என்பான் ேபாலச் ெசங்கதி(
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபானான். $கந்த.01534.4
பானு என்று உைரக்கும் ேமேலான் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) எலாம் ைகக்
ெகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_படெரா.ஒரு.) $கந்த.01535.1
ஏைனய மதியப் புத்ேதள் இரவினுக்கு அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) ஆனான்
$கந்த.01535.2
நான் இவற்றிைடேய ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நண்ணுவன் என்று ெசம்தC $கந்த.01535.3
வானவன் ேபாந்தது என்ன வந்தது மாைலச் ெசக்க(. $கந்த.01535.4
வம்பு அவிழ் குமுதம் எல்லா மல(ந்திடு மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) தன்னில்
$கந்த.01536.1

ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைட பயிலத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேவளுக்குத்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) முன் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.01536.2
அம்புதி முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) ஆயிற்று ஆைகயால் தானும் ெவற்றிக்
$கந்த.01536.3
ெகாம்ெபன விளங்கிற்று என்ன எழுந்தது குழவித் திங்கள். $கந்த.01536.4
எற்று எதி( மைலந்து நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இகல்
உைட அவுண( தம்ேமல் $கந்த.01537.1
காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) எனத் ேத( கடாவிக் கடும் சம( புrந்த ெவய்ேயான்
$கந்த.01537.2
மாற்றரும் ெசம் ெபான் மா(பில்_ெப.(மா(பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) வச்சிரப் பதக்கம்
இற்று $கந்த.01537.3
ேமல் திைச வழ்ந்தது
C
என்ன இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.)
வழங்கிற்று அன்ேற. $கந்த.01537.4
கானத்தின் ஏனம் ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கைன இருள்
சூழல் மற்று அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $கந்த.01538.1
ஏனத்தின் எயிற்ைற_ெப.(எயிறு_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.)
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.)
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) அதைனப்
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01538.2
ேகான் ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தண்டம் அந்தக் கூ(
எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) உகுத்த முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) $கந்த.01538.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஒத்து விளங்கு கின்ற தாரகா கணங்கள் எல்லாம்.
$கந்த.01538.4

அல் இது ேபாந்த காைல_ெப.(காைல_ெப.) ஆரமா மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
என்னக் $கந்த.01539.1
கல் என அருவி தூங்கும் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ெவற்பு ஒருசா( எய்தி
$கந்த.01539.2
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இதழ் வைசத் ேதவும் விண்டுவும் விண்ணின் ேதவும்
$கந்த.01539.3
பல் இைம ேயாரும் ெசவ்ேவள் பதமுைற
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசால்வா(. $கந்த.01539.4
வன்கேண உைடய சூ( பின் வருத்திட இந்நாள் காறும் $கந்த.01540.1
புன் கேண உழந்ேதம் அன்னான் ெபாருப்ெபாடு முடியச் ெசற்றாய் $கந்த.01540.2
உன் கேண வழிபாடு ஆற்ற உன் இனம் இன்ன ெவற்பின் $கந்த.01540.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) கேண இறுத்தல் ேவண்டும் தருதி இவ்வரம் அது
என்றா(. $கந்த.01540.4
பைசந்திடும் ஆ(வம் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பண்ணவ( இைனய தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $கந்த.01541.1
இைசந்தன( ேவண்டும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) எஃகு உைட அண்ணல் அம்
கண் $கந்த.01541.2
அைசந்திடும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) உன்னி அருள் ெசய்வது கண்டு
அன்ேனா( $கந்த.01541.3
தைசந்து ெமய் ெபாடிப்பத் துள்ளித் தணப்பில் ேப( உவைக பூத்தா(. $கந்த.01541.4
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) உமிழும் ேவேலான் ஒலி கழல்
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ேயாடும் $கந்த.01542.1
கண்ணைன முதலா உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) கடவுள( குழுவிேனாடும்
$கந்த.01542.2

பண்ணவ( கிrேமல் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பாங்கrல் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாந்த
$கந்த.01542.3
விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) புைனவன் தன்ைன விளித்து இைவ புகலல்
உற்றான். $கந்த.01542.4
புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) உறும் சூழ்ச்சி மிக்ேகாய் புங்கவராய் உேளாரும் $கந்த.01543.1
ெதாகல் உறு கண(கள் யாரும் துைணவரும் யாமும் ேமவ $கந்த.01543.2
அகல் உறும் இைனய ெவற்பின் அரும் கடி நகரம் ஒன்ைற $கந்த.01543.3
விகலமது இன்றி இன்ேன விதித்தியால் விைரவின் என்றான். $கந்த.01543.4
குழங்கல் ேவட்டுவக் ேகாைதய( ஆடலும் $கந்த.01544.1
கழங்கு ேநாக்கிக் களிப்பவன் மற்று இது $கந்த.01544.2
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) வகுப்பன் என்று அன்னவன் $கந்த.01544.3
தழங்கு நூபுரத்தாள் பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏகினான். $கந்த.01544.4
மகர ேதாரணம் வாrயின் மல்கிய $கந்த.01545.1
சிகர மாளிைக ெசம் ெபானின் சூளிைக $கந்த.01545.2
நிக( இல் பற் பல ெஞள்ளல்கள் ஈண்டிய $கந்த.01545.3
நகரம் ஒன்றிைன ஆயிைட நல்கினான். $கந்த.01545.4
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைரக் கண் அகன் ெபரு ெநாச்சியுள் $கந்த.01546.1
ைகவல் வித்தகக் கம்மிய( ேமலவன் $கந்த.01546.2
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) எவ(க்கும் இைறவன் இருந்திடத்
$கந்த.01546.3

ெதய்வ தக்குலம் ஒன்று ெசய்தான் அேரா. $கந்த.01546.4
மாற்றரும் ெபான் வைரயுள் மணிக்கிr $கந்த.01547.1
ேதாற்றி என்னச் சுட( ெகழு மாைழயின் $கந்த.01547.2
ஏற்ற ேகாட்டத்து இைழத்தனன் ேகசr $கந்த.01547.3
ஆற்று கின்ற அரதனப் பீடிைக. $கந்த.01547.4
இைனய தன்ைமயும் ஏனவும் நல்கிேய $கந்த.01548.1
மனுவின் தாைத வருதலும் மள்ள( தம் $கந்த.01548.2
அனிக ேமாடும் அமர(கள் தம் ெமாடும் $கந்த.01548.3
முைனயின் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட ெமாய்ம்பன் அங்கு ஏகினான்.
$கந்த.01548.4
அறு முகத்தவன் அந் நக( ஏகிேய $கந்த.01549.1
துறுமல் உற்றிடும் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ெபரும் தாைனைய
$கந்த.01549.2
இறுதி அற்ற இருக்ைக ெகாள் ஆவணம் $கந்த.01549.3
நிறுவலுற்று நிேகதனத்து எய்தினான். $கந்த.01549.4
இரதம் விட்டு அங்கு இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபான்
பாதுைக $கந்த.01550.1
சரணம் ைவத்துத் தணப்பரும் வரரும்
C
$கந்த.01550.2
சுரரும் உற்று உடன் சூழ்தரத் துங்கேவல் $கந்த.01550.3
ஒருவன் மற்று அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைறயுளின் ஏகினான். $கந்த.01550.4
ஊறு இல் ெவய்யவ( யாரும் ஒேரா வழிச் $கந்த.01551.1

ேசறல் எய்திச் ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என வில்
விடு_ஏவ.(விடு_வி.) $கந்த.01551.2
மாறு இல் ெசம் சுட( மா மணிப் பீடேமல் $கந்த.01551.3
ஏறி ைவகினன் யாrனும் ேமைல ேயான். $கந்த.01551.4
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) மற்றதிற் பூவினன் ஆதியாம் $கந்த.01552.1
விழுைம ெபற்றிடும் விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) யாவரும் $கந்த.01552.2
குழுமல்_ெப.(குழுமல்_ெப.) உற்றுக் குமரைன அவ்விைட $கந்த.01552.3
வழி படத் தம் மனத்திைட உன்னினா(. $கந்த.01552.4
புங்கவன் விழி ெபாத்திய அம்ைம தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.01553.1
ெசம் ைக தன்னில் சிறப்ெபாடு
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01553.2
கங்ைக தன்ைனக் கடவுள( உன்னலும் $கந்த.01553.3
அம் கண் வந்தைத அப்ெபரு மா நதி. $கந்த.01553.4
ேசாதி மாண் கலன் தூயன ெபான்துகில் $கந்த.01554.1
ேபாது சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) புைக மணி_ெப.(மணி_ெப.) பூம் சுட( $கந்த.01554.2
ஆதி ஆக அருச்சைனக்கு ஏற்றன $கந்த.01554.3
ஏதும் ஆயிைட எய்து வித்தா( அேரா. $கந்த.01554.4
அண்ட( ெதால்ைல அமுதம் இருத்திய $கந்த.01555.1
குண்டம் உற்ற குடங்க( ெகாண(ந்திடா $கந்த.01555.2
மண்டு ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) வானதி
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இைட $கந்த.01555.3

ெநாண்டு
ெகாண்டன(_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ(_பட(.பன்.)
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) நுவன்றுளா(. $கந்த.01555.4
அந்த எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) அயன் முதல் ேதவரும் $கந்த.01556.1
முந்து கின்ற முனிவரும் சண்முகத்து $கந்த.01556.2
எந்ைத பாங்கrன் ஈண்டி அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ெபய( $கந்த.01556.3
மந்திரம் ெகாடு மஞ்சனம் ஆட்டினா(. $கந்த.01556.4
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட
விண்ணவற்கு இன்னணம் $கந்த.01557.1
ஐய மஞ்சனம் ஆட்டி முன் சூழ்ந்திடும் $கந்த.01557.2
துய்ய ெபான்னம் துகிலிைன நCக்கிேய $கந்த.01557.3
ெநாய்ய பல் துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) நூதனம் சாத்தினா(. $கந்த.01557.4
வற்று
C
ஒ( சீய வியன் தவிசின் மிைச $கந்த.01558.1
ஏற்றி ேவைள இருத்தி அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ெபய( $கந்த.01558.2
சாற்றி மா மல( சாத்தித் தருவிைடத் $கந்த.01558.3
ேதாற்று பூவின் ெதாைடயலும் சூட்டினா(. $கந்த.01558.4
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சந்தனத் ேதய்ைவ முன்
ெகாட்டின( $கந்த.01559.1
ஐய பாளிதம் அப்பின( நாவியும் $கந்த.01559.2
துய்ய நானமும் துன்னம் அட்டித்தன( $கந்த.01559.3
ெமய்ெயலாம் அணி ேமவரச் சாத்தினா(. $கந்த.01559.4

சந்து கா( அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) என் கருப்புரம்
$கந்த.01560.1
குந்துருக்கம் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) குக்குலு வப்புைக $கந்த.01560.2
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) தழல் சுட( சீ( மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆ(ப் ெபாடு
$கந்த.01560.3
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பற்றித் தைலத்
தைல_ெப.(தைல_ெப.) சுற்றினா(. $கந்த.01560.4
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திறத்தவும் ஏனவும் எஃக ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
$கந்த.01561.1
ைகத் தலத்துக் கடவுட்கு நல்கிேய $கந்த.01561.2
பத்திைமத் திறனால் பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்தின( $கந்த.01561.3
சித்தி சங்கற்பம் ெசய்திடும் ெசய்ைகேயா(. $கந்த.01561.4
ேதவு ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிலம்பினில்
பண்ணவ( $கந்த.01562.1
ஏவரும் குழC இ_வி.எச்.(குழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இன்னணம் பூசைன
$கந்த.01562.2
ஆவது ஆற்றுவது ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அம(ந்தனன் $கந்த.01562.3
மூ இரண்டு முகனுைட ெமாய்ம்பிேனான். $கந்த.01562.4
அமர( ெவற்பில் அயிற் பைட ஏந்திய $கந்த.01563.1
விமலன் உற்றது ெசாற்றனம் ேமல் இனிச் $கந்த.01563.2
சம( இைடப்படு தாரகன் தந்திடு $கந்த.01563.3

குமரன் உற்றது மற்ற அதும் கூறுேகம். $கந்த.01563.4
எந்ைத குமரன் எறிந்த தனி ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைடயால் $கந்த.01564.1
தந்தி முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) உைடய தாரகன் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
பட்டதைன $கந்த.01564.2
முந்து சிலதூத( ெமாழிய_குைற.எச்.(ெமாழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அவன்ேதவி
$கந்த.01564.3
அந்தம் இலாக் கற்பில் சவுr அலக்கண் உற்றாள். $கந்த.01564.4
வாழ்ந்த_ெப.எச்.(வாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துைணவிய(கள் மற்று
உள்ேளா( எல்ேலாரும் $கந்த.01565.1
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பைதத்து இரங்கத்
துன்பத்துடன் ஏகி $கந்த.01565.2
ஆழ்ந்த கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) படியும் அம் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) என்ன $கந்த.01565.3
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
கணவன் மிைசேய
புலம்புறுவாள். $கந்த.01565.4
சங்கு உற்றிடு ெசம் ைகத் தண்டுளேவான் தன்பதமாம் $கந்த.01566.1
அங்கு உற்றைன அன்று அயன் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) ெசல்வாய் அன்று
$கந்த.01566.2
கங்ைகச் சைடயான் கயிைலயில் ெசன்றாய் அல்லால் $கந்த.01566.3
எங்குற்றைன அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விைறவன் அருள் ெபற்றாேய.
$கந்த.01566.4
உந்து தனி ஆழி உனக்கு அணியாத் தந்ேதானும் $கந்த.01567.1
இந்திரனும் ஏைன இைமயவ(கள் எல்ேலாரும் $கந்த.01567.2

அந்தகனா( தாமும் அைனவ(களும் இன்று அன்ேறா $கந்த.01567.3
சிந்ைத தனில் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) கவைல எலாம் தC(ந்தனேர. $கந்த.01567.4
ெபான் நகேரா( யாரும் புலம்பு உற்றிட அவுண( $கந்த.01568.1
மன்னவேராடு என்பால் வரும் பவனி காணாேதன் $கந்த.01568.2
துன்னு பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) இனம் சூழத் துயிலும் உைன $கந்த.01568.3
இன்ன பrேசேயா காண்ேபனால் எம் ெபருமான். $கந்த.01568.4
புல்லாது இருந்தைன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) புல்லுவது கண்டும் அது
$கந்த.01569.1
பல்ேலாரும் காணில் பழி என்று ஒழிந்தாய் ஏல் $கந்த.01569.2
மல்லாரும் ேதாளாய் மயக்கு உற்ேறற்க்கு ஓ( உைரயும் $கந்த.01569.3
ெசால்லாய் வறிேத துயின்றாய் துனி உண்ேடா. $கந்த.01569.4
ைமேயாடு உறழும் மணி_ெப.(மணி_ெப.) மிடற்ேறான் தந்தவரம் $கந்த.01570.1
ெமய்யாம் எனேவ வியந்து இருந்ேதன் இந்நாளும் $கந்த.01570.2
ெபாய்யாய் விைளந்ததுேவா ெபான்றிைனயால் என்துைணவா $கந்த.01570.3
ஐேயா இதற்ேகா அரும் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) முன் ெசய்தாேயா. $கந்த.01570.4
தன்ேனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஓடு_கரு.ேவ.) இைண இன்றித் தாேன
தைலயான $கந்த.01571.1
முன்ேனான் அருள் புrந்த முன்ேனான் இளவல்வrன் $கந்த.01571.2
என்ெனா அவேனாடு எதி(ந்தாய் இறந்தைனேய $கந்த.01571.3
அன்ேனா விதிவலிைய யாேர கடந்தாேர. $கந்த.01571.4
சந்தா( தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) புயத்துத் தானவ(கள் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.01572.1

அந்தா( கமழும் அrயைணேமல்
ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
$கந்த.01572.2
சிந்தா குலத்தில் ெசரு நிலத்தில்_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.)
துஞ்சிைனயால் $கந்த.01572.3
எந்தாய் புகலாய் இதுவும் சில நாேளா. $கந்த.01572.4
ெவன்றி மழு ேவந்தும் விமலன் உனக்கு
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01573.1
துன்றும் வரத்து இயைல உன்னிைன ஆல் சூழ்ச்சியிைன $கந்த.01573.2
ஒன்றும் உணராது உயிரும் ெதாைலந்தைனேய $கந்த.01573.3
என்று தமிேயன் இனி உன்ைனக் காண்பதுேவ. $கந்த.01573.4
வன்னி விழி உைடயான் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) அம( புrய $கந்த.01574.1
முன்ைன வலிேதாற்று முடிந்தாய் எனக்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01574.2
பின்னும் இருந்ேதன் என்னில் ேபரன் புைடேயா( யா( $கந்த.01574.3
என் இனி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெசய்ேகன் எனேவ இரங்குற்றாள்.
$கந்த.01574.4
மற்ைறத் துைணவியரும் வந்தCண்டி மன்னவைனச் $கந்த.01575.1
சுற்றிப் புலம்பித் துய( உற்றிடும் ேவைல $கந்த.01575.2
அற்றத் தினன் ஆகி ஆசுரத்தின் பாற்ேபான $கந்த.01575.3
ெகாற்றப் புதல்வன்_ெப.) வினவிக் குறுகினன் ஆல். $கந்த.01575.4

தண்டா விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ேசரும்_ெப.எச்.(ேச(வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) தாைத வந்ததைனக்
C
$கந்த.01576.1
கண்டான் உயி(த்தான் கலுழ்ந்தான் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) குைலத்தான்
$கந்த.01576.2
அண்டாத ேசாகத்து அழுங்கினான் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.)
கனல் $கந்த.01576.3
உண்டான் என வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
அய(ந்தான்
உண(ந்தனேன. $கந்த.01576.4
என்றும் உறா இன்ன லிைடப் பட்டவன் எழுந்து $கந்த.01577.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன தன்ைன திருத்
தாளிைட வழா
C
$கந்த.01577.2
உன் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) யாண்ைட யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ஓதாய் அன்ேன என்று $கந்த.01577.3
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
புலம்பி_வி.எச்.(புலம்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைனய ெசய்கின்றான்.
$கந்த.01577.4
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.) முதேலாைர அகல்வித்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
சாrல் $கந்த.01578.1
துன்னுதி( என்று ஏவித் ெதாைலயாத தானவrல் $கந்த.01578.2
தன்னுைழேயா( தம்மால் தழல் இந் தனமுதலாம் $கந்த.01578.3
மன்னு கருவி பலவும் வருவித்தான். $கந்த.01578.4
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாழுதுதனில் வன்களத்தில்
துஞ்சுகின்ற $கந்த.01579.1

தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) தைன முன்ேபால் தகவு_ெப.(தகவு_ெப.)
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒப்பித்ேதா( $கந்த.01579.2
எந்திரத் ேத( மீ து ஏற்றி ஈமத்து இைட உய்த்துச் $கந்த.01579.3
சந்தனப் பூம் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) மிைசேய தருவித்தான். $கந்த.01579.4
ஈமக் கடன்கள் இயற்றித் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) தாைத தைனத் $கந்த.01580.1
தாமக் கனலால் தகனம் புrந்திடலும் $கந்த.01580.2
காமுற்றனன் என் கணவன் உடன் ெசல்வதற்குத் $கந்த.01580.3
தC முன் தருதி என அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரத்தாள். $கந்த.01580.4
நற்றாய் ெமாழிந்ததைனக் ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நடு
நடுங்கிப் $கந்த.01581.1
ெபான்தாள் பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ைனப்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இருத்தி எனச் $கந்த.01581.2
ெசாற்றான் அது மறுத்துத் ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) சுளித்து உைரப்ப
$கந்த.01581.3
அற்று ஆக என்றான் அசுேரந்திரன் என்பான். $கந்த.01581.4
ஏைனயேதா( தாய(களும் யாமும் கணவனுடன் $கந்த.01582.1
வானகம் ேபாய் எய்த வழங்கு என்றிட இைசயா $கந்த.01582.2
ஆனபடிேய அழல் அைமக்க அன்ைனயராம் $கந்த.01582.3
மான் அைனயா( எல்ேலாரும் வான்_ெப.(வான்_ெப.) கனலின் உள்புக்கா(.
$கந்த.01582.4
புக்கது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காைல_ெப.(காைல_ெப.) புலம்பிேய அந் நகைர
$கந்த.01583.1

அக்கணேம நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அசுேரந்திரன்
என்ேபான் $கந்த.01583.2
தக்க கிைளஞ( சில( தற்சூழேவ ேயகி $கந்த.01583.3
ைமக் கடலுள் ைவகும் மேகந்திர மூதூ( உற்றான். $கந்த.01583.4
உளந்தள( எய்தித் ெதால்ைல ஒளிமுகன்
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
$கந்த.01584.1
தள(ந்தனன் வறியன் ேபான்று தாரக முதல்வன்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01584.2
இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) தனிைமந்தன் வல்ேல ஏகலும் அைனய நC(ைம
$கந்த.01584.3
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) திகழ் ெதால்ைல வரC மேகந்திரத்து அவுண( கண்டா(.
$கந்த.01584.4
உரம் கிள( அவுண( காணூஉ_வி.எச்.(காண்_வி.+ண_இ.க.+_வி.எச்.குறி.)
ஒய்ெயனத் துளங்கி ேயங்கிக் $கந்த.01585.1
கரங்கைள விதி(த்துக் கண்ண(_ெப.(கண்ண
C
(_ெப.)
C
காெனறி
பட(ந்து_வி.எச்.(பட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசல்லப் $கந்த.01585.2
ெபருங் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உைடந்தேத ேபால் ேபதுறவு எய்தி ஆற்ற
$கந்த.01585.3
இரங்கி இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குமரன் உற்றது என் ெகால் என்று இைசக்கல்
உற்றா(. $கந்த.01585.4
வஞ்சமும் ெகாைலயும் ெசய்யான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி(.ம.+அன்_பட(.ஒரு.)
மற்று இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) இதற்குத் தாைத $கந்த.01586.1
ெவஞ்சினம் ெகாடு ேபாெகன்று விடுத்தனன் ேபாலும் என்பா( $கந்த.01586.2

தஞ்சமது ஆகி உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) தாரகன் ெகாடுைம
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01586.3
அஞ்சிேய அவைன நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அைடந்தனன் ெகால்ேலா என்பா(. $கந்த.01586.4
சீ( ஒடு துறக்கம் நCத்துத் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ேகான் உருவ மாற்றிப்
$கந்த.01587.1
பா( இைட உழந்தான் என்பா( மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) பரைன
ேவண்டிப் $கந்த.01587.2
ேப( இகல் மாயம் வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.)
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடுேபா( ெசய்யத் $கந்த.01587.3
தாரகன் இறந்தான் ெகால்ேலா தள(ந்திவன்
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) என்பா(. $கந்த.01587.4
மாண்கிள( தாரகப் ேப( மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) பைகஞ( ஆற்றும்
$கந்த.01588.1
ஏண் கிள( சமrல் வந்தான்
C
என்பதற்கு ஏது உண்டால் $கந்த.01588.2
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) கிள( நிவப்பால் எங்கும் ெதrகிரவுஞ்ச ெவற்பில்
$கந்த.01588.3
காண்கிலம் அவுண( தம்ைமப் பூழிேய காண்டும் என்பா(. $கந்த.01588.4
ைப அரவைணயில் துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பகவனது ஆழி தன்ைன $கந்த.01589.1
ஐய ெபான் அணியதாக அணிந்திடும் அவுணேனாடு $கந்த.01589.2
ெமாய் அம( புrவா( யாேர முரெணாடு ெவம்ேபா( சில்ேலா( $கந்த.01589.3
ெசய்யினும் அவரால் அன்ேனான் முடிகிலன் திண்ணம் என்பா(. $கந்த.01589.4

அங்ைகைய ஒருவன் வாளால் அறுத்திடப்
புலம்பி_வி.எச்.(புலம்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நம்ேகான் $கந்த.01590.1
தங்ைக_ெப.(தங்ைக_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அமர(
தம்ைமச் சயந்தைனச் சிைற ெசய்வித்தாள் $கந்த.01590.2
இங்கிவன் தானும் துன்புற்று ஏகுவான் இன்றும் அற்ேற $கந்த.01590.3
புங்கவ( தமக்ேக இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) புrகுவன் ேபாலும் என்பா(.
$கந்த.01590.4
மணிகிள( எழிலி வண்ணன்_ெப.(வண்ணன்_ெப.) மற்று அவெனாடு ேபா(
ஆற்றான் $கந்த.01591.1
அணி உலகு அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசம்மல்
அம(த் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) சிறிதும் ேதறான் $கந்த.01591.2
தணி அறு ெசயி( மீ க் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாரகெனாடு ேபா( ெசய்யின் $கந்த.01591.3
இைண அகல் ஈசன் அன்றி யாவேர வல்ல( என்பா(. $கந்த.01591.4
இைமயவ( கருட( நாக( இயக்க( கந்தருவ( ஏேனா( $கந்த.01592.1
நம( இடு பணிகள் ஆற்றி நாெடாறும் திrந்தா( அற்றால் $கந்த.01592.2
சம( எதி( இைழப்பா( இன்றித் தள(ந்தனம் இந்நாள் காறும் $கந்த.01592.3
அம( இனி உளது ேபாலும் ஐயம் அது இல்ைல என்பா(. $கந்த.01592.4
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) அலக்கண் எய்திச் ெசல்லுறு
பrசாலங்கண் $கந்த.01593.1
ஆயது ஓ( தCங்கு ேபாலும் ஐயம் இன்றி இதைன நாடி $கந்த.01593.2
நாயகன் விடுக்கு முன்னம் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ெபரும் தாைனேயாடு
$கந்த.01593.3

மாயமா புrகா ேறகி அறிந்தனம்
வருதும்_வி.மு.(வா_வி.+(_(?)+த்_இ.இ.கா.+உம்_தன்.பன்.) என்பா(. $கந்த.01593.4
எைனப்பல இைனய வாற்றால் யாவரும் அவுண( ஈண்டி $கந்த.01594.1
மனப் படு ைபதேலாடும் வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) வயின் உைரயா
நிற்ப $கந்த.01594.2
நிைனப்பரும் திருமிக்கு உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
மேகந்திரத்தில் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01594.3
வைனப் ெபரும் கழல்கால் சூர மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ேபாந்தான். $கந்த.01594.4
ேபாந்து தாரகன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) ெபாள்
எனப்பட(தேலாடும் $கந்த.01595.1
வாய்ந்த ேப( அைவய மன்றில் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இலா அவுண(
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.01595.2
ஏந்து எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) அrகள் தாங்கும் எrமணித் தவிசின் மீ க் கண்
$கந்த.01595.3
ேவந்த(கள் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) சூரன் ேமவி வற்று
C
இருந்தான் மாேதா.
$கந்த.01595.4
வற்று
C
இருந்து அரசு
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேவந்தைன எய்தி
அன்னான் $கந்த.01596.1
கால் துைண முன்ன( வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
கரங்களால் அவற்ைறப் பற்றி $கந்த.01596.2
ஆற்றவும் அரற்றல் ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அவுண(
ேகான் அது கண்டு ஐய $கந்த.01596.3

சாற்றுதி புகுந்த தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) தள(ந்தைன புலம்பல் என்றான்.
$கந்த.01596.4
என்றலும் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) ெசால்வான் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.)
புண(ப்பால் ஈசன் $கந்த.01597.1
வன்திறல் குமரன் பூத வயப்பைட தன்ேனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஓடு_கரு.ேவ.)
ஏகி $கந்த.01597.2
உன் தனது இளவள் தன்ைன ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கிரவுஞ்சம் என்னும்
$கந்த.01597.3
குன்ெறாடும் ேவலால் ெசற்று குறுகினன் புவியில் என்றான். $கந்த.01597.4
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) சூ( அதைனக் ேகளா விழுமிது என்று
உருமின் நக்குச் $கந்த.01598.1
ைசயமாம் அவுணேனாடு தாரக வலிேயான் தன்ைன $கந்த.01598.2
ைம உறழ் கண்டத்து அண்ணல் ைமந்தேனாடு அடுதல்
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.01598.3
ெபாய் இது ெவருவல் ைமந்த உண்ைமேய_ெப.(உண்ைம_ெப.+ஏ_சாr.) புகறி
என்றான். $கந்த.01598.4
தாைத ேகள் சரதம் ஈது தாரகத் தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) தன்ைன $கந்த.01599.1
ேமதகு கிரவுஞ்சத்ைத ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெகாடு பரமன்
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கந்த.01599.2
காதினன் ெசன்றான் ஈமக் கடன் முைற எந்ைதக்கு ஆற்றி $கந்த.01599.3
மா துய( ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்பால்
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) என்றான்
ைமந்தன். $கந்த.01599.4

ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) துைணவனாம் இளவல் துஞ்சினன் எனும் ெசால்
$கந்த.01600.1
ேகட்டலும் உளத்து இைட கிள(ந்தது சினத்தC $கந்த.01600.2
நாட்டம் எr கால்வ புைக நண்ணுவன் துண்டம் $கந்த.01600.3
ஈட்டு ெபாறி சிந்துவன யாக்ைகயுள் உேராமம். $கந்த.01600.4
ெநறித்த புருவத் துைணகள் ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) மிைச
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01601.1
கறித்தன எயிற்றின் இைர கவ்வி_வி.எச்.(கவ்வு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அதரத்ைதச் $கந்த.01601.2
ெசறித்தன துடித்தன ெதழித்த இதழ் ெசவ்வாய் $கந்த.01601.3
குறித்தது மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ககன கூடமும் முடிக்க. $கந்த.01601.4
இவ்வைக சினத்து எr எழுந்து மிைச
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.01602.1
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) எrயின் ஆற்றைல அவித்த அது ேபாழ்தில்
$கந்த.01602.2
ெவவ் விைன ெகாள் தாரகன் மிைசத் ெதாடரும் அன்பால் $கந்த.01602.3
ெதவ்வ( புகழ் சூரன் இைட ேச(ந்த_ெப.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
துய( ஆழி. $கந்த.01602.4
துப்பு நிக( கண் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
ெசாrந்த_ெப.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நதிேய ேபால் $கந்த.01603.1
ெமய்ப்புறம் விய(த்த முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) அைவ
ஈண்டி $கந்த.01603.2
அப்புணr ஆன துய( ஆழியது ெவன்ேற $கந்த.01603.3

ெசப்பும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உண்ைமயது ேதற்றியது ேபாலும்.
$கந்த.01603.4
பருவரல் எனும் புணr_ெப.(புணr_ெப.) ஊடு படி உற்ேற $கந்த.01604.1
அrஅைண மிைசத் தவறி அம் புவியில் வழா
C
$கந்த.01604.2
உரும் என அரற்றினன் உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அதைன அஞ்சி $கந்த.01604.3
நரைல ெயாடு பாரகம் நடுங்கியைத அன்ேற. $கந்த.01604.4
கூற்றுள நடுங்கிய குைலந்தது ெசழும் தCக் $கந்த.01605.1
காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) ெவரு உற்றது கதி(க் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ேசாமன்
$கந்த.01605.2
ஏற்ற மிகு ேகாள் உடு விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புவி
முற்றும் $கந்த.01605.3
ஆற்றிய பணிக்கு இைறயும் அஞ்சியது அைலந்ேத. $கந்த.01605.4
பாங்கருறு தானவ(கள் பாசைறயின் மூழ்கி $கந்த.01606.1
ஏங்கின( விழுந்தன( இரங்கின( தள(ந்தா( $கந்த.01606.2
ஆங்கு அைனய ேபாழ்து தனில் அந்நகரம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.01606.3
ஓங்கு துய( ெகாண்டுகலுழ் ஓைச மலிந்தன்ேற. $கந்த.01606.4
ஆன ெபாழுதத் தினில் அழுங்கல் உறு சூரன் $கந்த.01607.1
ேபானது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சீற்ற அழல் புந்தி இைட மூள $கந்த.01607.2
மான ெமாடு நாண மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) வல்ைலயில் எழுந்ேத $கந்த.01607.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உைடய ஏவல( தமக்கு இைவ உைரப்பான். $கந்த.01607.4

மன் இளவல் ஆ( உயிைர மாற்றி வருகந்தன் $கந்த.01608.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இகல்
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சயம் எய்திவரல் ேவண்டும்
$கந்த.01608.2
என் இரதம் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைட இடும் கவசம் யாவும் $கந்த.01608.3
உன்னு கணம் ஒன்றின் முனம் உய்த்திடுதி( என்றான். $கந்த.01608.4
இைற இைவ புகன்றிடலும் ஏவல(கள் யாரும் $கந்த.01609.1
முைற இல் அைவ உய்த்திடுதல் முன்னின(கள் ேபானா( $கந்த.01609.2
அைற கழல் உைடத் தகுவ( அன்ன ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
நாடிக் $கந்த.01609.3
குைறவுஇல் அனிகங்கள் ஒடு ெகாம் என அைணந்தா(. $கந்த.01609.4
ஆய ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) காண்டலும் அைமச்சrல்
அேமாகன் $கந்த.01610.1
மாைய தரு சூரன் அடி
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) புrந்ேத
$கந்த.01610.2
ஏயது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மாற்றம் அது இைசப்பல் அது ேகண்ேமா
$கந்த.01610.3
தCய சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) எய்திடல் எனா இைனய ெசப்பும். $கந்த.01610.4
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) உைற பைடகள் கற்று நைவ யுறாது ஒன்னலாைர
$கந்த.01611.1
வஞ்சினத்து எறியும் வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
வள நக( அதைன மாற்ேறா(
$கந்த.01611.2

இஞ்சிையச் சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாருக்கு
எய்தினும் எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அன்றி
$கந்த.01611.3
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினத்திைன ேமல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம( இயற்றச் ெசல்லா(.
$கந்த.01611.4
குலத்திைன வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உள்ளக்
ேகாளிைன வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01612.1
நிலத்திைன வினவித் ெதால்ேலா( ெநறியிைன வினவிக்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01612.2
சலத்திைன வினவிப் ேபா( ெசய்தாைனைய
வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அன்ேனா( $கந்த.01612.3
வலத்திைன வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அல்லால்
மற்று ஒன்று மனங்ெகாள் வாேரா. $கந்த.01612.4
வரத்தினில் வலியினாேரா மாையயில் வலியினாேரா $கந்த.01613.1
கரத்தினில் பைடக் கலத்தின் கல்வியில் வலியினாேரா $கந்த.01613.2
உரத்தினில் வலியினாேரா உண(ச்சி ேச( ஊக்கம் ஆன $கந்த.01613.3
சிரத்தினில் வலியினாேரா என்று இைவ ேத(வ( அன்ேற. $கந்த.01613.4
ஒற்றைரத் தூண்டி அன்ேனா( உறுவலி உண(வ( ஏனும் $கந்த.01614.1
மற்றும் ஓ( ஒற்றின் அல்லால் அன்னது மனத்துள்
ெகாள்ளா(_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி(.ம.+அ(_பட(.பன்.) $கந்த.01614.2
சுற்று உறும் அனிகம் அன்றி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புைட துவன்றிச் சூழும்
$கந்த.01614.3

ெபற்றியும் உளேதா என்னாேவ ஒrஇத் ேத(வ( பின்னும். $கந்த.01614.4
விைனயது விைளைவ என்றும் ெமல்லிய என்ைக ெவஃகா( $கந்த.01615.1
அனிகமும் அைனய( தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) அதைனயும் சிறுைமத்து ஆக
$கந்த.01615.2
நிைனகில( தமக்கு மாற்றா(_ெப.(மாற்றா(_ெப.) ேந(ந்தவ( ஆகின் ேமேலா(
$கந்த.01615.3
முைன உறு புலத்தில் ஆற்றும் மும்ைமயும் முன்னிச் ெசய்வா(. $கந்த.01615.4
மூ இயல் மரபினாலும் முற்று உறாது ஒழிந்த காைலக் $கந்த.01616.1
ேகா இயல் மரபுக்கு ஏற்பக் ெகாடும் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) திருகிக் ெகாட்பு உற்ேற
$கந்த.01616.2
ஏ இயல் பைடஞ( ஓடும் பைடெயாடும் எதி(ந்து
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01616.3
ேமலவ( பான்ைம உன்னி ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைணவ( அன்ேற.
$கந்த.01616.4
ேந(ந்திட வலி யிேலாரும் ஞாட்பு இைட ேந(தி( என்னாச் $கந்த.01617.1
ேச(ந்திடும் ேபாழ்தும் ேவந்த( ெசருவிைனக் குறித்துச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01617.2
சா(ந்திடல் பழியது அன்ேறா ெவல்லினும் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) தூண்டிப்
$கந்த.01617.3
ேப(ந்திடச் ெசய்வ(_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ(_பட(.பன்.) அஃேத
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அரும் புகழ் அது அன்ேற.
$கந்த.01617.4

ஈதேரா உலகில் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) இைறவ( தம் இயற்ைக
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01618.1
ஆதலால் நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ஒப்பாrல் அழிவு இலா அகிலம் ஆள்வாய்
$கந்த.01618.2
ஏதம் ஒன்று உைடயாய் வாேனா( யாைரயும் ஏவல் ெகாண்டாய் $கந்த.01618.3
ேபாதனும் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மாேலானும் ைவகலும் புகழ உற்றாய்.
$கந்த.01618.4
இன்னேதா( மிடல் ெபற்றுள்ள இைறவ நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அளியனாகும்
$கந்த.01619.1
ெபான்னகரவன் ெசால் ேகட்டுப் பூதேம பைடயா ஈசன் $கந்த.01619.2
ெநன்னலின் உதவும் பிள்ைள ேந(ந்திடின் அவைன ெவல்ல $கந்த.01619.3
உன்னிைன ேபாதி என்னின் உனக்கு அது வைசயது அன்ேறா. $கந்த.01619.4
மாற்றல( வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) ேயாராய் மற்று
அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) பைடஞ( தங்கள் $கந்த.01620.1
ஆற்றைல உணராய் நின்றன் அரும் ெபரும் தைலைம உன்னாய் $கந்த.01620.2
ேபாற்றிடும் அைமச்சேராடும் புrவன சூழாய் வாளா $கந்த.01620.3
சீற்றம் அங்கு அது ேமல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசல்லலும் திறலின் பாற்ேறா. $கந்த.01620.4
வரமும்
C
வலியும் மிக்ேகா( ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
விதி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தில் $கந்த.01621.1
பாrைட வலியிேலாரும் படுத்திடப் படுவ( நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ேபால்
$கந்த.01621.2
ேப( உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) அழியா ஆற்றல் ெபறாைமயால் இறுவாய் எய்தத்
$கந்த.01621.3

தாரகன் மழைல ேதறாச் சிறுவனும் தடியப் பட்டான். $கந்த.01621.4
கல கல மிழற்றும் தண்ைடக் கழல் அடிச் சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) ைகம்மாத்
$கந்த.01622.1
தைல_ெப.(தைல_ெப.) உைட இளவல் தன்ைனத் தடிந்த அற்புதத்து ஆன்றால்
$கந்த.01622.2
வலியரும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
காலத்தில்_ெப.(காலம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) வன்ைமைய இழப்ப(
ஆற்ற $கந்த.01622.3
ெமலியரும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
காலத்தில்_ெப.(காலம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) வரராய்த்
C
திகழ்வ(
அன்ேற. $கந்த.01622.4
யாரும் ேந( அன்றி ைவகும் இைறவ நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) தன்ேமல் $கந்த.01623.1
ேபாrைன முன்னி ஏேகல் புகழ்ைம அது அன்றால் அன்னான் $கந்த.01623.2
சீெராடு மதுைக யாவும் ேத(ந்து_வி.எச்.(ேத(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின்
அவனில் தC(ந்த_ெப.எச்.(தC(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01623.3
வரைரப்
C
பைடெயாடு ஏவி ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம(தி என்றான்.
$கந்த.01623.4
அறி தரும் அைமச்ச( தம் முள்_ெப.(முள்_ெப.) அேமாகன் இத்தன்ைம ேதற்ற
$கந்த.01624.1
உறுதி ஈெதன்று சூரன் உள் உறு சினத்ைத_ெப.(சிநம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
நCத்து $கந்த.01624.2
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ெகழும் அrமான் ஏற்று விழுத்தகு தவிசின் ஏறிச்
$கந்த.01624.3

ெசறி தரும் உைழஞ( தம் முள்_ெப.(முள்_ெப.) சிலவைர ேநாக்கிச் ெசால்வான்.
$கந்த.01624.4
பகெனாடு மயூரன் ேசனன் பrதி அம் புள்ளின் ேபேரான் $கந்த.01625.1
சுகன் இவ( முதலாய் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) தூதைரத் தருதி( என்னப்
$கந்த.01625.2
புகழ் புைன சூரபன்மன் ெபான்னடி இைறஞ்சி ஏத்தித் $கந்த.01625.3
தகுவ(கள் தைலவ( மற்றச் சாரண( தம்ைம உய்த்தா(. $கந்த.01625.4
சாரண( இைனயா( ேபாந்து தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) முைற
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிற்பச் $கந்த.01626.1
சூரன் அங்கு அவைர ேநாக்கித் துண் என நCவி( ஏகிப் $கந்த.01626.2
பாrைட வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கந்தன் பான்ைமயும்
பைடெவம் பூத( $கந்த.01626.3
ேச( உறு ெதாைகயும் யாவும் ேத(ந்து_வி.எச்.(ேத(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவண் வருதி( என்றான். $கந்த.01626.4
ஒற்றுவ( உண(ந்த_ெப.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அந்நC(ைம
உச்சிேமல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம்ேகான்
$கந்த.01627.1
ெபான் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கழல்கள் தாழ்ந்து புடவிைய ேநாக்கிச் ெசன்றா(
$கந்த.01627.2
மற்று அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ேபாய பின்ன( மாறு இலாச் சூர பன்மன்
$கந்த.01627.3
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) ெகாள் அவுண(
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வற்று
C
இருந்து அரசு
ெசய்தான். $கந்த.01627.4

ஏதம் இல் சூரபன்மன் இளவல்தன் முடிவு ேநடி $கந்த.01628.1
மா துய( ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதறி
ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
ெசாற்றாம் $கந்த.01628.2
ஆதி அம் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) அமர( தம்
கிrைய நCங்கிப் $கந்த.01628.3
பூதல மீ து வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநறியிைனப் புகலல்
உற்றாம். $கந்த.01628.4
குருமணி மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) ஆறும் குைழகளும் திருவில் வசத்
C
$கந்த.01629.1
திருமணி வைரயின் ேமவும் திருக்ைகேவல் ெபருமானுக்குக் $கந்த.01629.2
கருமணி ஆழிப் புத்ேதள் ைகயுைற ஆக ஆங்ேகா( $கந்த.01629.3
பருமணி நCட்டிற்று என்னப் பானு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உதயம் ெசய்தான். $கந்த.01629.4
மங்குல் வான ேமல் ெவய்யவன் கதி( என
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01630.1
ெசம் ைக கூப்பிேய ெதாழுதிடு வான்_ெப.(வான்_ெப.) எனச்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.01630.2
அங்கு அவ்ேவைலயில் அறுமுகன் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ெவற்பு
அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01630.3
ெபாங்கு தாைனயும் அமரரும் சூழ்தரப் ேபாந்தான். $கந்த.01630.4
தன்ைன நCக்கிேய சூழ் உறும் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) உைடப் பிருங்கி $கந்த.01631.1
உன்னி நாடிய மைறகளின் முடிவிைன உணரா $கந்த.01631.2

என்ைன ஆளுைடயான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ேச(வன் என்று இைமயக்
$கந்த.01631.3
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) பூசைன
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகதார முன் கண்டான்.
$கந்த.01631.4
ைப அராவின் ேமல் கண் துயில் பண்ணவன் தனக்கும் $கந்த.01632.1
ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) பாதியேன பரம் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எனும்
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $கந்த.01632.2
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) மானுட( உண(ந்திட மைற முனி ெயடுத்த
$கந்த.01632.3
ைகயேத உைரத் திட்டது ஓ( காசிையக் கண்டான். $கந்த.01632.4
பருப்பதப் ெபய(ச் சிலாதனற் பாலகன் பரமன் $கந்த.01633.1
இருப்ப ஓ( வைர யாவன் என்று அரும்தவம் இயற்றிப் $கந்த.01633.2
ெபாருப்பது ஆகிேய ஈசைன முடியின் ேமல் புைனந்த $கந்த.01633.3
திருப் பருப்பதத்து அற்புதம் யாைவயும் ெதrந்தான். $கந்த.01633.4
அண்டம் மன் உயி( ஈன்றவளுடன் முனிவாகித் $கந்த.01634.1
ெதாண்டகம் ெகழு சுவாமிதன் மால்வைர
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01634.2
மண்டு பாதலத்து ஏகிேய ஓ( குைக_ெப.(குைக_ெப.) வழிேய $கந்த.01634.3
பண்டு தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) வரு ேவங்கட கிrையயும் பா(த்தான்.
$கந்த.01634.4
சிலந்தி_ெப.(சிலந்தி_ெப.) மாசுணம் மும்மதக் கrசிவ ேகாசன் $கந்த.01635.1
மைலந்திடும் சிைல ேவட்டுவன் கீ ரேன மடவா( $கந்த.01635.2

பலம் தரும் வழி பாட்டினால் பாட்டினால் பரைனக் $கந்த.01635.3
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முத்தி ேச( ெதன் ெபரும்
கயிைலயும் கண்டான். $கந்த.01635.4
ெகாடிய ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினக் காளி இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
குவலய முழுதும் $கந்த.01636.1
முடிவு ெசய்வன் என்று எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) முளrயான் முதேலா( $கந்த.01636.2
அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அஞ்சலும்
அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) ெசருக்கு அழிவுற வழியாக் $கந்த.01636.3
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ஆடலால் ெவன்றது ஓ( வடவனம் கண்டான்.
$கந்த.01636.4
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) ராசி ெகாள் பிரளயத்தினும் அழிவின்றி $கந்த.01637.1
உம்ப( மால் அயற்கு உைற யுளாய்க் கயிைல ேபால் ஒன்றாய் $கந்த.01637.2
எம்பிரான் தனிமா நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) தன்னில் வற்று
C
இருக்கும் $கந்த.01637.3
கம்ைப சூழ் தரு காஞ்சி அம் திரு நக( கண்டான். $கந்த.01637.4
ஏலவா( குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) உைமயவள் பூைச
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01638.1
மூல காரணம் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முதல்வன்
ஆலயமும் $கந்த.01638.2
மாலும் ேவதனும் அமரரும் வழிபடு மற்ைற $கந்த.01638.3
ஆலயங்களாய் உள்ளவும் கண்டனன் ஐயன். $கந்த.01638.4
என்னிக( எவரும் இல் என்று இருவரும் இகலும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
$கந்த.01639.1

அன்னவ( நடுவு ேதான்றி அடி முடி
ெதrயாது_எதி(.ம.வி.எச்.(ெதr_வி.+ஆத்_எதி(.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆகி
$கந்த.01639.2
உன்னின( தங்கட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஒல்ைலயின் முத்தி நல்கித்
$கந்த.01639.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) நிக( இன்றி
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தழல்ெபரும் சயிலம்
கண்டான். $கந்த.01639.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) உலகு இைறவன்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
தைன விலக்கி எண்ேதாள் $கந்த.01640.1
அண்ணல் ஓ( விருத்தன் ேபால் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆவண ஓைல காட்டித் $கந்த.01640.2
துண் என வழக்கில் ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சுந்தரன் தைன ஆட்ெகாள்ளும் $கந்த.01640.3
ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.) அம் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சூழ் ெவண்ெணய்ப்
ெபரும் பதி தைனயும் கண்டான். $கந்த.01640.4
தூசினால் அம்ைம வசத்
C
ெதாைடயின் ேமல் கிடத்தித்
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01641.1
மாசு இலா உயி(கட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அஞ்சு எழுத்து
இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.01641.2
ஈசேன தனது ேகாலம் ஈந்திடும் இயல்பால் அந்தக் $கந்த.01641.3
காசியின் விழுமிது ஆன முதுகுன்ற வைரயும் கண்டான். $கந்த.01641.4

விrகனல் ேவள்வி தன்னில் வியன் தைல_ெப.(தைல_ெப.) அrந்து வட்டிப்
C
$கந்த.01642.1
ெபாருவரு தவத்ைத_ெப.(தவம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) ஆற்றும் பதஞ்சலி
புலிக்கால் அண்ணல் $கந்த.01642.2
இருவரும் உண(வால் காண எல்ைலயில் அருளால் ஈசன் $கந்த.01642.3
திரு நட இயற்ைக காட்டும் தில்ைல_ெப.(தில்ைல_ெப.) மூதூைரக் கண்டான்.
$கந்த.01642.4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தளி(ச் ேசாைலத் தில்ைலத் தபனிய மன்றில் என்றும்
$கந்த.01643.1
ெதாண்ைட அம் கனிவாய் மாது ெதாழச் சுடராட் புருடன் உள்ளத் $கந்த.01643.2
தண்டரும் மதிக்கல் ஆற்றா அற்புதத் தனிக் கூத்து ஆடல் $கந்த.01643.3
கண்டனன் கசிவால் உள்ளம் களிப்புற வணங்கிப் ேபானான். $கந்த.01643.4
குடமுனி கரத்தில் ஏந்தும் குண்டிைக இருந்து நCங்கிப் $கந்த.01644.1
படிதனில் ேவறு ேவறாய்ப் பற்பல நாமம் தாங்கிக் $கந்த.01644.2
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கிள(ந்தது என்னச்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) என்னும் ஆற்றின் $கந்த.01644.3
வடகைர மண்ணியின் பால்
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) கருைண
வள்ளல். $கந்த.01644.4
அளவு இல் பூத ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைடெயாடு மண்ணியாறு அதன்கண்
$கந்த.01645.1
குளகன் வந்துழி எழுந்திடு பூழி வான்_ெப.(வான்_ெப.) குறுகி $கந்த.01645.2
ஒளிரும் ெவய்யவன் கதி( தைன மைறத்தலால் ஓடி $கந்த.01645.3

வைள ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மூழ்குவான் புக்கு என
மைறந்தான். $கந்த.01645.4
மைறந்த_ெப.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ேதான்றின மாைலயும் நிசியும்
$கந்த.01646.1
குைறந்த திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உதித்தது தாரைக குறுகி
$கந்த.01646.2
நிைறந்து_வி.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ(
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) இறந்துழி நCங்காது $கந்த.01646.3
உைறந்த ஒன்னல( யாவரும் கிள(ந்தவாறு ஒப்ப. $கந்த.01646.4
மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) தாருக வனத்திைன ஒத்தது விசும்பில் $கந்த.01647.1
ெதாக்க ேப( இருள் மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) ஒத்தன உடுத்ேதாற்றம் $கந்த.01647.2
ெசக்க( ஈசைன ஒத்தது ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ேபானகம்
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01647.3
ைகக் கபாலம் அது ஒத்தது கதி( இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) பிைறேய. $கந்த.01647.4
நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) உலாவிய ககனமா நCடு பால்
கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கந்த.01648.1
குலவு கின்ற ேதா( ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எலாம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகி $கந்த.01648.2
உலகில் நல்குவான் முயல் எனும் ஒருமகன் உய்ப்பச் $கந்த.01648.3
ெசலவு ெகாண்டது ஓ( ேதாணி ேபான்றது சிறு திங்கள். $கந்த.01648.4

ஆன காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அறுமுகப் புங்கவன் அமல
$கந்த.01649.1
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ேச( ஒளி நிலெவாடு கங்குைல வட்டிப்
C
$கந்த.01649.2
பானு ேமவரும் ெமல்ெலனச் ெசய்தலில் பரமாம் $கந்த.01649.3
வான நாயகன் கயிைல ேபான்று இருந்தது அவ்ைவயம். $கந்த.01649.4
வசு
C ேப( ஒளி விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) குகன் இவ்வாறு $கந்த.01650.1
ஆசின் மண்ணியின் அகன் கைர நண்ண $கந்த.01650.2
ஈசனாம் அவைன எய்துபு ேவதாக் $கந்த.01650.3
ேகசவன் முதல்வ( இன்ன கிளப்பா(. $கந்த.01650.4
ஆண்ட இந்நதி அகன் கைர எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.01651.1
மாண்ட வால் உகம் மலிந்து_வி.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனிது
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01651.2
நCண்ட_ெப.எச்.(நCள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசாைலகள் நிரந்தன
ேதான்றி $கந்த.01651.3
ஈண்டி ஈண்ைடயின் இறுத்துள அன்ேற. $கந்த.01651.4
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) புைனந்திடு ெபரும் தைக தானம் $கந்த.01652.1
இறுதி இல்லன இருந்தன வற்றால் $கந்த.01652.2
நறியது ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இந் நதிக்கைர
தன்னில் $கந்த.01652.3
இைறவ இவ்விைட இருந்து அருள் என்றா(. $கந்த.01652.4
வைனயும் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அயன் மால்முதல் வாேனா( $கந்த.01653.1
இைனய ெசப்புதலும் யாrனும் ேமேலான் $கந்த.01653.2

விைனய ெமத்த உள விச்சுவ கன்மப் $கந்த.01653.3
புைனவனுக்கு இது புகன்றிடுகின்றான். $கந்த.01653.4
ைக வேலாய் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கணம் படு முன்ன( $கந்த.01654.2
இவ்விடத்தினில் எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மூதூ( $கந்த.01654.3
ெசவ்விதில் புைனவு ெசய்குதி என்றான். $கந்த.01654.4
என்ன ேலாடும் அவ்விடம் தனில் எங்ேகான் $கந்த.01655.1
துன்னு ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பைட சுராதிப ேராடு $கந்த.01655.2
மன்ன அங்கண் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மா நக(
ெநந்சத்து_ெப.(ெநந்சம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கந்த.01655.3
உன்னி நல்கலும் உவந்தன( யாரும். $கந்த.01655.4
அப்புரத்ைத அறிவன் கடிதாற்றி $கந்த.01656.1
முப்புரத்ைத அடு முன்னவன்
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01656.2
ெமய்ப்புரத் தவைன ேநாக்குபு ேமேலாய் $கந்த.01656.3
இப்புரத்து இைட எழுந்து அருள் என்றான். $கந்த.01656.4
என்றேலாடும் இரதத்தின் இழிந்ேத $கந்த.01657.1
துன்றும் வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) சுராதிப( ஆேனா( $கந்த.01657.2
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூத(கள் ெசறிந்துடன் ஏக
$கந்த.01657.3
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) மா நகrல் வள்ளல் புகுந்தான். $கந்த.01657.4
ெசல்லு மாமுகில் ெசறிந்திடு காப்பின் $கந்த.01658.1

மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) மாநக( வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) தைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01658.2
எல்ைலயில் அறிவன் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) உைறதற்கு $கந்த.01658.3
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மாநக( இது என்று நவின்றான். $கந்த.01658.4
வரC ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) இது விளம்புதேலாடும் $கந்த.01659.1
ஆரும் வானவ(கள் அம்ெமாழி ேகளா $கந்த.01659.2
ஏ( எலாம் உைடய இந்நக( ேசய்ஞ $கந்த.01659.3
லூ( அது என்று ெபய( ஓதின( அன்ேற. $கந்த.01659.4
ஆய காைல_ெப.(காைல_ெப.) அனிகப் பைட
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.01660.1
ஏய பின் இைளஞ( இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ேவதா $கந்த.01660.2
மாயன் ஏைனய( வழுத்திட ஆண்ைடக் $கந்த.01660.3
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ெசல்லுபு குமாரன் இருந்தான். $கந்த.01660.4
பன்னிரு புயத்ெதாைக பைடத்த குமேரசன் $கந்த.01661.1
தன்னருள் அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விதி தன்ைன
முதலாேனா( $கந்த.01661.2
அன்னவன் விடுத்திட அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
புைட ேயகித் $கந்த.01661.3
ெதான்னிைல இருக்ைககள் ெதாறும் ெதாறும் அைடந்தா(. $கந்த.01661.4
தாைனகள் தமக்கு உrய சாரத( இலக்க( $கந்த.01662.1
ஏைனய( வழுத்த எைம ஆளுைடய வள்ளல் $கந்த.01662.2

ேகா நக( இருக்க விைட ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசல் குழாத்துள் $கந்த.01662.3
வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) தமக்கு இைற ெசயற்ைகைய வகுப்பாம். $கந்த.01662.4
தாங்கரும் ெபரும்திறல் தாரகா சுரன்_ெப.(சுரன்_ெப.) $கந்த.01663.1
பாங்கு அம( குன்ெறாடும் பட்ட பான்ைமயால் $கந்த.01663.2
ஆங்கனம் புரந்தரன் அவலம் யாவதும் $கந்த.01663.3
நCங்கினன் உவைகயால் நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநஞ்சினான். $கந்த.01663.4
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) இயல் அமி(திைன விழுமம் இல்வழி $கந்த.01664.1
அருந்தினன் ஆம் என ஆகம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) எனப் $கந்த.01664.2
புரந்தரன் இருந்துழிப் புக்குத் தாழ்ந்தது ஆல் $கந்த.01664.3
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) திகழ் சிரபுர வனத்தில் ெதய்வதம். $கந்த.01664.4
முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ெபாதி விண்ணகம் முதல்வன் பூண்களும் $கந்த.01665.1
நகில் ெபாதி சாந்துைட நங்ைக பூண்களும் $கந்த.01665.2
துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) ெபாதி கிழிெயாடு ெதால்ைல
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைவ $கந்த.01665.3
அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) ெபாதி காட்டகத்து அடிகள் உய்த்தேத. $கந்த.01665.4
முந்து உற உய்த்தபின் முதல்வ ேகட்டி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.01666.1
ைபந்ெதாடி அணங்ெகாடு_ெப.(அணங்கு_ப்(.+ஒடு_கரு.ேவ.) பரமன் காழியில்
$கந்த.01666.2
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ேநாற்றநாள் ைவத்த பூனிது $கந்த.01666.3

தந்தனன் ெகாள்ெகனச் சாற்றி நின்றேத. $கந்த.01666.4
நிற் புறு கின்றுழி ேநமி அண்ணற்கு $கந்த.01667.1
முற்படுகின்றவன் முளrப் பண்ணவன் $கந்த.01667.2
கிற்புறு ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பூண் கிழிைய
ேநாக்கினான் $கந்த.01667.3
கற்புைடயாள் விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தூதின்
காட்சிேபால். $கந்த.01667.4
எr மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணிகலன் இட்ட பூந்துகில் $கந்த.01668.1
விrதரு ெபாதியிைன விரலின் நCக்கினான் $கந்த.01668.2
திருமகள் அம(தரு ெதய்வத் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $கந்த.01668.3
வr அளி சூழ் உற மல(ந்தது என்னேவ. $கந்த.01668.4
துண் எனக் கிழி அதன் ெதாட(பு நCக்கலும் $கந்த.01669.1
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) துைணவி_ெப.(துைணவி_ெப.)
பூண் உம்ப( ேதான்றலும் $கந்த.01669.2
கண் உறக் கண்டவன் கருதினான் அேரா $கந்த.01669.3
எண்ணுதற்கு அrயது ஓ( இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) துய்த்துளான். $கந்த.01669.4
பூட்ைகயின் முைலயுைடப் ெபான் அம் ெகாம்பின்ேமல் $கந்த.01670.1
ேவட்ைகயது ஆயினன் மிகவும் பற்பகல் $கந்த.01670.2
வாட்ைகயின் றிருந்தது மனத்தின் முன்னினான் $கந்த.01670.3
காட் ெகாளும் காம ேநாய்க் கவைல எய்தினான். $கந்த.01670.4
ெநய்ம் மலி தழல் என நCடிக் காமேநாய் $கந்த.01671.1
இம் என மிைசக் ெகாள இரங்கி ஏங்கினான் $கந்த.01671.2

விம்மினன் ெவதும்பினன் ெவய்து உயி(த்தனன் $கந்த.01671.3
ைமம் மலி சிந்ைதயன் மருட்ைக எய்தினான். $கந்த.01671.4
பைச அற உல( உறு பராைரப் பிண்டியின் $கந்த.01672.1
தைச மலி முழுது உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) தள(ந்து வாடினான் $கந்த.01672.2
இைசவரு ைகவேலான் எழுது பாைவேபால் $கந்த.01672.3
அைசவு இலன் இருந்தனன் அணங்கு உற்று என்னேவ. $கந்த.01672.4
முருந்து உறழ் எயிற்றினாள் முைலத் தடங்களில் $கந்த.01673.1
ெபாருந்து_ஏவ.(ெபாருந்து_வி.) உற மூழ்கிேய
புண(ந்து_வி.எச்.(புண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைவகலும் $கந்த.01673.2
இருந்திடுகின்றவன் இட(பட்டு இன்னணம் $கந்த.01673.3
பிrந்திடின் வருந்துதல் ேபசல் ேவண்டுேமா. $கந்த.01673.4
ெமய்ந் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) அலசுற விரக மீ க்ெகாள $கந்த.01674.1
இன்னணம் சசி ெபாருட்டு இைனயும் நC(ைமேயான் $கந்த.01674.2
ெபான் அணி தன்ைனயும் புைனதல் ேவண்டலன் $கந்த.01674.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உைழயவ( தைம ேநாக்கிச் சாற்றுவான். $கந்த.01674.4
இக்கிழி ஒன்றிைன ஏந்தி முந்து ேபால் $கந்த.01675.1
சிக்குற வக்கிேய
C
ேசமித்து உங்கள் பால் $கந்த.01675.2
ைவக்குதி( என்றலும் வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனா $கந்த.01675.3
அக்கணம் அைனயவ( அதைன ஆற்றினா(. $கந்த.01675.4
அன்னேதா( அளைவயில் அடவித் ேதவிைனக் $கந்த.01676.1

ெகான்னுைன வச்சிரக்குrசில் ேநாக்கு உறா $கந்த.01676.2
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) உைழ அளித்திட நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றலும் $கந்த.01676.3
மன்னவ நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என வணங்கிப் ேபாயேத. $கந்த.01676.4
ேபாந்திடு காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) பூேலாமைசப்ெபய(
$கந்த.01677.1
ஏந்திைழ காமேநாய் எrயின் துப்பினால் $கந்த.01677.2
காந்திய உளத்தினன் கனலும் யாக்ைகயன் $கந்த.01677.3
ஓய்ந்தனன் தட்பேமல் உளம் ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏகினான். $கந்த.01677.4
ஒளி இைழ உழத்திய( ஒளி ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கூந்தலின் $கந்த.01678.1
அளி இனம் நறவு துய்த்து அலrல் கண் படு $கந்த.01678.2
நளி இருந்து தண்டைல ஞாங்க(
ெபாங்கிய_ெப.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01678.3
புளினம் ஒன்று அதன் மிைச புக்கு ைவகினான். $கந்த.01678.4
தCம்_ெப.அ.(தCம்_ெப.அ.) தழல் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதி( திைளத்தவாறு என
$கந்த.01679.1
நCந்து அரும் கங்குலின் நிலவுத் தCப்படப் $கந்த.01679.2
பூம் துண( பரவிய_ெப.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புளினம் ெபான்னக(
$கந்த.01679.3
ேவந்தனுக்கு ஆற்றவும் ெவம்ைம ெசய்தேத. $கந்த.01679.4
சூல்புயல் மாறிய சுரத்தில்_ெப.(சுரம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) ெதாக்கு உறு
$கந்த.01680.1

மால்பரல் வைர புைர மணலின் திட்ைடயின் $கந்த.01680.2
பால்படு கின்றனன் பனி மதிக் கதி( $கந்த.01680.3
ேமல்பட அைசந்தனன் விைனயம் ேவறிலான். $கந்த.01680.4
திங்களும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கனல் சிதறிக் காய்ந்திடக் $கந்த.01681.1
துங்கேவள் பைடயுடன் பிறவும் சூழ்ந்திட $கந்த.01681.2
மங்கிய உண(ச்சியன் மயலின் வன்ைமயான் $கந்த.01681.3
புங்கவ( மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) புலம்பல் எய்தினான். $கந்த.01681.4
மட்டம( புrகுழல் மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) என் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
$கந்த.01682.1
இட்டு உயி( வவ்வினள் இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
யாக்ைகயும் $கந்த.01682.2
சுட்டிடு கிற்றியால் தூய திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
$கந்த.01682.3
பட்டவ( தம்ைமயும் படுப்பேரா என்பான். $கந்த.01682.4
எஞ்சலில் அமுதிைன யா(க்கும் நல்கு_ஏவ.(நல்கு_வி.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
$கந்த.01683.1
நஞ்சிைன உகுத்தி நண்ணலrல் தப்பிேய $கந்த.01683.2
உஞ்சனன் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) உயி( ஒழிப்பன்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) எனா $கந்த.01683.3
வஞ்சினம்_ெப.(வஞ்சினம்_ெப.) பிடித்திேயா மதியேம என்பான். $கந்த.01683.4
நிற்றலும் வருதி_வி.மு.(வா_வி.+ருத்_(?)+இ_முன்.ஒரு.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
நCடு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அளி $கந்த.01684.1
உற்றிடல் அன்றிேய ஒறுத்திலாய் மதி $கந்த.01684.2

அற்றம் இன்று உன்னி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடுதியா(
இைடக் $கந்த.01684.3
கற்றைன இத்திறம் கள்வ நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என்பான். $கந்த.01684.4
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) இயலா( இைடப் பிறங்கு காமமும் $கந்த.01685.1
உள் நிகழ் விகரமும் உனக்கும் உண்டு அைத $கந்த.01685.2
எண்ணைல அழல் ெசாrந்து_வி.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என்ைனக் காய்தியால் $கந்த.01685.3
தண்ணளி மதிக்கு இது தகுவேதா என்பான். $கந்த.01685.4
அrய நல்தவம் பல ஆற்றி இன்று காறும் $கந்த.01686.1
உrயது ஓ( என் பல தூனில் யாக்ைகேயன் $கந்த.01686.2
பr உறச் சுடுவதில் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) என் பாrல்
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $கந்த.01686.3
ஒருவைன விடுக என உைரத்து ேவண்டுவான். $கந்த.01686.4
அண்டம் ேமல் நின்றைன அவனி வானகம் $கந்த.01687.1
எண் திைச எங்கணும் எளிது காண்டியால் $கந்த.01687.2
ஒண்_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) என்
உயி( ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றனள்
$கந்த.01687.3
கண்டது உண்ேடா மதிக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
என்பான். $கந்த.01687.4
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) முதல் ேதான்றினன் எனது பின்னவன்
$கந்த.01688.1

கான் முைள ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காம
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) பல $கந்த.01688.2
பான்ைமயின் எைன அடல் பழியேத அலால் $கந்த.01688.3
ேமன்ைமயது ஆகுேமா விளம்புவாய் என்பான். $கந்த.01688.4
பேர( உள உனது ெமய் படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $கந்த.01689.1
ெஞேரல் என உதவிய நிமலன் ஈண்டு உளன் $கந்த.01689.2
ஒேர கணம் ஒடுங்கு முன் உயிரும்
வாங்கும்_ெப.எச்.(வாங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல் $கந்த.01689.3
ெபாேரல் இனி மதன நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ேபாகு ேபாகு என்பான். $கந்த.01689.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உைழ திrதரு மதியம் ேபாக்கிய $கந்த.01690.1
தC நுைழ புண்ணில் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெசறித்தது என்ன ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.)
$கந்த.01690.2
ேகால் நுைழகின்றன அதனில் கூடளி $கந்த.01690.3
ஈநுைழ கின்றன ேபாலும் என்கின்றான். $கந்த.01690.4
வன்திறல் ெகாைலஞ(கள் மானில் கூவி மான் $கந்த.01691.1
ஒன்று அறக் கவ(தல் ேபால் உயி( என் காலிைன $கந்த.01691.2
இன்று அதுேபால வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள்புக்கு
ஈ(த்தலால் $கந்த.01691.3
ெதன்றலுக்கு யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தCது_ெப.(தCது_ெப.) உண்ேடா
என்பான். $கந்த.01691.4
வாகுலப் பrயேதா( மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) மால் எனும் $கந்த.01692.1

ஆகுலப் புணிrயுள் அழுந்தி ேனாைரயும் $கந்த.01692.2
வகுலத்
C
ெதாைகயினுள் விட்டு இைசத்திடும் $கந்த.01692.3
ேகாகிலப் பறைவயும் ெகால்லுேமா என்பான். $கந்த.01692.4
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) உருவாயினன் நாக( ேகான் எனாத் $கந்த.01693.1
தம் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) உன்னிேய தள(வு நCக்கில $கந்த.01693.2
ெகாம் என அரற்றியும் கூவல் இன்றியும் $கந்த.01693.3
எம் உயி( ெகாள்வன இரு புள்_ெப.(புள்_ெப.) ஆம் என்பாள். $கந்த.01693.4
தண்டுதல் இன்றிேய தானு நானுமாய்ப் $கந்த.01694.1
பண்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வனிைதையப் பrவில் கூடிேனம் $கந்த.01694.2
அண்டரும் அறிகுவ( அற்ைற நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
$கந்த.01694.3
உண்டு ெகால் கதி( இனம் உதிக்கிலான் என்பான். $கந்த.01694.4
ேகாழிைல மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) பைனக் குடம்ைப_ெப.(குடம்ைப_ெப.) ேச( தரு
$கந்த.01695.1
மாைழ அம் பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) வாய் மகன்றில்_ெப.(மகன்றில்_ெப.)
என்பைவ $கந்த.01695.2
காழக வrசிைலக் காமன் ேகாடு ேபால் $கந்த.01695.3
ஊழியும் வழ்ந்திடாது
C
ஒலிக்குேமா என்பான். $கந்த.01695.4
துன்னல( ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதாைகயிேனா(
தைமத் $கந்த.01696.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இைட
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எைனத் தள(வு கண்டதால்
$கந்த.01696.2

அன்னதும் அன்றி இன்று ஆவி ெகாள்ளவும் $கந்த.01696.3
உன்னியேதா கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உறங்கலாது என்பாள். $கந்த.01696.4
இவ்வைக ஆம் இனி எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) முற்றவும் $கந்த.01697.1
ெவவ் அழல் சுற்றிடும் விரக ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
ெதற_குைற.எச்.(ெதறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.01697.2
உய் வைக ஒன்றிலன் உயங்கல் அல்லது $கந்த.01697.3
ெசய்வது பிறிது இலன் ெதருள் இல் சிந்ைதயான். $கந்த.01697.4
ஆக்கம் இத்திறம் அைடவுழிப் பத்து நூறு அடுத்த $கந்த.01698.1
ேநாக்கம் உற்றவன் சசி ெபாருட்டு உற்ற ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) அதைன
$கந்த.01698.2
நCக்கு கின்றனன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) எனா
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளான் என்ன $கந்த.01698.3
மாக்கள் பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேத( ெவய்யவன்
குணதிைச வந்தான். $கந்த.01698.4
ெவம்பு ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) இருள் அவுண(தம் குழுவிைன வட்டி
C
$கந்த.01699.1
உம்ப( ேமல்ெசலும் மதிஎனும் மடங்கைல உருத்துப் $கந்த.01699.2
ைபம் ெபான் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுட(க் கரங்களால் அதன் வலி படுக்கும்
$கந்த.01699.3
சிம் புள்_ெப.(புள்_ெப.) ஆம் எனத் ேதான்றினன் ெசம் கதி(க் கடவுள். $கந்த.01699.4
ெதாட(ந்த_ெப.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) விடுத்திடும் கதி(களாம் தூசி_ெப.(தூசி_ெப.)
$கந்த.01700.1

பட(ந்த காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) எனும்
அனிகம் முன் பட்ட $கந்த.01700.2
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) எனும்
துைணவரும் ெபான்றின( அம(ெசய் $கந்த.01700.3
துைடந்த மன்னrல் ேபாயினன் உடுபதிக் கடவுள். $கந்த.01700.4
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல் கதி( அனிகத்ைத
ெவய்யவன் விடுப்பத் $கந்த.01701.1
துரந்த ேசாமைன அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) காட்டினன்
ெதாைலந்து $கந்த.01701.2
கரந்து ேபாதலும் பின் உறக் ெசன்றில களத்தில் $கந்த.01701.3
இrந்து ேளாைரயும் ெதாட்வேரா சூர( தம் இனத்ேதா(. $கந்த.01701.4
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) குைற உண(த்த வாய் திறந்து
எனச் ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.01702.1
பங்கயங்கள் ேபாது அவிழ்ந்தன குமுதங்கள் பலவும் $கந்த.01702.2
தங்கள் நாயகன் உைடந்தது ேநாக்கிேய தபனற் $கந்த.01702.3
கங்ைக கூப்பிய திறன் என
ஒடுங்கிய_ெப.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற. $கந்த.01702.4
வனம் எழுந்தன வனசமும் எழுந்தன வrயின் $கந்த.01703.1
இனம் எழுந்தன மாக்களும் எழுந்தன எழில்ேச( $கந்த.01703.2
அனம் எழுந்தன புள்_ெப.(புள்_ெப.) எலாம் எழுந்தன அவற்றின் $கந்த.01703.3
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) எழுந்தன எழுந்தன மக்களின் ெதாைகேய. $கந்த.01703.4
ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) உற்ற அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அளைவயின்
நனம் தைல_ெப.(தைல_ெப.) உலகில் $கந்த.01704.1

ஏ எனச் ெசறி இருள் எலாம்
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருந்து என்னச்
$கந்த.01704.2
ேச_ெப.அ.(ேச_ெப.அ.) அrக் கணி தந்திடு ெதளிவு இல் காமத்து $கந்த.01704.3
மா இருள் ெதாைக ஒடுங்கியது இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) மனத்துள்.
$கந்த.01704.4
ைக இகந்து ேபாய்த் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உயி( அைலத்த காமத்தCப்
$கந்த.01705.1
ைப அவிந்திடு பாந்தள் ேபால் தணிதலும் பைதப்புற்று $கந்த.01705.2
ஓய் எனக் கடிது எழுந்தனன் நைகத்து ெவள்கு உற்றான் $கந்த.01705.3
ஐய ேகா இது வருவேத எனக்கு என அைறந்தான். $கந்த.01705.4
தCைம உள்ளன யாைவயும் தந்திடும் சிறப்பும்_ெப.(சிறப்பு_ெப.+உம்_சாr.)
$கந்த.01706.1
ேதாம் இல் ெசல்வமும் ெகடுக்கும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உண(விைனத்
ெதாைலக்கும் $கந்த.01706.2
ஏம நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநறி
தடுத்து_வி.எச்.(தடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருள் உய்த்திடும் இதனால்
$கந்த.01706.3
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) அன்றிேய ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பைக உண்டு ெகால்
கருதில். $கந்த.01706.4
என்பது உன்னிேய இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ஆண்ைட
ைவப்பு_ெப.(ைவப்பு_ெப.) இகந்து $கந்த.01707.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) தனில் கடவுள( குழுஎலாம் சார
$கந்த.01707.2

அன்ெபாேட பட(ந்து_வி.எச்.(பட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அறுமுகன்
அடிகைள அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01707.3
முன்பு தாழ்ந்தனன் உேராமமும் ெசம் ைகயும் முகிழ்ப்ப. $கந்த.01707.4
ெதாழுத ைகயினன் ேகாட்டிய ெமய்யினன் துகிலத் $கந்த.01708.1
ெதழுது பாைவயில் ஆன்று அைம புலத்தினன் இைறஞ்சிப் $கந்த.01708.2
புழுதி ேதாய்தரும் உறுப்பினன் சுருதியின் ெபாருண்ைம $கந்த.01708.3
முழுதும் ஊறிய துதியினன் ஆகி முன் நின்றான். $கந்த.01708.4
கrயவன் தைனச் ெசய்யவன் கருைண
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளி $கந்த.01709.1
வருதி_வி.மு.(வா_வி.+ருத்_(?)+இ_முன்.ஒரு.) என்று கூய் மைறகளும்
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) காண்கில்லா $கந்த.01709.2
அரன தாள்கைள அ(ச்சைன புrது நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) அதனுக்கு
$கந்த.01709.3
உrய ஆய பல் கரணமும் தருதி என்று உைரத்தான். $கந்த.01709.4
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எல்ைலயில்
ெதாழுதுேபாய் உைழயrல் பலைரக் $கந்த.01710.1
கைரத்து வற்று
C
வற்று
C
ஏவிேய கடி மல(க் கண்ணி $கந்த.01710.2
திைரத்துகில் படா நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அவி புைக
தCபம் $கந்த.01710.3
விைரத்த கந்தங்கள் ஏனவும் தந்தனன் விைரவில். $கந்த.01710.4
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ஆறுமா முகன் உைட அடிகள்
$கந்த.01711.1

ெதய்வக் கம்மியற் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சினகரம் இயற்றிச் $கந்த.01711.2
ைசவத் தந்திர விதி உளி நாடிேய தாைத $கந்த.01711.3
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) எக்காலமும் நிைலயேதா( உருவு
ெசய்திட்டான். $கந்த.01711.4
ேதவு சால் மணிப் பீடத்தில் ஈசைனச் ேச(த்தி $கந்த.01712.1
ஆவின் ஓ( ஐந்தும் அமுதமும் வrைசயால் ஆட்டித் $கந்த.01712.2
தாவில் இலாதது ஓ( வாலிதாம் அணித்துகில் சாத்திப் $கந்த.01712.3
பூவின் மாலிைக ெசய்யத் சாந்தத்ெதாடும் புைனந்தான். $கந்த.01712.4
மருந்தின் ஆற்றவும் சுைவயன வாலுவ நூல் ேபாய்த் $கந்த.01713.1
திருந்தினா(களும் வியப்பன திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) பல ஆகிப் $கந்த.01713.2
ெபாருந்துகின்றன நிரல் அைம கருைன அம் புழுக்கல் $கந்த.01713.3
ெசாrந்து_வி.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபான் கலத்து
அருத்தினன் மந்திரத் ெதாட(பால். $கந்த.01713.4
கந்தம் ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) இைல பூக நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) காய்
இைவ கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01714.1
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின் முைற அருத்தினன் புைக
சுட( தைலயா $கந்த.01714.2
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பான்ைமகள் யாைவயும்
வrைசயால் உதவி $கந்த.01714.3
முந்து ைக ெதாழூஉப் ேபாற்றினன் மும்முைற வணங்கி. $கந்த.01714.4
இருவரும் உண(கிலாது இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாள்கைளச் $கந்த.01715.1

சரவண மிைச வரு தனயன் பூசைன $கந்த.01715.2
புrதலும் உைம ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புைடயில் ேச(தர $கந்த.01715.3
அருள் விைட மீ மிைச அண்ணல் ேதான்றினான். $கந்த.01715.4
கா(த்திைக_ெப.(கா(த்திைக_ெப.) காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) கைற மிடற்று
உைட $கந்த.01716.1
மூ(த்தி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அருள்
ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முன்னி வந்தது $கந்த.01716.2
பா(த்தனன் எழுந்தனன் பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ேமல் $கந்த.01716.3
ேச(த்திய கரத்ெதாடு ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாற்றினான். $கந்த.01716.4
ெசயி(ப்பு அறு நந்தி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) திறத்தில் வரரும்
C
$கந்த.01717.1
விய(ப்பினில் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு வரரும்
C
குழC இக் $கந்த.01717.2
கயல் புைர கண் உைம கணவற் காணுறCஇ $கந்த.01717.3
மயி(ப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ெபாடிப்புற
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏத்தினா(. $கந்த.01717.4
முண்டகன் முதல்வரும் முரண் ெகாள் பூதரும் $கந்த.01718.1
கண்டன( அைனயது கரங்கள்_ெப.(கரங்கள்_ெப.) கூப்பிேய $கந்த.01718.2
மண்டனின் மும்முைற வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வானகம் $கந்த.01718.3
எண் திைச ெசவிடு உற ஏத்தல் ேமயினா(. $கந்த.01718.4

ஆயது காைல_ெப.(காைல_ெப.) தன்னில் அரு உரு
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அண்ணல் $கந்த.01719.1
ேசயிைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உன்றன்
வழிபடற் குைக_ெப.(குைக_ெப.) ெசய்ேதம் $கந்த.01719.2
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இது ேகாடி என்னா நிரந்த பல் புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.)
முற்றும் $கந்த.01719.3
ஏ என முடிவு ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பைடக்
கலத்து இைறைய ஈந்தான். $கந்த.01719.4
மற்று இது நம்பால்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) பைட மாயன் ேவதாப் $கந்த.01720.1
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளது அன்றி யா( இப்ெபரும்
பைட பrக்கும்_ெப.எச்.(பr_வி+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நCரா( $கந்த.01720.2
முற்று உயி( உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சூ( முரட் பைட ெதாைலப்பான் ஈது $கந்த.01720.3
பற்றுதி ைமந்த என்னாப் பராபரன் அருளிப் ேபானான். $கந்த.01720.4
கருைண ெசய் பரமன் ேசணில் கரந்தனன்
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைல_ெப.(காைல_ெப.)
$கந்த.01721.1
அருள் ெபறு ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அண்ணல்
அன்னவன் ேபாற்றிப் பின்ைன $கந்த.01721.2
விரவிய இலக்கத்து ஒன்பான் வரரும்
C
அயனும் ஏைனச் $கந்த.01721.3
சுர(களும் வழுத்திச் ெசல்லத் தூயதன் ேதrல் புக்கான். $கந்த.01721.4

சில்லி அம் ேத( ேமல் ெசவ்ேவள் ேச(தலும் உலைவ ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
$கந்த.01722.1
வல்ைல தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) தம(கேளாடும் வாம்பr கடாவி உய்ப்ப
$கந்த.01722.2
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் பrதி ேதான்ற எழுதரும் உயி(கேளேபால்
$கந்த.01722.3
ஒல் என எழுந்தது அம்மா உருெகழு பூத ெவள்ளம். $கந்த.01722.4
சாரத நCத்தம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) தைரயின்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந்து
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01723.1
ேபா( அணி அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாந்த
புைடதனில் இலக்கத்து ஒன்பான் $கந்த.01723.2
வரரரும்
C
சுர(கள் யாரும் ேமவின(
வந்தா(_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ(_பட(.பன்.) வான்ேதாய் $கந்த.01723.3
ேத(மிைச அவ(க்கு நாப்பட்டு ெசன்றனன் குமரச் ெசம்மல். $கந்த.01723.4
மண்ணி அம் கைரயிற் ெறன்பால் வகுத்த ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) ஞல்லூ(
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01724.1
எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உதவும் ெபான்னி இைட
மருதிேனாடு $கந்த.01724.2
தண்ணியல் மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) ஆடும் தண்டுைற பறிய லூரும்
$கந்த.01724.3
கண்ணுதல் இைறவன் தானம் ஏனவும் கண்டு ேபானான். $கந்த.01724.4
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) சுரக்கும் ெதால்ைல இலஞ்சி அம்
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.01725.1

மழவிைட இைறவன் ெபான்தாள் வணங்கிேய மல( ெமன்பாைவ $கந்த.01725.2
முழுதுள திருவும் என்றும் முடிவில் மங்கலமும் எய்த $கந்த.01725.3
விழுமிதின் ேநாற்றுப் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வியன்
திரு $கந்த.01725.4
புற்று இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புத்ேதள் புரந்தரற்கு
அருள் ெசய்திட்ட $கந்த.01726.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தலம் தன்ைனச்
ேச(ந்த_ெப.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நகரம் உள்ளனவும் காணூஉக்
$கந்த.01726.2
ெகாற்ற ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதி( ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அண்ணல் ெகால்
உைல அழலில் ெசக்க( $கந்த.01726.3
பற்றிய இரும்பு ேபாலும் பாைல அம் கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.) உற்றான்.
$கந்த.01726.4
ஏழு ேநமியும் ெபரும் புறக் கடலும் எண் திைசயும் $கந்த.01727.1
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அன்னதால் அழி வின்றித் ெதான்ைம
ேபால் ஆகி $கந்த.01727.2
ஆழி உள்ளுறும் வடைவயின் அவற்றிைனப் பருகி $கந்த.01727.3
ஊழி தன்னினும் இருப்பது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உய( ெபரும் பாைல.
$கந்த.01727.4
அண்ட( நாயகன் உலகு அடும் மகம் தனக்கு
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01728.1
பண்டேம ெசறி பல் வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ஆருயி( பசுக்கள்_ெப.(பசுக்கள்_ெப.)
$கந்த.01728.2

மண்டு ேநமி ெநய் நிலங்கலமாய் உற மல( தCக் $கந்த.01728.3
குண்டமாய் அது கள்ளி சூழ் ெகாடிய ெவம்பாைல. $கந்த.01728.4
வண்ண ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) சுைத ெமய்யுைட
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) நதி ேகள்வன் $கந்த.01729.1
நண்ணு ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) உலகு ஆகிேய நரைல உற்று என்னத்
$கந்த.01729.2
தண்ணிலா எழு நாத்தைல இரண்டு உைடத் தழலின் $கந்த.01729.3
பண்ணவற்கு உலகாயது முது ெபரும் பாைல. $கந்த.01729.4
உைடய ெதால்குலக் ேகண்ைமயால் அவ்வனத்து
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01730.1
ெகாடிய வன்னிபால் ெசன்றேதா ெவப்பம் ேமல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01730.2
நடு நடுங்கி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) புைக உமிழ்ந்து அரற்றி நா_ெப.(நா_ெப.)
உல(ந்து_வி.எச்.(உல(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01730.3
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நC(பருகுமால் வடைவ அம் கனேல. $கந்த.01730.4
கற்ைற அம் கதி(ப் பrதியும் மதியும் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
கானகம்_ெப.(கானகம்_ெப.) $கந்த.01731.1
சுற்றிேயகுவது அல்லது மிைச புகா( சுரரும் $கந்த.01731.2
மற்று உளா(களும் அைனயேர எழிலியும் மருத்தும் $கந்த.01731.3
எற்ைற ைவகலும் அதன் புைட ேபாகவும் இைசயா. $கந்த.01731.4
ேசனம் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பணி ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) புறா விரைல
மான் ெசந்நாய்_ெப.(ெசந்நாய்_ெப.) $கந்த.01732.1

ஆைன ஆதிகள் அவ்வனத்து இருக்கவும் ஆவி $கந்த.01732.2
ேபானது இல்ைலயால் அங்கி இற்று
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாருள்கள் $கந்த.01732.3
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) கன்றுவது அன்றிேய விளியுேமா அதனால். $கந்த.01732.4
எண்ணினும் சுடும் பாைல அம் கானிைட
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01733.1
கண்ணகன் புைக அழல் படுகின்ற காட்சியேவ $கந்த.01733.2
விண்ணின் நCலமும் ெசக்கரும் அவற்றினால் ெவடித்த $கந்த.01733.3
புண்ணும் ெமாக்குளும் கதி(களும் உடுக்களும் ேபாலாம். $கந்த.01733.4
ேவக ெவய்யவன் புைட உறாத அவ்வன மிைசேய $கந்த.01734.1
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓ( இைற எழுந்தழல் சுட்டது
ேபாலும் $கந்த.01734.2
ஏகு ேத( ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கால் இலா இழந்ததால் இருகால் $கந்த.01734.3
பாகிழந்தனன் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) கதி( அங்கி பட்டனேவ.
$கந்த.01734.4
தங்கள் ெதால்பவம் அகன்றிலா விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) தம்ைமத்
$கந்த.01735.1
துங்க முத்தியின் ெபாருட்டினால் அைடபவ( ெதாைகேபால் $கந்த.01735.2
அங்கம் ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம் ேபாலேவ
ெவப்பம் உற்று அயரும் $கந்த.01735.3
கங்கம் நாடிேய நCழலுக்கு அைடவன கைலகள். $கந்த.01735.4
ேகால ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதி( மதி இவ( ைவகலும் ெகாடிய $கந்த.01736.1

பாைல ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுரத்து_ெப.(சுரம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆ( அழல்
ெவம்ைம பட்டனேரா $கந்த.01736.2
காைல_ெப.(காைல_ெப.) தன்னினும் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அம் ெபாழுதினும்
கங்குல் $கந்த.01736.3
ேவைல தன்னினும் பிறவினும் ேவைல நC( படிவா(. $கந்த.01736.4
ெதாடரும் வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) யாவரும் ஐைய தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
ெதாழுவா( $கந்த.01737.1
ெகாடிய பாைல முன் உண(கிலாது அணுகின( ெகால்ேலா $கந்த.01737.2
அடி சிவந்து_வி.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகம் ெவம்பிேய அமுதம்
உண்டதற்காப் $கந்த.01737.3
படியின் ேமல் என்றும் ெசல்கில( விண்மிைசப் பட(வா(. $கந்த.01737.4
ஒள்ளிது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தைலைமயில்
பிறந்துேளா( உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) $கந்த.01738.1
எள்ளும் நல்குரவு எய்தலால் இழிந்தவ( கண்ணும் $கந்த.01738.2
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாறு
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) குறித்து ஏகல் ேபால் ெகாடிய
$கந்த.01738.3
கள்ளி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) புைட நCழலுக்கு ஒதுங்குவ கrகள். $கந்த.01738.4
இரவி கம்மியன் சுட்டுறு ேகால் கதி( எrதC $கந்த.01739.1
மருவு ெசம் தைர ெபாறி மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெகாள் கலம் வறுங் கான்
$கந்த.01739.2
கrகேள கrகால் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) துதிக்ைக_ெப.(துதிக்ைக_ெப.) நC(
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) $கந்த.01739.3
புrதரும் பணி ெவந்திடும் பணிக்குலம் ேபாலும். $கந்த.01739.4

ஆன்ற வான்_ெப.(வான்_ெப.) புவி நதிப்புனல் பாதலம் அதன்கண் $கந்த.01740.1
ேதான்று நCத்த நC( யாைவயும் ஒருங்கு உறத் துற்றுச் $கந்த.01740.2
சான்ற பாைல அம் ெசம்தழல் அப்புனல் தன்ைனக் $கந்த.01740.3
கான்ற வாறு எனக் கிள(வன அந்நிலக் கானல். $கந்த.01740.4
விஞ்சு கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேதrைன ஆறுஎன
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01741.1
ெநஞ்சில் உன்னிேய இரைல மான் மடப்பிடி ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) $கந்த.01741.2
குஞ்சரம் திrந்து உைலவன ெகாடிய ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பணிகால்
$கந்த.01741.3
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) தன்ைனயும் அருந்துவ ஞமலி நC( நைசயால். $கந்த.01741.4
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மண்_ெப.(மண்_ெப.)
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) உலப்புறா உந்தி அம் தCயாய் $கந்த.01742.1
ெவய்யவன் ெசலற்கு அrய அப்பாைல ேமவுதலான் $கந்த.01742.2
ெமாய் அயில் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பணிபுைக அழல் உமிழ்வன முரணும்
$கந்த.01742.3
ைம உறும் ெகாடு நஞ்ெசாடு கான்ற ெசம் மணிகள். $கந்த.01742.4
முைளயின் அம் ெசாr முத்தமும் முந்து ெசம் பரலும் $கந்த.01743.1
அளவு இல் பாந்தளின் மணிகளும் ஈண்டிேய அம(தல் $கந்த.01743.2
விளிவில் அவ்வனத்து தCச்சுடத் தனது ெமய் ெவடித்ேத $கந்த.01743.3
உைளயும் மண்_ெப.(மண்_ெப.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ெமாக்குள் உற்றிடும் திறன்
ஒக்கும். $கந்த.01743.4
கள்ளிபட்டன பாைலயும் தCந்தன கrந்து $கந்த.01744.1

முள்ளி_ெப.(முள்ளி_ெப.) பட்டன எrந்தன குராமரம் முளிந்து $கந்த.01744.2
ெகாள்ளிபட்டன கா( அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) அன்னதால் ெகாடும்தCப் $கந்த.01744.3
புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) பட்டது ேபான்றது பாைல அம் புவிேய. $கந்த.01744.4
இன்னது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாைல அம் சுரத்திைட
இைறவன் $கந்த.01745.1
தன்னது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாைனகள் ஒடும்
தைலப் படலும் $கந்த.01745.2
மின்னு மாமுகில் ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அளிமிக்கு $கந்த.01745.3
மன்னுகின்ற பூம் குறிசி_ெப.(குறிஞ்சி_ெப.) ேபால் ஆயது அவ்வனேம. $கந்த.01745.4
ஆற்ற ருந்திறல் அங்கி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அரசியல் முைறைய
$கந்த.01746.1
மாற்றி எம்பிரான் வருணற்கு வழங்கினான் என்ன $கந்த.01746.2
ஏற்றம் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவம்ைமேபாய்
நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) எவரும் $கந்த.01746.3
ேபாற்று_ஏவ.(ேபாற்று_வி.) நCெராடு தண்ணளி ெபற்றது
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புவிேய. $கந்த.01746.4
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) நCங்கலாது அலமரும் ஆருயி(க் கரணம் $கந்த.01747.1
ஆதி ஈசனது அருளினால் அவனது
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபால் $கந்த.01747.2
ஏது நCrலா தழல் படு ெவய்யகான் இைளேயான் $கந்த.01747.3
ேபாதலால் குளி( ெகாண்டது நறுமல(ப் ெபாழிலாய். $கந்த.01747.4

புற ெநறிக் கேண வழ்ந்துேளா(
C
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) அருள் புகுங்கால்
$கந்த.01748.1
அறிவும் ஆற்றலும் குறிகளும் ேவறு பட்டன ேபால் $கந்த.01748.2
வறிய ெசம் தழல் ெவவ்வனம் ேவலவன் வரவால் $கந்த.01748.3
நறிய தண்மல(ச் ேசாைலயாய் உவைக நல்கியேத. $கந்த.01748.4
நC( அறு முரம்பின் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) நCங்கும் அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.)
சுரத்தின் தன்பால் $கந்த.01749.1
ஈ( அறு புயத்தன் ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெகழு பரங்குன்றத்தில் $கந்த.01749.2
பா( அறு தம் பூண்டு உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) பராசரன் சிறா(கள் ஆய $கந்த.01749.3
ஓ( அறு வைகைமேயாரும் ஓதியால் அதைனக் கண்டா(. $கந்த.01749.4
தத்தேன அனந்தன் நந்தி சது( முகன் பrதிப் பாணி $கந்த.01750.1
ெமய்த்தவ மாலி என்ன ேமவுமூ இருவ( தாமும் $கந்த.01750.2
அத்தனது அருைள முன்னி அடுக்கலின் இருக்ைக
நCக்கி_வி.எச்.(நCக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01750.3
உத்தர நடைவ எய்தி ஒய்ெயனப் பட(தல்_ெதா.ெப.(பட(_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
உற்றா(. $கந்த.01750.4
ஆ( வல( ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ைமந்த(
அறுவரும் அளைக ேநடிப் $கந்த.01751.1
பா(வல் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைணயும் மா ேபால்
பாைல என்று உைரக்கும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $கந்த.01751.2
ேந( வருகின்ற காைல_ெப.(காைல_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பைட
நCத்தம் சூழச் $கந்த.01751.3

சூ( விைன முடிப்பான் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேதான்றல் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணியன் ஆனான்.
$கந்த.01751.4
அணிைமயில் ேசேயான் நண்ண ஆறுமா முகமும் பன்ன C( $கந்த.01752.1
இைண தவி( புயமும் ைகயும் ஏந்து எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) பைடயின் சீரும்
$கந்த.01752.2
மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி மா(பும் ெசம்ேகழ் வான்_ெப.(வான்_ெப.) துகின்
மருங்கும் பாதத் $கந்த.01752.3
துைணயும் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) துைணயில் கண்டு
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கண் களிப்புக் ெகாண்டா(.
$கந்த.01752.4
மூவிரு திறத்திேனாரும் முற்று ஒருங்கு
உண(ந்த_ெப.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வள்ளல் $கந்த.01753.1
பூ வடி வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேதன Cப்
புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) நறா அருந்தி ஆ(த்து $கந்த.01753.2
ேமவரும் தன்ைமத்து என்ன வியப்ெபாடு
வழுத்தி_வி.எச்.(வழுத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01753.3
ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.) ேதவ எம்பால் திருவருள் ெசய்தி என்றா(.
$கந்த.01753.4
என்று இைவ இருமூ ேவாரும் இைசத்து உழி உயி(கட்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.01754.1
ஒன்றிய உயிரும் ஆகி உண(வுமாய்
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூ(த்தி $கந்த.01754.2

தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) திரு மல(த்தாள் முன்னம் தைல_ெப.(தைல_ெப.)
அளிேயாடு தாழ்ந்து $கந்த.01754.3
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைகெதாழுதிட்டு அன்ேனா(
நிைலைமைய மகவான் கூறும். $கந்த.01754.4
மறு வறு பராசரன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மதைலகள் ஆகு மின்ேனா(
$கந்த.01755.1
அறுவறும் சிறாேர ஆகி ஆடுறு ெசவ்வி தன்னில் $கந்த.01755.2
நிைற தரு சரவணத்து ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) புனலில்
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01755.3
முைற முைற புக்கு மூழ்கி முேகெரன அைலக்கல் உற்றா(. $கந்த.01755.4
உைலத்தைல உண(ச்சி ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உள்
உயி( திrயுமாேபால் $கந்த.01756.1
நிைலத்தைல இன்றி யா(க்கும் நCந்தல் ெசய் குண்டு நCத்தம் $கந்த.01756.2
அைலத்தைல அைடயும்_ெப.எச்.(அைட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ஆயிைட
வதிந்த_ெப.எச்.(வதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மீ ன்கள் $கந்த.01756.3
தைலத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) இrய இன்ேனா( தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) அங்கு
அதைனக் கண்டா(. $கந்த.01756.4
அங்கு அது ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்ேறா(
ஆண்டு உறும் மீ ன்கள் பற்றி $கந்த.01757.1
துங்கம் அது உைடய ேகாட்டின் சூழல் உய்த்து உலவும் எல்ைலச் $கந்த.01757.2
ெசங்கதி( உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) ேவைலச் ெசய் கடன் நிரப்ப உன்னிப் $கந்த.01757.3
பங்கம் இல் ேநான்ைம பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பராசரன் அங்கண் வந்தான். $கந்த.01757.4

வள்ளுைற ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதய்வ
வான்_ெப.(வான்_ெப.) சரவணத்து
வந்ேதான்_வி.அ.ெப.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.01758.1
பிள்ைளகள் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இன்ேனா(
பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புன் ெதாழிைல ேநாக்கித்
$கந்த.01758.2
தள்ளரும் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) ேமல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தனய( காள் நCவி(
ஈண்ேட $கந்த.01758.3
துள் உறு மீ னம் ஆகிச் சுலவுதி( என்று ெசாற்றான். $கந்த.01758.4
அவ்வுைர இறுக்கு முன்ன( அறுவரும் ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ஆற்றும்
$கந்த.01759.1
ெவவ்விைன ஊழின் பாலால் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) உரு வாகி அஞ்சி $கந்த.01759.2
எவ்வம் இது அகலுகின்றத எப்பகல் உண(த்தி என்னச் $கந்த.01759.3
ெசவ்விதின் உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமைலத்
திரு முனி புகலல் உற்றான். $கந்த.01759.4
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) தன்னில் ேமல்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இராறு ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) உைடய அண்ணல் $கந்த.01760.1
அத்தனது அருளால் ைவக அைனயைன எடுக்கும் அம்ைம $கந்த.01760.2
ெமய்த்தனம் உகுக்கும் தCம்பால் ெவள்ளமாம் அதைன நCவி( $கந்த.01760.3
துய்த்திடும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) தன்னில் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
உருவாதி( என்றான். $கந்த.01760.4
என்று இைவ முனிவன் கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இரும்
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) கடைன ஆற்றிச் $கந்த.01761.1

ெசன்றனன் அதன் பின் மீ னின் திரு உரு அைமந்த இன்ேனா( $கந்த.01761.2
அன்று ெதாட்டு அளப்பு இல் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) அலமரும் உண(ச்சி எய்தி
$கந்த.01761.3
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) அம் சரவணத்து மாண் ெபரும் தடாகத்து உற்றா(.
$கந்த.01761.4
ஐயநC அைனய ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) அம(தலும் அவ்ைவ கண்டு ஆங்கு
$கந்த.01762.1
ெகாய் என எடுப்பக் ெகாங்ைக உகள
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தCம்பால் $கந்த.01762.2
துய்ய ேதா( நCத்தம் ஆகித் துறுமலும் அதைனத் துய்த்து $கந்த.01762.3
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) நCங்கு_ஏவ.(நCங்கு_வி.) உற்றுத் ெதால்ைல வாலிய
வடிவம் ெபற்றா(. $கந்த.01762.4
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) உரு
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இன்ேனா( தூமதி ேவணி
அண்ணல் $கந்த.01763.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அருள் அதனால்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நைவ அகல் பரங்குன்றத்தின்
$கந்த.01763.2
எல்ைலயில் விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) பூண்டு ஆங்கு இருந்தன( எந்ைத ஈண்டுச்
$கந்த.01763.3
ெசல்வது உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாந்தா(
என்றனன் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ெசம்மல். $கந்த.01763.4
தம் மகவு உைரக்கும் கூற்றம் தாைதய( வினவு_ஏவ.(வினவு_வி.) மா ேபால்
$கந்த.01764.1

அம் மகபதி ெசால் ேகளா அருள்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பராசரன்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.01764.2
ெசம்மல்கள் தம்ைம ேநாக்கிச் ெசயி( அறு குணத்து நCவி( $கந்த.01764.3
எம்ெமாடு ெசல்வ(C என்றான் யாைவயும்
உண(ந்த_ெப.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபம்மான். $கந்த.01764.4
பராசரன் ைமந்த( அன்ன பான்ைமைய வினவிச் ெசவ்ேவல் $கந்த.01765.1
கரா சரண் அைடந்ேதம் என்று கட்டு உைரத்து இைறஞ்சிச் ெசல்லச் $கந்த.01765.2
சராசரம் யாவும் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சண்முகன்
தழல்கட் ெகல்லாம் $கந்த.01765.3
இராச( தம் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) எய்தும் இரும் சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபானான். $கந்த.01765.4
சுரமது கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நCங்கிச் ேசாதி
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) உைடய வள்ளல் $கந்த.01766.1
விrபுனல் சடிலத்து அண்ணல் ேமவும் ெசம்குன்றூ( ேநாக்கிப் $கந்த.01766.2
பருமணி வயிர முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) பல வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) பிறவும்
ஆழித் $கந்த.01766.3
திைரெயறி அைலவாய் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசந்திமா நகரம் புக்கான். $கந்த.01766.4
அறுமுகன் அம் கண் ஏகி அகில கம்மியைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01767.1
இைறயிேலா( சினகரத்ைத இயற்றுதி ஈண்ைட என்னத் $கந்த.01767.2
திறன் உண( புைனவ( ெசம்மல் சிந்ைதயின் நாடித் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.)
$கந்த.01767.3

உைற திரு நகரம் ெவஃக ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திருக்ேகாயில் ெசய்தான்.
$கந்த.01767.4
ெபான் உறும் இரதம் நCங்கிப் புறன் எலாம் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) நண்ண
$கந்த.01768.1
அந்நக( அதன் உள் ஏகி அரும் ெபரும் துைணவ( பூத( $கந்த.01768.2
மன்னவ( அயன் மால் ஆதி வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) யாரும்
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.01768.3
மின்னு ெபான் பீடத்து ஐயன் வற்று
C
இருந்து அருளினாேன . $கந்த.01768.4
பான் நிமி( ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) பாற்படு நல்யாழ்
$கந்த.01769.1
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) இைசத்தன( கந்தருவத் ேதா( $கந்த.01769.2
ஆன பல் சட்டுவம் அங்ைக ெதாறும் ஏந்தி $கந்த.01769.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) அமி(ைதச் ெசவி வாக்குறு மாேபால். $கந்த.01769.4
சுருதி எலாம் உண( தூயவன் வாேனா( $கந்த.01770.1
புரவலன் மா முனி புங்கவ( யாரும் $கந்த.01770.2
மரு மல( மாr_ெப.(மாr.) வழுத்தின( வசி
C $கந்த.01770.3
இரு புைட தன்னினும் எய்தின( ஈண்டி. $கந்த.01770.4
வாலிய தூய் ஒளி வானதி யாவும் $கந்த.01771.1
பாலகன் ெமய் அணி பா(த்தன( ஆடி $கந்த.01771.2
ஏல் உறு பாங்கrன் ஈண்டிய வாேபால் $கந்த.01771.3
காலின( சாமைர ைகக் ெகாடு அைசத்தா(. $கந்த.01771.4

ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) மா மதிேயா( இரு வடிவாய்
$கந்த.01772.1
அண்ணல் முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆ(ந்திட
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01772.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைட நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கனல் வருணன் $கந்த.01772.3
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
குைட தாங்கின( நின்றா(. $கந்த.01772.4
கட்டழல் கான்றிடு காமரு நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) $கந்த.01773.1
எட்டும் அலாதன யாைவயும் ஈண்டி $கந்த.01773.2
உட்ெடளிவால் பணி உற்று என ஆல $கந்த.01773.3
வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.) அைசத்தன( வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) பல்ேலா(.
$கந்த.01773.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உய( ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) விறல்_ெப.(விறல்_ெப.)
வாெகனும் அண்ணல் $கந்த.01774.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உைட வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெகாடு சா(ந்து அயல் நிற்ப
$கந்த.01774.2
ஏைனய தம்பிய( எண்ம( இலக்க( $கந்த.01774.3
ஆனவ( ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அகன் கைட
நின்றா(. $கந்த.01774.4
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இன்னவ( புறத்து உற
அம்கண் $கந்த.01775.1
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞான முதல் எல்ைலயில்
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) $கந்த.01775.2

வருந்துகின்ற மகவான் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ேநாக்கித் $கந்த.01775.3
ெதrந்திடாதவrன் இன்னன ெசப்பும். $கந்த.01775.4
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நCதி அம( சூ( முதலாேனா(
$கந்த.01776.1
பிறந்தவாறும் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ேபணிய ேநான்பும் $கந்த.01776.2
இறந்த_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) எய்திய
வாறும் $கந்த.01776.3
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின் அரசு ெசய்திடு மாறும்.
$கந்த.01776.4
மற்ற ெவய்யவ( தம் மாயமும் முற்ெகாள் $கந்த.01777.1
ெவற்றியும் வலியும் ேமன்ைமயும் நும்பால் $கந்த.01777.2
இற்ைற நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வைர இயற்றிய துன்பும் $கந்த.01777.3
முற்றும் ஒன்று அற ெமாழிந்திடுக என்றான். $கந்த.01777.4
ேகாக் குமாரன் இைவ கூற இைசந்ேத $கந்த.01778.1
மீ க் ெகாள் ெபான் உலக ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) அயல்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01778.2
வாக்கின் வல்ல குரவன் தைன அன்பால் $கந்த.01778.3
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
இைவ நுவன்று அருள்க என்றான். $கந்த.01778.4
வச்சிரம் ெகாள் கரன் மற்று அது ெசப்ப $கந்த.01779.1
அச்சு எனக் குரவன் அன்னது இைசந்ேத $கந்த.01779.2
ெசச்ைச ெமாய்ம்புைடய ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) இரு ெபான்தாள் $கந்த.01779.3

உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இன்னது உைரப்பான்.
$கந்த.01779.4
அறிதி எப்ெபாருளும் ஆவிகள் ேதாறும் $கந்த.01780.1
ெசறிதி எங்கள் துய( சிந்துதல்_ெதா.ெப.(சிந்து_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) முன்னிக்
$கந்த.01780.2
குறிய ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) உருவு ெகாண்டைன யா(க்கும் $கந்த.01780.3
இைறவ நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ெசயைல யா( உண( கிற்பா(. $கந்த.01780.4
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) யாைவயும் யாண்டும்
$கந்த.01781.1
ஒல்லு மூவரும் உயி(த் ெதாைக யாவும் $கந்த.01781.2
ெதால்ைல ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெகாடு ேதான்றிைன யால்
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.01781.3
வல்ல மாய இயல் மற்று எவ( ேத(வா(. $கந்த.01781.4
ெவய்ய( தன்ைமைய வினாவிய தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $கந்த.01782.1
ஐய அன்னைத அறிந்திட அன்ேற $கந்த.01782.2
ைகய( ஏந்துய( கைளந்து உளமீ தில் $கந்த.01782.3
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இன்பு உதவு சீர( உளாமால்.
$கந்த.01782.4
ஆைகயால் அவுண( தன்ைமகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.01783.1
ேபாகும்_ெப.எச்.(ேபா_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_ெப.எச்.குறி.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) கின்றனன் என்னா $கந்த.01783.2

வாைக ேச( குமர வள்ளைல
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01783.3
ஓைக ேயாடு அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) ஓதிடு கின்றான். $கந்த.01783.4
ஊ( இலான் குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) குறி இலான்
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) இலான் உைரக்கும் $கந்த.01784.1
ேப( இலான் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) முன்னிலான் பின் இலான் பிறிேதா(
$கந்த.01784.2
சா(_இலான் வரல் ேபாக்கு இலான் ேமல் இலான் தனக்கு $கந்த.01784.3
ேந( இலான் உயி(க் கடவுளாய் என் உேள நின்றான். $கந்த.01784.4
வறு
C காசிபன் சிறா(களாய் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அறுபான் $கந்த.01785.1
ஆறு ேகாடியது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அவுணருக்கு
அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) $கந்த.01785.2
மாறு இல் மங்கல ேகசி ஆம் அரக்கிைய
மணந்து_வி.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01785.3
ேபறது ஆகேவ சுரைச என்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
ெபற்றான். $கந்த.01785.4
தூய அம்மகள் வள(ந்த_ெப.எச்.(வள(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்
புக(_ெப.(புக(_ெப.) எனும் ெதால்ேலான் $கந்த.01786.1
தCய மையயின் கல்விகள் யாைவயும் ெதருட்டி $கந்த.01786.2
ஆய விஞ்ைசயின் வல்லபம் ேநாக்கிேய அவட்கு $கந்த.01786.3
மாைய என்று ேப( கூறினன் மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைவ
மதிப்பான். $கந்த.01786.4

இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) எய்திய அவுண(கள் சிறுைமயும் இைமேயா(
$கந்த.01787.1
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ஆதிய( ெபருைமயும் வான நாட்டு உைறேவா(
$கந்த.01787.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெதாைலந்து அசுரரால் ெமலிந்திட
நந்தி $கந்த.01787.3
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாய்ைமயும் கருதினன்
புக(_ெப.(புக(_ெப.) எனும் தூேயான். $கந்த.01787.4
கருதி இன்னண ேமல் வரும் தன்ைமயும் கண்டு $கந்த.01788.1
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ேதாயும் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அவுண( ேகான்
பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகால் ெதாடிைய $கந்த.01788.2
வருதி_வி.மு.(வா_வி.+ருத்_(?)+இ_முன்.ஒரு.) என்று கூய் வரம்_ெப.(வரம்_ெப.)
ெபறு ேப( அருள் வழங்கி $கந்த.01788.3
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) தைனக் ேகள் எனத் ேதசிகன்
உைரப்பான். $கந்த.01788.4
வனச மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) கணவனால் வாசவன்
தன்னால் $கந்த.01789.1
முனிவ( ேதவரால் அளப்பிலா அவுண(கள் முடிந்தா( $கந்த.01789.2
அைனய( ேமன்ைமைய யாவரும் உண(குவ( அதனால் $கந்த.01789.3
உனது தந்ைதயும் வலி இழந்ேத ஒடுங்கு உற்றான். $கந்த.01789.4
மின் ெபாருட்டினால் ேகதைக மல(ந்திடும்
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01790.1
என் ெபாருட்டினால் மாமைழ ெசாrந்திடும் ஈட்டும் $கந்த.01790.2
ெபான் ெபாருட்டினால் யாவும் உண்டாம் அது ேபால் $கந்த.01790.3

உன் ெபாருட்டினால் அவுண(க்கு ேமன்ைமயது உளதாம். $கந்த.01790.4
வாச மாமல( மடந்ைதயும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி
வணங்கப் $கந்த.01791.1
ேபச_குைற.எச்.(ேபசு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒணாதது ஓ( ேப(
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) உருக் ெகாடு
ெபய(ந்து_வி.எச்.(ெபய(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01791.2
காசிபன் தைன அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) வல்லபம் காட்டி $கந்த.01791.3
ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) பூட்டிேய அவெனாடும் புணருதி அல்லில். $கந்த.01791.4
அல்லிைடப் புண(ந்து_வி.எச்.(புண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அசுர(கள்
தம்ைம உண்டாக்கி $கந்த.01792.1
ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) அங்கு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தங்கட்கு
நாமமும் விளம்பி $கந்த.01792.2
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெபற்றிட அவுணருக்கு
இயலும் $கந்த.01792.3
ெதால்ைல ேவள்வியும் விரதமும் உண(த்துதி ேதாகாய். $கந்த.01792.4
இன்ன தன்ைமகள் முடிந்த_ெப.எச்.(முடி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்
நின்சிறா( எவரும் $கந்த.01793.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) தைன அைடயவும் நண்ணல(
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.01793.2
பன்னரும் பழி மூழ்கவும் அரும்தவம் பயில $கந்த.01793.3
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.) மீ ளுதி என்றனன் புக(_ெப.(புக(_ெப.) எனும் ஆசான்.
$கந்த.01793.4
குரவன் வாய்ைமைய வினவிேய ேகாது இல் சீ( அவுண( $கந்த.01794.1

மரபு_ெப.(மரபு_ெப.) ேமம்படு தன்ைமயான் மற்று இைவ
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.01794.2
அருளுகின்றைன ஆதலால் இப்பணி அடிேயன் $கந்த.01794.3
புrகுேவன் என அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அடி வணங்கிேய ேபானாள்.
$கந்த.01794.4
மயிைல அன்னவள் அவுண( தம் மன்னற்கும் இைனய $கந்த.01795.1
ெசயைல ஓதிேய அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) விைடயும் ெகாடு
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01795.2
கயிைல என்ன நCறு ஆடிேய காசிபன் இருந்து $கந்த.01795.3
பயிலும் ேநான்பு_ெப.(ேநான்பு_ெப.) உைட எல்ைலைய நாடிேய பட(ந்தாள்.
$கந்த.01795.4
திருவும் மாரேவள் இரதியும் திேலாத்தைம என்ன $கந்த.01796.1
மருவு ைதயலும் ேமாகினி என்பேதா( மாதும் $கந்த.01796.2
ஒருதனித் திரு வடிவு ெகாண்டால் என உலகில் $கந்த.01796.3
ெபாருவில் மாயவள் ேப( அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) உருக் ெகாடு ேபானாள்.
$கந்த.01796.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) உற்ேறா(களும் மாதிரத் ேதா(களும் மதி ேதாய் $கந்த.01797.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உற்ேறா(களும் அன்னவள் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) விைரவில் $கந்த.01797.2
கண் உற்று ஓ(கில( அணுகின( காமேவள் கைணயின் $கந்த.01797.3
புண் உற்ேறா( விளக்கு அழல் உறு பறைவயில் புல(ந்தா(. $கந்த.01797.4
மதியும் ஞாயிறும் சூழ்தரு ேமருவின் வடபால் $கந்த.01798.1

விதி மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrதரும் வியன் நிைல
மருங்கின் $கந்த.01798.2
அதி( சிலம் ெபாடு ேமகைல புலம்புற அைனயாள் $கந்த.01798.3
திதி ெகால் என்று எலாத் ேதவரும் ஐயுறச் ெசன்றாள். $கந்த.01798.4
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாைய
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காசிபன் இருக்ைகயில் திருவாழ் $கந்த.01799.1
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) வாவியும் தடங்களும் ேசாைலயும் மணிெசய்
$கந்த.01799.2
குன்று மாமல(ப் பள்ளியும் மண்டபக் குழாமும் $கந்த.01799.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) தன் ஆைணயால் துண் எனச் சூழ்தரச் சைமத்தாள்.
$கந்த.01799.4
இைனத்ெதலாம் அவண் வருதலும் எந்ைத தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அடிைய
$கந்த.01800.1
மனத்தினில் ெகாடு ெபாறியிைன உரத்தினால் வாட்டித் $கந்த.01800.2
தனித்து ேநாற்றிடும் காசிபன் புகுந்த அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தைகைம
$கந்த.01800.3
அைனத்தும் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஈது
என்ெகால் என்று அதிசயம் அைடந்தான். $கந்த.01800.4
முற்றும் ஆங்கு அைவ ஆைசயின் ெநடிது பன் முைறயால் $கந்த.01801.1
உற்று நாடிேய மாைய தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) என உணரான் $கந்த.01801.2
இற்று எலாம் இவண் இயற்றின( யா( என எண்ணிச் $கந்த.01801.3
சுற்று ேநாக்கினன் யாைரயும் காண்கிலன் தூேயான். $கந்த.01801.4

ெமய்த்தவ உண(ச்சிைய விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேமைலேயான் $கந்த.01802.1
அத்தனது அருளினால் அணங்கு மாையயால் $கந்த.01802.2
ைவத்தன கண் உறா மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெகாள் காதலால் $கந்த.01802.3
சித்திரம் என ெவrஇ இைனய ெசப்புவான். $கந்த.01802.4
வான நாடு இழிந்தேதா மகத்தின் ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) உைற $கந்த.01803.1
தான நாடு இழிந்தேதா தனதன் ஆதிேயா( $கந்த.01803.2
ஏைன நாடு இழிந்தேதா இது அன்ேறல் இைவ $கந்த.01803.3
ஆனவாறு உண(கிேலன் அழுங்கு சிந்ைதேயன். $கந்த.01803.4
ஆரணன் ெசய்ைகேயா அகிலம் உண்டு உமிழ் $கந்த.01804.1
நாரணன் ெசய்ைகேயா அவ(க்கு நாடு ஒணாப் $கந்த.01804.2
பூரணன் ெசய்ைகேயா பிற(_ெப.(பிற(_ெப.) புrந்தேதா $கந்த.01804.3
காரணம் ேத(கிேலன் கவலும் ெநஞ்சிேனன். $கந்த.01804.4
புன் ெநறிக் கான் இைடப் புகுந்த இத்திரு $கந்த.01805.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநறிக்கு ஏதுேவா நலந்த வ(ந்திடுந்
C
$கந்த.01805.2
துன் ெநறிக்கு ஏதுேவா ெதால்ைல ஞாலேமல் $கந்த.01805.3
எந் ெநறிக்கு ஏது என்று இதுவும் ேத(கிேலன். $கந்த.01805.4
என்று இைவ ெசாற்றி இவண் யாவது
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $கந்த.01806.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அதன் இயற்ைகயும்
நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) முன்னேர $கந்த.01806.2
ஒன்று அறத் ெதrவுறும் உண(ச்சி இங்ஙனம் $கந்த.01806.3

ெசன்றது பழுது எனச் சிந்தித்தான் அேரா. $கந்த.01806.4
ெதற்று எனத் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ேதற்றித்
ெதான்ைம ேபால் $கந்த.01807.1
நல்தவம் இயற்றுவான் நணுகும் ேவைலயில் $கந்த.01807.2
மற்று அது ெதrந்திடு மாைய தூமணிப் $கந்த.01807.3
ெபாற்ைறயில் தமியளாய்ப்
ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்றினாள்.
$கந்த.01807.4
ேதான்றினள் நிற்றலும் ெதால்ைல நான் முகற்கு $கந்த.01808.1
ஆன்றது ஒ( காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) அவைள ேநாக்கினான் $கந்த.01808.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) திகழ் கற்பகவல்லி ெசய் தவத்து $கந்த.01808.3
ஈன்றது ஒ( ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) எய்திற்ேறா
என்றான். $கந்த.01808.4
நால் தைலயான் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) நம்முன் இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) $கந்த.01809.1
ேதாற்றியது அற்புதச் சூழ்ச்சிக்கு ஏது
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01809.2
ஆற்று உறு தவத்திறன் அகற்றி ஆயிைட $கந்த.01809.3
வற்று
C
இருந்திடுவது விடுத்துப் ேபாயினான். $கந்த.01809.4
கண் அகல் வைர மிைசக் கடிது ேபாயுறCஇ $கந்த.01810.1
அண்ணியன் ஆதலும் அrைவயாய் உறப் $கந்த.01810.2
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) உருேவ ெகால் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபற்றித்தால்
என $கந்த.01810.3

எண்ணினன் ைமயலுக்கு எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) காண்கிலான். $கந்த.01810.4
புண்டrகத்தி ெகால் ெபான்னம் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ெகால் $கந்த.01811.1
அண்ட( தம் அணங்குெகால் என்னின் அன்னைரக் $கந்த.01811.2
கண்டறிேவன் எைனக் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
பூட்டிய_ெப.எச்.(பூட்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01811.3
ஒண்_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) இைனயள் என்று உண(கிேலன்
அேரா. $கந்த.01811.4
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) இரும் கமலேமல் ெசம்மல் ெசய்ைகயால் $கந்த.01812.1
ஆய் அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) என்னில் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ெபற்றிடாள் $கந்த.01812.2
ஏயது ேதறினன் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல்லது ஓ( $கந்த.01812.3
மாையேய ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) என வந்தவாறு என்பான். $கந்த.01812.4
புகன்று இைவ பல பல ெபாருவில் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) $கந்த.01813.1
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) தனது அரும் தவவலியும் ேபாதமும் $கந்த.01813.2
அகன்றனன் புண(ச்சி_ெப.(புண(ச்சி_ெப.) ேவட்டு அழுங்கி ைநவது ஓ(
$கந்த.01813.3
மகன்றிலின் பrசு என வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) எய்தினான். $கந்த.01813.4
உண்ணிகழ் ஊன் ெபருட்டு உயி( ெகால் ேவட்டுவ( $கந்த.01814.1
கண்ணி உள் பட்டது ஓ( கைலயின் மாழ்குவான் $கந்த.01814.2
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) அரசு ஆய இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ேபைதக்கு என்
ெகாேலா $கந்த.01814.3
எண்ணம் என்று இட( உழந்து இரங்கி ஏங்கினான். $கந்த.01814.4

அது ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) அவுணைர
அளிக்க_குைற.எச்.(அளிக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வந்திடும் $கந்த.01815.1
திதி நிக( மட மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்களால் $கந்த.01815.2
ெபாது இயல் ேநாக்ெகாடு புண(ச்சி_ெப.(புண(ச்சி_ெப.) ேநாக்கிைனக் $கந்த.01815.3
கதும் எனக் காட்டினள் முனிவன் காண் உற. $கந்த.01815.4
கண்டனன் முனிவரன் கலங்கினான் ெபாதுக் $கந்த.01816.1
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதா( ேநாக்கியல்
குறித்துக் கூடுதல் $கந்த.01816.2
எண் தரு ேநாக்கினால் இவைள எய்து மாறு $கந்த.01816.3
உண்டு என நிைனந்தனன் உவப்பின் உம்பரான். $கந்த.01816.4
ெபருந்துய( உதவு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பிணியும் தC(ப்பது ஓ( $கந்த.01817.1
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) மற்று ஆதலும் ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) ேமதகும்
$கந்த.01817.2
அருந்தவ முனிவரன் அைனய மாதுதன் $கந்த.01817.3
திருந்திய ேநாக்கியல் ெதளிந்து_வி.எச்.(ெதளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசப்புவான். $கந்த.01817.4
கற்பைன முதலிய கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $கந்த.01818.1
சிற்பரன் யாைவயும் சிைதய_குைற.எச்.(சிைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஈறு ெசய்
$கந்த.01818.2
அற்புதமும் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அருளும் ேபான்றதால் $கந்த.01818.3
ெபாற்புறு கின்ற இப்பூைவ நாட்டேம. $கந்த.01818.4

மாையயும் ெகாைலயுேம மருவி ைவகலும் $கந்த.01819.1
ஆயது ஓ( உலகிைன
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நC(ைமயால் $கந்த.01819.2
பாய் இருந் திைரக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நடுவண் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) ெகாள்
$கந்த.01819.3
தூயைன நிக(த்தது இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.)
ேநாக்கேம. $கந்த.01819.4
இயல் இருள் ேமனியால் இடியின் ஆ(ப்பினால் $கந்த.01820.1
வியன் உயி( முழுவதும் ெவருவச்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன் $கந்த.01820.2
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) உறு தCம்_ெப.அ.(தCம்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) பrவின்
ஈதரு $கந்த.01820.3
புயைலயும் நிக(த்தன பூைவ பா(ைவேய. $கந்த.01820.4
என்பன பல பல எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அன்னவள் $கந்த.01821.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) படிவத்து உருத் தைகைம காண் உறCஇ $கந்த.01821.2
அன்பினில் வியந்து நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழுங்கு
ெநஞ்ெசாடு $கந்த.01821.3
நன்ெபரு நயப்பினால் நவிறல் ேமயினான். $கந்த.01821.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உறு புயலின் ேதாற்றம் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் சீ(க்
கங்குல் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $கந்த.01822.1
ஏைனய கருைம எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இலக்கணத்து ஒருங்ேக ஈண்டி
$கந்த.01822.2

மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) உறழ் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கணாள் பால்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்பது அல்லால்
$கந்த.01822.3
நானம் ஆ( கூந்தற்கு அம்ம நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) புகல்_ெப.(புகல்_ெப.)
உவைம யாேதா. $கந்த.01822.4
ேகாட்டு உைடக் குழவித் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) குனி சிைல இரண்டு மானின்
$கந்த.01823.1
சூட்டு உைட நுதற்கு ஒவ்வாது ெதாைலந்து ேபாய்த் ெதால்ைல வான $கந்த.01823.2
நாட்டிைடக் கரந்தும் ேதான்ற நணுகியும் திrயும் என்னின் $கந்த.01823.3
மீ ட்டு இதற்கு உைரக்கல் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
உவைமகள் ேவறும் உண்ேடா. $கந்த.01823.4
அருவத்தில் திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காமன்
ஆடல் அம் சிைலயும் ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) $கந்த.01824.1
உருவத்துக்கு உைடந்து வான்புக்கு ஒதுங்கிய மகவான் வில்லும் $கந்த.01824.2
மருவத்தந் துைரத்தும் என்னின் மற்ற அைவ
இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) மாதின் $கந்த.01824.3
புருவத்ைதப் ேபாலா தம்மின் மீ மிைசப் ெபருந்தும் அன்ேற. $கந்த.01824.4
வண்ணமா வடுக் ேகால் நCலம்_ெப.(நCலம்_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அயில் கயல்
ேசல் என்ேற $கந்த.01825.1
எண்ணின அவற்றில் ஒன்றும் யாவதும் இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) உற்று
அன்றால் $கந்த.01825.2
கண் இைணக்கு இைணேயது என்னில் காம(_ெப.(காம(_ெப.) பால் கடலுள்
எங்ேகான் $கந்த.01825.3

உண்ணிய எழு நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) என்னில் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிறது
ஒப்பது அம்மா. $கந்த.01825.4
எள் என்றும் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) என்றும் ஏ( ெகாள் சம்பகப் ேபாது என்றும்
$கந்த.01826.1
தள் அரும் குமிழ் அது என்றும் சாற்றின( அைவகள் நாடில் $கந்த.01826.2
ெதள்ளிதும் அன்று ேவறு ெசப்ப ஓ( ெபாருளும் இல்ைல $கந்த.01826.3
உள்ளது ஒன்று உைரக்க ேவண்டும் துண்டத்துக்கு உவைம ேதrன். $கந்த.01826.4
ெகண்ைட_ெப.(ெகண்ைட_ெப.) அம் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கண்
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ேகழ்கிள( இதழ்க்கு ஒப்பு உன்னில் $கந்த.01827.1
ெதாண்ைட அம் கனி உண்டு என்று ெசால்வேனல் அதுவும் துப்பால் $கந்த.01827.2
உண்டிடும் விருப்பிேனாருக்கு உலப்பிறா அமி(தம் நல்கிக் $கந்த.01827.3
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருந்திடிேன ஒப்பாம்
இல்ைலேயல் கூடாது அன்ேற. $கந்த.01827.4
முைக உறு தளவும் புள்ளின் முருந்தமும் குருந்தும் முத்தும் $கந்த.01828.1
அைக உறும் உடுவும் சாற்றின் அணி எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) அதற்கு ஒவ்வா
வால் $கந்த.01828.2
நைக அது ெதrந்ேதா( ெவஃக நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
புrயும் நCரால் $கந்த.01828.3
நிக( பிறிது இல்ைல திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) நிலா எனில்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற. $கந்த.01828.4
மயி(_ெப.(மயி(_ெப.) எறி கருவி வள்ைள ேதாரண மணிப் ெபான்
ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) $கந்த.01829.1
ெபய(வன
நிக(க்கும்_ெப.எச்.(நிக(_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று

ேபசுதல்_ெப.(ேபசு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) நC(த்தாம்
$கந்த.01829.2
ெசயி( அற உேலாகம் ஆக்கும் திைச முகக் ெகால்லன்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01829.3
உயி( எறி கருவி ேபாலும் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) குைழக் காது மாேதா.
$கந்த.01829.4
ெகாங்குறு கூந்தலாள் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ேகால வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
முகத்துக்கு ஒப்பாம் $கந்த.01830.1
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) என்று உைரக்கில் ேதயும் வள( உறும் சிறப்பது
அன்றால் $கந்த.01830.2
பங்கயம் எனினும் உண்டு ஓ( பழுது மற்று அதற்கும் என்னில் $கந்த.01830.3
அங்கு அதற்கு அதுேவ அல்லால் அைறயலாம் படி மற்று உண்ேடா. $கந்த.01830.4
சரம் ெதறு விழியினாள் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) களத்தினது எழிைலச்
சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) $கந்த.01831.1
கரந்தன கமுகும் அற்ேற அன்னது கண்டு ேநரா $கந்த.01831.2
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) தரு புலவ(_ெப.(புலவ(_ெப.) ெசாற்றா( மற்றவ( அதற்ேகா
நாளும் $கந்த.01831.3
இரந்திடும் ெதாழில( ஆகி இழுக்கம் உற்றா(கள் அன்ேற. $கந்த.01831.4
மாயவன் அதரம் ேச(த்தி வரன் முைற இைசத்த பச்ைச_ெப.(பச்ைச_ெப.)
$கந்த.01832.1
ேவய் எனும் அதுவும் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெசய் ெமய்த்தவம் அைனய
நCராள் $கந்த.01832.2
தூய ெபான் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) கண்டு அஞ்சித் ேதாற்றதால் என்னில்
அன்னான் $கந்த.01832.3

ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) வணக்காது ஏந்தும் சிைல
ெகாேலா நிக(ப்ப தம்மா. $கந்த.01832.4
பூந்தள வைனய மூரல் ெபான் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) கரத்துக்கு ஒவ்வா
$கந்த.01833.1
காந்தளும் நறிய ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கமலமா
மலரும்_ெப.எச்.(மல(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்னில் $கந்த.01833.2
மாந்தளி( ெபாருவது உண்ேடா வள் உகி( கிள்ைள_ெப.(கிள்ைள_ெப.) நாசி
$கந்த.01833.3
ஏய்ந்தள வற்றுக் காம(_ெப.(காம(_ெப.) இைலச்சிைன ஆயது அன்ேற.
$கந்த.01833.4
ெபாருப்பு என எழுந்து வல்லின் ெபாற்பு எனத்
திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதன்னம் $கந்த.01834.1
தருப் பயில் இளநC( என்னத் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) எனா அமுது உட்ெகாண்டு
$கந்த.01834.2
மருப்ெபனக் கூ(த்து மாரன் மகுடத்தில் வனப்பும் எய்தி $கந்த.01834.3
இருப்பது ஓ( ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உண்டாம் ேமல் இைண முைலக்கு
உவைம ஆேம. $கந்த.01834.4
அந்திரு அன்னாள் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அைமத்து ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
முைலக்கண் ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.)
$கந்த.01835.1
சுந்தர வள்ளம் நCறு உண்துகிலிைக விதிெகாள் ேபாழ்தில் $கந்த.01835.2
சிந்திய துள்ளி ஒன்றின் ஒழுக்கம் ெகால் சிறப்பின் மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.)
$கந்த.01835.3
உந்தியின் மீ து ேபாய உேராமத்தின் ஒழுக்கம் அன்ேற. $கந்த.01835.4

மாசு அைடயாத நCல_ெப.அ.(நCலம்_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) உறழ் வண்ண
மாேலான் $கந்த.01836.1
காசு அைட அகலம் தாங்கும் கனங்குைழத் திருவும்
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01836.2
ேதசு உைட மாதினுந்திச் சீrனுக்கு அைனயன்
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01836.3
பாசைட ேந(வதாேமா பகrனும் பழிய தன்ேறா. $கந்த.01836.4
கண்டுழி மாயும் அன்ேற மின் எனில் ககனம் ஆகக் $கந்த.01837.1
ெகாண்டிடின் உருவு இன்றாகும் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) எனில் துடியது என்னில்
$கந்த.01837.2
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) என்னில்
சீrது அன்று அணங்கின் நாப்பண் $கந்த.01837.3
உண்டிைல என்று மானும் உண்ைமக்கு ஓ( உவைம உண்ேடா. $கந்த.01837.4
மயல் உைடப் பணியும் ஆல வட்டமும் வனப்புச்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01838.1
வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) உைடத் ேதரும் அச்சுற்று இரங்கிேய உயி(க்கும் என்றால்
$கந்த.01838.2
கயல் உைடக் கண்ணாள் அல்குற்கு ஒப்பேவா காம(_ெப.(காம(_ெப.)
வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $கந்த.01838.3
வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) உறுப் ெபன்ப( யாரும் ேமல் அது காண்டும் அன்ேற.
$கந்த.01838.4
ேகாழிைல அரம்ைப ஈனும் குருமணித் தண்ைட ேவழத் $கந்த.01839.1
தாழ் இரும் தடக்ைக தன்ைன நிக( எனில் தகுவது அன்றால் $கந்த.01839.2

மாைழ உண் கரும் கண் மாதின் மகrைக வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) ெபான் பூண்
$கந்த.01839.3
சூழ் உறு கவாேன ேபாலும் அைவ எனில் ெசால்லல் ஆேமா. $கந்த.01839.4
அலவனாம் ெஞண்ைட அன்னாள் அணி ெகழு முழந்தாட்கு ஒப்பாப் $கந்த.01840.1
புலவ(கள் புகலா நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வழக்கு
அலால் ெபாருந்திற்று அன்றால் $கந்த.01840.2
திலக நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) மணிேய ேபால்வாள் ெதய்வத வடிவுக்கு இந்த
$கந்த.01840.3
உலகினுள் இழிந்தது ஒன்ைற உைரக்கின் அஃது உவைம ஆேமா. $கந்த.01840.4
தமனியத்து இயன்ற ெபாற்பில் தாவிலா ஆவந் தானும் $கந்த.01841.1
சிைமய ேந( ெகாங்ைக மாதின் திகழ் கைணக் காலும் தூக்கில் $கந்த.01841.2
சமம்_ெப.(சமம்_ெப.) இது ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இது என்ேற தமியேனன்
துணிந்து சிந்ைத $கந்த.01841.3
அைம உற அறிதல் ேதற்ேறன் ஐயம் உற்றிடுவன் யாேன. $கந்த.01841.4
அரும்பு உறு காைலக் ெகாங்ைகக்கு அழிவுற்று முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ஒவ்வாது
$கந்த.01842.1
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) உற மல(ந்த_ெப.அ.(மல(ந்த_ெப.அ.) பின்னும்
ெதாைலந்து ைகயினுக்குத் ேதாற்றுத் $கந்த.01842.2
திரும்பவும்
அடிக்கும்_ெப.எச்.(அடி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அஞ்சித் சிைதந்தது கமலம் என்றால் $கந்த.01842.3
ெபரும் பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) உற்று ேநாற்றும் பிைழத்தது ேபாலும் அன்ேற.
$கந்த.01842.4

ேமக்கு உய( கூனல் ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) விைர ெசறி குவைளத்
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) $கந்த.01843.1
தாக்கு உறு பந்து_ெப.(பந்து_ெப.) பிண்டித் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தளி( சா(பு
கூறில் $கந்த.01843.2
தூக்கு உறு துைலயின் தட்டுத்
ெதாகுத்து_வி.எச்.(ெதாகு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
வடிவில் ேவதா $கந்த.01843.3
ஆக்கு உறின் மாதின் தாளுக்கு அது நிகராகும் ேபாலும். $கந்த.01843.4
ஆவியின் ெநாய்ய பஞ்சும் அனிச்ச மாமலரும் அன்னத் $கந்த.01844.1
தூவியும் மிதிக்கில் ேசந்து துளங்கு உறும் அடிகள் என்றால் $கந்த.01844.2
நாவி அம் குழலின் மாது நடந்திட ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) ஆங்ேகா(
$கந்த.01844.3
பூவேதா அது பூ அன்ேறல் ெபான்னடி ெபாருந்து_ஏவ.(ெபாருந்து_வி.) ேமாதான்.
$கந்த.01844.4
கயல் உறழ் கரும் கண் ெசவ்வாய்க் காrைக தனது சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.)
$கந்த.01845.1
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) எனக் கூறின் அல்லால் மற்று அதற்கு உவைம இல்ைல
$கந்த.01845.2
இயல் உறு வடிவில் ஒப்பேத உளது இவேள ேபாலச் $கந்த.01845.3
ெசயலுறுத் எழுதிற்று உண்ேடல் சித்திரம் அஃேத ேபாலும். $கந்த.01845.4
ஆனன் அம் நான்கு ெசய் தாட்கு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) மடங்கு ஏ(
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01846.1
மான் இனி தன்ைன ேவதா வகுத்திலன் ெகால்ேலா அன்னான் $கந்த.01846.2

தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அைமத்து உளேன என்னில் தைல_ெப.(தைல_ெப.) பல
தாங்கி இந்தத் $கந்த.01846.3
தூ நிலா நைகயினாைளத்
ெதாட(ந்து_வி.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின் திrவன் அன்ேற.
$கந்த.01846.4
ைமயறு புவியில் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாது
இவள்_பதி.ெப.(இவள்_பதி.ெப.) அடியில் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $கந்த.01847.1
துய்யேதா( குறிகள் வானில் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ெபரும் திருவில்
ைவகும் $கந்த.01847.2
ெசய்யவன் தனது ேதவி சிரத்தினும் இல்ைல என்றால் $கந்த.01847.3
ெமய் உறு குறிகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இைனத்து என விளம்பல்
பாற்ேறா. $கந்த.01847.4
என்று முன்னி அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ேவந்திைழ
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) முனம் $கந்த.01848.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காம(_ெப.(காம(_ெப.)
திருவினும் சீrேயாய் $கந்த.01848.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) நல்வரேவ எனா
$கந்த.01848.3
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின்னும் ெநறிப்பட ஓதுவான்.
$கந்த.01848.4
யாது நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) யாது
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) வாழ் பதி $கந்த.01849.1
யாது நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ெபய( யா( உைனத் தந்தவ( $கந்த.01849.2
ஓதுவாய் என்று உைரத்தனன் உள்ளுறு $கந்த.01849.3

காதலான் மிகு காசிபன் என்பேவ. $கந்த.01849.4
வனிைத கூறுவள் மாதவ நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இது $கந்த.01850.1
வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிற்றல் விழுமிது அன்று
என்னிைடத் $கந்த.01850.2
தனியன் ஆகியும் சா(ந்தைன ேநாற்பவ(க் $கந்த.01850.3
கினியேவ ெகால் இைனயது ஓ( நC(ைமேய. $கந்த.01850.4
ஏதில் ேநான்ைப இகந்து உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) இல்லேதா( $கந்த.01851.1
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) மாந்தrல்
ேபசி_வி.எச்.(ேபசு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என் சா(வது $கந்த.01851.2
நCதிேய அன்று நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) கடன் ஆற்றிடப் $கந்த.01851.3
ேபாதி என்ன முனிவன் புகலுவான். $கந்த.01851.4
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) ேகட்டி வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) அறு பற்
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) $கந்த.01852.1
அங்கம் ெவம்ப அகம் ெமலிவு உற்றிடச் $கந்த.01852.2
சங்ைக இன்றித் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) பல ெசய்திடல் $கந்த.01852.3
இங்கு ேவண்டியது எய்துதற்ேக அன்ேறா. $கந்த.01852.4
ெபான்ைன ேவண்டிக் ெகாேலா ெபான்னின் மாநக( $கந்த.01853.1
தன்ைன ேவண்டிக் ெகாேலா சசியாம் ெபய( $கந்த.01853.2
மின்ைன ேவண்டிேய அல்லது ேவறு மற்று $கந்த.01853.3
என்ைன ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ேநாற்றேத.
$கந்த.01853.4

ஐதின் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அலசுற யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) $கந்த.01854.1
ெசய்தது இங்கு உைனச் ேசருதற்கு இத்திறம் $கந்த.01854.2
ெநாய்தின் ேமவிைன ேநாற்றதற்குப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) $கந்த.01854.3
எய்தி உற்றது இனித்தவம் ேவண்டுேமா. $கந்த.01854.4
ேபரும் ஊரும் பிறவும் வினவிேனற்கு $கந்த.01855.1
ேகார ஒன்றும் உைரத்திைல
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $கந்த.01855.2
ேசரேவ பின் ெதளிகுவன் காம ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) $கந்த.01855.3
ஈருகின்றது இரங்குதி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என்றான். $கந்த.01855.4
மாைய ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வறிது நைகயளாய்
$கந்த.01856.1
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இவ்வாறு ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெசய்ததும் $கந்த.01856.2
ஆயில் என் ெபாருட்ேடா அஃது அன்று அேரா $கந்த.01856.3
தூைய வஞ்சம் ெசாலன் முைறேயா என்றாள். $கந்த.01856.4
மற்று இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) புைர சாயலாள் $கந்த.01857.1
ெசாற்ற காைல_ெப.(காைல_ெப.) அைனயவள் சூழ்ச்சிைய $கந்த.01857.2
முற்றும் ஓ(ந்து முதி( கைல யாைவயும் $கந்த.01857.3
கற்று உண(ந்திடு காசிபன் கூறுவான். $கந்த.01857.4
ெபாய்ம்ைம யாதும் புகல்கிலன் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) $கந்த.01858.1

ெசம்மல் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அது ேதருதி ேபாலுமால் $கந்த.01858.2
இம்ைமேய பரம் ஈந்திடு ேவாய் இவண் $கந்த.01858.3
ெமய்ம்ைமேய உைரத்ேதன் உள ேவட்ைகயால். $கந்த.01858.4
பல் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) பல பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
ஆற்றியான் $கந்த.01859.1
முன்னி நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட(.ஒரு.) முத்தி
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்ந்திட $கந்த.01859.2
அன்னேத எற்கு அருள் ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) $கந்த.01859.3
உன்ைன ேமலவன்ேறா உய( முத்திேய. $கந்த.01859.4
ஈதலான் மற்று எனக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேபறு இைல $கந்த.01860.1
ஆதலால் உைனேய அைடந்ேதன் எனக் $கந்த.01860.2
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மாதும் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காசிபற் கண் உறCஇ
$கந்த.01860.3
ஓதலாம் பrசு ஒன்ைற உண(த்துவாள். $கந்த.01860.4
மங்கலம் இையந்திடு வடாது புலம் உள்ேளான் $கந்த.01861.1
ெசம் கனக ேமரு வைர ேச(ந்தது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெதன்பால் $கந்த.01861.2
கங்ைக நதியின் கைர கலந்திட நிைனந்ேதன் $கந்த.01861.3
அங்கண் உறுகின்றது ஒ( அரும்பயன் விைழந்ேத. $கந்த.01861.4
வல்ைல அவண் ஏகுறுவன் மாதவ வலத்ேதாய் $கந்த.01862.1
நில் இவண் எனப் பகர_குைற.எச்.(பக(_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) நிறமது
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01862.2

ெசல் உறழுேமனி தரு ெசம்மல் அருள் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கந்த.01862.3
ஒல்ைல இது ேகண்ம் என உைரக்கல் உறுகின்றான். $கந்த.01862.4
கங்ைக நதி ஆதிய கவின் ெகாள் நதி ஏழும் $கந்த.01863.1
அம் கண் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) தனில் அரன் பதிகள் யாவும் $கந்த.01863.2
மங்குல் தவழ் ேமனியவன் வாழ்பதியும் மற்றும் $கந்த.01863.3
இங்கு உற அைழப்பன் ஒ( இைமப் ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) தன்னில்.
$கந்த.01863.4
ெபான் உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) விஞ்ைசய(கள் ேபாது
உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) ஏேனா( $கந்த.01864.1
மன் உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) மாதிரவ( வாழ்
உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) அம் கண் $கந்த.01864.2
துன்னிய ெதா( ேதவெராடு சூழ் திருவிேனாடும் $கந்த.01864.3
இன்ன ெபாழுேத விைரவின் ஈண்டு தரவல்ேலன். $கந்த.01864.4
மூவைகய ேதவைரயும் முச்சகம் அது உள்ேளா( $கந்த.01865.1
யாவைரயும் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ெதrய எண்ணுகினும் இங்ஙன் $கந்த.01865.2
ேமவர வியற்றிடுவன் ெவஃகல் புrவாேயல் $கந்த.01865.3
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) உறு ேப( அமி(தமும் கடிதின் ஈேவன். $கந்த.01865.4
எப்_சுட்.(எ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாருைள ேவண்டினும் இைமப்பில் உன வாக
$கந்த.01866.1
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) யாைவயும் அளிப்பன்
அஃதல்லால் $கந்த.01866.2
ெமய்ப் புதல்வ( ெவஃகினும் விதிப்பன் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தம்ைம
$கந்த.01866.3

ஒப்பு இைல இவ(க்கு எனவும் உம்ப( இைட உய்ப்ேபன். $கந்த.01866.4
அந்தம் மிகு ேமனைக அரம்ைப முதல் ஆேனா( $கந்த.01867.1
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உன் அடி ஏவல்
ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ைல புrகிற்ேபன் $கந்த.01867.2
சிந்ைத நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) மால் ெகாடு
இயங்கும்_ெப.எச்.(இயங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எனது ஆவி
$கந்த.01867.3
உய்ந்திட நிைனந்தருடி ஒல்ைல தனில் என்றான். $கந்த.01867.4
முனி இது புகறேலாடு முற்றிைழ முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) எய்தித்
$கந்த.01868.1
தனி இனள் என்று ெகால்ேலா சாற்றிைன இைனய நC(ைம $கந்த.01868.2
இனியது தவி(தி ேமேலா(க்கு இைசயுேமா முன்னம் $கந்த.01868.3
நிைனவுழிச் ெசல்வல் ேநாற்று நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இவண் இருத்தி என்ேற.
$கந்த.01868.4
கங்ைகயின் திைசைய முன்னிக் கடிது அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.)
ெசல்வாள்_வி.மு.(ெசல்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆள்_பட(.ஒரு.) என்ன $கந்த.01869.1
அங்கு அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) ேபாதேலாடும் அருந்தவன்
ெதாட(ந்து_வி.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.01869.2
மங்ைகயும் அவரும் எய்தி மாையயில் கரந்து நிற்ப $கந்த.01869.3
எங்கணும் ேநாக்கிக் காணான் இட( உழந்து இரங்கி ைநவான். $கந்த.01869.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) நC(ைம எனப் புகல்வாள் சிறிதும் $கந்த.01870.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஈரம்_ெப.(ஈரம்_ெப.) இலாள் தனி மாயவேள
$கந்த.01870.2

மான C( உமதாம் வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) உற்றனேளா $கந்த.01870.3
ஏன C( ெமாழியா திrகின்றதுேவ. $கந்த.01870.4
சிைல வாண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) திறன் மாைய எனும் $கந்த.01871.1
வைல_ெப.(வைல_ெப.) வசி
C என் ஆருயி( வவ்வினள் ஆல் $கந்த.01871.2
கைலயீ( இவண் நC( அது கண்டன் இேரா $கந்த.01871.3
நிைலயீ( ெவருளா ெநடிேதாடு இரால். $கந்த.01871.4
கடி ேத( களிேற கழிகாதைலயாய்ப் $கந்த.01872.1
பிடி ேத( பrசால் ெபய(வாய் தமிேயன் $கந்த.01872.2
ெநாடிேத தளரா ெநறி ேநடிைனயக் $கந்த.01872.3
ெகாடியாள் தைனயும் ெகாணராய் ெகாணராய். $கந்த.01872.4
அருளால் உைனேய அளி என்றன( ஆல் $கந்த.01873.1
ெபrயா( அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ெசால் பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ஆகுவேதா
$கந்த.01873.2
தrயா அrேய தமிேயன் உயிைரத் $கந்த.01873.3
ெதrவான் நிைனேவா திr கின்றைனேய. $கந்த.01873.4
ேமவிப் பிrவாள் விழிேபால் அடுவாய் $கந்த.01874.1
ஆவிக்கு உறேவா அைல மன்மதனப் $கந்த.01874.2
பாவிக்கும் இனிப் பைடயாய் வருவாய் $கந்த.01874.3
வாவிக்கு உவளாய் எைன வாட்டுதி ேயா. $கந்த.01874.4
ெசம் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேமல் திருவாம் எனேவ $கந்த.01875.1

வந்தாள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட(.ஒரு.) தணியா மயல்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகல்வாள் $கந்த.01875.2
அந்ேதா வினவா அவைளக் ெகாண(வான் $கந்த.01875.3
சந்தாகிைல என் சந்ேத உைரயாய். $கந்த.01875.4
ெபான்னில் ெபாலி உற்றிடும் பூம் கமலம் $கந்த.01876.1
தன்னில் துைணேயாடு தழC இத் தணவா $கந்த.01876.2
அன்னப் ெபைடகாள் அறேனா புகலி( $கந்த.01876.3
என்ைனத் தனி ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) ஏகியேத. $கந்த.01876.4
தணியா வைக மால் தமிேயற்கு அருளித் $கந்த.01877.1
துணியா அகல்வாள் பட( ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ெநறிையக் $கந்த.01877.2
குணியா உைரெசய்குதி என்றிடினும் $கந்த.01877.3
கணியாய் இதுேவா கணிதன் இயல்ேப. $கந்த.01877.4
பைடேவள் கைணேய பrதிக்கு உறேவ $கந்த.01878.1
மடவா( முகேம மதியின் பைகேய $கந்த.01878.2
விடேம புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விழி
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இயல்_ெப.(இயல்_ெப.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
$கந்த.01878.3
இடேம வருவாள் ஒளியாது இைசயாய். $கந்த.01878.4
நின்றC( மிகவும் ெநடியீ( ெபrயீ( $கந்த.01879.1
இன்று ஈரம்_ெப.(ஈரம்_ெப.) இலாது எைன
நCங்கினள்_வி.மு.(நCங்கு_வி.+இன்_இ.க.+அள்_பட(.ஒரு.) முன் $கந்த.01879.2

ெசன்றC( அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) ேபாம்
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) காணுதி( ெசய் $கந்த.01879.3
குன்றC( ெமாழியீ( குைற ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உளேனா. $கந்த.01879.4
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ஏ( இயலாள் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மாயவேள
$கந்த.01880.1
இயேல தறிேயன் இவண் நின்றனேளா $கந்த.01880.2
பயிேல சில நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) பக(வாய் அதனால் $கந்த.01880.3
குயிேல எனது ஆ( உயி( ெகாள்ளுதிேயா. $கந்த.01880.4
நின்பால் வரேவ நிைனவாய் ெமாழிவாள் $கந்த.01881.1
என்பால் இைல இவ்வழி ஏகினள் ஆல் $கந்த.01881.2
ெமன்பால் என ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாருதேம
$கந்த.01881.3
என்பால் வருவாய் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) கூறுதி நC.
$கந்த.01881.4
ஆரத் தடேம அருள் நCrைன உள் $கந்த.01882.1
ஈரத்திைன என்று எவரும் புகல்வா( $கந்த.01882.2
சாrல் சுடுவாய் தளேரல் எனேவ $கந்த.01882.3
ேசா( உற்றிடும் என் துய( தC(க்கிைலேய. $கந்த.01882.4
களிேச( மயிேல கவி( ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாய்க்
$கந்த.01883.1
கிளிேய குயிேல கிைளதான் அலேவா $கந்த.01883.2
தளரா வைக நC( தகேவ ெமாழியா $கந்த.01883.3

அளிேயன் உயிருக்கு அரண் ஆகுதிரால். $கந்த.01883.4
அறேவ துய( ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணுகாது
இகலித்து $கந்த.01884.1
உறேவ துணிவாள் ெதாட(பும் ெதாட(ேபா $கந்த.01884.2
உறேவ இனிநC( உவள் ேபாம் ெநறிையப் $கந்த.01884.3
புறேவ தமிேயன் ெபறேவ புகல்வ(.
C $கந்த.01884.4
எனேவ பலவும் இயல் ேச( முனிவன் $கந்த.01885.1
மனமால் ெகாடு ெசாற்றிடம் மற்று அதைன $கந்த.01885.2
வினவா மகிழா வியன் ெமய்ம் மைறயா $கந்த.01885.3
அனேம அைனயாள் அவண் உற்றிடலும். $கந்த.01885.4
ேநாற் குறு முனிவன் தன்பால் ெநாய்து என மாைய எய்தித் $கந்த.01886.1
தC(க்கலா ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) பூட்டிச் ெசய்தவம் அழித்தாள் அந்ேதா
$கந்த.01886.2
பா(க்கிலன் இதைன என்னாப் பrவு
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகன்றான் ேபாலக்
$கந்த.01886.3
கா(க் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வைரப்பின் ஏகிக் கதிரவன் கரந்தான் அன்ேற.
$கந்த.01886.4
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) காசிபன் என்று ஓதும் தவமுனி
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) பால் சார $கந்த.01887.1
வந்துளாள் யாேய அன்ேறா மற்று இவ( தைலப் ெபய்கின்ற $கந்த.01887.2
முந்து உறு புண(ச்சி_ெப.(புண(ச்சி_ெப.) காண்டல் முைற ெகாேலா புதல்வற்கு
என்னாச் $கந்த.01887.3

சிந்ைத ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகன்றான் ேபான்று
தினகரக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ெசன்றான். $கந்த.01887.4
அந்தம் இல் நிருத( என்னும் அளைவ தC( பானாட் கங்குல் $கந்த.01888.1
வந்திடும் இன்ேன என்னா வல்ைலயின் மதித்து
வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கந்த.01888.2
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ஆைண
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இலங்கு
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ேநமிப் புத்ேதள் $கந்த.01888.3
சிந்துவில் கரத்தல் ேபான்று ெசங்கதி(ச் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) ேபானான்.
$கந்த.01888.4
ேவைலயின் இரவி ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) யாரும்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01889.1
வாலிய திருவும் சீரும் வன்ைமயும் அகல மாைய $கந்த.01889.2
பால் உறும் அவுண(தாைனப் பல் குழுப் பரவிற்று என்ன $கந்த.01889.3
மாைலயும் இருளின் சூழ்வும் வல்ைல
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறுத்த அன்ேற. $கந்த.01889.4
மாக ேமல் நிமி(ந்த_ெப.எச்.(நிமி(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசக்க(
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அம் ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) நல்கூ(ந் $கந்த.01890.1
தC ெகனா இரக்கும் நCரா(க்கு இம்மியின் துைணயது ஏனும் $கந்த.01890.2
ஓைகயால் வழங்கா நCதி ஒன்னலான் ஒருவன் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
$கந்த.01890.3
ேபாகுமாறு என்ன வாளா ெபாள் எனப் ேபாயிற்றாம் ஆல். $கந்த.01890.4

இரும் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) உருவின் எஃகா( கூ(ங் குயத்தினும் ஈ(க்கல்லா
$கந்த.01891.1
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) பறும் இருளின் கற்ைற கணங்களும் மருளும் நCரால்
$கந்த.01891.2
பரம்பியது யாண்டும் ஆகிப் பா( எனப் பட்ட மாது $கந்த.01891.3
கரும் படாம் ஒன்று ேமற்ேகாள் காட்சிையப் ேபான்றது அன்ேற. $கந்த.01891.4
வண் துழாய் ேமாலி ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) மால் இருள் கங்குல்
ேவழத்து_ெப.(ேவழம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கந்த.01892.1
எண்டரு வதனம் பட்ட இரும் புக(ப் புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) என்ன $கந்த.01892.2
அண்ட( தம் தருக்கள் சிந்தும் அணி மல( என்ன வான்ேதாய் $கந்த.01892.3
ெகாண்டலில் படுமுத்து என்னத் தாரைக குலவிற்று அன்ேற. $கந்த.01892.4
துண் என உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) முற்றும்
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப( இருளா நஞ்ைசத்
$கந்த.01893.1
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) நிலவாகி உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) ெசம் ைகயால் வாr
நுங்கி $கந்த.01893.2
விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) புகழ நCல_ெப.அ.(நCலம்_ெப.) வியன்
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பால் காட்டும் $கந்த.01893.3
கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ேபான்று முந் நC(த் ேதான்றினன் கதி(
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திங்கள். $கந்த.01893.4
அழுந்து உறு பாலின்ேவைல அம(கள் கைடந்த காைலச் $கந்த.01894.1
ெசழுந்துளி மணிகேளாடும் ெதறித்து என உடுக்கள் ேதான்றக் $கந்த.01894.2
கழுந்து உறும் அவுண( என்னும் கா( இருள்
ெதாைலய_குைற.எச்.(ெதாைல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அம்கண் $கந்த.01894.3

எழுந்தது ஓ( அமுதம் ேபான்றும் இலங்கினன் இந்து என்பான். $கந்த.01894.4
இரவு எனும் வல்ேலான் ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) என்பது ஓ( உைலயில்
ேவைலக் $கந்த.01895.1
கr உறு வடைவத் தCயில் களம் ெகாடு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ெபான்
ேச(த்தி $கந்த.01895.2
விைரெவாடு ெசம்ைம ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ ட்டும்
ஓ( மருந்தால் ெதால்ைல $கந்த.01895.3
உருவு ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்னச் ெசம்ேகழ் ஒளி
மதி ெவளியன் ஆனான். $கந்த.01895.4
அண்டரும் ககனம் என்னும் அகல் இரும் தடத்தில்
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01896.1
விண்டது ஓ( குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) ஆம்பல் ேபாலும் ஆல் மீ ன்கள்
ெவள்ைளப் $கந்த.01896.2
புண்டrகத்ைதப் ேபாலும் புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மதி அதன் கண் ஏனா(
$கந்த.01896.3
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இனம் ஒப்பது அன்ேற மாசு ேதாய் களங்க மாேதா.
$கந்த.01896.4
அைலதரு ேநமி என்னும் ஆன்றது ஓ( தடத்தின் பாலாம் $கந்த.01897.1
நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) எனும் வைலைய ஓச்சி நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) மதிப் பரதன்
ஈ(த்துப் $கந்த.01897.2
பல நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மீ ன்கள் பன் முைற
கவ(ந்து வான்ேமல் $கந்த.01897.3
புல( உற விrத்தேத ேபால் ெபாலிந்தன உடுவின் ெபாம்மல். $கந்த.01897.4

கழி தரும் உவr நCத்தம் ைகயகப்படுத்து மாந்தி $கந்த.01898.1
எழிலிகள் வான மீ ப் ேபாய் இரு நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) உதவல்
காணூஉப் $கந்த.01898.2
பழிதவி( மதியப் புத்ேதள் பால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பருகி யாண்டும் $கந்த.01898.3
ெபாழிதரும் அமி(தம் என்னப் புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) நிலாப் பூத்தது அன்ேற.
$கந்த.01898.4
மல(ந்திடும் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) வாண் நிலாக்
கற்ைற எங்கும் $கந்த.01899.1
கலந்தன உலகில் யாரும் களித்தன( குமுதம் ஆதி $கந்த.01899.2
அல(ந்தன தளி(த்த ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) அம்புயப் ேபாது ெசவ்வி
$கந்த.01899.3
புல(ந்தன ஒடுங்குகின்ற புைகந்தன பிrந்ேதா( புந்தி. $கந்த.01899.4
அல்லைவ புrயா( ஏனும் அறிவினில் ெபrயா( ஏனும் $கந்த.01900.1
எல்லவ( தமக்கு நண்பாய் இனியேவ புrதற் பாற்ேறா $கந்த.01900.2
பல் உயி(த் ெதாைகக்கும் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) பயந்திடும் மதி கண்டு
அன்ேறா $கந்த.01900.3
புல்லிய கமலம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெபாலிவு அழிந்திட்ட அன்ேற.
$கந்த.01900.4
திங்களின் மல(ந்த_ெப.அ.(மல(ந்த_ெப.அ.) ெசவ்வித் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) முரல்
குமுதம் எம் ேகான் $கந்த.01901.1
பங்கம் உற்றா( கண் ேமவான் பதுமம் ஏன் ஒடுங்கிற்று என்னாத் $கந்த.01901.2
தங்களில் உைரத்தல் ேபாலாம் சசிக்கு அது உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) எம்பால்
$கந்த.01901.3

இங்கு இைல என்ப ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைச
அளி ெபாதிந்த கஞ்சம். $கந்த.01901.4
கங்குல் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறுத்த காைலக்
கடிமைனக் கதவம்_ெப.(கதவம்_ெப.) பூட்டிச் $கந்த.01902.1
ெசங்கண் மால் தன்ைனப் புல்லித் திருமகள் இருந்தாள் என்னக் $கந்த.01902.2
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) அவிழ் கின்ற ெசங்ேகழ்க் ேகாகன தங்கள்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.01902.3
ெபாங்கு இைச மணி_ெப.(மணி_ெப.) வண்ேடாடும் ெபாதிந்தன
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) எங்கும். $கந்த.01902.4
ஆனேதா( காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அமர( தம்ைமயும்
$கந்த.01903.1
தானவ( தம்ைமயும் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காசிபன்
$கந்த.01903.2
வானகம் எழுதரும் மதியின் ெதண்ணிலா $கந்த.01903.3
ேமனியது அைடதலும் ெவதும்பினான் அேரா. $கந்த.01903.4
குைலந்தனன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உளம் குைறந்த வன்ைமயன்
$கந்த.01904.1
புல(ந்தனன் ஒடுங்கினன் புலம்பி_வி.எச்.(புலம்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அம் கண்வான் $கந்த.01904.3
நிலந்தனில் எழுதரு_வி.(எழு_வி.+தரு_து.வி.) நிலைவ ேநாக்கினான். $கந்த.01904.4
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசம் கதிrன் நாயகன்
$கந்த.01905.1

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அம் ெபாழுதினில்
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கீ ழ்த்திைச $கந்த.01905.2
ேவைலயில் விைரவுடன் மீ ண்டும் வந்துளான் $கந்த.01905.3
ேபாலும் அந்ேதா இது புதுைமேயா என்பான். $கந்த.01905.4
ஞாயிறும் அன்று எனில் நடுவண் ஆகிேய $கந்த.01906.1
பாய் இரும் புணr_ெப.(புணr_ெப.) உள் பயின்று ேதான்றலால் $கந்த.01906.2
ஏய் என உலகட எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) யாண்டு
உறும் $கந்த.01906.3
தC எனும் கடவுேள_ெப.(கடவுள்_ெப.+ஏ_சாr.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) அன்று
என்பான். $கந்த.01906.4
இந்து என்று உலகு எலாம் இைசப்ப
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட(.ஒரு.) ஓ( $கந்த.01907.1
ெசம் தழல் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) இத்திைசயில் ெசல்வுழி $கந்த.01907.2
வந்தது ஓ( ேசாதி ெகால் வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) எங்கணும் $கந்த.01907.3
அந்தி அம் ெசக்க( என்று அைடந்தவாறு என்பான். $கந்த.01907.4
காண் தகு மதிஎனக் கழறும் ெசம்தழல் $கந்த.01908.1
மூண்டிடும் புைக ெகாேலா முன்னம் வானமும் $கந்த.01908.2
ஈண்டு உறு தரணியும் திைசயும் எங்கும் ஆய் $கந்த.01908.3
நCண்டது ஓ( இருள் என நிமி(ந்தவாறு என்பான். $கந்த.01908.4
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைரப் பிறந்திடும் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
ெசம்தழல் $கந்த.01909.1
ெகாண்டது வாலிதாம் ேகாலம் கா( இைடக் $கந்த.01909.2

கண்டனன் இத்திறம் கைரகள் ஆவிகள் $கந்த.01909.3
உண்டதில் ெபற்றது இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உருவேம என்பான்.
$கந்த.01909.4
ஊனம் இல் ெசக்கராய் உதித்துப் பின்னேர $கந்த.01910.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) நிறன் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மதியத் தCத்தரத் $கந்த.01910.2
தானிைற புலிங்கேம அலது தாரைக $கந்த.01910.3
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) எனப் படுவது ேவறு உண்ேடா என்பான். $கந்த.01910.4
மால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அதன் இைட
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பான்ைமயால் $கந்த.01911.1
ஆலம் இது ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல்
அமர(க்கு அன்று எழு $கந்த.01911.2
நCல_ெப.அ.(நCலம்_ெப.) ெமய் உருவிைன நCத்துத் திங்களின் $கந்த.01911.3
ேகாலெமாடு இன்றி இவட்கு குறுகிற்ேறா என்பான். $கந்த.01911.4
இங்கு இைவ யாவும் மன்ேற( ெகாள் ேவைலயில் $கந்த.01912.1
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கனல் முழுவதும் விடமும் ஆ(ந்ெதழC இ $கந்த.01912.2
மங்குலில் சிதறிட வானில் புக்கனன் $கந்த.01912.3
திங்கேளயாம் இது திண்ணம் என்கின்றான். $கந்த.01912.4
இைனயன மருட்ைகயால் இைசத்த காசிப $கந்த.01913.1
முனிவரன் என்பவன் முன்ைன மாையைய $கந்த.01913.2
நிைனபவன் ஆகிேய ெநடிது காதலால் $கந்த.01913.3
அைனயவள் தைன விளித்து அரற்றல் ேமயினான். $கந்த.01913.4

ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) உண் ேகாைதத் தாழ்குழல் நல்l( ெகாடிேயன் முன்
$கந்த.01914.1
எங்கும் எங்கும் காணுறு கின்றC( எழின் மின்னின் $கந்த.01914.2
ெபாங்கும் ேசாதி ேபால் எதி( புல்லும் படி நில்l( $கந்த.01914.3
மங்கும் ேபாேதா ேசருதி( ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) வலியீேர. $கந்த.01914.4
முன்னம் ெசய்தC( காதைல ேநான்ைப முதேலாடும் $கந்த.01915.1
பின்னம் ெசய்தC( மாரைன ஏவிப் பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ெசய்தC( $கந்த.01915.2
சின்னம் ெசய்தC( நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) சிறிேயனுக் $கந்த.01915.3
கின்னம் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபற்றியும்
உண்ேடல் இைசயீேர. $கந்த.01915.4
வாகாய் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குன்றமும் யாவும்
வருவித்தC( $கந்த.01916.1
ஏகா நின்றC( இவ்விைட தன்னில் ஏைன நCங்கிப் $கந்த.01916.2
ேபாகா நின்றC( வல்ைலயின் மீ ண்டும் புவி எங்கும் $கந்த.01916.3
ஆகா நின்றC( நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) யாேர அறிகிற்பா(. $கந்த.01916.4
பற்ேற நும்பால் ஆயினன் முன்னம் பயில் ெசய்ைக $கந்த.01917.1
அற்ேறன் ேவளால் ஆற்றவும் ெநாந்ேதன் அஃதாயும் $கந்த.01917.2
உற்ேறன் அல்ேலன் உம்ெமாடும் இன்னும் உழல்கின்ேறன் $கந்த.01917.3
ெபற்ேறன் வாளா மாய்ந்தனன் என்னும் பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ஒன்ேற.
$கந்த.01917.4
ேநயம் ெகாண்டீராம் என வந்தC( ெநறிநில்லா $கந்த.01918.1

மாயம் ெகாண்டீ( வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெகாண்டீ( மயல்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01918.2
காயம் ெகாண்டீ( ஆ( உயி( நிற்கக் கருதC( ஏல் $கந்த.01918.3
ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.) ெகாண்டீ( கூற்ெறாடு ேபாலும் தனிவந்தC(. $கந்த.01918.4
ேவண்ேடன் ேவறு ஓ( மாதைர நும்பால் வியன் ேமாகம் $கந்த.01919.1
பூண்ேடன் உம்ைம மாயவ( என்னும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) கண்ேடன்
$கந்த.01919.2
ஈண்ேட ெசன்றC( ேபால் கர உற்றC( எய்தC( ஏல் $கந்த.01919.3
மாண்ேடன் இன்ேன ஆருயி( நிற்பான் வருவேர.
C
$கந்த.01919.4
ஒன்ேற ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாயம் அதால் நC(
உலகு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.01920.1
ெவன்ேற ெசல்வ(C என் உயி( ெகாள்வான் விைழவேரல்
C
$கந்த.01920.2
நன்ேற நன்ேற நல்குவன்_வி.மு.(நல்கு_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.)
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) நண்பால்
$கந்த.01920.3
ெசன்ேற ஓ( கால் மா மயல் தCரச் ேச(வேர.
C
$கந்த.01920.4
என்னா ெவன்னா இத்தைக பன்னி இட( ஆழித் $கந்த.01921.1
துன்னா மாழ்கிச் ேசா(தரும் எல்ைலத் துகடீரும் $கந்த.01921.2
மின்னாகின்ற மாயவள் அன்னான் விழிகாண $கந்த.01921.3
முன்னாய் நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட(.ஒரு.)
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) விைன கட்கு முதல் ஆனாள். $கந்த.01921.4
கந்தா( ெமாய்ம்பில் காசிபன் என்ேபான் கடிது அம்கண் $கந்த.01922.1

வந்தாள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட(.ஒரு.) ெசய்ைக காணுதேலாடு
மகிழ்வு எய்தி $கந்த.01922.2
அந்தா உய்ந்ேதன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என மின்கண்டு அல(கின்ற
$கந்த.01922.3
ெகாந்தா( கண்டல் ேபால் நைகெயாடும் குலவு உற்றான். $கந்த.01922.4
ஆடா நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) குப்புறல் உற்றான்
அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) தன்ேமல் $கந்த.01923.1
பாடா நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) யாக்ைகப்
ெபாடிப்பில் பட( ேபா(ைவ $கந்த.01923.2
மூடா நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) அன்னெதா( மாைய
முன் ெசன்றான் $கந்த.01923.3
வடா
C
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உயி( காக்கும் விதி ெகாண்டான். $கந்த.01923.4
என்ேன ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டிற்று அைவ
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இைசவாேல $கந்த.01924.1
முன்ேன புrகிற்ேபன் இவண் முனி கின்றைத ஒருவி $கந்த.01924.2
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) ேநயெமாடு எைன ஆளுதி(
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) வல்ைலயில் என்னாப் $கந்த.01924.3
ெபான் ேந( அடி மிைச தாழ்தலும் அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) இன்னது
புகல்வாள். $கந்த.01924.4
ெவரு உற்றிடல் இவண் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்
வியன் ெமய்யினுக்கு இையயும் $கந்த.01925.1
திருமிக்கு உறு தகவு_ெப.(தகவு_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திறன் ேமனியும் ேமல் ெகாள்
$கந்த.01925.2

உரு ஒப்பெதா( வடிவும் உடன் உடெனய்திடு வாேயல் $கந்த.01925.3
மரு உற்றிடு கின்ேறன் என மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ெசாற்றனள் அன்ேற.
$கந்த.01925.4
ஏம் உற்றிடு முனிவ(க்கு இைற இது ேகட்டலும் முன்னம் $கந்த.01926.1
காமக்கடல் படிகின்றவன் களிேச( தரும் உவைக $கந்த.01926.2
நாமக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இைட ஆழ்ந்தனன் நன்றால் இஃது என்றான்
$கந்த.01926.3
ேசமத் திரு நிதி ெபற்றிடும் இரேவான் எனத் திகழ்வான். $கந்த.01926.4
அற்ேற ெமாழி தரு தன்ைமயில் ஆ(வத்ெதாடு தமிேயன் $கந்த.01927.1
குற்ேறவல் ெசய்கிற்ேபன் இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) ெகாடிேயா( இைட என்னாச்
$கந்த.01927.2
ெசாற்ேற தவ முயல் வன்ைமயில்_ெப.(வன்ைமயில்_ெப.) துகடீ( தரும் அனிலப்
$கந்த.01927.3
ெபாற்ேற( அவ(க்கு இலது என்பெதா( புத்ேதள் உருக் ெகாண்டான். $கந்த.01927.4
அன்றாதய ெதாரு உரு எய்திய அறிவன் தைன வியவா $கந்த.01928.1
நன்றால் உனது இயல்பாம் என நைகயாக் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) பற்றாக்
$கந்த.01928.2
குன்று ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முைலயாள் அவற்
ெகாடு ேபாந்தனள் அங்கண் $கந்த.01928.3
ெபான் தாழ் கிr என ஓங்கும் ஓ( ெபாலன் மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.)
புகுந்தான். $கந்த.01928.4
கற்பைன இன்றிேய கடிதின் முன் உறும் $கந்த.01929.1
அற்புத மண்டபத்து ஆைணயால் வரும் $கந்த.01929.2

ெபாற்புறு ேசக்ைகயில் ெபாருந்தினா( அேரா $கந்த.01929.3
எற்படு கங்குலின் முதல் யாமத்தில். $கந்த.01929.4
சூ( உறு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பசி ெதாைலப்ப ைவகலும் $கந்த.01930.1
ஆரஞ( எய்திேனான் அrதின் வந்திடு $கந்த.01930.2
ேப( அமுது உண்குறு ெபற்றி ேபால அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $கந்த.01930.3
காrைக தைன முனி கடிதில் புல்லினான். $கந்த.01930.4
புல்லலும் எதி( தழC இப் புகrல் காசிபன் $கந்த.01931.1
ெதால்ைலயில் உண(ெவாடு ெதாைலவில் ெசய்தவம் $கந்த.01931.2
வல்ைல இல் வாங்குறு மரபில் அன்னவன் $கந்த.01931.3
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இதழ் அமி( திைன மிைசதல் ேமயினாள். $கந்த.01931.4
பின் உற மாயவள் ெபrதும் காமுறும் $கந்த.01932.1
அன்னவன் புண(தர அறிவது ஒன்ைறயும் $கந்த.01932.2
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ெநறி அளித் ெதனத் ெதாண்ைட
ேச_ெப.அ.(ேச_ெப.அ.) இதழ் $கந்த.01932.3
முன் உறும் அமி(திைன முனிக்கு நல்கினாள். $கந்த.01932.4
உள் ெதளிவு இன்றிேய உலப்பின்று ஓடிய $கந்த.01933.1
மட்டறு காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) ஆம் வாr உற்றுளான் $கந்த.01933.2
அட்டு ஒளி( ெபான் அனாள் அல்குலாம் சுழிப் $கந்த.01933.3
பட்டனன்_வி.மு.(படு_வி.+ட்_இ.கா.+அன்_ப்ெராஉ.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
இன்பமாம் பரைவ நண்ணுவான். $கந்த.01933.4
ேதாமறு முனிவரன் சுரதத்து ஆற்றினால் $கந்த.01934.1

காமரு மதன நூல் கருத்தில் சிந்தியாத் $கந்த.01934.2
ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) ெமாழி மயிெலாடு
ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாகம் ஆ( $கந்த.01934.3
பூமியிேனா( எனப் புண(தல் ேமயினான். $கந்த.01934.4
ெசம் மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அன்ன இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ெதrைவ
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இைட $கந்த.01935.1
எம்ைமயும் இல்லேதா( இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) இங்ஙனம் $கந்த.01935.2
ெமய்ம்ைமயின் நல்கிய விதியினா(க்கு யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
$கந்த.01935.3
அம்ம ெசய்கின்றேதா( அளவு உண்ேடா என்றான். $கந்த.01935.4
ஆறறி முனிவரன் அநங்க நூல் முைற $கந்த.01936.1
வெறாடு
C
புண(தலும் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) மாயவள்
$கந்த.01936.2
கீ றினள் நகத்தினால் கீ ண்ட பால் ெதாறும் $கந்த.01936.3
ஊறிய காம நC( ஓழுகிற்று என்பேவ. $கந்த.01936.4
உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) உைட முனிவரன்
உய(ந்த_ெப.எச்.(உய(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விஞ்ைசய( $கந்த.01937.1
மண முைற இது என மாைய தன்ெனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஒடு_கரு.ேவ.)
$கந்த.01937.2
புண( ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) புrந்தனன்
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முற்றினான் $கந்த.01937.3
துைண அறும் இன்பு எனும் கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
ேதாய்ந்துளான். $கந்த.01937.4

அந்த ேவைலயில் முகுந்தனும் அம்புயத் தவனும் $கந்த.01938.1
இந்திராதிய( யாவரும் முனிவர( எவரும் $கந்த.01938.2
தம் தம் உள்ளம் ேமல் நடுக்குற மாயவள் தன்பால் $கந்த.01938.3
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்றினன் சூரபன்மா எனும்
வலிேயான். $கந்த.01938.4
துயக்கம் இல்லேதா( சூரன் வந்திடுதலும் ெதால்ைல $கந்த.01939.1
முயக்க ேவைலயில் இருவ( பால் முைற முைற
இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01939.2
விய(ப்பில் வந்தன(_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ(_பட(.பன்.)
முப்பதினாயிர ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $கந்த.01939.3
வயக்கடும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) தானவ( யாrனும் வலிேயா(. $கந்த.01939.4
அன்ன( தம்ைமயும் முதலவன் தன்ைனயும் அம்கண் $கந்த.01940.1
நின்மின C( என நிறுவிேய ஆயிைட
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01940.2
மின்னு நூலணி முனிெயாடு மாயவள் ேவேறா( $கந்த.01940.3
ெபான்னின் மாமணி மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) அதனிைடப் புகுந்தாள்.
$கந்த.01940.4
மாைன ேந(பவள் ஆயிைடத் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) உரு மாற்றி
$கந்த.01941.1
ேமன சூ( அrப்பிணா உருக் ெகாள்ளலும் விைரவில் $கந்த.01941.2
தானும் ஓ( திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) மடங்கேல ஏறாம் எனச் சைமந்தான்
$கந்த.01941.3
ேமானமாய் முனம் அருந்தவம் இயற்றிய முதல்வன். $கந்த.01941.4

மங்ைகேயாடு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) மடங்கலாய் மகிழ்வுடன் புணரக்
$கந்த.01942.1
கங்குல் வாய் இரண்டாகிய யாமேமல் கடிேத $கந்த.01942.2
அங்ைக ஓ( இரண்டாயிரம் ஆயிர முகமாய்ச் $கந்த.01942.3
சிங்க மாமுகன் ேதான்றினன் திடுக்கிடத் திைசகள். $கந்த.01942.4
இத்திறத்து இவ( இருவரும் புண(வுழி யாக்ைக $கந்த.01943.1
ெமத்தி வழ்தரும்
C
விய(ப்பினில் விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) அr முகராய்ப்
$கந்த.01943.2
பத்து நால்வைக ஆயிர ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஆம் பைடஞ( $கந்த.01943.3
ெகாத்திேனாடு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உதித்தன( கூற்று
உயி( குடிப்பா(. $கந்த.01943.4
மற்றும் அத்ெதாைக ேயாைரயும் மாமகன் தைனயும் $கந்த.01944.1
நிற்றி( ஈண்டு என மாயவள் வற்று
C
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நிலயம் $கந்த.01944.2
ெதற்று எனப் புகுந்து ஓ( பிடி உருக்ெகாடு ேசரக் $கந்த.01944.3
ெகாற்ற மால் களிற்று உருவிைன முனிவனும் ெகாண்டான். $கந்த.01944.4
ேபரு மும்மத மால் களிற்று உருக்ெகாடு பிடிேமல் $கந்த.01945.1
ேசரு கின்று உழி மூன்று எனச்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) யாமத்தில்
$கந்த.01945.2
ஈ( இரண்டு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிற்றுடன் யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) மா
முகத்துத் $கந்த.01945.3
தாரகா சுரன்_ெப.(சுரன்_ெப.) ேதான்றினன் அவுண(கள் தைழப்ப. $கந்த.01945.4

ஏலும் அங்கு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ெமய்ப்படு விய(ப்பினும் இபத்தின்
$கந்த.01946.1
ேகாலம் ஆனவ( ேதான்றின( அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) குழுக் குணிக்கின்
$கந்த.01946.2
நாலு பத்தின் ேமல் ஆயிர ெவள்ளமா நவின்றா( $கந்த.01946.3
மூல நாடிேய இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பrசு உண(த்திய முனிவ(. $கந்த.01946.4
ஆண்டு தாரகன் தன்ைனயும் அவுண(கள் தைமயும் $கந்த.01947.1
ஈண்டு நிற்றி( என்று ஓ( மணி_ெப.(மணி_ெப.) மண்டபத்து இறுத்து $கந்த.01947.2
மாண்ட யாமேமல் தக(ப்பிணா உருக்ெகாள மாைய $கந்த.01947.3
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்பினான் ெசச்ைசயின்
உருக்ெகாடு புண(ந்தான். $கந்த.01947.4
புண(ந்த_ெப.எச்.(புண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அசமுகி ேதான்றினள் புவிேயா(க்குக்
$கந்த.01948.1
அணங்கு ெசய் தக( முகவராய் அங்கு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) விய(ப்பில்
$கந்த.01948.2
கணம் ெகாள் முப்பதினாயிர ெவள்ளமாம் கணிதத்து $கந்த.01948.3
இணங்கு தானவ( உதித்தன( இைமயவ( கலங்க. $கந்த.01948.4
மீ ள_குைற.எச்.(மீ ள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மற்றவ( தம்ைமயும் நிறுவி ேவறு
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $கந்த.01949.1
சூளி ைகப்ெபரு மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) ெதாறும் ெதாறும் ஏகி $கந்த.01949.2
யாளி வல்லியம் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) மான் ஒr எண் ேகனம் $கந்த.01949.3
கூளி ஆதியாம் விலங்கினது உரு எலாம் ெகாண்டா(. $கந்த.01949.4

இறுதி இல்லேதா( விலங்கினது உருவு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரவின் $கந்த.01950.1
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) அது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புலr
ேச( ைவகைறப் ெபாழுதின் $கந்த.01950.2
முைறயின் மாையயும் முனிவனும் ஆகிேய
முயங்கி_வி.எச்.(முயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.01950.3
அறுபது ஆயிர ெவள்ளமாம் அவுணைர அளித்தா(. $கந்த.01950.4
மிகுதி_ெப.(மிகுதி_ெப.) ெகாண்டிடும் இரண்டு நூறு ஆயிர
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $கந்த.01951.1
தகுவ( தம்ைமயும் சூரேன முதலிேனா( தைமயும் $கந்த.01951.2
புகலும் ஓ( இராப் ெபாழுதினில்
அளித்தது_ெதா.ெப.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) அற்புதேமா
$கந்த.01951.3
அகிலமும் வல மாயவட்கு இச்ெசயல் அrேதா. $கந்த.01951.4
அல் எனும் ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) இறத்தலும் மாயவள் அrைவத்
$கந்த.01952.1
ெதால்ைல நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உருக் ேகாடலும் முனியும் அத்துைணேய
$கந்த.01952.2
வல்ைல தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உரு முன்ைனயில்
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
மற்று அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $கந்த.01952.3
ெவல்ைல தன்னிைட உதயவாய் அணுகினான் இரவி. $கந்த.01952.4
அல் எனும் ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) இறத்தலும் மாயவள் அrைவத்
$கந்த.01953.1

ெதால்ைல நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உருக் ேகாடலும் முனியும் அத்துைணேய
$கந்த.01953.2
வல்ைல தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உரு முன்ைனயில்
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
மற்று அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $கந்த.01953.3
ெவல்ைல தன்னிைட உதயவாய் அணுகினான் இரவி. $கந்த.01953.4
நிட்ைடக்கு ஏற்றிடும் முனிவைன மாயவள் நிசியில் $கந்த.01954.1
விட்டுப் ேபாந்திலள் அற்புதம் என் விைளந்ததுேவா $கந்த.01954.2
கிட்டிக் காண்பன் என்று உதயமாம் கிrப் புறத்து அணுகி $கந்த.01954.3
எட்டிப் பா(த்தனன் என்னேவ உதித்தனன் இரவி. $கந்த.01954.4
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) வந்திடுதலும் ஈன்ற மாயவள் $கந்த.01955.1
ெசல் உறும் அப்புவி ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேசணினும் $கந்த.01955.2
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திைசயினும் துவன்றி
ஆ(த்திடும் $கந்த.01955.3
ஒல் எனும் சனத்திைன உவந்து ேநாக்கினாள். $கந்த.01955.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உறு தானவ( ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) யாைவயும்
$கந்த.01956.1
கண்டனன் எந்ைத தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) கருமம் இச்ெசயல் $கந்த.01956.2
ெகாண்டிலம் மாையயில் கூடிற்று ஈெதனா $கந்த.01956.3
அண்டரும் அற்புதம் அைட குற்றான் முனி. $கந்த.01956.4
பற்பகல் அரும் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
பயின்ற_ெப.எச்.(பயில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூயனும் $கந்த.01957.1

ெபாற்புறு மாையயும் புதல்வ( தம் ெதாைக $கந்த.01957.2
அற்புத ேமாடு கண்டு அன்பின் நCர ராய் $கந்த.01957.3
நிற்புழித் ெதrந்தனன் ேநrல் சூரேன. $கந்த.01957.4
இருமுது குரவரும் ஈண்டு உற்றா( அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) $கந்த.01958.1
திருவடி வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ெசய் திறத்திைன $கந்த.01958.2
மரெபாடு வினவுதும் வம்மின் நC( எனா $கந்த.01958.3
அrமுகன் தாரகன் அறியக் கூறினான். $கந்த.01958.4
அைற கழல் இைளயவ( அதைனத் ேத( உறCஇ $கந்த.01959.1
உறுதி இதாம் என உைரத்துப் பின் வரத்து $கந்த.01959.2
உறுமல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருந்ததன்
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பதாதிைய $கந்த.01959.3
நிறுவினன் அவ்விைட நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நCங்கினான். $கந்த.01959.4
நCங்கிய_ெப.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சூ( முதல் ெநறியின் ஏகிேய
$கந்த.01960.1
ஆங்கு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) அடி
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் ெசய் ேமைலயீ(
$கந்த.01960.2
யாங்கள் ெசய்கின்றது என் இைசமின் நC( என $கந்த.01960.3
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காசிபன் உைரத்தல்
ேமயினான். $கந்த.01960.4
உறுதியது ஒன்றிைன உண(த்து கின்றனன் $கந்த.01961.1

அைற கழல் ைமந்த( காள் அrய மாதவ $கந்த.01961.2
ெநறி தனில் மூவிரும் நிற்றி( அன்னதன் $கந்த.01961.3
முைற தைன வாய்ைமயான் ெமாழிவன் ேகண்மிேனா. $கந்த.01961.4
சான்றவ( ஆய்ந்திடத் தக்க வாம் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $கந்த.01962.1
மூன்று உள மைற எலாம் ெமாழிய_குைற.எச்.(ெமாழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நினறன_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.) $கந்த.01962.2
ஆன்றது ஓ( ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பதி ஆ( உயி(த்ெதாைக $கந்த.01962.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) திகழ் தைள என வகுப்ப( அன்னேவ . $கந்த.01962.4
அளித்திடல் காத்திடல் அடுதல் ெமய் உண( $கந்த.01963.1
ஒளித்திடல் ேப( அருள் உதவேல எனக் $கந்த.01963.2
கிளத்திடு ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) புrகின்ற
நCலம்_ெப.(நCலம்_ெப.) ஆ( $கந்த.01963.3
களத்தினன் பதி அது கழறும் ேவதேம. $கந்த.01963.4
பற்று இகல் இல்லேதா( பரமன் நC(ைமைய $கந்த.01964.1
இற்று என உைரப்பrது எவ(க்கும் என்ப( ஆல் $கந்த.01964.2
ெசாற்றிடும் ேவதமும் துணிகிலா அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) $கந்த.01964.3
ெபற்றிைய இைனத்து எனப் ேபச_குைற.எச்.(ேபசு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வல்லேமா. $கந்த.01964.4
மூவைக எனும் தைள மூழ்கி உற்றிடும் $கந்த.01965.1
ஆவிகள் உலப்பில அநாதி உள்ளன $கந்த.01965.2
தCவிைன நல்விைனத் திறத்தின் வன்ைமயால் $கந்த.01965.3
ஓவற முைற முைற உதித்து மாயுேம. $கந்த.01965.4

பா( இைட உதித்திடும் பாைரச் சூழ்தரு $கந்த.01966.1
நC( இைட உதித்திடும் ெநருப்பில் வாயுவில் $கந்த.01966.2
சீ( உைட விசும்பு இைடச் ேசரும்_ெப.எச்.(ேச(-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அன்னைவக்கு $கந்த.01966.3
ஓ( இைட நிைல என உைரக்கல் பாலேதா. $கந்த.01966.4
மக்களாம் விலங்கும் ஆம் மாசு இல் வான்_ெப.(வான்_ெப.) இைடப் $கந்த.01967.1
புக்கு உலாம் பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) ஆம் புல்லும் ஆம் அதில் $கந்த.01967.2
மிக்கதா வரமும் ஆம் விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
தானும் ஆம் $கந்த.01967.3
திக்கு எலாம் இைறபுr ேதவும் யாவும் ஆம். $கந்த.01967.4
பிறந்திடு முன் ெசலும் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்ன(
ெமய் $கந்த.01968.1
துறந்திடும் சில பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) இருந்து
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல் $கந்த.01968.2
சிறந்திடு காைளயில் ேதயும் மூப்பினில் $கந்த.01968.3
இறந்திடும் அதன் பrசியம்பல் ஆகுேமா. $கந்த.01968.4
சுற்று உறு கதி( எழு துகளினும் பல $கந்த.01969.1
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள என்பதும்
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) நCரது ஆல் $கந்த.01969.2
ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) அது உைடய ேதா( கூற்றம் ைகக் ெகாள
$கந்த.01969.3
இற்றவும் பிறந்தவும் எண்ணல் பாலேவா. $கந்த.01969.4
கைல படும் உண(ச்சியும் கற்பும் வரமும்
C
$கந்த.01970.1

மைலபடு ெவறுக்ைகயும் வலியும் மற்று அது $கந்த.01970.2
மைலபடு அற்புதம் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அன்னைவ $கந்த.01970.3
நிைல படு ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) என நிைனக்கல் ஆகுேமா. $கந்த.01970.4
தருமம் என்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உளது
தாவிலா $கந்த.01971.1
இருைமயின் இன்பமும் எளிதின் ஆக்கும் ஆல் $கந்த.01971.2
அருைமயில் வரும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்னதும் $கந்த.01971.3
ஒருைமயிேனா(க்கு அலால் உண(தற்கு ஒண்ணுேமா. $கந்த.01971.4
தருமேம ேபாற்றிடின் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) சா(ந்திடும் $கந்த.01972.1
அருள் எனும் குழவியும் அைணயும் ஆங்கு அைவ $கந்த.01972.2
வரும் வழித் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) எனும் மாட்சி எய்துேமல் $கந்த.01972.3
ெதருள் உறும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வுயி( சிவைனச் ேசரும்_ெப.எச்.(ேச(வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல். $கந்த.01972.4
ேச(ந்துழிப் பிறவியும் தCரும்_ெப.எச்.(தC(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெதான்ைம ஆய்ச் $கந்த.01973.1
சா(ந்திடும் மூ வைகத் தைளயும் நCங்கிடும் $கந்த.01973.2
ேப(ந்திடில் அrயது ஓ( ேப( இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) தைன $கந்த.01973.3
ஆ(ந்திடும் அதன் பrசு அைறதற்கு ஏயுேமா. $கந்த.01973.4
ஆற்றைல உளது மாதவம் அது அன்றிேய $கந்த.01974.1
வற்றும்
C
ஒன்று உளது என விளம்பல் ஆகுேமா $கந்த.01974.2

சாற்ற அரும் சிவகதி தைனயும்
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல் $கந்த.01974.3
ேபாற்றிடின் அைனயேத ேபாற்றல் ேவண்டுமால். $கந்த.01974.4
அத்தவம் பிறவிைய அகற்றி ேமதகு $கந்த.01975.1
முத்திைய நல்கிேய முதன்ைம ஆக்குறும் $கந்த.01975.2
இத்துைண அன்றிேய இம்ைம இன்பமும் $கந்த.01975.3
உய்த்திடும் உளந்தனில் உன்னும் தன்ைமேய. $கந்த.01975.4
ஆதலில் பற்பகல் அருைமயால் புr $கந்த.01976.1
மா தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) இம்ைமயும் மறுைமயும் தரும் $கந்த.01976.2
ஏது அது ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அல் இருைமயும்
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $கந்த.01976.3
ஆதி அம் பகவனது அருளின் வண்ணேம. $கந்த.01976.4
ஒருைம ெகாள் மாதவம் உழந்து பின் முைற $கந்த.01977.1
அருைம ெகாள் வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
ேபறு
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உேளா( சில( $கந்த.01977.2
திருைம ெகாள் இன்பினில் ேச(கின்ேறா( சில( $கந்த.01977.3
இருைமயும் ஒருவேர எய்திேனா( சில(. $கந்த.01977.4
ஆற்றலில் தம் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) அலசப் பற்பகல் $கந்த.01978.1
ேநாற்றவ( அல்லேரா நுவலல் ேவண்டுேமா $கந்த.01978.2
ேதற்றுகிl( ெகாேலா ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ஆகிேய $கந்த.01978.3
ேமல் திகழ் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) ெதாறும் ேம உற்ேறா( எலாம். $கந்த.01978.4

பத்திைம ெநறிெயாடு பயிற்றி_வி.எச்.(பயிற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மா
தவ $கந்த.01979.1
முத்தி ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரன் அடி முன்
உற்ேறா( தைம $கந்த.01979.2
இத்துைண எனல் அrது இருைமயும் ெபறு $கந்த.01979.3
ெமய்த்தவ( மால் ஒடு விrஞ்சன் ஆதிேயா(. $கந்த.01979.4
பல் உயி( தன்ைனயும் மாய்த்துப் பாrனுக்கு $கந்த.01980.1
அல்லல் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரும்
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ஆற்றிடாதவ(க்கு $கந்த.01980.2
இல்ைலேய இருைமயும் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) ஆங்கு
அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) $கந்த.01980.3
ெசால் அரும் பிறவியுள் துன்பத்து ஆழுவா(. $கந்த.01980.4
அறிந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைவ உைரப்பினும் அவனி
மாக்கள் தாம் $கந்த.01981.1
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) ெகாைல களெவாடு மயக்கம்_ெப.(மயக்கம்_ெப.) நCங்கல(
$கந்த.01981.2
துறந்திடு கின்றில( துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) அற்றில( $கந்த.01981.3
பிறந்தன( இறந்தன( முத்தி ெபற்றிலா(. $கந்த.01981.4
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) தனின் மிக்கது ஒன்று இல்ைல தாவில் சீ(த் $கந்த.01982.1
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) தைன ேந(வது தானும் இல்ைலயால் $கந்த.01982.2
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) தனின் அrயது ஒன்று இல்ைல சாற்றிடில் $கந்த.01982.3
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) தனக்கு ஒப்பது தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) அது ஆகுேம.
$கந்த.01982.4

ஆதலின் ைமந்த(காள் அறத்ைத ஆற்றுதி( $கந்த.01983.1
தCதிைன விலக்குதி( சிவைன உன்னிேய $கந்த.01983.2
மா தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrகுதி( மற்று அது அன்றிேய $கந்த.01983.3
ஏது உள ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
இயற்றத் தக்கேத. $கந்த.01983.4
உடம்பிைன ஒறுத்து ேநாற்பா( உலகு எலாம் வியப்ப வாழ்வ( $கந்த.01984.1
அைடந்தவ(க் காப்ப( ஒல்லா(க்கு அழிவு ெசய்திடுவ( ெவஃகும் $கந்த.01984.2
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) பலவும் ெகாள்வ(
நித்தராய் உைறவ( ஈது $கந்த.01984.3
திடம் பட உமக்கு ஓ( காைத ெசப்புவன் என்று ெசால்வான். $கந்த.01984.4
நச்சகம் அமி(தம் அன்ன நங்ைகய( நாட்ட ைவேவல் $கந்த.01985.1
ைதச்சக மயக்கல்
ெசய்யாது_எதி(.ம.வி.எச்.(ெசய்_வி.+ஆத்_எதி(.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) அடுப்பரும்
தவத்தின் மிக்கான் $கந்த.01985.2
இச்சகம் புகழுகின்ற இருபிறப் பாள( ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $கந்த.01985.3
குச்சகன் என்னும் ேபேரான் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) கடகம்
வாழ்ேவான். $கந்த.01985.4
அவற்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புதல்வன்_ெப.) உண்டால் அருமைற
பயின்ற_ெப.எச்.(பயில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாவான் $கந்த.01986.1
கவுச்சிகன் என்னும் ேபேரான் கைர ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிறிதும் காணாப்
$கந்த.01986.2
பவக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கடக்கும் ஆற்றால் பராபர முதல்வன் ேபாற்றித்
$கந்த.01986.3

தவத்திைன இைழப்ப ஆங்ேகா( தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
தடாகம் சா(ந்தான். $கந்த.01986.4
அத்தைல ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சா( எய்தி ஆன் இனம் தCண்டு_ஏவ.(தCண்டு_வி.)
குற்றி $கந்த.01987.1
ஒத்ெதன அைசதல் இன்றி உயி(ப் ெபாrஇ உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.01987.2
பித்ெதன உன்னி மாயாப் ேப( இன்ப அளக்க( மூழ்கி $கந்த.01987.3
நித்தன்_ஐ எழுத்தும் அன்னான் நிைலைமயும்
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேநாற்றான். $கந்த.01987.4
ஒவிய மவுனம் உற்று ஆங்கு உணெவாடும் உறக்கம்_ெப.(உறக்கம்_ெப.) நCங்கித்
$கந்த.01988.1
தா வற ேநாற்கும் ேவைலத் தட மைர கடைம ஆதி $கந்த.01988.2
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விலங்கு தத்தம் ெமய்ய
கண்டு ஊயம் யாவும் $கந்த.01988.3
ேபாவது கருதி அன்னான் புரத்து இைட உைரத்துப் ேபாேமால். $கந்த.01988.4
இப்பrசு இயன்ற ேபாழ்தும் யாவதும் உணரான் ஆகி $கந்த.01989.1
ஒப்பற ேநாற்கும் ேவைல ஒல்ைலயில் அதைன நாடி $கந்த.01989.2
முப்புரம் சிைதய_குைற.எச்.(சிைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேமனாள் முனிந்தவன்
அருளிது என்னாத் $கந்த.01989.3
ெசப்பினன் இைமேயா( சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) இைடத் திருமால் ேச(ந்தான். $கந்த.01989.4
அற்புதம் எய்தி ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) அருந்தவம்
புகழ்ந்து_வி.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முன் ேபாய் $கந்த.01990.1

எற்படும் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) எழின் மல(க் கரத்தால் நCவி $கந்த.01990.2
ெவற்பன முனிவ நின்ேப( மிருககண்டு ஊயன் என்னாச் $கந்த.01990.3
ெசால் பயில் நாமம் சாத்த எழுந்து ைக
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்றான். $கந்த.01990.4
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு முனிைய ேநாக்கித்
தூமதிச் ெசன்னிேயான் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.01991.1
முழுது உறு கருைண நின்பால் முற்று உக முன்னம்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.01991.2
பழுது அைவ நCங்க_குைற.எச்.(நCங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்னாப் பrவு
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளி வாேனா( $கந்த.01991.3
குழுவுடன் உவண ஊ(தி ெகாம் என
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபானான். $கந்த.01991.4
ேபானபின் முனிவ( ேமேலான் புரம் எrபடுத்த முக்கண் $கந்த.01992.1
வானவன் அருளினாேல வல்
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகித் தாைத $கந்த.01992.2
ஆனவன் முன்ன( எய்தி அடி முைற வணங்க அன்னான் $கந்த.01992.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உளம் மகிழ்ந்து கண்டு ஆங்கு எடுத்தனன் தழுவிக்
ெகாண்டான். $கந்த.01992.4
தவத்து இைட உற்ற தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ெமாழிக எனத் தனயன் தானும்
$கந்த.01993.1
உவப்புறு தாைத ேகட்ப உள்ளவாறு
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேலாடும் $கந்த.01993.2

நிவப்புறும் உவைக மிக்கு நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) குலத்தவ(க்குள் நின்ேபால்
$கந்த.01993.3
எவ(க்கு உளது இைனய ேநான்ைம யாது நிற்கு அrயது ஒன்ேற. $கந்த.01993.4
பா( உளா( விசும்பின் பாலா( பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) நுக( துறக்கம் என்னும்
$கந்த.01994.1
ஊ( உளா( அல்லா ஏைன உலகுறு முனிவ( தம்மில் $கந்த.01994.2
ஆ( உளா( நின்ைன ஒப்பா( ஐய நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) புrந்த ேநான்ைம
$கந்த.01994.3
கா( உளா( கண்டத்து எந்ைத அன்றி மற்று எவேர காண்பா(. $கந்த.01994.4
எனப் பல புகழ்தேலாடும் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) வழி மரபு_ெப.(மரபு_ெப.)
தன்னில் $கந்த.01995.1
மனப்படும் ஒருேசய் பின்னாள் மறலிையக் கடக்கும் கூற்றால் $கந்த.01995.2
விைனப்பைக இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) நCக்கும் விமலனது அருளால் ேவறு ஓ(
$கந்த.01995.3
நிைனப்பது வரலும் தாைத ெநடுமகற்கு உைரக்கல் உற்றான். $கந்த.01995.4
கிளத்துவது உனக்கு ஒன்று உண்டால் ேகண்மதி ஐய ேமனாள் $கந்த.01996.1
அளப்பரும் மைறகள் ஆதி அைறந்தன யாவேரனும் $கந்த.01996.2
தளத்தகு பrசும் அன்றால் சால்புைட அந்தணாள( $கந்த.01996.3
ெகாளப்படு கடேன ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாற்ெபரும் கூற்றுது அன்ேற. $கந்த.01996.4
உனற்கு அரும் பிரமம் தன்னில் ஒழுகல் இல்லறத்தில் நிற்றல் $கந்த.01997.1
வனத்து இைடச் ேசறல் பின்ன( மா தவத்து உறவில்
வாழ்தல்_ெதா.ெப.(வாழ்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $கந்த.01997.2

எனப்படும் அவற்றின் ஆதி இயற்றிைன இன்று காறும் $கந்த.01997.3
நினக்கு அது புகல்வது என்ேனா நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அைவ அறிதி அன்ேற.
$கந்த.01997.4
பின்னைவ இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) பின்ன(ப் ேபணுதல்
ேபச_குைற.எச்.(ேபசு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒண்ணா $கந்த.01998.1
முன்னதும் இயற்றல் ஆேல முற்றியது இைடயின் ைவத்துச் $கந்த.01998.2
ெசான்னது_வி.அ.ெப.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அது_பட(.ஒரு.) ஓ( கடன் இஞ்ஞான்று
ெதாடங்கிய ேவண்டும் தூேயாய் $கந்த.01998.3
அன்னதன் நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) தன்ைன ஆற்றிைன ேகாடி என்றான்.
$கந்த.01998.4
முனிவரன் இதைன ஆம் கண் ெமாழிதலும் இதைனக் ேகளா $கந்த.01999.1
இனியது ஓ( உறுதி ெசாற்றா( எந்ைதயா( எனக்கு ஈண்டு என்னா $கந்த.01999.2
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) உற முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மதைலயாம் ஒருவற்கு ஈது
$கந்த.01999.3
விைனயறு தவத்தின் நCரும் விளம்புதல் மரேபா என்றான். $கந்த.01999.4
ேபைதப் படுக்கும் பிறவிக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நCந்தும் $கந்த.02000.1
ஓதித் திறத்ைத_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைடேயான் ஆதலினால்
$கந்த.02000.2
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) புதல்வன்_ெப.) கவுச்சிகன் என்ேபான் தனது $கந்த.02000.3
தாைதக்கு இைனய பrசுதைனச் சாற்றுகின்றான். $கந்த.02000.4
முன் அருள் பாசம் முயக்கு அறுக்க
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நான் $கந்த.02001.1

பின்னும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாசம் பிணிக்கப் பருேவேனல் $கந்த.02001.2
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) நிக( இல் ஈசன் தைன எவ்வாறு எய்துவன்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கந்த.02001.3
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) எனும் ஆழி இைடப் பட்டு உைலேவேன. $கந்த.02001.4
ெமாய்யானது இல்லா முடவன் ஒருவன் தனது $கந்த.02002.1
ைகயானைவ இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) கந்தாத் தவழ் தருவான்
$கந்த.02002.2
ஐயா அதற்கும் அரும் பிணி ஒன்று எய்தியக் கால் $கந்த.02002.3
உய்யாேன யானும் உவன் ேபால் தள(ேவேனா. $கந்த.02002.4
ெமாய் உற்றிடேவ முயலும் தவத்தினது அன்றிப் $கந்த.02003.1
ெபாய் உற்ற இல் ஒழுக்கம் பூண்டு விைனப் ேபாக்குவது $கந்த.02003.2
ெமய் உற்றிடு துகைள மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) இருக்கச்
$கந்த.02003.3
ெசய்யற் சின்ன Crடத்துத் தC(க்கும் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
அன்ேறா. $கந்த.02003.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) உலகில் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல்
ெபரும் பவத்ைதப் $கந்த.02004.1
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) உருவமாகப் பிரமன் பைடத்தனன் ஆல் $கந்த.02004.2
அண்ணல் அஃது உண(தி அன்னவைரச் சிந்ைத தனில் $கந்த.02004.3
எண்ண_குைற.எச்.(எண்ணு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வரும் பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.)
எழுைமயினும் நCங்குவேதா. $கந்த.02004.4
ஆதரவு ெகாண்ேட அலமந்த ஐம்புலமாம் $கந்த.02005.1
பூத வைக யீ(க்கப் புலம்பு உற்ற புன்ைமயிேனன் $கந்த.02005.2

மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) எனும் கணமும்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ைனப் பற்றியக் கால்
$கந்த.02005.3
ஏது ெசய்ேகன் அந்ேதா எனக்ேகா இது வருேம. $கந்த.02005.4
பல் நாளும் பாrல் பருவரலின் மூழ்கு விக்கும் $கந்த.02006.1
பின் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) நிரயப் ெபரும் பிலத்தின் ஊடு உய்க்கும் $கந்த.02006.2
எந் நாளில் ஆண் தைகேயா(க்கு இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) பயந்திடுேமா
$கந்த.02006.3
மின்னா(கள் தம்ைம விைழ வுற்ற ேவட்ைக அேத. $கந்த.02006.4
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) நுகரும் விைனயின் ெதாட(ச்சியின் ஓ( $கந்த.02007.1
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) நுக(வா( ேபால் ஏந்திைழயா( கண் பட்டா( $கந்த.02007.2
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பல் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நடுங்க
ஞாளி தைச இல்லா $கந்த.02007.3
என்பு கறித்திட்டால் இரும் சுைவயும் ெபற்றிடுேமா. $கந்த.02007.4
அஞ்சன ைவ ேவல்கண் அrைவய( தம் ேபராைச $கந்த.02008.1
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) புகின் ஒருவ( நCங்கும் நிைலைமத்ேதா $கந்த.02008.2
எஞ்சல் புrயாது உயிைர எந் நாளும் ஈ(ந்திடும் ஆல் $கந்த.02008.3
நஞ்சம் இனிது அம்ம ஓ( நாளும் நலியாேத. $கந்த.02008.4
கள் உற்ற கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) கனம் குைழ நல்லா( கருத்தில் $கந்த.02009.1
ெகாள்ளப் படும் எண் குணிக்கும் தைகைம அேதா $கந்த.02009.2
தள்ளற்கு அrதாகித் தம்ெமாடு பல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) பழகி $கந்த.02009.3
உள் உற்ற ேதவும் உண(தற்கு அrதன்ேறா. $கந்த.02009.4

ஓதலும் ஒன்றா உளம் ஒன்றாச் ெசய்ைக ஒன்றாப் $கந்த.02010.1
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) பிடித்துப் ெபரும் பவம் ெசய்
$கந்த.02010.2
மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) வைலப் பட்டு மயக்கு உற்றா( அல்லேரா $கந்த.02010.3
சாதல் பிறப்பில் தடுமாறு கின்றாேர. $கந்த.02010.4
ஆனால் உலகில் அரும் கற்பிைன உைடய $கந்த.02011.1
மானா( இலேரா எனேவ வகுப்பீேரல் $கந்த.02011.2
ேகான் ஆன தங்கள் ெகாழுநன் இயல் வழுவாத் $கந்த.02011.3
ேதனா( ெமாழியாரும் உண்டு சில( தாேம. $கந்த.02011.4
உற்ற உலைவ இைட ஓ( புலிங்கம் ஊட்டியக்கால் $கந்த.02012.1
கற்ைற விடு_ஏவ.(விடு_வி.) சுட( மீ க் கான்று கனல் மிக்குப் $கந்த.02012.2
பற்றுதல் ெசல்லாத_எதி(.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.ஆத்_எதி(.ம.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பலவினும் ேபாய்ப் பற்றிடும் ஆல் $கந்த.02012.3
அற்று எனலாம் ஈங்கு ஓ( அrைவ முயங்கு_ஏவ.(முயங்கு_வி.) ஆதரேம.
$கந்த.02012.4
சந்திரற்கு ேநருவைம சாலும் திருமுகத்துப் $கந்த.02013.1
ைபம் ெதாடிக்ைக நல்லா( பலரும் புைட சூழக் $கந்த.02013.2
குந்தம் ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாட்டத்துக் ேகாதமனா(
பன்னியினால் $கந்த.02013.3
இந்திரற்கு நCங்கா_எதி(.ம.வி.எச்.(நCங்கு_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_வி.எச்.குறி.) இடப் பழி
ஒன்று எய்தியேத. $கந்த.02013.4
கூன்முகத் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ெநற்றிக் ேகாைதய( குழுவுக்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.02014.1

தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) முதல் இைறவி ஆகத் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
ைகயால் சைமக்கப் பட்ட $கந்த.02014.2
மான் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முன்ேனா( மல( அயன்
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) எய்தி $கந்த.02014.3
நான் முகன் ஆனான் என்ப நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) உணராதது அன்ேற.
$கந்த.02014.4
மற்றும் உள முனிவ( ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) மாயமாம் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.)
தன்னால் $கந்த.02015.1
உற்றிடு ெசயற்ைக எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உைரப்பினும் உலப்பு
இன்றாமால் $கந்த.02015.2
அற்று எலாம் நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஆயிைழ
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) கூட்டம்_ெப.(கூட்டம்_ெப.) $கந்த.02015.3
ெபற்றிடும் ஒழுக்கம் தன்ைனப் ேபணலன் பிறப்பு நCப்ேபன். $கந்த.02015.4
பூண் தகு விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) புரந்தரன் முதேலா( சீரும்
$கந்த.02016.1
ேவண்டலன் இல் வாழ்வு என்னும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைற அகத்தும்
வேழன்
C
$கந்த.02016.2
மாண் தகு புலத்தின் மாயும் மயக்கு ஒrஇத் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) என்று ஓதும்
$கந்த.02016.3
ஈண்டிய ெவறுக்ைக ேமவி இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) உற்று இருப்பன் என்றான்.
$கந்த.02016.4

இைவ பல உைரத்தேலாடும் இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குச்சகன் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) இந்தக் $கந்த.02017.1
குவலயம் மதிக்கும் ஆற்றால் கூறும் இல் ஒழுக்கம் தன்ைன $கந்த.02017.2
நைவ என இகழா நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) நான்
மைறத் துணிவும்
ெகாள்ளான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_இ.இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.)
$கந்த.02017.3
தவ மயல் பூண்டான் என்னாத் துய( ெகாடு சாற்றல் உற்றான். $கந்த.02017.4
புலத்தியன் ேபாலும் ேமேலாய் ெபாருவின் மங்கலம் ேச( ெபான்னின்
$கந்த.02018.1
கலத்து இயல் வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) பூண்ேடா( கன்னிையக் கலத்தல்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02018.2
குலத்து இயல் மரபின் ஓம்பக் குமரைரப் பயந்ேத அன்ேறா $கந்த.02018.3
நலத்து_ெப.(நலம்_ெப.+அத்து_சாr.) இயல்
தவத்ைத_ெப.(தவம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) ஆற்றி நண் அரும் கதியில்
ேசரல். $கந்த.02018.4
மன்பைத உலகேம ேபால் மால் உறா மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.) காம $கந்த.02019.1
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) நுக(தற்கு ஏேயா இைசத்தனன்
இறந்த_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) ேமேலா( $கந்த.02019.2
துன்பமும் நிரயம் ேச(வும் துைடத்திடும் ெதான்ைம
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02019.3
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உறு புதல்வ(க்காக அrைவையக் ேகாடி ஐயா. $கந்த.02019.4
சித்திரம் இலகு ெசவ்வாய்ச் சீறடிச் சிறுவ(_ெப.(சிறுவ(_ெப.) தம்ைமப்
$கந்த.02020.1

புத்திரன் என்னும் ெசாற்குப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) நிைல அய(த்தி ேபாலாம்
$கந்த.02020.2
இத்தகவு அதைன நாடி இல்லறம் பூண்டு நிற்றல் $கந்த.02020.3
உத்தம ெநறிேய ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தவத்தினது ஒழுக்கும் அஃேத. $கந்த.02020.4
குவவுறு நிவப்பின் மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) ேகாடு உய( குடுமிக் குன்றின்
$கந்த.02021.1
இவ( உறு காதலாள( இயல் படு சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) எய்தித் $கந்த.02021.2
திவெவாடு ேபாதல் அன்றிச் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உற உகளும் தன்ைமக்கு
$கந்த.02021.3
உவைமயது ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இன்ேன
உய( தவத்து ஒழுக உன்னல். $கந்த.02021.4
தருவினில் விலங்கில் அன்ன தைகயன பிறவில் சால $கந்த.02022.1
வரு பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ேகாடற்கு அன்ேறா மற்று அைவ வைரதல்
ெசய்யா(_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ஆ(_பட(.பன்.) $கந்த.02022.2
ெபருகும் இல்லறத்திேனாடும் ெபருமகப் ெபாருட்டால் நCயும் $கந்த.02022.3
அrைவைய மணந்து_வி.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின்னாள்
அரும் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrதி அன்ேற. $கந்த.02022.4
இந்த நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நிைல ேமல் நாேள எண்ணிைல இந்நாள் காறும்
$கந்த.02023.1
முந்து ெசய் கடனது ஆற்றி முற்றிைன முைறேய பல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$கந்த.02023.2
சிந்தைன ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாேனா(க்கு
அவிமுதல் சிறப்புச் ெசய்யாய் $கந்த.02023.3

ைமந்த நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இன்ேன ேநாற்கும்
வண்ணேம_ெப.(வண்ணம்_ெப.+ஏ_சாr.) எண்ணல் பாற்ேறா. $கந்த.02023.4
இந்திர( புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) சீ( இல்லறம் புrந்துேளா(க்குத் $கந்த.02024.1
தத்தமது ஒழுக்கம் தன்னில் தகுமுைற தவறிற்று ஏனும் $கந்த.02024.2
சிந்திடும் தC(வும் உண்டால் ெசய்தவ(க்கு அைனய ேசrன் $கந்த.02024.3
உய்ந்திடல் அrதால் ெவற்பின் உச்சியின் தவறல் ஒப்ப. $கந்த.02024.4
சுழி தரு பிறவி என்னும் சூழ் திைரப் பட்டுச் ேசா(வு உற்று $கந்த.02025.1
அழி தரு துயர ேநமி அகன்றிடல் ேவண்டும் ஏனும் $கந்த.02025.2
கழி தரு நாளான் அல்லால் கது ெமனத் துறக்கல் ஆேமா $கந்த.02025.3
வழி முைற நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) முன்ேனாrன் மற்று அது புrதி மன்ேனா.
$கந்த.02025.4
ேதவரும் முனிவ( தாமும் ெசம் கண் மால் அயனும் மற்றும் $கந்த.02026.1
யாவரு மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) மாேராடு இல்லறத்து ஒழுகும்
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $கந்த.02026.2
ேமவரப் பணித்தான் அன்ேற விமைல ேயாடு அணுகி ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$கந்த.02026.3
தாவரும் புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) ஆதி சராசரம்
பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாணு. $கந்த.02026.4
மறுக்கைல அவன்தான் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வரம்பிைன வழிைய ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.02027.1
ெவறுக்கைல எனது கூற்ைற விலக்கைல உலகின் ெசய்ைக $கந்த.02027.2

ெசறுக்கைல இகலும் ஆற்றால் ெசப்பைல சிறிது மாற்றம் $கந்த.02027.3
துறக்கைல எமைர இன்ேன ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) முைற
உண(ந்த_ெப.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூேயாய். $கந்த.02027.4
ஆடக வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) உைட அருந்ததிைய நCங்கான் $கந்த.02028.1
மாடு உற இருத்தியும் வசிட்ட முனி என்ேபான் $கந்த.02028.2
நCடுதவ ேநான்ைம ெகாடு
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.பன்.) அதன்றிப்
$கந்த.02028.3
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) ெகழு ஞாலமிைச
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பழி உண்ேடா. $கந்த.02028.4
துயக்குறு பவத்திைட ெதாட(ச்சி அறு தூேயா( $கந்த.02029.1
நயப்ெபாடு ெவறுப் பகலின் நாளும் மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) ஆனா( $கந்த.02029.2
முயக்கு உறினும் மாதவம் முயன்றிடினும் அன்ேனா( $கந்த.02029.3
வியத்தகு மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.)
ேவறுபடுேமா தான். $கந்த.02029.4
ேமன இயல் பான் வைரயும் ெமல்லியைல ேமவில் $கந்த.02030.1
தானம் உளதாகும் அrதான தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02030.2
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) உளதாகும் இவண் மண்ணும் உளதாகும் $கந்த.02030.3
ஊனம் இலதாகும் அrது ஒன்றும் இைல அன்ேற. $கந்த.02030.4
காண் தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தம் கணவைரக் கடவுளா(
ேபால் $கந்த.02031.1

ேவண்டல் உறு கற்பின( தம் ெமய் உைரயில்
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.02031.2
ஈண்ைட உள ெதய்வதமும் மா முகிலும் என்றால் $கந்த.02031.3
ஆண் தைகைம ேயா(க்களும் அவ(க்கு நிக( அன்ேற. $கந்த.02031.4
ஆயிைழெயாடு இன்புறும் அறத்ைத முதல் ஆற்றாய் $கந்த.02032.1
தூய தவ நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநறி ெதாடங்கல் புrவாேயல் $கந்த.02032.2
மாய மிகு காமவிடம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணுகின்
அம்மா $கந்த.02032.3
ேமய விதி காக்கினும் விலக்கியிடல் ஆேமா. $கந்த.02032.4
துறந்தவ(கள் ேவண்டியது ஒ( துப்புரவு
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02033.1
இறந்தவ(கள் காமுறும் இரும் கடன் இயற்றி $கந்த.02033.2
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) பலவும் ஆற்றி விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) ஒம்பும் முைற
அல்லால் $கந்த.02033.3
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநறியால் உளது ஒ( ேப(
உதவி யாேதா. $கந்த.02033.4
ெமத்து திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ஆடவரும் ெமல்லியல் நல்லாரும் $கந்த.02034.1
சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) உற நன்கிெனாடு தCது_ெப.(தCது_ெப.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஊேழ $கந்த.02034.2
உய்த்தபடி அல்லது இைல ஆம் உழவ( ஒண்ெசய் $கந்த.02034.3
வித்து பயேன அலது ேவறு ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஆேமா. $கந்த.02034.4

நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) அது
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இல் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
தைன நடாத்திச் $கந்த.02035.1
சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) அற நCங்கு_ஏவ.(நCங்கு_வி.) துறேவ துறவு அது அம்மா
$கந்த.02035.2
மற்று அது புrந்திடின் உனக்கு நைவ வாரா $கந்த.02035.3
அற்றது மறுத்து உைரயல் ஆைண நமது என்றான். $கந்த.02035.4
அன்னபல மாமுனி அைறந்திடலும் ஒரா $கந்த.02036.1
முன்னம் மைற ஆதிய ெமாழிந்த துணிவு என்றா( $கந்த.02036.2
பன்னகம் அணிந்திடும் பரன் பணியும் என்றா( $கந்த.02036.3
என் இனி உைரப்பது என எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இைன கின்றான். $கந்த.02036.4
தத்தமது அருள் குரவ( தாவில் வளம்_ெப.(வளம்_ெப.)
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02037.1
அத்தி இைட ஆழ் ெகனினும் அன்பினது ெசய்ைக $கந்த.02037.2
புத்திர(கள் தங்கள் கடனாம் புதுைம அன்ேற $கந்த.02037.3
இத்திறம் மறுக்கலன் இைசந்திடுவன் யானும். $கந்த.02037.4
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) ெசால் மறுப்பவ(கள் தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) உைர
தடுப்ேபா( $கந்த.02038.1
அந்தம் அறு ேதசிக( தம் ஆைணைய இகந்ேதா( $கந்த.02038.2
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) ெசய் ேவத
ெநறி மாற்றின(கள் மாறாச் $கந்த.02038.3
ெசம் தழல வாய நிரயத்தின் இைட ேச(வா(. $கந்த.02038.4

ஆதலின் விலக்கல்_ெதா.ெப.(விலக்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) முைற அன்று என
வலித்துக் $கந்த.02039.1
ேகாது அறு குணத்தின் மிகு குச்சக( தம் அம் ெபான் $கந்த.02039.2
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) அது இைறஞ்சி முனிேயல் பணியில் நிற்பன் $கந்த.02039.3
ஓதுவது உனக்கு உளது எனக் கழறல் உற்றான். $கந்த.02039.4
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உைர ெகாளாத மைன வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.)
அது தன்னில் $கந்த.02040.1
ெவந் நிரயம் வழும்_ெப.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
C
வைகேய
விழுமிது அம்மா $கந்த.02040.2
அன்னெராடு ேமவி அம( ஆடவ(_ெப.(ஆடவ(_ெப.) தமக்குப் $கந்த.02040.3
பின்னும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கூற்றும் உளேதா பிணியும் உண்ேடா.
$கந்த.02040.4
என் உைரயினில் சிறிதும் எஞ்சல் இலவாகி $கந்த.02041.1
மன்னும் இயல் ெபற்றிடும் மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) உளன் ஏல்
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $கந்த.02041.2
கன்னிதைன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) வைரவல் காய் எr முன் என்னாச்
$கந்த.02041.3
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமாழி
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மகிழ்வுற்று முனி ெசால்லும்.
$கந்த.02041.4
யானும் உய்ந்தனன் என் கிைள உய்ந்தன இைனயதால் நிைன ஈன்றாள்
$கந்த.02042.1
தானும் உய்ந்தனள் தவங்களும் உய்ந்தன தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அளி அது
மற்றால் $கந்த.02042.2

வானும் உய்ந்தன மண்_ெப.(மண்_ெப.) உலகு உய்ந்தன வாசவன் என வாழும்
$கந்த.02042.3
ேகானும் உய்ந்தனன் என் உைர மறாமல் உட்ெகாண்டைன அதனாேல.
$கந்த.02042.4
ேவண்டும் ேவட்ைகைய உைரத்தியால் ைமந்த நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
விளம்பிய இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.02043.1
பூண்டு குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) ஓ( சிறிதும் இல்லாதது ஓ( பூைவையப் புவியின்
பால் $கந்த.02043.2
ேதண்டி நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
புண(க்குவன் அங்கு அது ெசய்கலாது ஒழிவேனல் $கந்த.02043.3
மாண்டு இறந்திடும் குைறமதிக் கதி( என மாய்க என் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
என்றான். $கந்த.02043.4
இைனய பான்ைமயில் குச்சகன் சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) உைர இயம்பலும் திருமால்
முன் $கந்த.02044.1
புைனயும் ெமய்ப் ெபய( தrத்த ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) ஆங்கு
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) கழல் தைனப்
பூண்ேடா( $கந்த.02044.2
தனயன் உய் ெபாருட்டால் இது புகன்றைன தவத்தினில் தைலயான $கந்த.02044.3
முனிவ நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) உனக்கு அrதாய் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) முச்சகந்தனில் உண்ேடா. $கந்த.02044.4
ஆவது ஏனும் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உைரப்பது உண்டு அத்தைன
அற்றவ( அருளும் யாய் $கந்த.02045.1
சாவது ஆயின( தன்ைனய( இல்லவ( தங்ைகய( இல( ஆேனா( $கந்த.02045.2
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ஆடவ(_ெப.(ஆடவ(_ெப.) தம்முடன் உதித்திடா( காசினி
தனில் அன்ேனா( $கந்த.02045.3

வவது
C
ஆயின( ெபரும் கிைள இல்லவ( வியத்தகு திருவற்ேறா(. $கந்த.02045.4
குடிப் பிறந்தில( பிணியுறும் இருமுது குரவ( பால் குறுகு உற்ேறா( $கந்த.02046.1
கடுத் தயங்கிய மிடற்று இைற ஆதி ஆம் கடவுள( ெபய( ெகாள்ளா $கந்த.02046.2
தடுத்த_ெப.எச்.(தடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாக்கடம் ெபய( ெபறு
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) இல( அலைக தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) நாமத்ேதா(
$கந்த.02046.3
படித்தலம் தனில் புன்ெனறிச் சமயம் ஆம் படுகுழி பட்டு உள்ேளா(. $கந்த.02046.4
பிணிய( மூங்ைகய( பங்கின( ெவதிrன( பிற(_ெப.(பிற(_ெப.) மைன தனில்
ெசல்ேவா( $கந்த.02047.1
கணிைக_ெப.(கணிைக_ெப.) மாதrன் விழிப்பவ( பன்முைற காைளய( தைம
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02047.2
நணிய_குறி.வி.மு.(நணி_ெப.+அ_பட(.பன்.) காதலான் முன் கைட நிற்பவ(
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெபறப் புைனகின்ேறா( $கந்த.02047.3
தணிவு இல் உண்டிய( துயில்
மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இயல்பின( தன்னினும்
மூப்பு உற்ேறா(. $கந்த.02047.4
ஒருைம தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேகாத்திர மரபிேனா(
உய(ந்தவ( குறள் ஆேனா( $கந்த.02048.1
பருைம தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) யாக்ைகய(
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) உருப் பைடத்தவ( பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) இல்லாக்
$கந்த.02048.2
கருைம தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வடிவின( ெபான் எனக்
கவின்று எழு காயத்ேதா( $கந்த.02048.3
இருைம தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பசப்பின( விள(ப்பின(
எருைவயின் உருமிக்ேகா(. $கந்த.02048.4

நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) இலாதவ( ஆடவ(_ெப.(ஆடவ(_ெப.) புண(ச்சியில்
நணியவ( நைகக்கின்ேறா( $கந்த.02049.1
ஏண் இலாதவ( ெபரு மிடல் சான்றவ( இருமுது குரேவா( தம் $கந்த.02049.2
ஆைண நCங்கின( சினத்தின( இகலின( அடுதிறம் முயல் கின்ேறா( $கந்த.02049.3
காண ேவண்டின( நட முதல் ஆயின காமனால் கவல் கின்ேறா(. $கந்த.02049.4
ஈசன் அன்பில( ெபருந்தைக முனிவைர இகழ்பவ( உயி( மீ து $கந்த.02050.1
ேநசம் என்பன இல்லவ( தம் குல ெநறி தனில் நில்லாேதா( $கந்த.02050.2
மாசு தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) குணத்தின( நிைறயிலா(
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) எனும் காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.) இல்ேலா( $கந்த.02050.3
ேதசிகன் தைன மனிதன் என்று உன்னின( ேதவைரச் சிைல என்ேறா(.
$கந்த.02050.4
பத்தின் ேமற்படும் ஆண்டின( பூத்திடு பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணுகுற்ேறா( $கந்த.02051.1
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) இல(
அச்சம் இல் மனத்தின( உரும் என உைர ெசய்ேவா( $கந்த.02051.2
அத்தன் அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.) ஈந்து அருளும் முன் ஒருவ( பால் ஆ(வம்
உற்று அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ேசர $கந்த.02051.3
ைவத்த சிந்ைதய( ெபருமிதம் உற்று உேளா( மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) ஒடு பயி(ப்பு
இல்ேலா(. $கந்த.02051.4
பிறப்பின் எல்ைலயில் விழி இலா( ேதாற்றிய பின்ைறேய இழக் கின்ேறா(
$கந்த.02052.1
மறுப் பயின்றிடும் கண்ணின( படல் இைக
வயங்கிய_ெப.எச்.(வயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநாக்கத்தா(
$கந்த.02052.2

குறிப்பின் ெமல்ெலன ெவஃகிேய விழித்திடும்
குருட(_ெப.(குருடு_ெப.+அ(_பட(.பன்.) சாய் நயனத்ேதா( $கந்த.02052.3
சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) இல் பூைஞயின் நாட்டத்த( கணத்தினில் திr தரு
ெசங்கண்ேணா(. $கந்த.02052.4
தூறு ெசன்னிய( நைர முதி( கூந்தல( துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) உறும் ஐம் பாலா(
$கந்த.02053.1
வறு
C ேகாைதய( சின்னமா( குழலின( விrதரும் அளகத்ேதா( $கந்த.02053.2
ஈறு இல் ெசம் மயி(ப் பங்கிய( நிலன்_ெப.(நிலன்_ெப.) இைட இறக்கிய ேகசத்ேதா(
$கந்த.02053.3
ஊறு ேச( தரும் ஓதிய( விலங்கு என உரம் மிகு குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) உள்ேளா(.
$கந்த.02053.4
சிறுகு கண்ணின( மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) துண்டத்த( ேச(ந்திடும் புருவத்ேதா( $கந்த.02054.1
குறிய காதின( உய( தரும் எயிற்றின( ேகாண் உறு கண்டத் ேதா( $கந்த.02054.2
மறுவி( ஆவிய முகத்தின( சுணங்கு உறா மணிமுைல மா(பத்ேதா( $கந்த.02054.3
ெவறிது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நுசுப்பில( சிைல என
வியன் மிகு வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) உள்ேளா(. $கந்த.02054.4
காய நூல் முைற உைரத்திடும் இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) இலாக் கடிதட
நிதம்பத்ேதா( $கந்த.02055.1
வாயும் அம் ைகயும் நகமும் முள்_ெப.(முள்_ெப.) அடிகளும்
வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) உறு சிவப்பு இல்ேலா( $கந்த.02055.2
ேமய சில் மயி(_ெப.(மயி(_ெப.) பரந்திடும் பதத்தின( ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
சிைற எகினம் ேபால் $கந்த.02055.3

தூய நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நைட_ெப.(நைட_ெப.) இல்லவ( அங்குலி
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) புவி ேதாயாேதா(. $கந்த.02055.4
இைனய தன்ைமய( அகிய மாத(கள் ஏைனய( இவ( யாவரும் $கந்த.02056.1
புைனயும் மங்கலம் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடிவிைன
புrதர வைரயாேதா( $கந்த.02056.2
அைனயேர எனின் ேவண்டலன் முழுவதும் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) இயல்
அணுகாத $கந்த.02056.3
வனிைத உண்டு எனின் ேவண்டுவன் ேத(ந்தைன மரபினில் தருெகன்றான்.
$கந்த.02056.4
காட்டில் நின்றிடும் குற்றியின் ேநாற்புறு கவுச்சிகன் இைவ கூறக் $கந்த.02057.1
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மூரலும் உவைகயும்
கிைடத்தனன் ேகடில் சீ( உலகு உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $கந்த.02057.2
நாட்டகம் தனில் நாடி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) உள
நங்ைகைய நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) பாலில் $கந்த.02057.3
கூட்டு கின்றனன் மானுதல் ஒழிெகனக் குச்சகன் உைர ெசய்தான். $கந்த.02057.4
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குச்சகன் ைமந்தைன
நிறுவிேய ஒல்ைல ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகிலத்தில் $கந்த.02058.1
திருத் தகும் சுட( மலிதரு ெசம் ெபானில் ெசய்தது ஓ( அணி நாப்பண் $கந்த.02058.2
அருத்தி ேச( தரக் குயிற்றிட
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓ( அருமணி தைனக்
ெகாள்வான் $கந்த.02058.3
கருத்தில் உன்னுபு ெதrபவன் ேபால் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கன்னிையத்
ேத(கின்றான். $கந்த.02058.4

அன்னவன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ேந( முனிவர( சில(
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணுகலும் அவெராடும்
வினாவிச் $கந்த.02059.1
ெசன்னிதன் ேதயத்த நாமயம் என்னும் ெசயி( இலா வனத்து சத்தியன் பால்
$கந்த.02059.2
கன்னிைக இருத்தல் உண(ந்துமல் தவன் பால் கதும் எனச் ேசறலும் காணூஉத்
$கந்த.02059.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அடி வணங்க ெவதி( உறத்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தழுவிேய அவெனாடும்
சார. $கந்த.02059.4
மாசு அற இயன்ற உைற உளில் ெகாடு ேபாய் வரன் முைற வழாமேல
அைமத்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02060.1
ஆசனத்து இருத்திக் கன்னிைக ெயாடு தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பன்னிைய ஆய்
இைட அைழத்துத் $கந்த.02060.2
ேதசிகன் உற்றான் பணிமின் நC( என்னாச் ெசன்னியால் இைறஞ்சுவித்து உrய
$கந்த.02060.3
பூசைன புrந்து நைகெயாடு முகமன் புகன்று அளவாயினன் புனிதன். $கந்த.02060.4
அறு சுைவ ெகழுவும் நறிய சிற்றுண்டி அமுதினில் தூயன அருத்திக் $கந்த.02061.1
குைற வறும் அடிகட்கு என்னிைட ேவண்டும் ெகாள்ைகயது என் எனக் கூற
$கந்த.02061.2
மறு அறு தவத்துக் குச்சக முனிவன் மகிழ்ந்து நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) மாதவம்
புrந்து $கந்த.02061.3
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
தன்ைன எனது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மகற்குப் ேபசுவான் ெபய(ந்தனன்
என்றான். $கந்த.02061.4

இைனய ெசால் வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முனிவரன்
மகிழா என் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) விருத்ைதைய இயல்ேச( $கந்த.02062.1
உனது ைமந்தற்கு நல்க முன் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உய( தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) என்ெகால் என்று உைரத்து $கந்த.02062.2
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) உற நைகயும் உவைகயும்
கிளர_குைற.எச்.(கிள(_வி.+அ_குைற.எத்.குறி.) மண விைன
இைசந்து_வி.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாதவத்துப் $கந்த.02062.3
புனிதைன அம் கண் சில பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) இருத்திப்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழுகுறும் ெபாழுதின்.
$கந்த.02062.4
பங்கம் இல் உசத்தியன் பன்னி ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.02063.1
மங்கைல விடுத்திட மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) விருத்ைத தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
$கந்த.02063.2
அங்குள இகுைளய( ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.) தன்னுடன் $கந்த.02063.3
ெசம்கயல் பாய் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) திைளப்பப் ேபாயினாள். $கந்த.02063.4
காடு உற வந்திடு கலுழி மாண் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) $கந்த.02064.1
ஆடினள் மகிழ் சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அணங்கு
அனா( ஒடு $கந்த.02064.2
மாடு உறு ெபாதும்ப( ேபாய் மல(
ெகாய்து_வி.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்னைவ $கந்த.02064.3
சூடினள் இருந்தனள் ெதாடைல_ெப.(ெதாடைல_ெப.) ஆற்றிேய. $கந்த.02064.4
பாசிைழ மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.) பண்ைணேயாடு எழC இ $கந்த.02065.1

ஆசறு ெபாதும்பினும் அணங்ைக அன்னவள் $கந்த.02065.2
மாசறு தாரைக மரபில் சூழ்தரும் $கந்த.02065.3
ேதசு உறு மதி எனத் திரும்பும் ேவைலேய. $கந்த.02065.4
உருெகழு கைன ஒலி உருமுக் கான்றிடும் $கந்த.02066.1
கருமுகில் இஃெதன கனன்று காய்கனல் $கந்த.02066.2
ெசாrதரும் விழியது சூ(த்த ெமய்யது $கந்த.02066.3
ெபருமத நதிெயாடு ெபயரு கின்றேத. $கந்த.02066.4
தாழ் உறு கரத்தது தடத்தின் சால்பு எனக் $கந்த.02067.1
காழ் உறும் எயிற்றது கைற ெகாள் காலதால் $கந்த.02067.2
ஏழ் உய( குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) ெபாைற இபம் ஒன்று ஏற்று எதி(
$கந்த.02067.3
பாழிய வைர துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) படுத்துச் ெசன்றேத. $கந்த.02067.4
காண்டலும் ெவருவின( கவன்று அவ்வாறு ெசல் $கந்த.02068.1
ஆண்டைக_ெப.(ஆண்டைக_ெப.) ேயா(களும்
அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சிந்தினா( $கந்த.02068.2
நCண்டிடு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இைட
நிமி(ந்த_ெப.எச்.(நிமி(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவவ்விடம் $கந்த.02068.3
ஈண்டலும் இrந்த புத்ேதளி( என்னேவ. $கந்த.02068.4
கன்னிைக விருத்ைதயாள் கண்டு துன்புறா $கந்த.02069.1
அன்ன ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) நைடயின(
அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சிந்தலும் $கந்த.02069.2
என் இனி இைழப்பது என்று இரங்கி ஏங்கிேய $கந்த.02069.3

உன்னரும் கடுப் பினில் உஞற்றி ஓடலும். $கந்த.02069.4
கீ ழ்ந்து அைற ேபாகிய கிைளஞ( ஆம் எனத் $கந்த.02070.1
தாழ்ந்திடு பசும்புதல் ெசறியத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) மைறந் $கந்த.02070.2
தாழ்திடு கூவல் ஒன்று அணுக அன்னதில் $கந்த.02070.3
வழ்ந்தனள்
C
அழுந்தினள் விளவுற்றாள் அேரா. $கந்த.02070.4
முடங்கு உைள அலங்கு உறு முதிய_ெப.அ.(முது_ெப.) பூ நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
$கந்த.02071.1
மடங்கலின் ஏறு எதி( வrனும் மாறு ெகாள் $கந்த.02071.2
கடம் கலுழ் மால் கr கல் என் ஆ(ப்ெபாடு $கந்த.02071.3
நடந்தது மைலய மா நாடு சாரேவ. $கந்த.02071.4
இrந்திடு மாதரா( யாண்டும் ஆகிேய $கந்த.02072.1
விrந்திடு ேவா( குழC இ_வி.எச்.(குழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விய(க்கு
ேமனிய( $கந்த.02072.2
சrந்திடு கூந்தல( தளரும் ெநஞ்சின( $கந்த.02072.3
பிrந்திடும் உவைகய( ெபய(ந்து_வி.எச்.(ெபய(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நாடினா(. $கந்த.02072.4
தண்டம் அது எங்கணும் தானம் சிந்திடக் $கந்த.02073.1
ெகாண்டலின் எய்திய ேகாட்டு மாதிரம் $கந்த.02073.2
கண்டில( கன்னிைக தைனயும் காண்கில( $கந்த.02073.3
உண்டிைல என உயி( உயி(ப்பு நCங்கினா(. $கந்த.02073.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) இைட ஆறன வழிெகாண்டு ஏகேவ $கந்த.02074.1
கண் இைண புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) உகக் கலுழ்ந்து ேசா( உறாத் $கந்த.02074.2

துண் என உண( உறத் துளங்கிச் சூழ்கனல் $கந்த.02074.3
புண் உறுேவா( எனப் புலம்பல் ேமயினா(. $கந்த.02074.4
ெபண்ணுக் அணிகலேம ேபரழகுக்கு ஓ( உருேவ $கந்த.02075.1
கண்ணுக்கு அணிேய கமலத்துச் ெசந்திருேவ $கந்த.02075.2
மண்ணில்_ெப.(மண்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) படிந்தாய்
வானதியும் ஆடுவதற்கு $கந்த.02075.3
ெகண்ணித் துணிந்ேதா எைம விட்டுப் ேபாயிைனேய. $கந்த.02075.4
வன்னப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆட்டி வல்ேல புறங் காத்து என் $கந்த.02076.1
மின்ைனத் தருதி( எனேவ விைட
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02076.2
அன்ைனக்கு என் ெசால்ேவம் அடுகளிற்றின் முன்னாக $கந்த.02076.3
உன்ைனத் தனி விட்டு உயி(
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாந்தனேம.
$கந்த.02076.4
ஐய( உசத்தியரும் அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.) ெயனும் மங்கைலயும்
$கந்த.02077.1
ைவயம் பரவுகின்ற மாதுலராம் குச்சகரும் $கந்த.02077.2
ைகயறவின் மூழ்கக் கரந்தாய் இனி ஒருகால் $கந்த.02077.3
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முகமும் திருநைகயும்
காட்டாேயா. $கந்த.02077.4
என்னப் பலவும் புலம்பி_வி.எச்.(புலம்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இரங்குற்ேற $கந்த.02078.1
உன்னற்கு அரும் சீ( உசத்தியன்தான் நல்தவத்தின் $கந்த.02078.2

மன் உற்ற ெதய்வ வனத்தின் மைன வாழ்க்ைகப் $கந்த.02078.3
பன்னிக்கு இைவ உைரத்துப் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) நல்லா( ஆவலித்தா(.
$கந்த.02078.4
ேகட்டிடலும் அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.) வயிறு அதுக்கிக் ேகழ் கிள(தC
$கந்த.02079.1
ஊட்டரக்ேக என்ன உருகி மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
மறுகி_வி.எச்.(மறுகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02079.2
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கண் நC( குதிப்ப வாய் ெவrஇத்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) கணவன் $கந்த.02079.3
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) துைணயில்
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
புகுந்தபடி சாற்றினள் ஆல்.
$கந்த.02079.4
ஒன்று புr காட்சி முனிவன் உைவ ேகட்டுக் $கந்த.02080.1
கன்று பிrதாயின் கவன்று அரற்றிக் கன்னிெயாடு $கந்த.02080.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.)
உற்ேறாைர ேநாக்கிச் சினக் களிறு $கந்த.02080.3
ெகான்றதுேவா அஞ்சாது கூறும் எனச் ெசப்புதலும். $கந்த.02080.4
தூய புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆடித் துைற புகுந்து சூழ் ெபாதும்பில் $கந்த.02081.1
ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.) உடன் ஆடி
அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இங்கு வந்திடலும்
$கந்த.02081.2
காயும் அழல் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண் கடகளிறு வந்தது கண் $கந்த.02081.3
ேடாயும் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) எய்தி எல்ேலாமும் ஓடினமால். $கந்த.02081.4
ஓடி உைலயா ஒருவ( ெநறி ஒருவ( $கந்த.02082.1

கூடல் இலதா அணியின் குழாம் சிந்திச் $கந்த.02082.2
சாடு மத கrயில் தப்பி விருத்ைத தைனத் $கந்த.02082.3
ேதடி_வி.எச்.(ேதடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அங்ஙன் காணாது ெசன்றனம்
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) என்றிடலும். $கந்த.02082.4
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) எல்ைலதனில் ேதடித் தியங்கு உற்று $கந்த.02083.1
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) கிளரும் ெபான் கலேனா(
$கந்த.02083.2
ஒன்றாக ெவவ்ேவறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெநறியில் சிந்திடக் கண்டு
$கந்த.02083.3
ஒன்றாய் பட(ந்த ெநறி ஈது ெகால் என்று ஏமுற்றான். $கந்த.02083.4
பூண் ேபாகிய ெநறிேய ெதாட்டுப் புதல்வி_ெப.(புதல்வி_ெப.) தைனக் $கந்த.02084.1
காண் ேபாம் எனேவ கனம் குைழயாேராடு ஏகி $கந்த.02084.2
மாண் ேபாய கூவல் ஒன்று வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அணுக ஆங்கு அதனில் $கந்த.02084.3
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) ேபாய தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மகைளக் கண்டு
ெதருமந்தான். $கந்த.02084.4
கூவல் உறுவது ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெநடிது
உயி(த்து விழி வழி நC( குதிப்பக் குப்புற்று $கந்த.02085.1
ஆவலியா மகைள எடுத்து அகன் கைரயின் பாற் படுத்தி அழுங்க ேலாடும்
$கந்த.02085.2

பாைவய(கள் தழC இக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
புலம்பின( ஆல் அது ேகட்டுப் பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நற்றாய் $கந்த.02085.3
காவில் உறு ேகாகிலம்_ெப.(ேகாகிலம்_ெப.) ேபால் ெநடிது அரற்றிப் ெபரும் துயரக்
கடலுள் பட்டாள். $கந்த.02085.4
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பால் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவதrத்த நங்ைக தைனக் ைகவிட்டுத் தrயாள் ஆகி $கந்த.02086.1
அன்பாேல உயி( பைதப்ப_குைற.எச்.(பைதப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வயிறு
அதுக்கி ஆகுலியா அரற்றி ஏங்கி $கந்த.02086.2
மின் பாேலா( மின் படிந்த_ெப.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) என அவளாக மிைசேய
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
$கந்த.02086.3
ெதன்பாலில் புகுந்தைனேயா ஓ மகேள எனப் புலம்பித் ேதம்பல் உற்றாள்.
$கந்த.02086.4
அன்ேனேயா அன்ேனேயா ஆெகாடியது அறேனேயா அறிேயன் அந்ேதா
$கந்த.02087.1
முன்ேனேயா ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) காலம்_ெப.(காலம்_ெப.)
குழவியின்றிப் ெபரு ேநான்பு_ெப.(ேநான்பு_ெப.)
முயன்று_வி.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02087.2
மின்ேனேயா உயி( இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) இைடயில் கிடந்திடுமால் விதியா( ெசய்ைக
$கந்த.02087.3
இன்ேனேயா யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.)
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபற்றபயன் இதுேவ அன்ேறா. $கந்த.02087.4

புலிக் கணங்கள் திrகானில் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மாைன
வள(த்து_வி.எச்.(வள(_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அதைனப் ேபாக்கி நின்ேற
$கந்த.02088.1
அலக் கண் உறுேவா( எனேவ ைகவிட்டுத் தமிேயனும் அழுங்கா
நின்ேறன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.02088.2
மல(க் கமலத் திருைவ நிக( என் மகைளக் ெகால்லிய முன் வந்தது அந்தக்
$கந்த.02088.3
ெகாைலக் களிற்றின் வடிவு அன்ேற ெகாடிேயன் ெசய் ெபரும் பவத்தின் ேகாலம்
அன்ேறா. $கந்த.02088.4
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) காட்டில் ெசன்றதுேவா ெதய்வதமும் இங்கு இைலேயா
அrதா முத்தித் $கந்த.02089.1
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) காட்டும் தவ ெநறியும் ெபாய்த்தனேவா கலியும் இனிச்
ேச(ந்தேதேயா $கந்த.02089.2
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) காட்டும் வனக்களிறு
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அட(க்க ஈண்டு எனது
மாதுமாண்டு $கந்த.02089.3
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) காட்டில் கிடந்திடுேமா என்ேன என்ேன இதுேவா( புதுைம
ஆேம. $கந்த.02089.4
என்று இைவ பலவும் பன்னி இட( உழந்து அரற்றும் ேவைல $கந்த.02090.1
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) அம் குழலின் மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) வைளந்தண(
இரங்கி மாழ்க $கந்த.02090.2
ஒன்றிய ேகளி( அல்லா( யாவரும் உருகி ைநந்தா( $கந்த.02090.3
அன்று அவண் நிகழ்ந்த பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) ஆகுலம் அைறதல் பாற்ேறா.
$கந்த.02090.4
ேகாட்டம் இல் சிந்ைதேயான் ஆம் குச்சகன் குறுகி அங்கண் $கந்த.02091.1

நாட்ட நC( பனிப்பச் ேசாரும் நங்ைகய( தம்பால் எய்தி $கந்த.02091.2
மீ ட்டு இனித் தருவன் மாைத விம்மல( என்னா ேவறு ஓ( $கந்த.02091.3
மாட்டுற விருந்த தந்ைதக்கு இைனயன வகுத்துச் ெசால்வான். $கந்த.02091.4
மைற முதல் ஆய நுண் சூநூதல் மருள் அற உணரா மாக்கள் $கந்த.02092.1
சிறியேர முதிய( பால( ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) இைழ மகளி(_ெப.) இன்ேனா(
$கந்த.02092.2
உறுவது ஓ( அவலம் ெசய்தாய்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.)
ஊழ்விைன முைறயும் ஓராய் $கந்த.02092.3
அறிவ நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இன்ேன ஆயின்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
ஆ( இது தணிக்கல் பாலா(. $கந்த.02092.4
ேகைளயா மனத்தில் துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) கிைளத்தைல ேகடு
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02093.1
நCளயா உயி(த்தா( ேபால் இந்ேந( இைழக் கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) தன்ைன
$கந்த.02093.2
நாைளயான் விளித்து நின்பால்
நல்குவன்_வி.மு.(நல்கு_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) நல்க
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) $கந்த.02093.3
காைளயான் அவற்குப் பின்னாள் கடி மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) புrதி அன்ேற.
$கந்த.02093.4
ஐயம் என்று உளத்தில் உன்னி அழுங்கைல விதியும் அற்ேற $கந்த.02094.1
ெமய் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) அதனால் கண்டாம் விருத்ைத
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) யாக்ைக தன்ைன $கந்த.02094.2
ெமாய்யுறு தயிலத் ேதாணி மூழ்கு வித்து இருத்தி இன்ேற $கந்த.02094.3
ஒய்ெயன ேநாற்று மீ ட்டுத் தருகுவன் உயிைர என்றான். $கந்த.02094.4

சாற்றியது உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாைத
தயிலத்தில் இட்டு மாைதப் $கந்த.02095.1
ேபாற்றினன் இருப்ப ேமாேலான் ேபாய் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) மூழ்கிக் $கந்த.02095.2
கூற்றுவன்_ெப.(கூற்றுவன்_ெப.)
புகழ்ந்து_வி.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேநாற்பக் ெகாடும் குைழ
மடவா( அஞ்சக் $கந்த.02095.3
காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) என முன்ன(
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) களிறு
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைணந்தது அம்மா.
$கந்த.02095.4
தடமிகு புனலுள் புக்குத் தாளினால் உழக்கிச் சாடிப் $கந்த.02096.1
பட வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) அைனய ெசய்ைகப் பருவலித் தடக்ைக தன்னால்
$கந்த.02096.2
இைட ெதாறும் துழாவி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இருந்தவ முனிவ( பற்றிப் $கந்த.02096.3
பட( மிைச ேயற்றிக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) ேசண்ெபய(ந்தது அன்ேற. $கந்த.02096.4
ேகாதறு குணத்தின் ேமலாம் குச்சகன் என்னும் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
ேப( $கந்த.02097.1
மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.)
உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின்ன( மதக்களிறு
அதைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02097.2
ஈது எைனப் பற்றி ெசல்வது என் ெகால் காரணம் என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02097.3

ஓதியின் வலியால் அன்னது ஊழ் முைற உன்னல் உற்றான். $கந்த.02097.4
மாவ தத்திைன இைழத்திடும் பூட்ைகயின் மத நC( $கந்த.02098.1
காவ தத்தினும் கமழ் தரு கலிங்க நாட்டு அதன்பால் $கந்த.02098.2
ஆ வதத்த ேந( மாக்கள் வாழ் அrபுரம் அதனில் $கந்த.02098.3
ேதவ தத்தன் என்று உளன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வணிகrல் திலகன்.
$கந்த.02098.4
தவத்தின் அன்னவன் ெபறு மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) தரும தத்தன் எனப் $கந்த.02099.1
புவிக்கண் ேமல் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) புகழ்
ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) புr புகேழான்
$கந்த.02099.2
கவற்சி இன்றிேய மூவைகப் ெபாருைளயும் காண்ேபான் $கந்த.02099.3
உவப்பு நCடிய_ெப.எச்.(நCடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இரு நிதிக்கு இைறயினும்
உய(ந்ேதான். $கந்த.02099.4
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) அன்ைனயும் இறத்தலும் தமியேன ஆகிச் $கந்த.02100.1
சிந்ைத ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) துய( உழந்து பின் ஒருவைக ேதற $கந்த.02100.2
அந்த ேவைலயின் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ெபரும் திருவிைன அகற்ற
$கந்த.02100.3
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்றினன் மன மருள்
ெசய்வேதா( வாதி. $கந்த.02100.4
முண்டிதப் படு ெசன்னியன் தாதுவின் முயங்கு_ஏவ.(முயங்கு_வி.) $கந்த.02101.1
குண்டலத்தினன் ேகால நூல் மா(பினன் நCற்றுப் $கந்த.02101.2
புண்டrத் தியல் ெநற்றியன் கஞ்சுகன் புதிேயான் $கந்த.02101.3
கண்டிைகக் கலன் புைனந்துேளான் ேவத்திரக் கரத்ேதான். $கந்த.02101.4

அவைனக் கண்டனன் அடி முைற வணங்கினன் அருவாம் $கந்த.02102.1
சிவைனக் கண்டனன் ஆம் எனப் ெபருமகிழ் சிறந்தான் $கந்த.02102.2
புவனிக்கு உள்ளவ( என்னினும் சாலவும் புதிய( $கந்த.02102.3
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) மிக்ேகா( இவ( என்று
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைறயுளில் சா(ந்தான்.
$கந்த.02102.4
ெபான் அரும் கலம் திருத்துபு குய் உைடப் புழுக்கல் $கந்த.02103.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருத்தினன் முகமனும் நவின்றான்
$கந்த.02103.2
பின்ன( அன்னவன் தைன எதி( ேநாக்கினன் ெபrேயாய் $கந்த.02103.3
என் இவண் வந்தது என்றனன் வணிகருக்கு இைறவன். $கந்த.02103.4
ஈசன் தந்திடு விஞ்ைச ஒன்று எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) உளது
எவ(க்கும் $கந்த.02104.1
ேபசும்_ெப.எச்.(ேபசு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தன்ைமயது அன்று அது
குரவ( பால் ெபrதும் $கந்த.02104.2
ேநசம் பூண்டவ(க்கு உைரப்பது ெநஞ்சினில் சிறிதும் $கந்த.02104.3
மாசு இன்று ஆய நிற்கு உண(த்துவன் அஃது என வகுத்தான். $கந்த.02104.4
சரதேம இது சம்புவின் வந்ேதா( தைக சால் $கந்த.02105.1
இரதம் உண்டது ெபான் எனச் ெசய்தனம்
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) ஓ( $கந்த.02105.2
அrதும் அன்று அது ேபால்வன பலவுள அைவதாம் $கந்த.02105.3
விரத மாதவ( அல்லது யா( ெகாேலா விரும்பா(. $கந்த.02105.4

கா( இரும்ைபயும் நாகத்தில் காட்டுதும் கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) $கந்த.02106.1
சீ( இரும்பிைனப் ெபான் என உைர ெபறச் ெசய்வாம் $கந்த.02106.2
ேமருவும் கயிலாயமும் என்று இரு ெவற்ைப $கந்த.02106.3
யாரும் ேநாக்கெவ காட்டுதும் இைவ நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.)
அrேதா. $கந்த.02106.4
எய்தும் ஈயமும் இரதமும் ெவள்ளியது எனேவ $கந்த.02107.1
ெசய்தும் அன்றியும் வங்கத்தில் ெசம் ெபானும் ெதrப்பாம் $கந்த.02107.2
ெநாய்தின் அன்னது வலி உறக் காட்டுதும் நுவலும் $கந்த.02107.3
ைக தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) பயில் மாக்களுக்கு இைனயன கழறாம். $கந்த.02107.4
இரும்பினில் ெசம்பு_ெப.(ெசம்பு_ெப.) வாங்குவம் ஈயமும் அற்ேற $கந்த.02108.1
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இலாதது ஓ( தரணி அண்டங்கைள மரபின் $கந்த.02108.2
அரும் ெபான் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) அது ஆக்குவம் வல்லவாறு அைறய
$கந்த.02108.3
விரும்பினாம் எனின் யாண்டும் ஓ( அளப்பில ேவண்டும். $கந்த.02108.4
ஒன்று ேகாடி ெபான் ஆக்குவம் ேகாடியது உளேவல் $கந்த.02109.1
குன்று ேபாலேவ ேகாடியில் ேகாடி
ெசய்குவம்_வி.மு.(ெசய்_வி.+கு_ெபாரு.உரு.+வ்_இ.இ.கா.+அம்_தன்.பன்.) ஆல்
$கந்த.02109.2
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) தனக்கு உள ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எலாம்
தருதிேயல் நினது $கந்த.02109.3
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) மாளிைக நிதிக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இல் என
வகுப்பாம். $கந்த.02109.4
என்ன ேவெமாழி ேசாரைன வணங்கினன் இைமப்பின் $கந்த.02110.1

முன்ன( உள்ளதும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) தனது உrைமயால் முயலப்
$கந்த.02110.2
பின்ன( எய்திய நிதியமும் ேபைழயான் அவற்றின் $கந்த.02110.3
மன்னு பூண்களும் ெகாண(ந்தனன் முன்புற ைவத்தான். $கந்த.02110.4
ைவத்த மா நிதி ேநாக்கலும் வணிகrல் திலக( $கந்த.02111.1
உய்த்த ெசல்வமும் இது ெகாேலா ஓ என உைரயாக் $கந்த.02111.2
ைகத்தலம் ெகாடு ைகத்தலம் புைடத்துடுக் கணங்கள் $கந்த.02111.3
நத்த ேவைலயில் ஒருங்கு பட்டால் என நைகத்தான். $கந்த.02111.4
இந்த நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) நம்முைட
விஞ்ைசயில் இைறக்கும் $கந்த.02112.1
வந்திடாது நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) உருக்குறு முகந்தனில் வழுவிச்
$கந்த.02112.2
சிந்து கின்றதற்கு இைல இது நமது பின் திrயின் $கந்த.02112.3
அந்தம் இல் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெகாடுக்குவம் ைவத்தி என்று
அைறந்தான். $கந்த.02112.4
முனியல் ஐய நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபருநிதி முழுதும்
$கந்த.02113.1
இனிது நாடிேய ெகாணருவன் இருத்தி என்று உைரத்துப் $கந்த.02113.2
புைனயும் ஆைடயும் நிலங்களும் மணிகளும் பூணும் $கந்த.02113.3
மைனயும் மாக்களும் பக(ந்தனன் நிக( இலா வணிகன். $கந்த.02113.4
ெபருமதத்திைன இைழத்திடு மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) உய( புைழக்ைகப்
$கந்த.02114.1

ெபரு மதக்கr என்னேவ மயங்கினன் ெபrதும் $கந்த.02114.2
வரும் அதத்தெமன்ற அறத்ைதயும் பக(ந்து ெமய் வணிகன் $கந்த.02114.3
தரும தத்தனாம் ெபயrைன நிறுவினன் தைரேமல். $கந்த.02114.4
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திறத்தினில் ேதடிய ெபருநிதி எைனத்தும்
$கந்த.02115.1
ைகத்தலம் ெகாடு தாங்கிேய கரவன் முன் காண $கந்த.02115.2
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிற்றலும் மகிழ்ந்தனன்
அைவ எலாம் வாங்கி $கந்த.02115.3
ெமாய்த்த ெசம் கனல் தC இைட உருக்குதல் முயன்றான். $கந்த.02115.4
திரட்டி யாைவயும் ஓ( உரு ஆக்கினன் ெசழும் ெபான் $கந்த.02116.1
இரட்டி தூக்கிய இரதம் ஆங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிைல இட்டு $கந்த.02116.2
மருட்டி ஆடக முழுவதும் உைரத்தைவ வலிதா $கந்த.02116.3
உருட்டி மண்_ெப.(மண்_ெப.) ெபரும் குைகயினில் மருந்ைத உள் உறுத்தான்.
$கந்த.02116.4
பண் உறுத்திய கனகம் உள்ளிட்டதன் பாலும் $கந்த.02117.1
எண் உறுத்திய மிைசக்கணும் களங்கம் ஒன்று இட்டு $கந்த.02117.2
மண்_ெப.(மண்_ெப.) உறுத்தி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) துகில்_ெப.(துகில்_ெப.)
ெகாடு ெபாதிந்தனன் மருங்கில் $கந்த.02117.3
கண் உறுத்திய ெசம் தழல் புைட மிைச கரந்தான். $கந்த.02117.4
நூற்று நான்ெகாடு நான்கு குக்குட புடம் ெநாய்தின் $கந்த.02118.1
வற்று
C
வற்றதா
C
விட்டது ேநாக்கினன் மிகவும் $கந்த.02118.2
மாற்று வந்தது பழுக்கும் ஓ( வராகியின் மருேளல் $கந்த.02118.3

காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) இலாதது ஓ( உைறயுள் காட்டு என்றனன் கரவன்.
$கந்த.02118.4
ேசமம் ெசய்தது ஓ( உைறயுைளக் காட்டலும்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02119.1
வாமம் ெசய்தது ஓ( இந்தனக் குவான் மிைச மறேவா( $கந்த.02119.2
ஈமம் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசம் தழல் ெகாடு வராகி
ேமல் இட்டுத் $கந்த.02119.3
தூமம் ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
அங்கியும் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) எதி( துரந்தான். $கந்த.02119.4
ஓங்கி நாட்ட நC( ெபாழிதர ஆ( உயி( உைலய $கந்த.02120.1
வங்குகின்ற
C
ெமய் ெவதும்புற எங்கணும் விய(ப்ப $கந்த.02120.2
மூங்ைக ஆம் என ெமாழிகிலான் ேபாவது முயலான் $கந்த.02120.3
பாங்கு இருந்திடு வணிக( ேகான் பட்டது ஆ( பக(வா(. $கந்த.02120.4
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) அன்னதில் ெபாதிந்திடு ெபான் குைக_ெப.(குைக_ெப.)
எடுத்து $கந்த.02121.1
ெமல்ெலனத் தனது ஆைடயில் கரந்தனன் ெவய்ேயான் $கந்த.02121.2
வல்ைல அக்குைக ேபால ஒன்று இருந்தது மருங்கில் $கந்த.02121.3
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ைவத்தனன் தழல் ெபரும்
புைகையயும் தC(த்தான். $கந்த.02121.4
தத்த இக்குைக நின்ைகயில் தாங்கிைன தழல் ேமல் $கந்த.02122.1
ைவத்தி என்றனன் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அது புrதலும் மரபின்
$கந்த.02122.2

அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தகும் ெசயற்கு உrயன யாைவயும் அைமத்து
$கந்த.02122.3
வித்தகம் ெபறச் ேசமியா ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) விதித்தான். $கந்த.02122.4
உண்டி இகந்து உைர யாடைல ஆகிப் $கந்த.02123.1
ெபண்டிைர ெவஃகல் ெபறாய் பிற(_ெப.(பிற(_ெப.) தம்ைமக் $கந்த.02123.2
கண்டிடல் இன்று கருத்தினில் எம்ைமக் $கந்த.02123.3
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரு முப்பகல் ேகாது
இல் குணத்ேதாய். $கந்த.02123.4
ெநய் கமழ் ெசம் சைட நCலி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) முன்ேனா( $கந்த.02124.1
ெமாய்கனல் ேவள்வி முடித்திடல் உண்டால் $கந்த.02124.2
ெசய்கடன் அன்னது தC(த்த பின் நாலாம் $கந்த.02124.3
ைவகலின் ஏகுதும் மற்று இவண் என்றான். $கந்த.02124.4
அம் முைற ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) என ஆங்கு
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அடிைய $கந்த.02125.1
மும் முைற தாழ்ந்து முதல் ெபரு வணிகச் $கந்த.02125.2
ெசம்மல் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) புைட ெசன்றிலன்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.02125.3
ைமம்மலி சிந்ைதயன் வல்ைல அகன்றான். $கந்த.02125.4
காவதம் ஓ( ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கன்னலின் ஆகப் $கந்த.02126.1
ேபாவது ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புறத்து உரு மாறி
$கந்த.02126.2
வாவினன் ேவறு ஓ( வளாகம் அது உற்றான் $கந்த.02126.3

ஏவலின் ைவகினன் இத்தைல வணிகன். $கந்த.02126.4
முப்பகல் ேபாதலும் மூது அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) உள்ேளான் $கந்த.02127.1
ெசப்பிய நாள்வைர ெசன்றுள அன்ேற $கந்த.02127.2
இப்பகல் வந்திலன் என்ைன அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ெசால் $கந்த.02127.3
தப்புவேனா எனேவ தள(கின்றான். $கந்த.02127.4
நCடிய_ெப.எச்.(நCடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
புகழ் நCலி இருக்ைக $கந்த.02128.1
நாடினன் ேமதகு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நக( எங்கும் $கந்த.02128.2
ேதடினன் மால் உறு சிந்ைதயன் ஆனான் $கந்த.02128.3
வாடினன் மீ ண்டனன் மாளிைக வந்தான். $கந்த.02128.4
அடுத்து முன் ைவத்த அரும் குைக_ெப.(குைக_ெப.) தன்ைன $கந்த.02129.1
எடுத்தது ேநாக்க_குைற.எச்.(ேநாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இரும்பது ஆக
$கந்த.02129.2
வடுத்தவி( சிந்ைதயன் மாைய ெகால் என்னா $கந்த.02129.3
விடுத்தனன் அன்னது வழும்_ெப.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
C
முன் வழ்ந்தான்.
C
$கந்த.02129.4
அத்தம் அைனத்தும் அகன்றிடல் ஓடும் $கந்த.02130.1
பித்தின் மனத்ெதாடு பீைழயன் ஆகி $கந்த.02130.2
எய்த்தனன் ஆயுளின் எல்ைலயும் எய்தத் $கந்த.02130.3
தத்தனும் விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைட சா(ந்தனன் அன்ேற. $கந்த.02130.4
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) தைன விற்ற அரும் ெசயலாேல $கந்த.02131.1
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) தரு தத்தனும் மால் கr ஆகிப் $கந்த.02131.2

பிறந்தனன் முன் உறு ெபற்றியது எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.02131.3
மறந்தனன்_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) என்று
மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைட ெகாண்டு. $கந்த.02131.4
மாற்றுவன் இப்பவம் வல்ைலயின் என்னாச் $கந்த.02132.1
சாற்றினன் முன்பு தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புr ேவைல $கந்த.02132.2
ேநாற்றிடும் ஓ( பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ேநான்பு_ெப.(ேநான்பு_ெப.) அைவ
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $கந்த.02132.3
ஆற்றல் இபத்து உைழ ஆகுக என்றான். $கந்த.02132.4
இப்பrசு அங்கண் இயம்புத ேலாடும் $கந்த.02133.1
அப்ெபாழுது அன்னவன் ஆண்டு உறு ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) $கந்த.02133.2
ெமய்ப்படி வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
வட்டினன்
C
யாரும் $கந்த.02133.3
ெசப்ப அrதாகியேத உருவு ஆனவன். $கந்த.02133.4
அந்தர துந்துபி ஆ(த்தன வாேனா( $கந்த.02134.1
சிந்தின( பூ மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) இைட நின்றும்
$கந்த.02134.2
வந்தது ெதய்வதம் ஆன மதன்பால் $கந்த.02134.3
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ஆம் என ஏறினன் அன்ேற. $கந்த.02134.4
பாசிைழ மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.) பற்பல( சுற்றா $கந்த.02135.1
வசின(
C
சாமைர விண்ணுைற கின்ேறா( $கந்த.02135.2
ஆசிகள் கூறின( அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.02135.3

ேதசிகனா( அடி ெசங்ைக குவித்தான். $கந்த.02135.4
ேநாக்கினன் மாதவ ேநான்ைம உளாைன $கந்த.02136.1
வாக்கினில் வந்தன
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) ெசய்தான்
$கந்த.02136.2
நCக்கரும் வல்விைன நCக்கிைன என்னா $கந்த.02136.3
ேமக்கு உய( புங்கவ( விண்_ெப.(விண்_ெப.) உலகு உற்றான். $கந்த.02136.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைடேய அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ேமவுதேலாடு
$கந்த.02137.1
மண்_ெப.(மண்_ெப.) இைட நின்றிடு மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) முன்ேபால்
$கந்த.02137.2
எண்ணரு ேநான்பது இயற்றுலும் அன்ேனான் $கந்த.02137.3
கண்ணிய ெதன் திைச காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) வந்தான். $கந்த.02137.4
முன் உறு கூற்றுவன்_ெப.(கூற்றுவன்_ெப.) முப்பைக ெவன்ேறாய் $கந்த.02138.1
உன் நிைல ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உவந்தனம்
நம்பால் $கந்த.02138.2
என்ைன ெகால் ேவண்டியது என்றலும் அன்ேனான் $கந்த.02138.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அடி வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
இது சாற்றுதல் உற்றான். $கந்த.02138.4
உந்திய சீ(த்தி உசத்தியன் மான் என் $கந்த.02139.1
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) அன்னாள்
$கந்த.02139.2

முந்து உறு ெநன்னல்_ெப.(ெநன்னல்_ெப.) முடிந்தனள் முன் ேபால் $கந்த.02139.3
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் என்று இது சாற்றுதல்
ஓடும். $கந்த.02139.4
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தகு ேபாழ்தினில் அந்தகன் என்ேபான் $கந்த.02140.1
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தவன்
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏந்திைழ ஆவி
$கந்த.02140.2
ைவத்தனம் ஏயது வல்ைலயின் மீ ட்டு இங்கு $கந்த.02140.3
உய்த்திடுவாய் என ஒற்ெறாடு ெசாற்றான். $கந்த.02140.4
ெகாற்றவன் இங்கு இது கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மைறந்தான் $கந்த.02141.1
ெசாற்றது உண(ந்திடு தூதுவன் முன்ேபாய் $கந்த.02141.2
உற்றிடும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உயிைரக் ெகாடு ேபாந்து $கந்த.02141.3
மற்று அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) யாக்ைகயுள்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இடுவித்தான். $கந்த.02141.4
உடற்குள் உயி( வந்திடலும் புகுந்தது ெமய் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) சிறிது
உயி(த்த நாசி $கந்த.02142.1
துடித்தன கால் பைதத்தது உரம் துளங்கி முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) விளங்கியதால்
துவண்டது ஆகம் $கந்த.02142.2
எடுத்தன ைக அைசந்தன ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இைமத்தன கண்
விழித்தனவால் இைனய காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கந்த.02142.3
மடக் ெகாடியும் துயில் உண(ந்தாள் ேபால் எழுந்தாள் எல்ேலாரும் மருங்கில்
சூழ்ந்தா(. $கந்த.02142.4

அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.) அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) தைனத்
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இரங்குற்றாள்
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) எடுத்து அைணத்துப் பல்கால் $கந்த.02143.1
ெசன்னிதனில் உயி(த்ேத தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இரு குறங்கின் மீ மிைசேய
திகழச் ேச(த்தி $கந்த.02143.2
என் அடிகள் என் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) எனது தவப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எந்ைத
ெநன்னல்_ெப.(ெநன்னல்_ெப.) $கந்த.02143.3
ெசான்னபடி தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) இயற்றி உய்வித்தான் இவைள என்று
துணிவில் ெசாற்றான். $கந்த.02143.4
சுற்றுகின்ற கிைளஞ(களும் அல்ேலாரும் அதிசயிப்பத் ெதால்ைல
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) $கந்த.02144.1
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திரு அைனயாள்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) அணங்ைக
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ேநாக்கிப் ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
ஈண்டு $கந்த.02144.2
உற்றதுவும் இறந்ததுவும் மீ ண்டதுவும் முைறப் படேவ உைரத்தி என்னப்
$கந்த.02144.3
ெபான் ெதாடியாள் அது வினவிப் புகுந்தது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பrசு
அைனத்தும் புகலல் உற்றாள். $கந்த.02144.4
நCடிய_ெப.எச்.(நCடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.)
பண்ைண_ெப.(பண்ைண_ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உடேன ேபாந்ததுவும்
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நC(க் கான் ஆறு $கந்த.02145.1
ஆடியதும் மீ ண்டதுவும் கடகளிறு ேபாந்ததுவும் அதைனக் கண்ேட $கந்த.02145.2

ஓடியதும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) தனித்ததுவும்
கூவல் இைட உைலந்து வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
$கந்த.02145.3
வடியதும்
C
மீ ண்டதுவும் ெதன் திைசக் கண் நிகழ்வனவும் விrத்துச் ெசாற்றாள்.
$கந்த.02145.4
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமாழி அது ேகளா
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மகிழும் ேவைல தனில்
துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) இல் தூேயான் $கந்த.02146.1
ெகான்_ெப.(ெகான்_ெப.) நவிலும் முத்தைல ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
கூற்றுவன்_ெப.(கூற்றுவன்_ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அருள் ெபற்றுக்
குறுகேலாடு $கந்த.02146.2
முன் உறேவ எதி( ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபரும்
கிைளயும் பன்னியும் மா முனியும்
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02146.3
கன்னியும் வந்து-வந்து_அ.ெதா.(வந்து-வந்து_அ.ெதா.) அடி வணங்கிப்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வரன் முைறேய கருைண
ெசய்தான். $கந்த.02146.4
என் உயிரும் ெபரும் கிைளஞ( தம் உயிரும் இல்லறத்திற்கு இயன்ற பன்னி
$கந்த.02147.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உயிரும் நட்ேடா(கள் தமது உயிரும் நின்றிட
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
தவத்தில்_ெப.(தவம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.)
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02147.2
மின் உயி( தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளிைன ஆல்
அrேதா நிற்கு இது அம்மா ேவைல ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) $கந்த.02147.3

மன் உயி( காத்து அளிப்பவனும் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) எனேவ எனது உள்ளம்
மதித்தது அன்ேற. $கந்த.02147.4
வள்ளைல உன் திரு உளத்ைத யா( உண(வா( கவுச்சிகனா மகற்கு
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02148.1
ெதள் அமி(தம் அைனய ெமாழி விருத்ைத எனும் கன்னிைகையத் திைசயின்
நாடிக் $கந்த.02148.2
ெகாள்ளுதற்கு வந்தைனேயா கூற்றுவனால்
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உயி( குறுகி
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02148.3
ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) வரும் படி அைழத்துத் தந்திடுவான் வந்தைனேயா
விளம்பு ைகயா. $கந்த.02148.4
என முனிவன் தைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
முகமன்கள் இைவ பலவும் எடுத்துக்
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02149.1
அைனயவைன உடன் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சுற்றத்தா( எல்லாரும் அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.02149.2
மைனவிெயாடும் புதல்விெயாடும் மடமாத( தங்கெளாடும் வல்ைல ேயகித்
$கந்த.02149.3
தனது உைறயுள் இைடப் புகுந்து வற்று
C
இருந்தான் ஆற்ற அrய தவத்தின்
ேமேலான். $கந்த.02149.4
பின்பும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சில ைவகல் குச்சகைன அவண் இருத்திப்
ெபrேயாய் இங்ஙன் $கந்த.02150.1
என் புதல்வி_ெப.(புதல்வி_ெப.) தைன அளிப்பன் உன் மதைல தைனக் ெகாண்ேட
ேயகுக என்னத் $கந்த.02150.2

தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) புதல்வற் ெகாடு வரலும் விருத்ைத எனும்
கன்னிைகையத் தழல் சான்று ஆக $கந்த.02150.3
அன்பிெனாடு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாளில் ஒைர தனில் விதி முைறேய அருள்
ெசய்தான் ஆல். $கந்த.02150.4
அருள் புrந்திடுதலும் அன்பினான்
இையந்து_வி.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02151.1
இருவரும் இல்லறம் இயற்றப் பற்பகல் $கந்த.02151.2
கருைண ெசய் குச்சகன் கண்டு மா தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) $கந்த.02151.3
புrதரேவ வட புலத்தில் ேபாயினான். $கந்த.02151.4
ேபாதலும் இருந்திடும் புனித ேவதியன் $கந்த.02152.1
மா தவ வலியினால் மாதின் ேநான்பினால் $கந்த.02152.2
ேமதினி வியந்திட மிருகண்டு என்ன ஓ( $கந்த.02152.3
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) உதித்தனன் கணிப்பில் காட்சியான். $கந்த.02152.4
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புதல்வற்கு ஆண்டு ஆறு
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழி $கந்த.02153.1
ெமய்ப் பிரமச் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) விளங்கு
பான்ைமயால் $கந்த.02153.2
முப் புr நூல் விைன முடித்துத் தாைத ேபால் $கந்த.02153.3
ெசப்ப அரும் மாதவம் ெசய்யப் ேபாயினான். $கந்த.02153.4
ஊற்றமாம் மிருககண்டூயன் என்றிடும் $கந்த.02154.1
ஆற்றன் மா முனிவரன் அகல அன்னவன் $கந்த.02154.2
ேபாற்றினன் ஆதியில் புrயும் ெசய் கடன். $கந்த.02154.4

ெசால் கைல ெதr மருத்து வதி என்றிடும் $கந்த.02155.1
முற்கலன் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) தைன முைற வழாது பின் $கந்த.02155.2
நற்கைல அணி கலன் நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நCக்கிய
$கந்த.02155.3
வற் கைல உைடயினான் வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) முற்றினான். $கந்த.02155.4
இருந்தனன் அநாமயம் என்னும் ேபெராடு $கந்த.02156.1
ப்ெராஉந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வனத்து இைடப்
புதல்வ( இன்றிேய $கந்த.02156.2
வருந்தினன்_வி.மு.(வருந்து_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) தமெராடும் மாது
தன்ெனாடும் $கந்த.02156.3
அருந்தவன் காசிைய அைடதல்_ெதா.ெப.(அைட_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேமயினான். $கந்த.02156.4
அைடந்தது ஓ( ெபாழுதினில் அமர( யாவரும் $கந்த.02157.1
கைடந்திடு திைரக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அைனய கங்ைக நC( $கந்த.02157.2
குைடந்தனன் ஆடினன் குழுமி மாதவ( $கந்த.02157.3
மிைடந்திடும் மறுகு இைட விைரவில் ேமவினான். $கந்த.02157.4
ெபான் திரண் மா மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) புைடயதாம் மணி_ெப.(மணி_ெப.)
$கந்த.02158.1
கன்றிைக என்பது ஓ( கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ஆலயம்_ெப.(ஆலயம்_ெப.)
$கந்த.02158.2
ெசன்றனன் சூழ்ந்தனன் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ேவணியான் $கந்த.02158.3
மன்று அம( திருவடி வணங்கிப் ேபாற்றினான். $கந்த.02158.4
ெமய்ப் படு மைற உண( மிருகண்டு என்பவன் $கந்த.02159.1

அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபரும் ேகாயிலுக்கு அணித்து ஒ( பாங்கrல்
$கந்த.02159.2
ெசப்பு உறும் ஆகமத் ெதளிவு நாடிேய $கந்த.02159.3
ைமப் ெபரும் கண்டைன வழிபட்டான் அேரா. $கந்த.02159.4
ஆதவம் பனி மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) அனிலத்து அச்சுறாப் $கந்த.02160.1
பாதவம் ஆம் எனப் பருவ மாறினும் $கந்த.02160.2
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) பங்கு உைடய எம் பிராைன உன்னிேய $கந்த.02160.3
மா தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrந்தனன் மதைல ேவண்டிேய. $கந்த.02160.4
அரும் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ஓ( ஆண்டு ஆற்றத் ெதால்ைல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$கந்த.02161.1
ப்ெராஉந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூ எயில் ெபாடித்த
புங்கவன் $கந்த.02161.2
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) தைன உதவு வான்_ெப.(வான்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்றலும் $கந்த.02161.3
இருந்தவ முனிவரன் இைறஞ்சிப் ேபாற்றினான். $கந்த.02161.4
முந்து உறு முனிவரன் முகத்ைத_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
$கந்த.02162.1
சிந்ைதயில் விைழந்தது என் ெசப்புக என்றலும் $கந்த.02162.2
ைமந்தைன ேவண்டினன் வரத்ைத நல்ெகன $கந்த.02162.3
எந்ைதயும் முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைனய கூறுவான்.
$கந்த.02162.4

தCங்கு உறு குணேம மிக்குச் சிறிது ெமய் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) இலாமல்
$கந்த.02163.1
மூங்ைகயும் ெவதிரும் ஆகி முடமும் ஆய் விழியும் இன்றி $கந்த.02163.2
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆண்டு நூறும் உறுபிணி
உழப்ேபான் ஆகி $கந்த.02163.3
ஈங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புதல்வன்_ெப.) தன்ைன ஈதுேமா மா தவத்ேதாய்.
$கந்த.02163.4
ேகாலெமய் வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) மிக்குக் குைறவு இலா வடிவம் எய்தி
$கந்த.02164.1
ஏல் உறு பிணிகள் இன்றி எமக்கும் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உைடேயான் ஆகிக்
$கந்த.02164.2
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இரண்ேட ெபற்றுக் கைலபல பயின்று வல்ல $கந்த.02164.3
பாலைனத் தருதுேமா நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) எண்ணம் என் பக(தி என்றான்.
$கந்த.02164.4
மாண் தகு தவத்தின் ேமலாம் மைற முனி அவற்ைற ஓரா $கந்த.02165.1
ஆண்டு அைவ குறுகினாலும் அறிவுளன் ஆகி யாக்ைகக்கு $கந்த.02165.2
ஈண்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தவறும் இன்றி எம்பிரான் நின்பால்
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) $கந்த.02165.3
பூண்டது ஓ( புதல்வன்_ெப.) தாேன ேவண்டினன் புrக என்றான். $கந்த.02165.4
என்று இைவ துணிவினாேல இைசத்தலும் ஈசன் நிற்கு $கந்த.02166.1
நன்றி_ெப.(நன்றி_ெப.) ெகாள் குமரன் தன்ைன நல்கினம் என்று
ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.02166.2

நின்றிடு முனிவன் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெநஞ்சகம் மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) எய்தி $கந்த.02166.3
ஒன்றிய ேகளிேராடும் உைறந்தனன்
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாளில். $கந்த.02166.4
பூதல இடும்ைப நCங்கப் புைரதவி( தருமம் ஓங்க $கந்த.02167.1
மாதவ முனிவ( உய்ய ைவதிக ைசவம் வாழ $கந்த.02167.2
ஆதி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அருளினாேல அந்தகன் மாள அன்னான்
$கந்த.02167.3
காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) உதரத்து ஆங்கு ஓ( கருப்பம்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடந்தது அன்ேற. $கந்த.02167.4
அைடதலும் அதைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அறிதரு முனிவன் ஆண்ைட $கந்த.02168.1
விைடயவன் அடியா( யா(க்கும்
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆங்ேக $கந்த.02168.2
ெநடிது பல் வளனும் ஈந்து நிைற தரு திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ேதாறும்
$கந்த.02168.3
கடன் இயல் மரபும் ஆற்றிக் காசியின் ேமவினாேன. $கந்த.02168.4
கைற உயி(த்து இலங்கு தந்தக் காய்சின அரவம் கவ்வக் $கந்த.02169.1
குைற உயி(ப் படிவத் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) அமி(திைனக் ெகாடுத்திட்டு
ஆங்கு $கந்த.02169.2
மைற உயி(த்து அருளும் ெசவ்வாய் மதைலைய வயாவின் மாழ்கிப் $கந்த.02169.3
ெபாைற உயி(த்து அருளில் தந்தாள்_வி.மு.(தா-வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட(.ஒரு.)
ெபாைற தரு திருைவப் ேபால்வாள். $கந்த.02169.4

மீ னமும் முடிந்த_ெப.எச்.(முடி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாளும் ேமவுற
மிதுனம் ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.02170.1
ஊனம் இல் ெவள்ளி தானும் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெபானும் உச்சம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02170.2
தானம் உற்று இனிது ேமவத் தபனேன முதலா உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.)
$கந்த.02170.3
ஏைனய( முனிவ( நாக( இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெதாறும் இருப்ப மன்ேனா.
$கந்த.02170.4
நண்ணினன் புவியின் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) நவமணிக் குலமும்
ெபான்னும் $கந்த.02171.1
சுண்ணமும் மலரும்_ெப.எச்.(மல(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தாதும்
தூய ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கலைவச் சாந்தும் $கந்த.02171.2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) உறு நானச் ேசறும் தைலத் தைலக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாவில் $கந்த.02171.3
விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) மண்_ெப.(மண்_ெப.) உேளா(கள் வியப்புற வசி
C
ஆ(த்தா(. $கந்த.02171.4
ேதவ துந்துபிகள் ஆ(த்த ெசய்தைவ ஓம்பி மாற்றும் $கந்த.02172.1
மூவ(கள் அன்றி ஏேனா( முைற முைற ஆசி ெசய்தா( $கந்த.02172.2
ஆவது என்று உண(தல் ேதற்றாது இந் நக( அன்றி ேநமி $கந்த.02172.3
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ெசய் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) யாவும் களிமயக்கு உற்ற
அன்ேற. $கந்த.02172.4
தந்ைதயும் அதைனக் ேகளாத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கங்ைக
மூழ்கி $கந்த.02173.1

அந்தண(_ெப.(அந்தண(_ெப.) முதேலா(க்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஆடகம்
பலவும் நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02173.2
முந்து உறு கடன்கள் ஆற்ற முளrேமல் முனிவன் ேமவி $கந்த.02173.3
ைமந்தனுக்கு உrய நாமம் மா(க்கண்டன் என்று ெசய்தான். $கந்த.02173.4
மறுப்படாத் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ேபால வள(தலும் மதியம் ேதாறும்
$கந்த.02174.1
உறுப்பைட உப நிட்டானம் ஓதனம் பிறவும் முற்ற $கந்த.02174.2
ெநறிப்படும் ஓ( ஆண்டின் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சிைக விைனயும் ஆற்றிச்
$கந்த.02174.3
சிறப்புைட இரண்டாம் ஆண்டில் ெசவி ெநறி புrதல் உற்றான். $கந்த.02174.4
ஏதம் இல் ஐந்தின் முந்நூல் இலக்கண விதியும் ெசய்ேத $கந்த.02175.1
ஓதிடும் கைலகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உள் உற உண(த்தும்
காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கந்த.02175.2
ேவதமும் பிறவும் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வியன் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமலாம் $கந்த.02175.3
ஆதிேய சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அவனடி அரண் என்று
உற்றான். $கந்த.02175.4
அரைன முன் இைறஞ்சி அன்னான் அன்பைரத் தாழ்ந்து தங்கள் $கந்த.02176.1
குரவைன வணக்கம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேகாது
அறு முனிவ( தம்ைமப் $கந்த.02176.2
பரவிேய பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமேலா( பாத
பங்கயங்கள் சூடிப் $கந்த.02176.3

பிரமம் ஆம் ஒழுக்கம் நாளும் ேபணினன் பிறப்பு நCப்ேபான். $கந்த.02176.4
இந்தவாறு இயலும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) எண்ணிரண்டு ஆன ஆண்டும்
$கந்த.02177.1
வந்ததால் அதைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ைமந்தைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாளா
$கந்த.02177.2
தந்ைதயும் பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாயும் தனித் தனி
இருந்து சால $கந்த.02177.3
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) துய(க் கடலின் மூழ்கி விம்மல் உற்று இரங்கி
ைநந்தா(. $கந்த.02177.4
ஆங்கது மதைல காணா அடி இைண
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அன்ேனா( $கந்த.02178.1
பாங்கு உற அணுகி நCவி( பருவரல் உறுகின்றC( ஆல் $கந்த.02178.2
ஈங்கு இது என்ேன என்னும் யாதும் ஒன்றும் அறிதல் ேதற்ேறன் $கந்த.02178.3
நCங்குமின் அவலம் நும்பால் எய்திய நிகழ்த்தும் என்றான். $கந்த.02178.4
கூறிய ெமாழி உட்ெகாண்டு குமர நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இருக்க நம்பால்
$கந்த.02179.1
ேவறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) எய்தி ெமலிவதும்
உண்ேடா ேமனாள் $கந்த.02179.2
ஏறு உைட அமல மூ(த்தி யாண்டு நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) தனக்கு ஈ( ஐந்தும்
$கந்த.02179.3
ஆறும் என்று அளித்தான் அந்நாள் அைடதலின் அவலம் ெசய்ேதம். $கந்த.02179.4

என்று உைர ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாைத இட( உறு
முகத்ைத_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02180.1
ஒன்று நC( இரங்கல் ேவண்டாம் உயி(க்கு உயிராகி என்றும் $கந்த.02180.2
நின்றிடும் அரைன ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அருச்சைன
நிரப்பிக் கூற்றின் $கந்த.02180.3
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நும்பால் வல்ைல வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடவன்
மன்ேனா. $கந்த.02180.4
இருத்திரால் ஈண்ேட என்னா ஏதுக்கள் பலவும் ெசப்பிக் $கந்த.02181.1
கருத்து உற ெநடிது ேதற்றிக் கான் முைற
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிற்பத் $கந்த.02181.2
திருத்தகு குமர( புல்லிச் ெசன்னியும் ேமாந்து முன்ன( $கந்த.02181.3
வருத்தமும் நCங்கிச் சிந்ைத மகிழ்ந்தன(
பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமேலா(. $கந்த.02181.4
இருமுது குரவ( தம் தம் ஏவலின் ஈசன் என்னும் $கந்த.02182.1
ஒருவனது அருளும் அன்பும் உடன் உற துைணயாய்ச் ெசல்லப் $கந்த.02182.2
ெபாருவரு மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) ெபாங்கப் ெபாள் எனப்
ெபய(ந்து_வி.எச்.(ெபய(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாகித் $கந்த.02182.3
திருமணி கன்றி ைகப்ேப(ச் ெசம்ெபான் ஆலயத்தில் புக்கான். $கந்த.02182.4
என்பு ெநக்கு உருகக் கண்ண(_ெப.(கண்ண
C
(_ெப.)
C
இழிதர வலம்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈசன் $கந்த.02183.1
முன்புற வணக்கம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முடி மிைச
அடிகள் சூடித் $கந்த.02183.2

ெதன்புலத்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சா( எய்திச் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) உருச்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பன்னாள் $கந்த.02183.3
அன்புடன் அருச்சித்து ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அருந்தவம் இயற்றி இட்டான். $கந்த.02183.4
ஈசனும் அவ்வழி எய்தி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
$கந்த.02184.1
பூசைன அதெனாடு புrதியால் அது $கந்த.02184.2
மாசு இலது ஆதலின் மகிழ்ந்து நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இனிப் $கந்த.02184.3
ேபசுக ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபறுதற்கு
என்னேவ. $கந்த.02184.4
ஐயேன அமலேன அைனத்தும் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.02185.1
ெமய்யேன பரமேன விமலேன அழல் $கந்த.02185.2
ைகயேன ைகயேனன் காலன் ைக உறா $கந்த.02185.3
துய்ய ேந( வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) உதவ என்று ஓதலும். $கந்த.02185.4
அஞ்சைல அஞ்சைல அந்தகற்கு எனாச் $கந்த.02186.1
ெசம் சரண் இரண்ைடயும் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ேச(த்தலும் $கந்த.02186.2
உஞ்சனன் இனி என ஓத ஒல்ைலயில் $கந்த.02186.3
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அணி மிடற்றினான்
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நண்ணினான். $கந்த.02186.4
நண்ணிய பின்னேர நைவயின் ைமந்தனுக்கு $கந்த.02187.1

எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இரண்டு ஆண்டு எனும்
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ெசல்லலும் $கந்த.02187.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைட முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) என விைச
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒல்ைலயில்
$கந்த.02187.3
துண் என ஓ( யம_ெப.(யம_ெப.) தூதன் ேதான்றினான். $கந்த.02187.4
பண்டு முப்புரம் எr படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புங்கவன்
$கந்த.02188.1
புண்டrகப் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.)
பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பூசைன $கந்த.02188.2
கண்டனன் ெவருவி மா(க் கண்டன் தன்ைன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
$கந்த.02188.3
அண்டுவது அrது என அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாயினான். $கந்த.02188.4
தC எழ ேநாக்கிேய ெசன்றிடாது ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) $கந்த.02189.1
ேபாயது ஓ( வல்லியம் ேபாலும் தன்ைமயான் $கந்த.02189.2
ேவெயன வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின்
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதன்புல $கந்த.02189.3
நாயகன் அடி ெதாழா நவிறல் ேமயினான். $கந்த.02189.4
இந்திர( புகழ் தரும் இைறவ ேகட்டியால் $கந்த.02190.1
அந்தியின் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) உைட அண்ணல் பால் உறு $கந்த.02190.2
சிந்ைதயன் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அடி ேசரும்_ெப.எச்.(ேச(வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசன்னிேயான் $கந்த.02190.3

சந்ததம் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) புகழ் சாற்றும் ேநான்ைமேயான்.
$கந்த.02190.4
ஈசனது அருச்சைன இயற்று கின்றனன் $கந்த.02191.1
ஆசறு மனத்தினன் அறிவன் அந்தணன் $கந்த.02191.2
காசியின் இடத்தன் மா(க்கண்டனாம் எனப் $கந்த.02191.3
ேபசிய_ெப.எச்.(ேபசு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிறப்புைடப் ெபய(
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓங்குவான். $கந்த.02191.4
அன்னேதா( பாலைன அணுக அஞ்சினன் $கந்த.02192.1
முன்னரும் ஏகலன் முக்கண் எம்பிரான் $கந்த.02192.2
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உைழ இருந்தனன் தண்ட நாயக $கந்த.02192.3
உன்னுதி இது என உணரக் கூறினான். $கந்த.02192.4
கூறிய அளைவயில் கூற்றன் துப்பிைன $கந்த.02193.1
ஆறிய ெசம் தழல் கருத்தினால் எனச் $கந்த.02193.2
சீறினன் உயி(த்தனன் சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) ஆங்கு
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) $கந்த.02193.3
ஈறு இலன் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைறவேன
என்றான். $கந்த.02193.4
தருதி என் கணகைர என்று தண்டகன் $கந்த.02194.1
உைர ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட(.ஒரு.) ஓ( ஒற்றன் ஓடிேய
$கந்த.02194.2
வருதி( நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) மைழத்தனன் மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.)
என்றிடக் $கந்த.02194.3

கரண(கள் வந்தன(_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ(_பட(.பன்.)
கழல் வணங்கினா(. $கந்த.02194.4
இைறயவன் அவ்வழி எவரும் காண் ஒணா $கந்த.02195.1
அைற கழல் அண்ணைல அருச்சித்து ஏத்திேய $கந்த.02195.2
மறு அறு காட்சியான் மா(க்கண்டப் ெபய(ச் $கந்த.02195.3
சிறுவனுக்கு இறுவைர ெசப்பும் என்னேவ. $கந்த.02195.4
சித்திர குத்த( என்று உைரக்கும் சீrேயா( $கந்த.02196.1
ஒத்திடும் இயற்ைகய( உண(வின் ேமைலேயா( $கந்த.02196.2
ைகத்தலம் இருந்ததங் கணக்கு ேநாக்கிேய $கந்த.02196.3
இத்திறம் ேகள் என இைசத்தல் ேமயினா(. $கந்த.02196.4
கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) இைறயவன் கருதி ேமைல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$கந்த.02197.1
எண் இரண்டு ஆண்டு என இறுதி கூறினான் $கந்த.02197.2
அண்ணேல ெசன்றதால் அதுவும் ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
$கந்த.02197.3
பண்ணிய பூசைன அறத்தின் பாலேத. $கந்த.02197.4
முதி( தருதவம் உைட முனிவ(
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $கந்த.02198.1
ெபாது அறு திருெவாடு ெபாலிவ(
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $கந்த.02198.2
மதியின( ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) வலிய(
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $கந்த.02198.3
விதியிைன யாவேர ெவல்லும் நC(ைமயா(. $கந்த.02198.4

ஆதலின் அம( உலகு அைடவது ஆயினன் $கந்த.02199.1
ேபது உறு நிரயமும் பிைழத்து நCங்கினான் $கந்த.02199.2
ஈது அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) என்று இருவரும்
ெசால $கந்த.02199.3
ேமதகு தண்டகன் ெவகுட்சி எய்தினான். $கந்த.02199.4
அந்தகன் அத்துைண அைமச்சன்
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02200.1
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) காலைன விளித்துக் காசியில்
$கந்த.02200.2
அந்தணன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) அவனது ஆவிையத்
$கந்த.02200.3
தந்திடுக என்றலும் தரணி எய்தினான். $கந்த.02200.4
மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) காசியில்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாசுஇலா $கந்த.02201.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தவன் இருந்துழி நணுகி நான் மைறக் $கந்த.02201.2
ெகாற்றவன் பூைசயும் குறிப்பும் ேநாக்கிேய $கந்த.02201.3
எற்று இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) வருவது என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏங்கினான். $கந்த.02201.4
விழி இைடத் ெதrவுற ேமவி ைமந்தைனத் $கந்த.02202.1
ெதாழுதனன் யாைர நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ெசால்லுக என்றலும் $கந்த.02202.2
முழுது உலகு உயி( எலாம் முடிக்கும் ஆைணயான் $கந்த.02202.3
கழல் இைண அடிைம ெசய்கின்ற காலன்யான். $கந்த.02202.4
ேபாந்தது இங்கு எவன் எனப் புகலுவ(C எனின் $கந்த.02203.1

ஆய்ந்தது ெமாழிகுவன் ஆதி நாயகன் $கந்த.02203.2
ஈந்திடு காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) எண் இரண்டு ெநன்னேல $கந்த.02203.3
ேதய்ந்தது ெதன்புலம் ேச(தல்_ெதா.ெப.(ேச(_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவண்டும்
நC(. $கந்த.02203.4
தடுக்கும்_ெப.எச்.(தடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைமயது அன்று இது சது(முகத் தவற்கும் $கந்த.02204.1
அடுக்கும் தன்ைமேய புதுவது புகுந்தேதா அன்ேற $கந்த.02204.2
ெகாடுக்கும்_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ேபால் காத்திடும் தன்ைமேபால் கூற்றன் $கந்த.02204.3
படுக்கும் தன்ைமயும் கைற மிடற்று இைற அருள் பணிேய. $கந்த.02204.4
ஆதலால் உைம விளத்தனன் அன்றியும் அமலன் $கந்த.02205.1
பாத மாமல( அருச்சைன புrவது பலரும் $கந்த.02205.2
ஓதேவ மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) மகிழ்ந்து உைமக் காணிய உன்னிக் $கந்த.02205.3
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ஆகிேய
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.பன்.) ெதன்
திைசக் கடவுள். $கந்த.02205.4
அடுதல் ஓம்பிய ெசய்ைகயன் என்பதால் அவைனக் $கந்த.02206.1
ெகாடியன்_ெப.(ெகாடியன்_ெப.) என்ப( ஆல் அறிவிலா( ெசய்விைன குறித்து
$கந்த.02206.2
முடிவு இல் ஆருயி( எவற்றிற்கும் முைற புrந்திடலால் $கந்த.02206.3
நடுவன் என்கின்றது அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ெபய( உலகு எலாம்
நவிலும். $கந்த.02206.4
சிந்ைத மீ தினில் யாவதும் எண்ணl( ெதன்பால் $கந்த.02207.1

அந்தகன் புரம் அைடதிேரல் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) எதி( அணுகி
$கந்த.02207.2
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைகெதாழுது ஏத்திேய நய ெமாழி
வழங்கி $கந்த.02207.3
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) பதம்_ெப.(பதம்_ெப.)
நல்குவன்_வி.மு.(நல்கு_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) வருதி( என்று
இைசத்தான். $கந்த.02207.4
மாற்றம் இங்கு இது ேகட்டலும் மதி முடி அரைனப் $கந்த.02208.1
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ப(கள்
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) உலகினும் ேபாகா( $கந்த.02208.2
கூற்றுவன்_ெப.(கூற்றுவன்_ெப.) தனது உலகினும் நும்ெமாடு குறுகா(
$கந்த.02208.3
ஏற்றம் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிவபதம்
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனிது இருப்பா(.
$கந்த.02208.4
நாதனா( தமது அடியவ(க்கு அடியவன் நானும் $கந்த.02209.1
ஆதலான் நுமது அந்தகன் புரம் தனக்கு அணுேகன் $கந்த.02209.2
ேவதன் மால் அம( பதங்களும் ெவஃகலன் விைரவில் $கந்த.02209.3
ேபாதி ேபாதி என்று உைரத்தலும் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனப் ேபானான்.
$கந்த.02209.4
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காலனும் மறலிைய
வணங்கிேய புகுந்த $கந்த.02210.1
பான்ைம யாைவயும் உைரத்தலும் உளம் பைத
பைதப்ப_குைற.எச்.(பைதப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.02210.2

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மா(பகம் விய(ப்புற விழிகனல் ெபாழியக் $கந்த.02210.3
கூனல் வா( புருவக் கைட நிமி(ந்திடக் ெகாதித்தான். $கந்த.02210.4
அைழத்தி( ேமதிைய என்னலும் ேபாந்ததால் அதன் ேமல் $கந்த.02211.1
புைழக்ைக மால் கrயாம் என ெவrநிைடப் புகுந்து $கந்த.02211.2
நிழற்று கின்றது ஓ( கவிைகயும் துவசமும் நிவப்ப $கந்த.02211.3
வழுத்தி_வி.எச்.(வழுத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வர(கள்
C
சுற்றிட அந்தகன்
வந்தான். $கந்த.02211.4
ேபாந்து காசியின் முனி மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) இருந்துழிப் ேபாகிச் $கந்த.02212.1
ேசந்த குஞ்சியும் முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) புைர ேமனியும் சினத்தில் $கந்த.02212.2
காந்து கண்களும் பிடித்தது ஓ( பாசமும் கரத்தில் $கந்த.02212.3
ஏந்து தண்டமும் சூலமும் ஆகிேய எதி(ந்தான். $கந்த.02212.4
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்றலும் மா(க்கண்டன்
என்பவன் $கந்த.02213.1
அந்தகன் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணுகினன் ஆம் எனச்
$கந்த.02213.2
சிந்ைத
ெசய்தவன்_வி.அ.ெப.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அன்_பட(.பன்.)
ெசய்ைகைய ேநாக்கிேய $கந்த.02213.3
எந்ைதயா( அடிேயத்தி இைறஞ்சினான். $கந்த.02213.4
அன்ன ேவைலயில் அந்தகன் ைமந்த நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.02214.1
என் நிைனந்தைன யாவது இயற்றிைன $கந்த.02214.2
முன்ைன ஊழின் முைறைமயும் முக்கணான் $கந்த.02214.3

ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாறும் துைடத்திடல்
ஆகுேமா. $கந்த.02214.4
சிறிதும் ஊழ்விைனத் திண்ைமயும் ேத(கிலாய் $கந்த.02215.1
உறுதி ஒன்றும் உண(கிைல ேபாலும் ஆல் $கந்த.02215.2
இறுதிேய பிறப்பு என்றிைவ யாவரும் $கந்த.02215.3
ெபறுவ( அன்னது ேபசுதல்_ெப.(ேபசு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவண்டுேமா.
$கந்த.02215.4
பீடுசாலும் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தவ(க்காயினும் $கந்த.02216.1
கூடுறா இது கூடும்_ெப.எச்.(கூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று
உன்னிேய $கந்த.02216.2
நாடி இன்னணம் நண்ணுதல் கற்று உண( $கந்த.02216.3
ஆடவ(க்கும் இயற்ைக அது ஆகுேமா. $கந்த.02216.4
ஈசனா( தம் இைண அடி மீ மிைச $கந்த.02217.1
ேநச ெநஞ்சிைன நித்தலும் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) புr $கந்த.02217.2
பூைச ெவம்பவம் ேபாக்குவது அன்றியான் $கந்த.02217.3
வசு
C பாசம் விலக்கவும் வல்லேதா. $கந்த.02217.4
சிந்துவின் கண் ெசறி மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) எண்ணினும் $கந்த.02218.1
உந்து வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) உடுவிைன எண்ணினும்
$கந்த.02218.2
அந்தம் இன்றி என் ஆைணயின் மாண்டிடும் $கந்த.02218.3
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) தைன எண்ணிடல் ஆகுேமா. $கந்த.02218.4

இற்ற வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) தம்ைமயும் என்னின் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
$கந்த.02219.1
உற்ற தானவ( ஆகி உள்ேளாைரயும் $கந்த.02219.2
முற்ற ஓதில் முடிவிலது ஆதலால் $கந்த.02219.3
மற்ைற ேயாைர வகுத்திடல் ேவண்டுேமா. $கந்த.02219.4
கனக்கு முண்டகக் காமரு கண்ணினான் $கந்த.02220.1
தனக்கும் உண்டு சது( முகற்கும் உண்டு மற்று $கந்த.02220.2
எனக்கும் உண்டு பிறப்பு இறப்பு என்றிடின் $கந்த.02220.3
உனக்கும் உண்டு என்று உைரத்திடல் ேவண்டுேமா. $கந்த.02220.4
வாச மா மல( இட்டு வழிபட $கந்த.02221.1
ஈசனா( முன் எனக்கு அருள்
சய்தன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.) $கந்த.02221.2
ஆசிலா இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அரசியல் ஏந்திய $கந்த.02221.3
பாச சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) பைட மழுத் தண்டேம. $கந்த.02221.4
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) காப்பினும்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அளித்து ஈறு ெசய் $கந்த.02222.1
மூவ( காப்பினும் ெமாய்ம்பின( ஆயிேனா( $கந்த.02222.2
ஏவ( காப்பினும் காத்திட இன்று நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) $கந்த.02222.3
ஆவி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்றி மீ ண்டும்
அகல்வேனா. $கந்த.02222.4
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) என்பது ெகாள்ளைல சூலிதன் $கந்த.02223.1

அன்ப( ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) அந்தம்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்திடில் $கந்த.02223.2
ெதன் புலம் தனில் ேச(த்துவன் திண்ணேம $கந்த.02223.3
என்பின் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இனிேய ஏகு என்று இயம்பலும். $கந்த.02223.4
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) ஆங்கு அது
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மறலி ேகள் $கந்த.02224.1
எந்ைதயா( அடியா( தமக்கு இல்ைலயால் $கந்த.02224.2
அந்தம் என்பது உண்டாயினும் நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) புரம் $கந்த.02224.3
வந்திடா( ெவள்ளிமால் வைர ஏகுவா(. $கந்த.02224.4
அைனய( தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) அைறகுவன் ஆங்கவ( $கந்த.02225.1
புனித மாதவ( ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) ெபாற்புைட
$கந்த.02225.2
மைனயின் வாழ்க்ைகயின் மல்கின(
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $கந்த.02225.3
விைனயின் நCங்கிய_ெப.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வட்டு
C
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) எய்துவா(. $கந்த.02225.4
ஏதம் தC( சுட( தன்ைனயும் எண்ணும் ஐம் $கந்த.02226.1
பூதம் தன்ைனயும் ேபாதிகன் தன்ைனயும் $கந்த.02226.2
ேபதம் ெசய்பவ( பிறப்பு ஒழித்ேதா( அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) $கந்த.02226.3
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) ேச(தல்_ெதா.ெப.(ேச(_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) பரபதம்
ேச(வேத. $கந்த.02226.4
உன்ைன எண்ணல( உம்பைர எண்ணல( $கந்த.02227.1
மன்ைன எண்ணல( மாமல(ப் பண்ணவன் $கந்த.02227.2

தன்ைன எண்ணல( தண்துள ேவாைனயும் $கந்த.02227.3
பின்ைன எண்ணல( பிஞ்ஞகன் அன்பிேனா(. $கந்த.02227.4
நாதன் தன்ைனயும் நாதனது அம்புயப் $கந்த.02228.1
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) ேச(ந்து_வி.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பரவின( தம்ைமயும் $கந்த.02228.2
ேபதம் ெசய்வது ேபைதைம நC( என $கந்த.02228.3
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) கூறும் விழுப்ெபாருள் ெபாய்க்குேமா. $கந்த.02228.4
ெசம்ைம ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிந்ைதய( சீrேயா(
$கந்த.02229.1
ெவம்ைம என்பைத வட்டி
C
விளங்கிேனா( $கந்த.02229.2
தம்ைமயும் துறந்ேத தைல_ெப.(தைல_ெப.) நின்றவ( $கந்த.02229.3
இம்ைம தன்னினும் இன்பத்ைத ேமவுவா(. $கந்த.02229.4
இன்ைம ஆவது யாண்டும் இல்லாதவ( $கந்த.02230.1
நன்ைம என்பது இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) என நண்ணிேனா( $கந்த.02230.2
புன்ைமயான ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) விரும்பா( அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.)
$கந்த.02230.3
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) யாவேர சாற்ற வல்லா( கேள. $கந்த.02230.4
அன்னா( தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ேத( கிைல ைவயத்தவ( ேபால $கந்த.02231.1
உன்னா நின்றாய் ஆங்கு அவ(தம் பால் உறுகின்ற $கந்த.02231.2
என் ஆவிக்கும் தCங்கு நிைனத்தாய் இைவ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.02231.3

உன் ஆவிக்கும் இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தைலைமக்கும் ஒழிவன்ேறா.
$கந்த.02231.4
தCதா கின்ற வாசகம் என்றன் ெசவி ேகட்க $கந்த.02232.1
ஓதா நின்றாய் ேமல் வரும் ஊற்றம் உண(கில்லாய் $கந்த.02232.2
ேபதாய் ேபதாய் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இவண் நிற்கப் ெபறுவாேயா $கந்த.02232.3
ேபாதாய் ேபாதாய் என்று உைர ெசய்தான் புக(_ெப.(புக(_ெப.) இல்லான்.
$கந்த.02232.4
ேகட்டான் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) கூறிய மாற்றம் கிள( ெசந்தC $கந்த.02233.1
ஊட்டா நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணினன்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அச்சுறும் ஆற்றல் $கந்த.02233.2
காட்டா நின்றாய் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) உயி( கூற்றன் ைகக்
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.02233.3
மாட்டான் என்ேற எண்ணிைன ெகால்ேலா வலி இல்லாய். $கந்த.02233.4
என்றான் வானத் ேதெறன ஆ(த்தான் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) ேநேர
$கந்த.02234.1
நின்றால் வாரான் என்று நிைனந்ேத ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நCலக் $கந்த.02234.2
குன்றாம் என்னப் பாலகன் முன்னம் ெகாைல ேவலான் $கந்த.02234.3
ெசன்றான் பாசம் வசுவதற்குச்
C
சிந்தித்தான். $கந்த.02234.4
எறிந்தான் பாசம் ஈ(த்திடல் உற்றான் இது ேபாழ்தில் $கந்த.02235.1
அறிந்தான் தானும் ஈசைன ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அடி
நCழல் $கந்த.02235.2
பிறிந்தான் அல்லன் மற்று இனி இந்தப் ெபருைமந்தன் $கந்த.02235.3
மறிந்தான் அன்ேறா என்று இைமேயாரும் மருள் உற்றா(. $கந்த.02235.4

ஈ(க்கும் பாசம் கந்தர முற்றும் இட( இல்லா $கந்த.02236.1
மா(க் கண்டன் முன் ேதான்றினன் நின்பால் வருதுன்பம் $கந்த.02236.2
தC(க்கின்றாம் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அஞ்சைல என்ேற திைர ஆழிக் $கந்த.02236.3
கா(க் கண்டத்துக் கண்ணுதல் ஐயன் கழறு உற்றான். $கந்த.02236.4
மதத்தான் மிக்கான் மற்றிவன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) உயி( வாங்கப்
$கந்த.02237.1
பைதத்தான் என்னா உன்னி ெவகுண்டான் பதி மூன்றும் $கந்த.02237.2
சிைதத்தான் வாமச் ேசவடி தன்னால் சிறிது உந்தி $கந்த.02237.3
உைதத்தான் கூற்றன் விண்_ெப.(விண்_ெப.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ேபால்
மண்_ெப.(மண்_ெப.) உற வழ்ந்தான்.
C
$கந்த.02237.4
வழும்_ெப.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
C
காலத்து அம்புயன் ஆதி
விண்ேணா(கள் $கந்த.02238.1
வாழும் தன்ைமத்து எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகு என்னா
மறுகுற்றா( $கந்த.02238.2
சூழும் ேவைல ஆ(த்திலது அண்டத்துத் ெதாைக எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.02238.3
கீ ழும் ேமலும் ெநக்கன பாரும் கிழிந்தன்ேற. $கந்த.02238.4
பாங்காய் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாைனயும் ஊரும்
பகடும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $கந்த.02239.1
ஏங்கா நின்ேற பா( மிைச வழா
C
இறவுற்ற $கந்த.02239.2
தCங்காய் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசய்விைனயாள(
சிைதவாகிப் $கந்த.02239.3
ேபாங்காலத்தில் ேச(ந்தவ( தாமும் ேபாகாேரா. $கந்த.02239.4

அந்தக் காலத்து எம் உயி( காப்பான் அரன் உண்டால் $கந்த.02240.1
வந்தக் கூற்றன் என் ெசய்வன் என்னா வட ெதான்நூல் $கந்த.02240.2
சந்தப் பாவில் ேபாற்றுதல் ெசய்ேத தனி
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02240.3
ைமந்த( காணூஉ_வி.எச்.(காண்_வி.+ண_இ.க.+_வி.எச்.குறி.) எம் ெபருமானும்
மகிழ் உற்றான். $கந்த.02240.4
ைமந்த நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) நைம
வழுத்தி_வி.எச்.(வழுத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மாசு இலா $கந்த.02241.1
முந்து பூசைன முயன்ற_ெப.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைமயால் $கந்த.02241.2
அந்தம் இல்ல ேதா( ஆயுள் நிற்குயாம் $கந்த.02241.3
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நல்கினாம் என்று சாற்றினான்.
$கந்த.02241.4
சாற்றும் எல்ைலயில் தனது தாளிைண $கந்த.02242.1
ேபாற்று_ஏவ.(ேபாற்று_வி.) கின்றவன் பூைச ெசய்திடும் $கந்த.02242.2
ஏற்ற தாணுவுக்கு இைடயது ஆகேவ $கந்த.02242.3
கூற்றின் கூற்றுவன்_ெப.(கூற்றுவன்_ெப.) குறுகுற்றான் அேரா. $கந்த.02242.4
மைறயவன் கணும் மன்னு ெதன் புலத்து $கந்த.02243.1
இைறயவன் கணும் இகல் பற்றின்று அேரா $கந்த.02243.2
அறிவ( ேத( குறின் ஐயன்
சய்தன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.) $கந்த.02243.3
முைறயது ஆகுமால் முதன்ைமப் பாலேத. $கந்த.02243.4

நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைமந்தனும் நித்தன் ேமனிைய
$கந்த.02244.1
ஒன்றும் அன்பினால் உன்னிேய மணி_ெப.(மணி_ெப.) $கந்த.02244.2
கன்றிைக எனும் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ஆலயம்_ெப.(ஆலயம்_ெப.)
$கந்த.02244.3
ெசன்றுநாதன் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ேச(த்தினான்.
$கந்த.02244.4
புந்தி ைநந்திடப் புலம்பி_வி.எச்.(புலம்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நாட்ட நC(
$கந்த.02245.1
சிந்தும் ேவைலயில் திைளத்துச் சாம்பிய $கந்த.02245.2
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) அன்ைனதாள் தழுவித் தாழ்ந்திடா $கந்த.02245.3
முந்தும் ஆகுலம் முழுதும் மாற்றினான். $கந்த.02245.4
அங் கண் சில்பகல் அம(ந்து_வி.எச்.(அம(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $கந்த.02246.1
ெசம் கண் ஏறுைடச் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) மல்கிேய $கந்த.02246.2
தங்குகின்ற நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தானம் யாைவயும் $கந்த.02246.3
ெபாங்கு காதலில் ேபாற்றல் ேமயினான். $கந்த.02246.4
அத்தன் ஆலயம்_ெப.(ஆலயம்_ெப.) அைனத்தும் ைவகலும் $கந்த.02247.1
பத்திேயாடு முன் பரவிேய மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.02247.2
சுத்தன் ஆகிேய ெதாைலவில் ஆ( உயி( $கந்த.02247.3
முத்தி எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) முழுதும்
உண(ந்துளான். $கந்த.02247.4

விண்ணின் பால் உளன் விரும்பிப் ேபாற்றுேவா( $கந்த.02248.1
கண்ணின் பால் உளன் கருத்தின் பால் உளன் $கந்த.02248.2
மண்ணின் பால் உளன் மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $கந்த.02248.3
எண்ணின் பாலேதா இைசயின் பாலேதா. $கந்த.02248.4
முண்டகத்து இைட முைளத்தவன் துயில் $கந்த.02249.1
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எல்ைலையக்
குணிக்கில் ஆவது என் $கந்த.02249.2
அண்டம் நல்கிேயான் துஞ்ச_குைற.எச்.(துஞ்சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆங்கு
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) $கந்த.02249.3
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கற்பேமா கணக்கு
இலாதேவ. $கந்த.02249.4
அன்னவன் தைன அலக்கண் ெசய்திடும் $கந்த.02250.1
ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) உயி( சிைதந்து ேபாதலால் $கந்த.02250.2
பன்னகத்து இைற பrத்த_ெப.எச்.(பr_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பா( மிைச
$கந்த.02250.3
மன்னு பல் உயி( வள(ந்து_வி.எச்.(வள(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மல்கிற்று
ஏ. $கந்த.02250.4
முடிவின்றாம் உயி( முற்றும் பல்பகல் $கந்த.02251.1
மடிவு இன்று ஆகிேய மலியும் பான்ைமயால் $கந்த.02251.2
படியின் மங்ைகயும் பரம் ெபாறாது மால் $கந்த.02251.3
அடியில் வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அய(வு கூறினான். $கந்த.02251.4

ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) வண்ணனும் குலிச பாணியும் $கந்த.02252.1
புண்டrகம் ேமல் ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேபாதனும் $கந்த.02252.2
அண்ட( யாவரும் அணுகி ஆலமா( $கந்த.02252.3
கண்டன் ேமவுறும் கயிைல ேமவினா(. $கந்த.02252.4
காவி அம்மல( கடுத்த கந்தரத் $கந்த.02253.1
ேதவு ெபான்பதம் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ேச(த்திேய $கந்த.02253.2
தாவில் பங்கயச் சது( முகத்தனும் $கந்த.02253.3
பூைவ வண்ணனும் ேபாற்றல் ேமயினா(. $கந்த.02253.4
நCல_ெப.அ.(நCலம்_ெப.) கண்டனும் நிமலன் முன்னேர $கந்த.02254.1
சாலும் அன்ெபாடும் தாழ்ந்து ேபாற்றலும் $கந்த.02254.2
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நC( வந்தது என் என $கந்த.02254.3
ஏலும் ஆற்றினால் இதைனக் கூறுவான். $கந்த.02254.4
பங்கயமிைச வரு பகவன் ஆதியா $கந்த.02255.1
இங்கு உள தைலவ(கள் எவரும் இத்துைணத் $கந்த.02255.2
தங்கள் தம் அரசியல் தவாது ேபாற்றினா( $கந்த.02255.3
அங்கு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தமக்கு நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வண்ணேம. $கந்த.02255.4
ஐய நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) எனக்கு முன்
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காப்பிைனத் $கந்த.02256.1
துய்ய நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) திரு அருள் துைணயது ஆகேவ $கந்த.02256.2

ைவகலும் புrகுவன் வழாது மற்று அதற்கு $கந்த.02256.3
எய்தியது ஓ( குைற இைசப்பன் ேகட்டி நC. $கந்த.02256.4
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ெபரும் திருவருள் நிைனகிலாைமயால் $கந்த.02257.1
ெதன்புலக் ேகாமகன் சிைதந்து ேபாயினான் $கந்த.02257.2
மன்பைதக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) பிற
வள(ந்து_வி.எச்.(வள(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மிக்கன $கந்த.02257.3
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) உற்றனள் அைவ சுமக்கும் பூ மகள். $கந்த.02257.4
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) புைட எவற்ைறயும் தாங்கு கின்றவள் $கந்த.02258.1
துன்புற உயி( எலாம் ேதான்றித் ேதான்றிேய $கந்த.02258.2
பின் பிறவா மேல ெபருகி ைவகுேமல் $கந்த.02258.3
என்படும் என்படும் எனது காவேல. $கந்த.02258.4
இறுத்திடும் அரசினுக்கு எவரும் இல்ைல நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.02259.1
ெசறுத்திடல் அந்தகன் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தCைமையப் $கந்த.02259.2
ெபாறுத்தருள் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தைனப் புrதி ஈங்கிது $கந்த.02259.3
மறுத்திடல் என்றடி வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேவண்டேவ. $கந்த.02259.4
அந்தக எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என அமல நாயகன்
$கந்த.02260.1
முந்து அருள் புrதலும் முடிந்த_ெப.எச்.(முடி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கூற்றுவன்_ெப.(கூற்றுவன்_ெப.) $கந்த.02260.2

வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
ெதாழுதனன் வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) பட $கந்த.02260.3
உய்ந்தனன் அடியன் என்று
உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாற்றினான்.
$கந்த.02260.4
ேபாற்றிடும் தருமைனப் புராr ேநாக்கிேய $கந்த.02261.1
சாற்றிடு கின்றனன் தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) கண்டிைக $கந்த.02261.2
நCற்ெறாடு புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) எைம நிைனயும்
நCர(பால் $கந்த.02261.3
கூற்றுவன்_ெப.(கூற்றுவன்_ெப.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) எனக் குறுகு
வாயைல. $கந்த.02261.4
நண் அரும் கதி ெபறு நமது ெதாண்டைர $கந்த.02262.1
மண்_ெப.(மண்_ெப.) உலகத்தவ( மனிதேர என $கந்த.02262.2
எண்ணைல அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தைம யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
என்று எண்ணுதி $கந்த.02262.3
கண்ணுறின் அன்னவ( கழலின் வழ்தியால்.
C
$கந்த.02262.4
கண்ணிய மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெமாழி காயம் ஈறதா $கந்த.02263.1
எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கருவிகள் இைடயது
ஆகேவ $கந்த.02263.2
புண்ணிய ெமாடு பவம் புrயும் ஏைனய( $கந்த.02263.3
விண்ெணாடு நிரய ேமல் ேமவச் ெசய்தி நC. $கந்த.02263.4
என்று அருள் புrந்து நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) பைடெயாடு ஏகு என $கந்த.02264.1

மன்றம( அடிமிைச வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
முன்னேர $கந்த.02264.2
ெபான்றிய பகட்டு ஒடும் ெபாருந( தம்ெமாடும் $கந்த.02264.3
ெதன் திைச புகுந்து தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெசயலின் ேமவினான். $கந்த.02264.4
சித்த சற்புr தரு ெசங்கண் மான்முதல் $கந்த.02265.1
ெமாய்த்திடு கடவுள( முனிவ( மும்முைற $கந்த.02265.2
நித்தைன வணங்கின( கயிைல நCங்கின( $கந்த.02265.3
தத் தமது உைறயுளில் சா(தல் ேமயினா(. $கந்த.02265.4
ெகால் நவில் அடுபைடக் கூற்றன் பண்டு ேபால் $கந்த.02266.1
இன்னமும் விைளகுவது என்ெகாேலா எனா $கந்த.02266.2
மன் அருள் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா(க் கண்டன்
மாக்கைத $கந்த.02266.3
பன்னின( முன்னமும் பட(தற்கு அஞ்சும் ஆல். $கந்த.02266.4
ஆதலில் குச்சகன் அரும் தவத்தில்_ெப.(தவம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) ஓ(
$கந்த.02267.1
மாது உயி( அளித்தனன் மால் களிற்றிைனக் $கந்த.02267.2
காது ைக நCக்கி_வி.எச்.(நCக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ஆக்கிேய $கந்த.02267.3
ேமதகு விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைட ேமவச் ெசய்தனன். $கந்த.02267.4
உதவிய மிருககண் டூயன் மால் அயன் $கந்த.02268.1
முதலவ( புகழ் தரு முதன்ைம ெபற்றனன் $கந்த.02268.2

விதி முைற அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அருள் மிருகண்டு ஒப்பில் ஓ(
$கந்த.02268.3
புதல்வைனப் ெபற்றனன் புrந்த ேநான்ைமயால். $கந்த.02268.4
அப்ெபரும் திருமகன் ஆற்றும் ேநான்பினால் $கந்த.02269.1
தப்பரும் விதியிைனத் தணந்து கூற்றுவன்_ெப.(கூற்றுவன்_ெப.) $கந்த.02269.2
துப்பிைன அகற்றிேய ெதாைலவு கண்டு பின் $கந்த.02269.3
எப்ெபாழுதத்தினும் இறப்பு இன்று ஆயினான். $கந்த.02269.4
அன்னது சரதேம அறிதி( ஆதலால் $கந்த.02270.1
இன்னமும் ெமாழிகுவன் இயற்று ேநான்பு_ெப.(ேநான்பு_ெப.) என $கந்த.02270.2
முன்னுறு காசிப முனிவன் ெசப்பலும் $கந்த.02270.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நய மாயவள் நைகத்துக் கூறுவாள். $கந்த.02270.4
மைற ெதr முனிவ நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02271.1
உறுதிைய ெமாழிந்தைன உய(ந்த_ெப.எச்.(உய(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
உறும் $கந்த.02271.2
அறிவுைட முனிவர(க்கு அன்றி நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) அருள் $கந்த.02271.3
சிறுவருக்கு இத்திறம் ெசப்பல் ஆகுேமா. $கந்த.02271.4
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) ெபரும் ெசல்வமும் நைவ இல் ெகாற்றமும் $கந்த.02272.1
இன்பமும் அழிவிலாது இருக்கும் ஆயுளும் $கந்த.02272.2
மன்ெபரும் சீ(த்தியும் மறு இல் வாழ்க்ைகயும் $கந்த.02272.3
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உைட இைனயவ(
அைடதல்_ெதா.ெப.(அைட_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவண்டும் ஆல். $கந்த.02272.4

காதலால் அைவ எலாம் கடிதில் ெபற்றிட $கந்த.02273.1
மாதவ முனிவர வருத்தி என்றலும் $கந்த.02273.2
ஈது ெகாேலா உனது எண்ணம் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அவ(க்கு $கந்த.02273.3
ஆதகும் இயல்பிைன அைறதி என்னேவ. $கந்த.02273.4
மாயவள் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) சிறா( வதனம் ேநாக்கிேய $கந்த.02274.1
தூய இம் முனிவரன் ெசாற்றது உண்ைமேய_ெப.(உண்ைம_ெப.+ஏ_சாr.)
$கந்த.02274.2
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) உங்களுக்கு ஆவது அன்று
அைவ $கந்த.02274.3
நCயி(கள் ேகண்ம் என ெநறியில் கூறுவாள். $கந்த.02274.4
மால் படு புந்தியின் மறு இல் ேசதனம் $கந்த.02275.1
பால் படும் உயி(க்கு எலாம் பவத்தின் மாண் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) $கந்த.02275.2
நூல் படு கல்வியின் நுவல் வளத்தினின் $கந்த.02275.3
ேமல் படுகின்றது இல் விழுமிது இல்ைலேய. $கந்த.02275.4
திருைம ெகாள் வளெனாடு தCது_ெப.(தCது_ெப.) இல் கல்வியாம் $கந்த.02276.1
இருைமயின் ஒன்றிைன எய்திடாது எனின் $கந்த.02276.2
அருைம ெகாள் அவ்வுயி( அதனின் ஆற்றவும் $கந்த.02276.3
ெபருைமயது உைடயது ேபயின் ேதாற்றேம. $கந்த.02276.4
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
உயி(க்கு எலாம் ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) நல்கிய $கந்த.02277.1
இறந்தேதா( ெபாருண்ைமயது இரண்டின் வன்ைமயும் $கந்த.02277.2
அறிந்தவ( ெதrவேரல் அrய கல்வியில் $கந்த.02277.3

சிறந்தது திரு ெவனச் ெசப்பல் ஆகுமால். $கந்த.02277.4
ெசால் தரு கைல எலாம்
ெதாட(ந்து_வி.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பல் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
$கந்த.02278.1
கற்றவ( ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) கழி நிரப்பினால்
$கந்த.02278.2
அற்றவ( ஆவேர ஆக்கம் ேவண்டிேய $கந்த.02278.3
பற்று அல( தம்ைமயும் பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நிற்ப( ஆல். $கந்த.02278.4
அளப்பரும் கல்வியும் ஆக்கம் யாைவயும் $கந்த.02279.1
ெகாளப்படும் தன்ைமயில் குைற உறாதைவ $கந்த.02279.2
வள(த்தலின் ேமதக வனப்புச் ெசய்தலில் $கந்த.02279.3
கிளத்திடின் ேமலது ேகடில் ெசல்வேம. $கந்த.02279.4
நூல் உறு கல்விைய நுனித்து நாடிேய $கந்த.02280.1
வால் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) எய்திய வரத்திேனா(களும் $கந்த.02280.2
ேமல் உறு திருெவாடு ேமவுறா( எனின் $கந்த.02280.3
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) அங்கவ( தைம நைவயுள் ைவக்குமால். $கந்த.02280.4
அளப்பரும் விஞ்ைசேய அன்றி ேமன்ைமயும் $கந்த.02281.1
உளப்படும் தருமமும் உய(ந்த_ெப.எச்.(உய(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சீ(த்தியும் $கந்த.02281.2
ெகாளப்படு ெகாற்றமும் பிறவும் கூட்டலால் $கந்த.02281.3
வளத்தினில் சிறந்தது மற்று ஒன்று இல்ைலேய. $கந்த.02281.4

ஆக்கம் இங்கு ஒருவரால் அணுக ேவண்டுேமல் $கந்த.02282.1
ஊக்கம் உண்டாவேரல் உறுவ( அன்னது $கந்த.02282.2
நCக்கம் இல் ெகாள்ைகயின் நிற்பேர எனின் $கந்த.02282.3
ேமக்கு உறு ெபரும் திரு விைரவின் ேமவும் ஆல். $கந்த.02282.4
அவ்வளம் பல வைகத்து ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆங்கு அைவ $கந்த.02283.1
எவ்வரும் ெபறுகில( இயல்பின் யாைவயும் $கந்த.02283.2
ெசவ்விதின் நC( ெபறச் சிந்ைத ெசய்யுமின் $கந்த.02283.3
உய்வது ேவறு இைல உறுதி ஈது அலால். $கந்த.02283.4
எங்கள் பால் ெநன்னலின் யாமம்_ெப.(யாமம்_ெப.) ேதான்றலால் $கந்த.02284.1
துங்கமா நிருத( தம் கதியில் துன்னின C( $கந்த.02284.2
உங்களுக்கு ஒன்னல( உம்ப( யாவரும் $கந்த.02284.3
தங்கள் தம் முயற்சியால் தைலைம
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளா(. $கந்த.02284.4
நCவி(கள் அைனயrன் நிவந்த ெகாள்ைகய( $கந்த.02285.1
ஆவி(கள் ேபாலும் ஆல் ஆக்கம் எய்துவான் $கந்த.02285.2
மூவிரும் முயலுதி( முயலும் ெபற்றிைய $கந்த.02285.3
ஏவிரும் ேகட்க யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) எடுத்துக் கூறுேகன். $கந்த.02285.4
ஆனது ஓ( இத்திைச ஆலம் தCவு எனத் $கந்த.02286.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அைற கிற்ப( இத்தைரக்கு ேந( அதாய்ப் $கந்த.02286.2
ேபானது ஓ( உத்தர பூமி ஆயிைட $கந்த.02286.3

தானவ( ேநாற்றிடத் தகுவது என்பேத. $கந்த.02286.4
அப்புவி அதன் இைட ஆற்றற்கு ஈறு இலா $கந்த.02287.1
இப்பrசனம் ஒடும் ஏகி ஆயிைட $கந்த.02287.2
ஒப்பு அறு குண்டமும் ஒழிந்த ெசய்ைகயும் $கந்த.02287.3
ெமய்ப்பட இயற்றுதி( ேவள்வி ெசய்யேவ. $கந்த.02287.4
காr ெகாள் இந்தனம் கதழ விட்டு முன் $கந்த.02288.1
ஆ( அழல் மூட்டிேய அழலின் பண்டமும் $கந்த.02288.2
ேசாrயும் ஊன்களும் பிறவும் தூவிேய $கந்த.02288.3
வர(கள்
C
புrதி( ஆல் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) ேவள்விேய.
$கந்த.02288.4
ெசம் கண் மால் அயன் முதல் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) யாவரும் $கந்த.02289.1
எங்கள் நாயகன் என இைறஞ்ச ேமதகு $கந்த.02289.2
கங்ைக வா( சைட முடிக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ேபாற்றிேய $கந்த.02289.3
ெபாங்கு தC ேவள்விையப் புrதி( பற்பகல். $கந்த.02289.4
அம்மகம் புrதிேரல் அருளின் முன் உறCஇ $கந்த.02290.1
ைமம் மலி மிடறு உைட வான நாயகன் $கந்த.02290.2
ெமய்ம்ைமயின் நCவி(கள் ெவஃகி ஆங்கு எலாம் $கந்த.02290.3
இம்ைமயின் எய்து மாறு இனிது நல்குமால். $கந்த.02290.4
மூண்ட இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ேவள்விைய முயல மூவிரும் $கந்த.02291.1
ஆண்டு ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றுழி
அன்னதற்கு அவண் $கந்த.02291.2

ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எலாம் ேவறு ேவறதா $கந்த.02291.3
ஈண்டு உற உதவுவன் ஏகுவ(C என்றாள். $கந்த.02291.4
தந்திர ெநறிகளும் தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) இல் பான்ைமயும் $கந்த.02292.1
மந்திர முைறகளும் மற்றும் உள்ளவும் $கந்த.02292.2
இந்திரவளன் உறும் இயல்பின் மூவ(க்கும் $கந்த.02292.3
முந்திர உதவிய முதல்வி நல்கினாள். $கந்த.02292.4
இன்னது ஓ( காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ஈன்ற மாயவள்
$கந்த.02293.1
தன்ெனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஒடு_கரு.ேவ.) தந்ைதையத் தாழ்ந்து ேபாற்றிேய
$கந்த.02293.2
அன்னவ( விடுத்திட அவுண( ேமைலேயான் $கந்த.02293.3
பின்னவ( தம் ஒடும் ெபய( உற்று ஏகினான். $கந்த.02293.4
ஏகிய காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) இைண இல் மாயவள்
$கந்த.02294.1
ேமாகெமாடு அயல் உற முனிைய ேநாக்கிேய $கந்த.02294.2
ேபாகுவன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இனிப் புதல்வ(ப் ேபணுவான்
$கந்த.02294.3
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) கவேலல் என நிறுவிப் ேபாயினாள். $கந்த.02294.4
ேபாதலும் முனிவரன் புந்தி உள் உறும் $கந்த.02295.1
ஆதரம் உந்திட அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) பின் ஏகிேய $கந்த.02295.2
ஏதிலன் ஆம் என எைன விட்டு ஏகுதல் $கந்த.02295.3

நCதி அது ஆகுேமா உைரத்தி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என்றான். $கந்த.02295.4
ஆய் இைழ புகலுவாள் அழுங்கல் மாதவ $கந்த.02296.1
ேசயின( ெபாருட்டு உைனச்ேச(ந்தது அன்றி ஈண்டு $கந்த.02296.2
ஏயது நின்னுடன் இருக்க அன்றி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கந்த.02296.3
மாயவள் அறிக என மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாயினாள். $கந்த.02296.4
அருவினள் ேசறலும் அற் புதத்தவள் $கந்த.02297.1
வரு ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) யாைவயும்
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாயின $கந்த.02297.2
ெவரு அரு முைற புr ேவந்ைத விட்டு அகல் $கந்த.02297.3
திருெவாடு ெபய(வது ஓ( ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ேபாலேவ. $கந்த.02297.4
மாணலன் எய்திய மாைய தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உருக் $கந்த.02298.1
காண் அலன் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கமலத்ேதான்
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) $கந்த.02298.2
பூண் அலன் ெதளிவிைனப் ெபாருமி ஏங்கிேய $கந்த.02298.3
ஆண் அலன் அழி உற அழுங்கி மாழ்குவான். $கந்த.02298.4
வாவியும் தடங்களும் வைரயும் ஏனவும் $கந்த.02299.1
ேதவரும் காமுறச் ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அற்புதம்
$கந்த.02299.2
யாைவயும் காண்கிலான் இரங்கி
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.பன்.)
$கந்த.02299.3

ஆவியில் குரம்ைபயன் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என்னேவ. $கந்த.02299.4
ைமந்தனது உறுதுய( மலrன்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02300.1
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உண(வினால் தகவின்
நாடிேய $கந்த.02300.2
அந்தர ெநறியில் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அங்கண்
ேமவலும் $கந்த.02300.3
எந்ைத வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
ெகால் என்று எழுந்து தாழேவ. $கந்த.02300.4
ஆசிகள் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) அrய ேநான்பு_ெப.(ேநான்பு_ெப.) ஒrஇக் $கந்த.02301.1
காசிப ெமலிவது கழறுக என்றலும் $கந்த.02301.2
ேபசினன் நிகழ்ந்தன பிரமன் ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உளம் $கந்த.02301.3
கூசினன் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெகாள்ளத்
ேதற்றுவான். $கந்த.02301.4
ேவதமும் கைலகளும் உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேமலதாம் $கந்த.02302.1
மூது அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) எய்திய முனிவ நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கந்த.02302.2
மாது தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெபாருட்டினால் ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.)
எய்திேய $கந்த.02302.3
ேபதுறு கிற்றிேயா ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) மாந்த(_ெப.(மாந்த(_ெப.) ேபால்.
$கந்த.02302.4

கண்டது ஓ( நறவேம காமேம என $கந்த.02303.1
எண்டரு தCப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இருைமத்து என்ப( ஆல் $கந்த.02303.2
உண்டு உழி
அழிக்கும்_ெப.எச்.(அழி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஒன்று உண(ைவ உள்ளம் ேமல் $கந்த.02303.3
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழி உயிைரயும்
ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒன்று அேரா.
$கந்த.02303.4
உள்ளினும் சுட்டிடும் உணரும் ேகள்வியில் $கந்த.02304.1
ெகாள்ளினும் சுட்டிடும் குறுகி மற்று அைதத் $கந்த.02304.2
தள்ளினும் சுட்டிடும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ஈதினால் $கந்த.02304.3
கள்ளினும் ெகாடியது காமத் தCயேத. $கந்த.02304.4
ஈட்டு உறு பிறவியும் விைனகள் யாைவயும் $கந்த.02305.1
காட்டியது இைனயது ஓ( காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) ஆதலின் $கந்த.02305.2
வாட்டம் இல் புந்தியான் மற்று அந் ேநாயிைன $கந்த.02305.3
வட்டின(
C
அல்லேரா வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
ேச(ந்து_வி.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளா(. $கந்த.02305.4
ெநஞ்சினும் நிைனப்பேரா நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உளா( தைம $கந்த.02306.1
எஞ்சிய துய( இைட ஈண்ைட உய்த்து ேமல் $கந்த.02306.2
விஞ்சிய பவக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வழ்த்தும்
C
ஆதலால் $கந்த.02306.3
நஞ்சினும் தCயது நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) இல் காமேம. $கந்த.02306.4

ஆதலில் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) உற்று அழுங்கல் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) புண(
$கந்த.02307.1
மாதரும் வஞ்சக மாைய ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆல் $கந்த.02307.2
தCது_ெப.(தCது_ெப.) இவண் இைழத்தைன தCரத் ெதான்ைம ேபால் $கந்த.02307.3
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrக என நிறுவி ஏகினான்.
$கந்த.02307.4
மாறு அகல் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.)
ேத(தலும் $கந்த.02308.1
ேதறினன் ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
தC(ந்து_வி.எச்.(தC(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காசிபன் $கந்த.02308.2
ஏறு அம( கடவுைள இதயத்து உன்னிேய $கந்த.02308.3
வறு
C ஒடு ேநாற்றனன் விைனயின் நCங்குவான். $கந்த.02308.4
ஆண்டு அவண் அகன்றிடும் அணங்கு தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) சிறா(
$கந்த.02309.1
மூண்டிடு தCமகம் முயலும் எல்ைலயில் $கந்த.02309.2
ேவண்டியது உதவுவான் விமலன் ேபாற்றிேய $கந்த.02309.3
பூண்டனள் ெபரும் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புகrன் ஏவலால். $கந்த.02309.4
காசிபன் மாையையக் கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணமும் $கந்த.02310.1
ஆசுறும் அவுண(கள் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணமும் $கந்த.02310.2
ேபசினம் அங்கு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.)
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபற்றிைன $கந்த.02310.3

ஈசனது அருளினால் இனி இயம்புவாம். $கந்த.02310.4
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஏவலால் அழல் மகம்
ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.02311.1
உன்னினன் ஆகிேய ஒல்ைல ஏகிய $கந்த.02311.2
முன்னவன் இைளஞ( தம் முகத்ைத_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
ேநாக்கிேய $கந்த.02311.3
இன்னது ேகண்ம் என இைசத்தல் ேமயினான். $கந்த.02311.4
அடல் ெகழு ெபருமகம் அதைன ஆற்றேவ $கந்த.02312.1
வட திைச ெசல் உழி மல்கு தாைனயின் $கந்த.02312.2
கைட ெயாடு ெநற்றியில் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ஆகிேய $கந்த.02312.3
படருதி( ஆல் எனச் சூரன் பன்னினான். $கந்த.02312.4
இனிது என அடி ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இளவல்
தாரகன் $கந்த.02313.1
அனிகமது ஈற்றினில் அைடவல் என்றனன் $கந்த.02313.2
முனிதரு ேகாளr முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ெமாய்ம்பினான்
$கந்த.02313.3
தனி அகல் ெநற்றியில் சா(வல் என்றனன். $கந்த.02313.4
பின்ன( இருவரும் ேபசி_வி.எச்.(ேபசு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இத்திறம்
$கந்த.02314.1
முன்னவன் விைடெகாடு முைறயில் ேபாயினா( $கந்த.02314.2
அன்னவ( பணியினால் ஆ(ப்பு உற்ேற எழC இச் $கந்த.02314.3
ெசல் ெநறி பட(ந்தன ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ெவள்ளேம. $கந்த.02314.4

தானவ( அனிக ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) தைர மிைசப் ெபய(த ேலாடும்
$கந்த.02315.1
மானில மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) ஆற்றாள் வருந்தினள் பணிகேளாடு
$கந்த.02315.2
ேகானும் அங்கு அயரா நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) குல
வைர கrகள் ேமரு $கந்த.02315.3
ஆனவும் சலித்த ஆதிக மடமும் அழுங்கிற்று அன்ேற. $கந்த.02315.4
மண்டு உறு பூழி ஈட்டம் மல( அயன் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) தாவி $கந்த.02316.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) தலம் மீ து ேபாதல் ேமதினி அசுர
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $கந்த.02316.2
எண் தரு நிைலைமத்து அன்றால் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெபாறுக்
கல்ேலன் என்னாக் $கந்த.02316.3
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) வண்ணத்ேதான் ஓடு கூறுவான் ேசறல் ேபாலும்.
$கந்த.02316.4
காழ் உறும் அவுண( தாைனக்கைன கழல் துழனி முன்ன( $கந்த.02317.1
ஆழி அம் கடலும் ேநரா ஆ(த்திடும் ெகால்ேலா என்னா $கந்த.02317.2
ஊழ் உறு சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ன உலப்பு இலா
அவுண( தாளில் $கந்த.02317.3
பூழியது எழுந்து ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புணrவாய்
ெபாத்திற்று அன்ேற. $கந்த.02317.4
மரந்துகள் பட்ட ேமருவைர ெயனச்
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமய்ப்பூ $கந்த.02318.1
தரந் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) பட்ட யாதும் தனது எனத் தாங்கு ேசடன் $கந்த.02318.2

உரந் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) பட்ட ேநரும் உயி( துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) பட்ட
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கந்த.02318.3
புரந் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) பட்டேத ேபால் புவி துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) பட்டது
அன்ேற. $கந்த.02318.4
ஆடலின் அவுண ெவள்ளத்து அரவமும் அைனய(
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.02319.1
நCடிய_ெப.எச்.(நCடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூழி தானும் ெநறிப்பட
வருதேலாடும் $கந்த.02319.2
நாடிய அமர( அஞ்சி நடுக்குறா நமது ேவதா $கந்த.02319.3
வடினன்
C
ெகால்ேலா நCத்தம் விண்_ெப.(விண்_ெப.) உறும் ேபாலும் என்றா(.
$கந்த.02319.4
மாசு அகல் திருவின் மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) மாயவள் முன்னம்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02320.1
ேதசு உறும் அவுண ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) திைச எலாம் அயுதம் என்னும்
$கந்த.02320.2
ேயாசைன எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ஆக உம்பrன்
இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) மற்ைறக் $கந்த.02320.3
காசினி இடத்தும் ஆகிக் கலந்துடன் தழுவிச் ெசன்ற. $கந்த.02320.4
அஞ்சினன் அமர( ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) அய(ந்தனன் அங்கிப் புத்ேதள்
$கந்த.02321.1
எஞ்சினன் வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) கூற்றன் இைனந்தனன் நிருதி எய்த்தான்
$கந்த.02321.2
தஞ்சம் இல் வருணன் வாயுத் தள(ந்தனன் தனதன் ேசா(ந்தான் $கந்த.02321.3

ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) அழிந்தனன் ஈசானன் நிருத( ேப( அரவம் சூழ.
$கந்த.02321.4
வள்ளுறும் எயிற்றுச் ெசம் கண் வலி ெகழும் அவுண( தாைன_ெப.(தாைன_ெப.)
$கந்த.02322.1
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) அது ஏகப் பூழி
விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழC இ யாண்டும் ேபாகிப்
$கந்த.02322.2
ெபாள் என ெமய்ேய தCண்டிப் புறத் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
அழித்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாேனா( $கந்த.02322.3
உள் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) அழித்தது அன்ேற அைனய(கள் ஆ(க்கும் ஓைத.
$கந்த.02322.4
ேபரும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அவுண( தாைனப் ெபருக்கினது அணியின்
முன்ன( $கந்த.02323.1
ஆ( அழல் ெவருவு சீற்றத்து அrமுகன் ெசல்லக் கூைழ $கந்த.02323.2
தாரக விறேலான் ெசல்லத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) அளி புrந்து நாப்பட்
$கந்த.02323.3
சூரன் என்று உைரக்கும் ெவய்ேயான் துண் என ஏகினான் ஆல். $கந்த.02323.4
ஆன ெபாழுதத்து அவ(க் காணிய
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02324.1
தானவ(கள் ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தனிக்
குரவன் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) டரள $கந்த.02324.2
மான மிைச ஊ(ந்து வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணுகி வல்
அவுண( $கந்த.02324.3

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) எனச்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திைரக் கடைலக்
கண்ணுற்றான். $கந்த.02324.4
கண் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
கடுப்பும் ெபருமிடலும் $கந்த.02325.1
உண்ணின்ற காழ்ப்பும் உரனும் ெகாடும் திறலும் $கந்த.02325.2
எண்ணம் ெகாள் ேவ(வும் இகலும் ெதrவுற்றுத் $கந்த.02325.3
துண் என்ன ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) புகரும் துளக்கு உற்றான். $கந்த.02325.4
கண்ேடன் இவ( தம் கடும் திறலின் ஆட்சி தைனப் $கந்த.02326.1
பண்ேட அவுண( அளப்பிலைரப்
பா(த்து_வி.எச்.(பா(_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண(ேவன் $கந்த.02326.2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இதழியான்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அருளின் வண்ணேமா $கந்த.02326.3
உண்ேட இவருக்கு ஒருவ( நிக( உற்றாேர. $கந்த.02326.4
வாேனா( இைற உடனும் மால் உடனும் மற்று உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.)
$கந்த.02327.1
ஏேனா( உடனும் இகல் ஆடி ெவன்றிடுைக $கந்த.02327.2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஓ( ெபாருேளா தைம எதி(ந்த மாற்றல( தம்
$கந்த.02327.3
ஊேனாடு உயிைர ஒருங்கு
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தCயவ(க்ேக.
$கந்த.02327.4
இன்ேனா(தம் வன்ைமக்கு இறுதி இலேவனும் $கந்த.02328.1
முன்ேனா( தைமப் ேபால் முயலும் தவ வலியும் $கந்த.02328.2

பின்ேனா( வரமும் ெபரும் பைடயும்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இல( ஆல் $கந்த.02328.3
அன்ேனா இவ(க்கும் குைற உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) ஆகியேத. $கந்த.02328.4
தண்டத்து இைறையக் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தனி
ஆற்றல் $கந்த.02329.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றவ(க்ேக குைற
கண்டிலம் ஏைன $கந்த.02329.2
அண்டத்தவ(க்கும் அைனவ(க்கும் ஒவ்ேவா( குைற $கந்த.02329.3
உண்டு அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தைகைம எவரும் உண(குவ( ஆல்.
$கந்த.02329.4
ஆதலின் இன்ேனா( பால் அைட உற்றிடும் வறுைம_ெப.(வறுைம_ெப.)
$கந்த.02330.1
ேபாது சில ேநன்பு புrயின் அகன்றிடும் ஆல் $கந்த.02330.2
ஈது நிைலத்து_வி.எச்.(நிைல_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்ேற இழிந்ேதா(
உய(ந்திடுவ( $கந்த.02330.3
காதி புதல்வன்_ெப.) இதற்குக் கr அன்ேறா. $கந்த.02330.4
என்னப் பலவும் இைசத்து நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தானவ(கள் $கந்த.02331.1
மன்ன(க்கு மன்னாக வாழ்வு எய்து சூரபன்மன் $கந்த.02331.2
முன் உற்றிடவும் முகமன் ெமாழிந்திடவும் $கந்த.02331.3
உன் உற்றனன் ஆல் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) ேச( காப்பியேன. $கந்த.02331.4
தCயின் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) உருக்கும் சீற்றத்து அவுணன் எதி( $கந்த.02332.1

ேபாய் அங்கு உறவும் புகன்றிடவும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அrதால்
$கந்த.02332.2
ஏயும் தகுவ( உடன் என் உைழயில் சா(வதற்கு ஓ( $கந்த.02332.3
மாயம் ெகாள் விஞ்ைச புrேவன் என மதித்தான். $கந்த.02332.4
மண்ணில்_ெப.(மண்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) உயிைர வசிகrக்கும் மந்திரம் ஒன்று
$கந்த.02333.1
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விதி முைறேய
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எதி(
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02333.2
நண்ணிய ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) நரைல நடுவண்
புக்கான் $கந்த.02333.3
அண்ணல் அவுணற்கு அணித்தாய் அைடகுற்றான். $கந்த.02333.4
கள்ளம் மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அவுண( சிந்ைத
எனும் காழ் இரும்பாய் $கந்த.02334.1
உள்ளம் உருகி உைர ெகழு மாயத்தCயின் $கந்த.02334.2
எள்ள வரும் கைறயும் ஏகி நயந்திட்டனவால் $கந்த.02334.3
ெவள்ளி மிகப் புண(க்கின் ேமைல உரு நின்றிடுேமா. $கந்த.02334.4
சூழிக் கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) துவன்றும் அவுணப் பைடஞ(
$கந்த.02335.1
காழ் அற்ற புந்திெயாடு ைகெதாழலும் ேகசrக்கும் $கந்த.02335.2
பூைழக் கரன் தனக்கும் முன்ைனப் புரவலன் முன் $கந்த.02335.3
ேகழ் உற்ற வாசி குரவன் கிளத்திடுவான். $கந்த.02335.4
வாலாதி மான் ேத( மகபதிக்கும் ஏைனய(க்கும் $கந்த.02336.1

ேமல் ஆதி தானவ(கள் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) துய(
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) அகற்ற $கந்த.02336.2
ஏலாதிேய கடுகம் என்று உைரக்கும் இன் மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) $கந்த.02336.3
ேபால் ஆதி என்ன அவுணன் புகன்றிடுவான். $கந்த.02336.4
காைர ஊ(கின்ற கடவுள( ேகான் ைவகல் உறும் $கந்த.02337.1
ஊைரேயா ேமைல உலகுதனில் உள்ளாேயா $கந்த.02337.2
பாைரேயா கண் ெசவிகள் பாதலத்ைதேயா எந்தாய் $கந்த.02337.3
யாைர நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ேதற்ேறன் இவண் உற்றவாறு என்ேனா.
$கந்த.02337.4
உன் பால் என் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) உருகும் அஃதன்றி $கந்த.02338.1
என்பு ஆனதும் உருகா
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எைன
அறியாது $கந்த.02338.2
அன்பாகி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரும்
தவத்ைத_ெப.(தவம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) ஆற்ற வனம் $கந்த.02338.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பால் அணுகு தற்குத் தாளும் எழு கின்றிலேவ.
$கந்த.02338.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேநயம் பூண்டு நடந்தாய் உயி(
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.02339.1
அன்ேன என வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தைகயாேயா $கந்த.02339.2
இன்ேன உைன எதி(ந்ேதன் யாக்ைக மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02339.3

முன்ேன தமிேயன் புrந்த தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெமாய்ம்பன்ேறா. $கந்த.02339.4
என்றலும் கவிஞன் ேகளா இரு விசும்பு ஆற்றில் ெசல்ேவன் $கந்த.02340.1
உன் தனி மரபிற்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபரும்
குரவன் ஆேனன் $கந்த.02340.2
நன்றி_ெப.(நன்றி_ெப.) ெகாள் புகேரான் என்னும் நாமம் உற்று உைடேயன்
நின்பால் $கந்த.02340.3
ெசன்றனன் உறுதி ஒன்று ெதளித்திடல்
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்றான். $கந்த.02340.4
அவுண(கள் முதலாய் உள்ேளான் ஆங்கது
வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆற்ற $கந்த.02341.1
உவைகயன் ஆகி எந்தாய் உய்ந்தனன் இவண் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
என்னாக் $கந்த.02341.2
கவிஞைன அணுகி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைக
ெதாழுஉப் பரவேலாடும் $கந்த.02341.3
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) அருள் ெநறியால் அன்ேனான் இத்திறம் ெசப்பல் உற்றான்.
$கந்த.02341.4
நூல் ெதாட( ேகள்வி சான்ேறாய் ேநாற்று நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இருக்கும்
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $கந்த.02342.1
ஊறு ெசய்கிற்ப( ஒன்னா( உைன அைவ குறுகா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
$கந்த.02342.2
கூறுதும் திறன் ஒன்று என்னாக் கூற்றுவற்
கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமேலான் $கந்த.02342.3
மாறின் மந்திரம் அது ஒன்று மரபுளி வழாமல் ஈந்தான். $கந்த.02342.4

ெமாய் ெகழு கூற்ைற ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முதல்வன் மந்திரத்ைத நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.02343.1
ைவகலும் இதைன உன்னி மனத்ெதாடு புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) ஒன்று ஆக்கிப்
$கந்த.02343.2
ெபாய் ெகாைல களவு காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) புன்ைமகள் உறாேம ேபாற்றிச்
$கந்த.02343.3
ெசய்குதி தவத்ைத_ெப.(தவம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) என்னாச் ெசவி
அறிவுறுத்தல் ெசய்தான். $கந்த.02343.4
அப்பrசு அைனத்தும் ேதரா அவனடி
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எந்தாய் $கந்த.02344.1
இப்பணி புrவன் என்ன எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) தC( ஆசி
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02344.2
ெமய்ப்புக( மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசன்றான்
ேமதகும் அவுண( சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.02344.3
ஒப்பரும் மாைய ெசம்மல் வட புலத்து ஒல்ைல ேபானான். $கந்த.02344.4
வழிமுைற பயக்க ேநாற்கும் வட புலம் தன்னில் ஏகிப் $கந்த.02345.1
பழுமர வனத்தில் ஆங்கு ஓ( பாங்கrல் குறுகிச் சூரன் $கந்த.02345.2
அழல் ெகழு மகத்ைத ஆற்ற அயுத ேயாசைன உள்ைவத்துச் $கந்த.02345.3
ெசழு மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) அது சூழ் பான்ைம ெசய்திடச் சிந்ைத ெசய்தான்.
$கந்த.02345.4
அடல் ெகழு தாைன_ெப.(தாைன_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அவுண(தம் குழுைவக்
கூவிப் $கந்த.02346.1

படிதனில் அடுக்கல் யாவும்
பறித்தன(_வி.மு.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ(_பட(.பன்.)
ெகாணருவித்து $கந்த.02346.2
வட வைர நிவப்பில் சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாrயாப்
புrவித்து ஆங்ேக $கந்த.02346.3
நடு ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வாயில் ேபாக்கி ஞாயிலும் இயற்று வித்தான்.
$கந்த.02346.4
நூல் படு ெசவ்வி நாடி ெநாய்ெதன அங்கண்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02347.1
மால் ெபரு மதிைலச் சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) அறு தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) தன்ைன $கந்த.02347.2
ஏற்புைட அரணம் ஆக இயற்று வித்து யாரும்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.02347.3
நால் ெபரும் திைசயின் ஊடு நலன்_ெப.(நலன்_ெப.) உற வாய்தல் ெசய்தான்.
$கந்த.02347.4
பூமியும் வானும் ஒன்றப் ெபாருப்பினால் புrயப் பட்டு $கந்த.02348.1
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) இயம்புrதா
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாமநCள் காப்பும் அப்பால்
$கந்த.02348.2
ஏமுறும் அவுண ெவள்ளத்து எடுத்திடும் எயிலும்
ேச(ந்து_வி.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02348.3
ேநமியம் கிrயும் சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிசியும்
ேந(ந்து இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற. $கந்த.02348.4
ஞாயிலின் ேவலிமான நகங்களால் அடுக்கல்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02349.1

பாய் இரு ெநாச்சி தன்னில் பைட குலாம் புrைச தன்னில் $கந்த.02349.2
வாயில்கள்_ெப.(வாயில்_ெப.+கள்_பன்.குறி.) ேதாறும்
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மந்திர முைறயால் கூவி
$கந்த.02349.3
ேநய ெமாடு அடு ேபா( மாைத நிறுவினன் நிக( இலாதான். $கந்த.02349.4
ஆள் அr முகத்தன் முன்ேனான் அடுக்கலால் பைடயால்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02350.1
நCள் இகல் வாrமுன்ன( ெநறிெகாள் மந்திரத்தால் கூவிக் $கந்த.02350.2
கூளிகள் ெதாைகயும் ேமாட்டுக் குணங்கrன் ெதாைகயும் சீற்றக் $கந்த.02350.3
காளிகள் ெதாைகயும் சூழ் ேபாய்க் காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.) உற நிறுவி விட்டான்.
$கந்த.02350.4
கயிரவம் அைனய ெசம்கண் காளிகள் முதேலா( தம்ைமச் $கந்த.02351.1
ெசயி( அற நிறுவிப் பின்ன(ச் சீ( ெகாள் மந்திரத்தால் பன்னி $கந்த.02351.2
அயி( அற ெநடிது ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அவுண( ேகான் அங்கண் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.02351.3
வயிரவ கணத்ைத ேவள்வி காத்திட
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ைவத்தான். $கந்த.02351.4
தள் அrதாகிய காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.) இைவ ெசய்திடு தனிவரன்
C
$கந்த.02352.1
உள் உற ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆயிரம் ேயாசைன உறு நCளம் $கந்த.02352.2
ெகாள்வது ஒ( ஆழமும் ஆயிட ஓ( ஓம குண்டந்தான் $கந்த.02352.3
நள் இைடேய புrவித்தனன் மாமகம் நலமாக. $கந்த.02352.4

ஆதித்தன் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கனல் ேவள்வி இயற்றிட அடு சூரன்
$கந்த.02353.1
ேவதிதைனப் புrவித்திடும் காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) வியன்
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) $கந்த.02353.2
பாதக( எம்ைம வருத்தின( என்று பைதப்பு உற்றுப் $கந்த.02353.3
ேபது உறெவய்தி இரங்கி ஒடுங்கினள்
ெபய(வு_ெதா.ெப.(ெபய(_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இல்லாள். $கந்த.02353.4
ஆழம் அது ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேயாசைன ஆவ அவண் அகழ் ெசய்ைக
$கந்த.02354.1
ஊழ் உற நாடிய ேசடனும் ஆய் இைட உைறேவாரும் $கந்த.02354.2
கீ ழ் உறுவா( இவண் எய்துவ( தானவ( கிைள என்னாத் $கந்த.02354.3
தாழ் உற ஏகின( முன் உறு ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நிைல தைன நCங்கி.
$கந்த.02354.4
ஆழ்ந்திட அம்மக ேவதி இயற்றலும் அது ேபாழ்தில் $கந்த.02355.1
தாழ்ந்திடு நCத்தம் எழுந்திட நாடிய தனிேவந்தன் $கந்த.02355.2
சூழ்ந்தன( நுங்கைள உண்குவ( மீ து எழல் துணிபு அன்ேற $கந்த.02355.3
ேபாழ்ந்தைன பாதலேமக என அவ்வழி ேபாகிற்றால். $கந்த.02355.4
ேபாதலும் அப்புனல் அவ்வழி கீ ழிைட ேபாகின்ற $கந்த.02356.1
பாதலம் ஈறு எனும் ஏழ் நிைலேயா( அது பாராநின்று $கந்த.02356.2
ஈது இவண் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளது என் என
அற்புத இயல் எய்தாப் $கந்த.02356.3
ேபது உறுகின்றன( தCங்கு இது என்று பிடித்தாராய். $கந்த.02356.4

சீறு அr மா முகன் முன்னவன் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திறன் ேமேலான் $கந்த.02357.1
மாறு அகல் குண்டம் அது இவ்வைக நாப்பண் வகுப்பித்ேத $கந்த.02357.2
நூறுடன் எட்டது சூழ்தர ஆக்குபு நுவல் ேவதி $கந்த.02357.3
ேவறும் ஒ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) எட்டைவ சுற்ற விதிப்பித்தான்.
$கந்த.02357.4
மூவைக ேவதியும் ஆனபின் ேவள்விைய முயல்வானாய் $கந்த.02358.1
ஆவது ஒ( பல் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிைனந்தனன் அருள்
யாையப் $கந்த.02358.2
பாவைன பண்ணலும் அங்கு அது கண்டனள் பrவு எய்தித் $கந்த.02358.3
ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.) ேதவனது இன் அருளால் இைவ
ேச(விப்பாள். $கந்த.02358.4
சீயம் வயப்புலி யாளிெயாடு எண்கு திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ைகம்மாப் $கந்த.02359.1
பாய் பr ெசச்ைசகள் ஆதிய ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பன்மாவின் $கந்த.02359.2
தூய புழுக்கலின் ஊன் அவி ேநமி ெதாகுப்பித்தாள் $கந்த.02359.3
ஆய உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) குருதிக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தன்ைனயும்
அம(வித்தாள். $கந்த.02359.4
பழிதரும் எண்ெணய் எனும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஓ( இைட பயில் வித்தாள்
$கந்த.02360.1
இழுது எனும் வாrதி தானும் ஒ( சாrல் இருப்பித்தாள் $கந்த.02360.2
ெதாழு தகு பால் தயி( ேநமியும் ஓ( இைட ெதாகுவித்தாள் $கந்த.02360.3

வழி தரு மட்டு எனும் ேவைலயும் ஓ( இைட வருவித்தாள். $கந்த.02360.4
ஐயவி கா( உறு தCம்_ெப.அ.(தCம்_ெப.அ.) கறிேய முதல் அழல் காலும் $கந்த.02361.1
ெவய்யன பல்வளன் யாைவயும் ஓ( புைட மிகுவித்தாள் $கந்த.02361.2
ெநய் உறும் உண்டியின் மால் வைர ஓ(புைட நிைறவித்தாள் $கந்த.02361.3
ைமயறு ெதால்பசு யாைவயும் ஓ( புைட வருவித்தாள். $கந்த.02361.4
அரும் ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) நாயகம்
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவதியின் அகல் நாப்பண்
$கந்த.02362.1
வரும் பrசால் நிறு வுற்றிட ேமல் உய( வடிவாகிப் $கந்த.02362.2
ெபரும் புவி உண்டு உமிழ் கண்ண பிரான் துயில் ெபற்றித்தாய் $கந்த.02362.3
உரம் ெபறு வச்சிர கம்பம் அது ஒன்றிைன உய்த்திட்டாள். $கந்த.02362.4
ெதrதரு ெசந்ெநலின் வால் அr ஓ( புைட ெசறிவித்தாள் $கந்த.02363.1
அrசனம் நCவிய தண்டுலம் ஓ( புைட அைமவித்தாள் $கந்த.02363.2
மருமல( மான் மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) ஆதிய ஓ( புைட வருவித்தாள் $கந்த.02363.3
சுருைவயும் நCடு தருப்ைபயும் ஓ( புைட ெதாகுவித்தாள். $கந்த.02363.4
ஆலம் உயி(க்கும் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல தாருவின் அணிெகாம்ப(
$கந்த.02364.1
வாலிதின் ெமய்ச் சமிைதக் குலமாம் என வைரேய ேபால் $கந்த.02364.2
சால மிகுத்தனள் ஓ( புைட ேவள்வி தனக்கு என்று ஓ( $கந்த.02364.3
பாலின் நிைரத்தனள் ெகாள் கலம்
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) படி எல்லாம். $கந்த.02364.4

ெபான்னின் அகம் ெதாறும் ெவள்ளி முைளத்திடு
ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) ேபால் $கந்த.02365.1
ெசம் ெநலின் உற்றிடும் தCம்_ெப.அ.(தCம்_ெப.அ.) ெபாr ஓ( புைட ெசறிவித்ேத
$கந்த.02365.2
துன்னிய ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) முதிைரக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ஓ( புைட
தூ(த்திட்டாள் $கந்த.02365.3
பின்னரும் ேவண்டுவ யாைவயும்
நல்கினள்_வி.மு.(நல்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அள்_பட(.ஒரு.) ெபருமாைய.
$கந்த.02365.4
மூவைக ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேயாசைன எல்ைலயின் முரண் ேவள்விக்கு
$கந்த.02366.1
ஆவன நல்கினள்_வி.மு.(நல்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அள்_பட(.ஒரு.) ேபாதலும் யாய்
ெசயலது ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02366.2
ஓவிது யாrன் முடிந்திடும் ேவண்டுவ உய்த்தாேள $கந்த.02366.3
ஏவரும் எண்ண_குைற.எச்.(எண்ணு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இவ்ேவள்வி
இயற்றுவன் இனி என்றான். $கந்த.02366.4
ஊன் புகு பல்வைக ஆவியும் ஈண்டிய உலகு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.02367.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) புகு தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) விறல்_ெப.(விறல்_ெப.)
காட்டிய நாட்டிய தாணுப் ேபால் $கந்த.02367.2
ேமல் புகு சூரன் நடுத்திகழ் ேவதியின் மிகு நாப்பண் $கந்த.02367.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) புகு வச்சிரக் கம்பம் நிறCஇயினன் வலிதன்னால்.
$கந்த.02367.4
வச்சிர கம்பம் நிறCஇயின பின்ன( மகம்
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02368.1

ெநாச்சியின் நால் திைச வாயில் ெதாறும் ெதாறும் ெநாய்தில் ேபாய் $கந்த.02368.2
அச்சு உறு வரC மடந்ைதைய உன்னி அருச்சித்துச் $கந்த.02368.3
ெசச்ைசகள் ஆதிய ஊன்பலி நல்குபு ெசல்கின்றான். $கந்த.02368.4
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சூரன் ெநாச்சியின்
நாப்பட் ெசறிகின்ற $கந்த.02369.1
கல்ெலன் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெசால் பூத( ெதாைகக்கும் கணம் என்ேற
$கந்த.02369.2
ெசால்லும் ேபயின் பல்குழுவுக்கும் ேசா(வு இன்றி $கந்த.02369.3
ஒல்லும் பான்ைம ஊன்பலி யாைவயும் உதவுற்றான். $கந்த.02369.4
சீற்றத் துப்பில் காளிகளுக்கும் ெதன்பாலில் $கந்த.02370.1
கூற்ைறக் காயும் வயிரவ( தங்கள் குழுவுக்கும் $கந்த.02370.2
ஏற்றத் ேதாடும் அ(ச்சைன ெசய்ேத இனிதாகப் $கந்த.02370.3
ேபாற்றிப் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஊன்பலி
ேவண்டுந புrகுற்றான். $கந்த.02370.4
சூழாம் எட்ேட ஆயிர ேவதி ெதாறு நாப்பட் $கந்த.02371.1
காழா( நஞ்சின் இந்தனம் இட்டுக் கனல் மூட்டித் $கந்த.02371.2
தாழாேம தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) தம்பிய ேராடும் தகு சூரன் $கந்த.02371.3
ஊழால் நாடு உற்று ஊனவி வ(க்கம் உற ேந(ந்தான். $கந்த.02371.4
ேநரும் ேதாறும் எந்ைத தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) நாம ெநறி ெசப்பிச் $கந்த.02372.1
ேசரும்_ெப.எச்.(ேச(-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்பால் அன்ன
அவன்பால் ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உய்த்துச் $கந்த.02372.2

சூரன் பின்ன( இம்மகம் ஆற்றும் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) வல்ேலான்
$கந்த.02372.3
ஆ( என்று உன்னித் தாரகைனப்
பா(த்து_வி.எச்.(பா(_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைறகின்றான். $கந்த.02372.4
ஏற்றம் ேச( இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ேவதிகள் ேதாறும் இைற தாழாது
$கந்த.02373.1
ஊற்றம் ெகாண்ேட ஏகிைன ேவள்வி உலவாமல் $கந்த.02373.2
ஆற்றும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) வல்லவன் நCேய அது வல்ேல $கந்த.02373.3
ேபாற்று_ஏவ.(ேபாற்று_வி.) இங்கு என்னாக்
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிறுத்திப் ேபாகு உற்றான்.
$கந்த.02373.4
அப்பால் ஏகி நூறுடன் எட்டாம் அகல் ேவதி $கந்த.02374.1
துப்பால் எய்தி முன்னைவேய ேபால் ெதாட( ேவள்வி $கந்த.02374.2
தப்பாது ஆற்றிச் சீய முகத்ேதான் தைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02374.3
இப்பால் உற்றிம் மாமகம் ஆற்றாய் இனிது என்றான். $கந்த.02374.4
ெதrய இன்னணம் ெசப்பி அவுண( ேகான் $கந்த.02375.1
அrயின் மா முகத்தாைன அவண் நிறCஇப் $கந்த.02375.2
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) நள்ளுறு ெபற்றியில் ெசய்ததன் $கந்த.02375.3
உrய ேவதியின் ஒல்ைலயின் ேமவினான். $கந்த.02375.4
ேவதி எய்தி விதி உளி அ(ச்சைன $கந்த.02376.1
யாதும் ஓ( குைற இன்றி இயற்றிேய $கந்த.02376.2
மாது ஒ( பங்கு உைட வள்ளைல உன்னிேயா( $கந்த.02376.3

ஏதில் ேவள்வி இயற்றுதல் ேமயினான். $கந்த.02376.4
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) பில்கு நைவ உைடத் தாருவின் $கந்த.02377.1
விஞ்சு சாைக வியன் துணி யாைவயும் $கந்த.02377.2
புஞ்ச ேமாடு ெபாருக்கு என ேவதியில் $கந்த.02377.3
துஞ்சிடும் வைக சூரனும் தூவினான். $கந்த.02377.4
ஆலம் ஆகி அம( தருவின் ெஞலி $கந்த.02378.1
ேகாலின் ஆக்கிய ெகாந்தழல் இட்டு முன் $கந்த.02378.2
ஏலம் ஊட்டி இழுது எனும் மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $கந்த.02378.3
சீல மந்திரத்ேதாடு சிதறினான். $கந்த.02378.4
அன்ன அதன் பின( அம் ெபான் குழிசிகள் $கந்த.02379.1
துன்னு கின்ற துணி படும் ஊன் ெதாைக $கந்த.02379.2
வன்னியின் கண் மரபின் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உய்த்தனன் $கந்த.02379.3
ெசந்நிறக் குருதிக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சிந்திேய. $கந்த.02379.4
ெசய்யது ஓ( மகச் ெசம் தழல் மீ மிைசத் $கந்த.02380.1
துய்ய ஓதனம் ெசால் முைற தூ(த்தனன் $கந்த.02380.2
ெநய்யும் எண்ெணயும் நCடிய_ெப.எச்.(நCடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசாrயும்
$கந்த.02380.3
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) பாலும் ததியும்
விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமல். $கந்த.02380.4
ேமன சாலியின் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ெபாrயின் குைவ $கந்த.02381.1

ஆன நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அழிதரும் ஈற்றினில்
$கந்த.02381.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உலாய மறி கடலாம் எனத் $கந்த.02381.3
ேதனும் ஆலியும் தC மிைசச் சிந்திேய. $கந்த.02381.4
ேதாைர ஐவனம் சூழ் தடத்து உற்ற நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.02382.1
வாரம் எனல் இறும் ெகாடு மற்றவும் $கந்த.02382.2
மூr எள்ளு முதிைரயின் வ(க்கமும் $கந்த.02382.3
ேசர உய்த்தனன் ெநய்க்கடல் சிந்தினான். $கந்த.02382.4
ெகாடிய ஐயவி கூ( கறி ஆதியாப் $கந்த.02383.1
படியில் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) பல
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) யாைவயும் $கந்த.02383.2
ெநடிதும் ஓச்சினன் ேநயம் அது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.02383.3
கடைல வன்னி கவிழ்த்தனன் என்பேவ. $கந்த.02383.4
இன்ன பல்வைக யாவும் இயல்பினால் $கந்த.02384.1
ெபான் உலாம் சைடப் புண்ணியன் தன்ைனேய $கந்த.02384.2
முன்னி ேவள்வி முயன்றனன் ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) ேமல் $கந்த.02384.3
துன்னு சீ(த்தியன் சூரபன் மா என்பான். $கந்த.02384.4
சூரனாம் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அவ்வழிப் ெபரும் வளம்_ெப.(வளம்_ெப.)
சுட்டி $கந்த.02385.1
வரேவள்விைய
C
ேவட்டலும் ெசம் தழல் விைரவின் $கந்த.02385.2
ஆரும் அச்சம் உற எழுந்து மீ ச் ெசன்றன அடுதCப் $கந்த.02385.3

பாைர நுங்கி வான்_ெப.(வான்_ெப.) உலகு எலாம் உண எழும் பrசின். $கந்த.02385.4
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) புக்கு அது மாதிரம் புக்கு அது மலேரான் $கந்த.02386.1
தானம் புக்கது எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகமும் புக்கது தைரக் கீ ழ்
$கந்த.02386.2
ஏனம் புக்கு முன் நாடரும் கழலினால் இயற்றும் $கந்த.02386.3
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) புக்கது ஓ( ேவள்வியின் எழும் ெகாழும் கனேல.
$கந்த.02386.4
பானுவின் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) சுட்டது பனி மதி பதமும் $கந்த.02387.1
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) எனும் படி நின்றவ( பதங்களும் ேமேலா( $கந்த.02387.2
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமக்கு உய( பதங்களும்
சுட்டது புலேவா( $கந்த.02387.3
ேகான் உறும் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) சுட்டது ேவள்வியின் ெகாடும் தC. $கந்த.02387.4
ெசற்று வாசவன் பதந்தைனச் சுட்ட பின் ேசண்ேபாய் $கந்த.02388.1
மற்ைற ேமலவ( பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) எலாம் சுட்டது மருங்கில் $கந்த.02388.2
சுற்று பால( தம் புரங்களும் சுட்டது சூரன் $கந்த.02388.3
அற்றம் இல் வைக ஆற்றிய ேவள்வி உள் அனேல. $கந்த.02388.4
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) எண் இல தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புr காசிப முனிவன்
$கந்த.02389.1
பாலன் ஈண்ைடயில் வலியிேனா( மகம் அது பயில $கந்த.02389.2
ஏல நCடு தC உலகு எலாம் உருக்கியது என்னில் $கந்த.02389.3
ேமலவன் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பrசு எலாம்
யாவேர விதிப்பா(. $கந்த.02389.4

கா( மைறத்தன கதி( மதி மைறத்தன கrேயான் $கந்த.02390.1
ஊ( மைறத்தன அயன் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) மைறத்தன உலவா $கந்த.02390.2
நC( மைறத்தன ெநருப்ைபயும் மைறத்தன நCடும் $கந்த.02390.3
பா( மைறத்தன இைட இைட எழும் புைகப் படைல. $கந்த.02390.4
ெசாற்ற ேவதி இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இயற்ைகயால் எrந்தது சூரன்
$கந்த.02391.1
பிற்ைற ேயா(கள் தம் எட்டு நூறு ஆயிர ேபதம் $கந்த.02391.2
உற்ற ேவதிகள் யாைவயும் எrந்தன ஒருங்ேக $கந்த.02391.3
முற்றும் வன்னிகள் இறுதி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உலகின் ெமாய்த்து எனேவ.
$கந்த.02391.4
ேவள்வி இத்திறம் சூ( புr தன்ைமைய விைரவில் $கந்த.02392.1
ேகள்வியால் உண( இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேகடு $கந்த.02392.2
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாடினன் முடிப்பரும் தன்ைமயில்
துளங்கி $கந்த.02392.3
ஆழ்வது ஓ( துய(க் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இைட அழுந்தினன் அய(ந்ேத.
$கந்த.02392.4
சூன் முகக் ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) ேமனியும் முனிவர( ெதாைகயும்
$கந்த.02393.1
நான் முகத்தனும் சூரபன் மன் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
நாடிப் $கந்த.02393.2
பான்ைம மற்று இது யாவேர புrவ( இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பதகன்
$கந்த.02393.3

ேமன்ைம ெபற்றிட முயன்றனன் ெகால் என ெவருண்டா(. $கந்த.02393.4
இந்த வண்ணத்தின் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பதினாயிரம் யாண்டு $கந்த.02394.1
முந்து சூ( தனது இைளஞேராடு அருமகம் முயல $கந்த.02394.2
அந்தி வா( சைடக் கண்ணுதல் நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) மலன்
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) பால் $கந்த.02394.3
வந்திலான் அது ேத(ந்தனன் நிருத( ேகான் மாேதா. $கந்த.02394.4
கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) பரன் அருள் ெசயாத் தன்ைமைய கருத்தில்
$கந்த.02395.1
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ெசயற்கு உறுவேனா சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) என
இைசயாப் $கந்த.02395.2
பண்ணும் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) பின்னவ(
தங்கள் பால் பணித்து $கந்த.02395.3
விண்ணகத்தின் மீ ச் ெசன்றனன் கடவுள( ெவருவ. $கந்த.02395.4
வானகத்து இைட நிற்புறு சூரபன்மா ஆம் $கந்த.02396.1
தானவ(க்கு இைற வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெகாேட ஈ(ந்து தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
ெமய்யின் $கந்த.02396.2
ஊன் அைனத்ைதயும் அங்கி ேமல் அவி என ஓச்சிச் $கந்த.02396.3
ேசாைன ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) குருதிைய இழுது எனச் ெசாrந்தான். $கந்த.02396.4
ேசாr ெநய்யவா ஊன்கேள அவியவாச் சூரன் $கந்த.02397.1
வரC மா மகம் புr உழித் தனது ெமய்ம் மிைச ஊன் $கந்த.02397.2
ஈர ஈரேவ முன்ைனயின் வள(தலும் இது கண்டு $கந்த.02397.3

ஆரும் அச்சு உறத் ெதழித்தனன் விம்மிதம் ஆனான். $கந்த.02397.4
சிந்ைதயில் ெபரு மகிழ்ச்சியன் ஆகி இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ெசய்ைக
$கந்த.02398.1
எந்ைத அற்புறு நிைலயேதா என மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) எண்ணா
$கந்த.02398.2
மந்தரப் புய நிருத( ேகான் பின்னும் அம்மரபால் $கந்த.02398.3
அந்தரத்து இைடத் தைசப் ெபரு ேவள்விைய அய(ந்தான். $கந்த.02398.4
ஆண்டு ஒ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) இம்மகம் அந்தரத்து இயற்ற $கந்த.02399.1
நCண்ட_ெப.எச்.(நCள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாலுடன்
நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) ேதட அரும் நிமலன் $கந்த.02399.2
ஆண்டும் வந்திலன் சூரன் அத்தன்ைம கண்டு அழுங்கி $கந்த.02399.3
மாண்டு ேபாவேத இனிக் கடன் என மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) வலித்தான்.
$கந்த.02399.4
உன்னி இத்திறம் சூரபன்மா எனும் ஒருவன் $கந்த.02400.1
வன்னி சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆதி குண்டத்து
இைட வதிந்து_வி.எச்.(வதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02400.2
ெசம் நிறத்ததாய் ஆைணயால் அங்கியில் சிைதயாக் $கந்த.02400.3
ெகான்னுைனத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) வச்சிர கம்பம் ேமல் குதித்தான்.
$கந்த.02400.4
கடிதின் உச்சிநின்று உருவிேய வச்சிர கம்பத்து $கந்த.02401.1
அடிதனில் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சூரபன்மன்மா
எனும் அவுணன் $கந்த.02401.2
படிவம் உற்று நுண் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) உற உளம் பைத பைதத்து $கந்த.02401.3

முடிய_குைற.எச்.(முடி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மற்றது கண்டனன் மடங்கல் மா
முகத்ேதான். $கந்த.02401.4
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைலயின் உளம் பைத
பைதத்தது கண்கள் $கந்த.02402.1
மண்டு ேசாrநC( கான்றன கரங்களும் வாயும் $கந்த.02402.2
குண்ட ேவள்வியில் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இட்டன குறிப்ேபா(
$கந்த.02402.3
உண்டு ேபாலும் என்று ஐயுற ஒதுங்கியது உயிேர. $கந்த.02402.4
துய(ப் ெபரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நடு உற ஆழ்ந்து
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) உண(ச்சி $கந்த.02403.1
அய(த்து மால் வைர யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) எனம் அறிந்தனன்
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) $கந்த.02403.2
ெபய(த்தும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழிப் பைத பைதத்து
அலமந்து ெபrதும் $கந்த.02403.3
உயி(த்து வாய் திறந்து அன்னவன் புலம்புதல் உற்றான். $கந்த.02403.4
மாைய தரும் புதல்வா மா தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெசய் காசிபற்கு $கந்த.02404.1
ேநயம் உருகா நிருத( குலத்து இைறவா $கந்த.02404.2
காயம் உடன் நின்ைன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) காேணனால் எங்கு
ஒளித்தாய் $கந்த.02404.3
தாயும் தைல_ெப.(தைல_ெப.)
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தந்ைதயும் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) தானவைர $கந்த.02405.1

ஆயும் தைலவனும் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ஆவியும் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
என்று இருந்ேதாய் $கந்த.02405.2
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அங்கு அதைன நிைனயாது இறந்தைனேய $கந்த.02405.3
மாயும் சிறிேயா(க்கு மற்று இங்கு ஓ( பற்று உண்ேடா. $கந்த.02405.4
வரேன
C
தானவ(க் குள் மிக்ேகாேன மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) புகழ்ச் $கந்த.02406.1
சூரேன நின்ேபால் ெதாடங்கி இந்த ேவள்விதைன $கந்த.02406.2
ஆ( அேனகம் ைவகல் ஆற்றினா( ஆற்றிய நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.02406.3
ஈர ேநயம் ெகாள்ளாது_எதி(.ம.வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ஆத்_எதி(.ம.+உ_பட(.ஒரு.)
எம்ைம அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகிைனேய.
$கந்த.02406.4
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) கண் அருள் இல்லா நC(ைம உணராய் பல்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கந்த.02407.1
புன் கண் உறுவாய் புரம் மூன்று முன் எrத்த $கந்த.02407.2
வன் கணைரக் குறித்ேத மாமகம்
ெசய்தாய்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) அதற்ேகா $கந்த.02407.3
உன் கண் உளதாம் உயி( அதைனயும் ெகாண்டனேர. $கந்த.02407.4
உன்ேபாலுயி( விட்டு உய( மகம் ெசய்ேதாரும் அரன் $கந்த.02408.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ேபால் அருளாத் தைகைமயரும் ஆங்கு அைவ கண்டு
$கந்த.02408.2
என் ேபால் உயி( ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்ேதாரும் இல் இவருள் $கந்த.02408.3
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) ஓடிய மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) வன் கண்ண(
ஆ( ஐயா. $கந்த.02408.4

ஈசன் அருளால் எr ேவள்விைய ஓம்பிப் $கந்த.02409.1
ேபச_குைற.எச்.(ேபசு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அrய வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.)
தைனப் ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நமது உயிரும்
$கந்த.02409.2
ஆசு இல் வளனும் அகற்றுவ( என்ேற அய(ந்த $கந்த.02409.3
வாசவனும் இன்ேறா மனக் கவைல தC(ந்ததுேவ. $கந்த.02409.4
எல்லாரும் ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எr ேவள்விைய
ஓம்பிப் $கந்த.02410.1
பல்லாயிரம் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) பழகி எமக்கும் இது $கந்த.02410.2
ெசால்லாது_எதி(.ம.வி.எச்.(ெசால்_வி.+ஆத்_எதி(.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) இறந்தாய்
துைணவராய் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) உடேன $கந்த.02410.3
ெசல்லா( இவ( என்று சிந்ைத தனில் ெகாண்டைனேயா. $கந்த.02410.4
ஈண்டாரும் காண எrயின் இைடத் தம்பம் மிைச $கந்த.02411.1
வண்டாய்
C
உயி( ேபாய் விளிந்தாய்
மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வன்கண் $கந்த.02411.2
பூண்டாய் நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ெமய்யும் ஒளித்தாய் புலம்பும்
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $கந்த.02411.3
மாண்டாலும் உன்றன் மதி வதனம் காண்ேபாேமா. $கந்த.02411.4
என்று இன்னன ெசாற்று இரங்கி அrமுகத்ேதான் $கந்த.02412.1
முன் தன்ைன நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
முைல_ெப.(முைல_ெப.)
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) காணாக் $கந்த.02412.2

கன்று என்னத் வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
அழுங்கக்
கண்டு அதைனத் தாரகனும் $கந்த.02412.3
குன்று என்னத் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ைக குைலத்து அரற்றி வழ்ந்தனேன.
C
$கந்த.02412.4
வழ்ந்தான்
C
உயி(த்தான் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ேவள்விக் களம் முற்றும்
$கந்த.02413.1
சூழ்ந்தான் புரண்டான் துைளக்ைகயினால் நிலத்ைதப் $கந்த.02413.2
ேபாழ்ந்தான் எனேவ புைடத்தான் துய(க் கடலுள் $கந்த.02413.3
ஆழ்ந்தான் விண்_ெப.(விண்_ெப.) அஞ்ச அரற்றினான் தாரகேன. $கந்த.02413.4
சிங்க முகனும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெகழுவு தாரகனும் $கந்த.02414.1
தம் கண் முதல்வன் தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) உற்றது
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02414.2
அங்கண் அரற்ற அது கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தானவ(கள் $கந்த.02414.3
ெபாங்கும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேபால் ெபாருமிப் புலம்பினேர. $கந்த.02414.4
தாரகனும் சீயத் தனி வரனும்
C
அவுண( $கந்த.02415.1
ஆரும் ெநடிேத அரற்றும் ஒலி ேகளாச் $கந்த.02415.2
சீrல் வியன் உலகில் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ேகான் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
ஒற்றால் $கந்த.02415.3
சூரன் மகத்தCயில் துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) உண(ந்தான். $கந்த.02415.4
தண்டா( அகலச் சதமகத்ேதான் தானவ( ேகான் $கந்த.02416.1
விண்டான் எனேவ விளம்பும் ெமாழி ேகளா $கந்த.02416.2

அண்டா மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) எனும் ஆ( கலியில் ேப( அமுதம்
$கந்த.02416.3
உண்டான் எனேவ தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உள்ளம் குளி(ந்தனேன.
$கந்த.02416.4
சிந்ைத குளி(ந்து_வி.எச்.(குளி(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசறியும் உேராமம்
சிலி(த்து $கந்த.02417.1
முந்து துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) முழுதும் ெதாைலத்து எழுந்து $கந்த.02417.2
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புைட சூழும் வாேனாருடன்
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) $கந்த.02417.3
தந்தி மிைச எய்தித் தனது உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) நCங்கினேன. $கந்த.02417.4
ெபான் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) நCங்கிப் புைரதC( மதிக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
$கந்த.02418.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) நCங்கிப் தபனன்
பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.02418.2
துன்னும் அவுண( துயரும் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
காண்பான் $கந்த.02418.3
மின் உலவு ேமக வியன் பதத்தில் வந்தனேன. $கந்த.02418.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) நாட( தங்களுடன் ேவள்விக்கு இைற விசும்பின்
$கந்த.02419.1
நண்ணா மகிழா நைகயாத் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
தவத்ைத_ெப.(தவம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) $கந்த.02419.2
எண்ணா வியவா இரங்கும் அவுண( தைமக் $கந்த.02419.3
கண்ணார ேநாக்கிக் களிப்புற்று நின்றனேன. $கந்த.02419.4

நின்றெதாரு காைல_ெப.(காைல_ெப.) நிருத( உடன் அரற்றித் $கந்த.02420.1
துன்று துய( மூழ்கிச் ேசா(கின்ற சீயமுகன் $கந்த.02420.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என் உயி( ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நான் இருப்பேத இங்ஙன் $கந்த.02420.3
என்று கடிது மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.)
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எழுந்தனேன. $கந்த.02420.4
அன்ன திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அவுணன் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) என்று
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) அகன் $கந்த.02421.1
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) பலவும் தனது ெசம்ைக வாளால் ஈ(ந்து $கந்த.02421.2
முன்னம் முதல்வன் முயன்ற_ெப.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபருேவள்வி $கந்த.02421.3
வன்னி அதனுள் மறம்_ெப.(மறம்_ெப.)
ேபசி_வி.எச்.(ேபசு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இட்டனேன. $கந்த.02421.4
ஈ(ந்து தைலகள் எrயில் இடும் முன்ன(ச் $கந்த.02422.1
ேச(ந்த_ெப.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அைனயான் சிரங்கள் அைவ
முழுதும் $கந்த.02422.2
ேப(ந்தும் அrந்து பிறங்கு தழலின் இைட $கந்த.02422.3
ேந(ந்து தனி நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) நிருத(க்கு
இைறேயாேன. $கந்த.02422.4
முன்ேனான் எழுந்து முயலும் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேநாக்கிப் $கந்த.02423.1
பின்ேனான் தனது ெபரும் சிரமும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
ெகாய்து_வி.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02423.2

மன்ேனான் மகம் இயற்றும் வான்_ெப.(வான்_ெப.) தழலின் உள் இட்டான்
$கந்த.02423.3
அன்ேனா எனேவ அவுண( குழு இரங்க. $கந்த.02423.4
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) தைன அrந்து ெசம் தழலின் நாப்பண் இடு $கந்த.02424.1
முன்னம் அது ேபால் ேவேற முைளத்து எழலும் $கந்த.02424.2
பின்னும் அைனயான் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபற்றி தைனேய புrய
$கந்த.02424.3
அன்ன படிகண்ட அவுண( தமில் சிலேர. $கந்த.02424.4
தங்கள் சிரமும் தனிவாளினால் துணியா $கந்த.02425.1
அங்கி மிைச இட்டும் அதன் கண் உற வழ்ந்தும்
C
$கந்த.02425.2
அங்கி உயி( அதைன மாற்றிடலும் சூரன் ேபால் $கந்த.02425.3
சிங்க முகனும் எrெசல்லத் துணிந்தனேன. $கந்த.02425.4
ேமானத்தின் ேவள்வி முயன்றது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) முன்னவன் ேபால்
$கந்த.02426.1
வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) எழுவான் வலித்து மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
ெகாண்டிடலும் $கந்த.02426.2
கானக் கடுக்ைக கைல மதி ேச( ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
சைட $கந்த.02426.3
ஞானப் ெபாடி புைனயும் நாதன் அது கண்டனேன. $கந்த.02426.4
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கைற மிடற்றுக்
கண்ணுதேலான் சுந்தரைன $கந்த.02427.1
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) முதேலா( வியப்பேவ ெவண்ெணயில் ஆட்
$கந்த.02427.2

ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
பனவக் ேகாலம் தைனத் தrத்துத் $கந்த.02427.3
தண்டும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைக தனில்
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வந்தனேன. $கந்த.02427.4
அங்கண் மகேவதி அணித்தாகேவ குறுகிச் $கந்த.02428.1
சிங்க முகைனச் சிவெபருமான் கண் உற்ேற $கந்த.02428.2
இங்கு மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நC( எவரும் இரங்கு கின்றC(
$கந்த.02428.3
நுங்கள் பrசு நுவலும் என ெமாழிந்தான். $கந்த.02428.4
எந்ைத ெபருமான் இயம்ப அது நாடித் $கந்த.02429.1
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) அைனயா( தமிேயம் துய( கண்டு $கந்த.02429.2
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வினவுகின்றா( மற்று இங்கு
இவ( அருள் ேச( $கந்த.02429.3
சிந்ைதயின( என்று சீயமுகன் உன்னினேன. $கந்த.02429.4
உன்னி அமலன் உகள மல(ப் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) ேமல் $கந்த.02430.1
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) பலவும் ெசறியப்
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந்து எம் $கந்த.02430.2
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) வருவாயும் எமது வரன் முைறயும் $கந்த.02430.3
பன்னி இடுவன் எனேவ பக(கின்றான். $கந்த.02430.4
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) ஆவான் காசிபேன தாயும் மாைய
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) என்பான் $கந்த.02431.1
ைமந்த( யாங்கள் ஒருமூவ( மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) பின்னும்
பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) உண்டால் $கந்த.02431.2

எம் தம் அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.) பணி தன்னால் யாங்கள் ஈசன் தனக்காக
$கந்த.02431.3
இந்த வனத்தில் மூவரும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ேவள்வி தன்ைன
இயற்றினேம. $கந்த.02431.4
அங்கு அப்பrேச யாண்டுபல அகல மகத்ைத ஆற்றிடவும் $கந்த.02432.1
கங்ைகச் சைடேயான் முன் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கருைண சிறிதும் ெசய்திலன் ஆல் $கந்த.02432.2
எங்கட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) முன்னவன் ஆம் இகல்
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சூரன் அது நாடி $கந்த.02432.3
மங்குல் ெசறியும் வானில் ேபாய் வாளால் தைச ஈ(ந்திட்டனேன. $கந்த.02432.4
மின் ேபால் இலங்கும் வாளால் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெமய்யின் தைசகள்
ஈ(ந்து உளத்தில் $கந்த.02433.1
துன்ேபா( இைறயும் இல்லாத சூரன் மகத் தC மிைச இடலும் $கந்த.02433.2
முன் ேபால் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஊன் வள(ந்திடேவ பின்னும் அஃேத
முயன்று_வி.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அதன் பின் $கந்த.02433.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ேபால் ஒளி(வச் சிரகம்பத் தைல_ெப.(தைல_ெப.)
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
உருவித் தழல் புக்கான்.
$கந்த.02433.4
புக்கு முன்ேனான் ஈறு ஆகிப் ேபாந்த காைல_ெப.(காைல_ெப.) யாங்கண்டு
$கந்த.02434.1
மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) மனத்தில் துய(
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவருவிப்
புலம்பி_வி.எச்.(புலம்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எமது உயிரும் $கந்த.02434.2
ஒக்க விடேவ நிைனந்ேதம் ஆல் உம்ைமக் கண்ேடா( இைற தாழ்த்ேதாம்
$கந்த.02434.3

தக்கது இது நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) வரன் முைறயும் தமிேயம்
துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) என ெமாழிந்தான். $கந்த.02434.4
ெமாழிந்த காைல_ெப.(காைல_ெப.) அங்கண்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முக்கண் இைற
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) முன்ேனான் ேபால் $கந்த.02435.1
ஒழிந்து நCரும் மாயாேத உமது சூரன் தைன இன்ேன $கந்த.02435.2
அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தC உள்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுவித்து அருள்
ெசய்கின்றாம் அது காண்டி( $கந்த.02435.3
கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசாகம் விடுதி( எனாக் கங்ைக
தன்ைன நிைனந்தனேன. $கந்த.02435.4
முன்னாள் அம்ைம அங்குலியின் முைளத்த கங்ைக தனில் எம்ேகான்
$கந்த.02436.1
மின்னா( சைடயில் கரந்தனேவ அன்றி மகவான் விrஞ்சன் மால் $கந்த.02436.2
என்னா நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மும்ைமயின் ஓ(
இருக்ைக ேதாறும் அளித்து அவற்றுள் $கந்த.02436.3
ெபான் நாட்டு இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நதி தன்ைனப்
புந்தி மீ தில் உன்னினேன. $கந்த.02436.4
மாேயான் தன்பால் முன்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வலிேச( தண்டம்
ஏந்திவரும் $கந்த.02437.1
தூேயான் உன்ன அக்கங்ைக துண் என்று
உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துளங்கி
விண்ேணா(_ெப.(விண்ேணா(_ெப.) $கந்த.02437.2

ஆேயா( எவரும் ெவருக் ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அளப்பு இல் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ(த்து எழுந்து
$கந்த.02437.3
ேசேயா( எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அணித்து ஆகத் திைசேயா( அஞ்சச்
ெசன்றதுேவ. $கந்த.02437.4
ேமல் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விண்_ெப.(விண்_ெப.)
உலகு அைனத்தும் விைரவில் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேமதினியின் $கந்த.02438.1
பாலாய் எங்கள் பிரான் பதங்கள்
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பணியால் பட( ெசம் தC
$கந்த.02438.2
ஏலா நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நடுக் குண்டத்து
இைடேய புகலும் எறிகடல் வாய் $கந்த.02438.3
ஆலாலம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உதித்தது என அவுண(
ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) ஆ(த்து எழுந்தான். $கந்த.02438.4
ெதான்ைம ேபால ேவதியினில் சூரபன்மாத் ேதான்றலும்
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $கந்த.02439.1
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அrமுகனும் தாரகப் ேப( வரனும்
C
ஆய் $கந்த.02439.2
இன்ைம ெகாண்ேடா( ெபரும் வளம்_ெப.(வளம்_ெப.)
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ன மகிழ் உற்று
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இலா $கந்த.02439.3
வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) எய்திக் கடிது ஓடி மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.)
பதேமல் வணங்கினேர. $கந்த.02439.4

தம் ேகான் தன்ைனப் பின்ேனா(கள் தாழும் ெசயைலத் தானவ(கண்டு
$கந்த.02440.1
எங்ேகான் வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) வந்தான் என்று
எவரும் ேகட்ப எடுத்து இயம்பிப் $கந்த.02440.2
ெபாங்கு ஓதம் ேச( கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மதியப் புத்ேதள் வரவு_ெப.(வரவு_ெப.)
கண்டது என $கந்த.02440.3
அம் ேகாைதயினால் வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.)
என்றவைனப் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஆ(த்தனேர. $கந்த.02440.4
எண் ேமல் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிருத(
குழாம் ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எr
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு சூரன் $கந்த.02441.1
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ேமல்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திறம்_ெப.(திறம்_ெப.)
காணூஉ_வி.எச்.(காண்_வி.+ண_இ.க.+_வி.எச்.குறி.) வாேனா( ெதாைகயும்
மகபதியும் $கந்த.02441.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ேமல்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புயல்_ெப.(புயல்_ெப.)
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வியன்
ேகாகிலம்_ெப.(ேகாகிலம்_ெப.) ேபால் ெவருவித்தம் $கந்த.02441.3
முன் ேமல் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.) ஒடும் ஓடித் தம் ஊ( உற்றனேர. $கந்த.02441.4
அரந்ைத தைன இகந்த இரு துைணவ(களும் பாங்க( உற அவுண(
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $கந்த.02442.1
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பல வாழ்த்து எடுப்பச் சூரபன்மன்
திகழ் ேவைல படியும் வானும் $கந்த.02442.2

நிரந்த புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கங்ைக தைன வருவித்து மைறயவன் ேபால்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம்மான் $கந்த.02442.3
கரந்து தைன உண(கின்ற உருவிேனாடு ேதான்றினன் ஆல் ககனம் மீ ேத.
$கந்த.02442.4
நாr பாகமும் இைமயா முக்கண்ணும் திருப்புயங்கள் நான்கும் ஆகி $கந்த.02443.1
மூr மால் விைட ேமல் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எம் ெபருமான் ேமவுதலும் உன்னி ேநாக்கிப் $கந்த.02443.2
பாrன் மீ மிைச வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந்து பலமுைறயும்
பரவிப் ேபாற்றிச் $கந்த.02443.3
சூரன் ஆராத ெபரு மகிழ் சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
துைணவெராடும் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்றான்.
$கந்த.02443.4
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புகழ் சூரபன்மன்
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நைம உன்னி ெநடிது காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) $கந்த.02444.1
வன் திறன் மாமகம் ஆற்றி எய்த்தைன ஆல் ேவண்டுவது என் வகுத்தி என்னப்
$கந்த.02444.2
ெபான் திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மல(க் கமலப்
ெபாகுட்டு உைறேவான் முதலிய புத்ேதளி( யாரும் $கந்த.02444.3
இன்று எமது தைலைம எலாம் ேபாயிற்றால் என இரங்க இதைனச் ெசால்வான்.
$கந்த.02444.4
ெகான்னாரும் புவிப்பாலாய்ப் பல புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அண்டக் குழுவுக்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.02445.1

மன் ஆகி உறல் ேவண்டும் அைவ காக்கும் தனி ஆழி வரலும் ேவண்டும்
$கந்த.02445.2
உன்னா முன் அைவ அைனத்தும் ெசல்லுவதற்கு ஊ(திகளும் உதவல் ேவண்டும்
$கந்த.02445.3
எந் நாளும் அழியாமல் இருக்கின்ற ேமனியும் எற்கு ஈதல் ேவண்டும். $கந்த.02445.4
அைல ஆழி மிைசத் துயில் கூ( பண்ணவேன முதேலா(கள் அம( ெசய்தாலும்
$கந்த.02446.1
உைலயாது கடந்திடு ேப( ஆற்றெலாடும் பல பைடயும் உதவல் ேவண்டும்
$கந்த.02446.2
ெதாைலயாேம எஞ்ஞான்றும் இருந்திடலும் ேவண்டும் எனச் சூரன் ேவண்டக்
$கந்த.02446.3
கைலயா( ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மதி மிைலச்சும் ெசம் சடிலத் தனிக்
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) கருைண ெசய்வான். $கந்த.02446.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) தனக்கு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேகாடி அண்டங்களுள்
உளவாகும் மற்று அவற்றுள் $கந்த.02447.1
அண்டம் ஓ( ஆயிரத்து எட்டு நூற்று எட்டு ஆள்க என அருளால்
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02447.2
எண் ெதாைக ெபற்றிடு கின்ற அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அண்டப் பரப்பு எங்கும்
ஏகும் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $கந்த.02447.3
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெபற்றிடுகின்ற இந்திர
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) அது என்னும் ேதரும் நல்கி. $கந்த.02447.4
எண்ணு பல புவனங்கள் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அண்டத் ெதாைக தன்ைன என்றும் ேபாற்றக் $கந்த.02448.1
கண்ணனது ேநமியினும் வலிெபறும் ஓ( அடல் ஆழி கடிதின்
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02448.2

அண்ணல் உறு சின ேவற்றுக் ேகாளr ஊ(தியும்
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அகிலத்து
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $கந்த.02448.3
விண்ணவ(கள் யாவருக்கும் அன்று முதல் முதல்வனாம் ேமன்ைம நல்கி.
$கந்த.02448.4
ேமல் திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வானவைரத்
தானவைர ஏனவைர ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.)
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02449.1
ஆற்றெலாடு ெபருந்திறலும் பாசு_ெப.(பாசு_ெப.) பத மாப்பைடேய ஆதி ஆகித்
$கந்த.02449.2
ேதாற்றம் உறு கின்ற ெதய்வப்பைட அைனத்தும் எந் நாளும் ெதாைலந்திடாமல்
$கந்த.02449.3
ஏற்றம் மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வச்சிரம்
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேமனியும்
உதவி இதற்குப் பின்ன(. $கந்த.02449.4
ஆறு ேச( கங்ைக தைன விண்_ெப.(விண்_ெப.) உலகு தனில் ஏவி அக்கங்ைகக்கும்
$கந்த.02450.1
கூறுேச( ெபருேவள்விச் ெசம் தழற்கும் ேதாற்றம் எய்திக் குலவும்
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $கந்த.02450.2
வறு
C ேச( ெபரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேபால் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
பதினாயிரம் ேகாடி ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02450.3
தாறு பாய் கr திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத( வயப்புரவி அவுண( எனும்
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) நல்கி. $கந்த.02450.4
துன்னுறு ெபரும் புகழ்ச் சூரபன்மனுக்கு $கந்த.02451.1

இன்னேதா( அருள் புrந்திட்ட எல்ைலயில் $கந்த.02451.2
அன்னவற்கு இைளஞ( வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழத் $கந்த.02451.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) நிக( இல்லேதா( தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.)
கூறுவான். $கந்த.02451.4
சூரன் என்பவன் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இைண ேபாலேவ $கந்த.02452.1
வரம்_ெப.(வ
C
ரம்_ெப.)
C
எய்தி
விளங்கி_வி.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நூற்று எட்டு உகம்
$கந்த.02452.2
சீrன் ேமவுதி( ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.) யாைரயும் $கந்த.02452.3
ேபாrல் ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புறம்தரக்
காண்டிரால். $கந்த.02452.4
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) யாவரும்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதாழப்படும் $கந்த.02453.1
மூவ( ஆகி ெமாழிந்திடும் நுங்கைளத் $கந்த.02453.2
தாவிலாத நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) சத்தி ஒன்ேற அலால் $கந்த.02453.3
ஏவ( ெவல்பவ( என்று விளம்பி ேமல். $கந்த.02453.4
ஈறு உறாத விரதமும் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெபய( $கந்த.02454.1
கூறு ெதய்வப் பைடயும் ெகாடுத்திடா $கந்த.02454.2
ேவறு ேவறு மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருள்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமல் $கந்த.02454.3
ஆறு ேச( சைட ஆண் தைக ஏகினான். $கந்த.02454.4
அற்று ஆகின்ற ேவைலயின் முன்ேனா( அரணம் ேபால் $கந்த.02455.1

சுற்றா நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தானவ( தம் ேகான் ெதாைலவில் சீ( $கந்த.02455.2
ெபற்றான் என்னும் தன்ைமைய உன்னிப் ெபரு வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.)
$கந்த.02455.3
உற்றா( ஒல் என்று ஆ(த்தன( ஆற்ற உவப் ெபற்றா(. $கந்த.02455.4
ஊழியில் ேவதன் கண் துயில் ேவைல உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) சூழ் $கந்த.02456.1
ஆழிகள் ஏழும் ஆைணயின் நிற்றல் அது
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02456.2
மாைழ ெகாள் ேமருச் சுற்றியது என்ன மகத்து எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
$கந்த.02456.3
சூழ் அறல் நCங்கிச் சூ( முதல் தன்பால் துன்னுற்றா(. $கந்த.02456.4
கண்டா( ஆ(த்தா( கான் மிைச வழ்ந்தா(
C
கமழ் ேவr $கந்த.02457.1
ெகாண்டா( ஒத்தா( ைகத் ெதாழுகின்றா( குப்புற்றா( $கந்த.02457.2
அண்டா ஓைக ெபற்றன( ெதான்னாள் அய(வு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.02457.3
விண்டா( ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சூ( தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) புைட ஆகி
விரவு உற்றா(. $கந்த.02457.4
முன் ஆகு உற்ேறாrல் சில( தம்ைம முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02458.1
இந் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) காறும் நC( வலியீ( ெகால் என ஓதி $கந்த.02458.2
மன் ஆகு உற்ேறான் அல் அருள் ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மகிழ்வு எய்தி $கந்த.02458.3
அன்னா( யாரும் இன்னெதா( மாற்றம் அைறகுற்றா(. $கந்த.02458.4

தC உண்டாகும் கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.)
உண்டு $கந்த.02459.1
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) உண்டு எங்கட்கு ஓ( குைற உண்ேடா நிைல ஆகி
$கந்த.02459.2
ஏயும் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) சீ( ஒடு
ெபற்ேறாம்_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஓம்_தன்.பன்.) இட( அற்ேறாம்
$கந்த.02459.3
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) உண்டாயின் ைமந்த( தமக்கு ஓ( தள(வு உண்ேடா.
$கந்த.02459.4
என்பா( தம்பால் அன்பினன் ஆகி இைற பின்ேனா( $கந்த.02460.1
தன்பால் ஆக நிற்புழி இந்தத் தகுவன் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $கந்த.02460.2
வன் பால் ஆனான் ெசய்வது என் என்னா வாேனா(கள் $கந்த.02460.3
துன்பாய் அச்சு உற்று ஏங்கின( ஆவி ெதாைலவா( ேபால். $கந்த.02460.4
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) நள்ளிைடச் சீ( ெகழு வன்ைமயான் $கந்த.02461.1
ேமன தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) விருப்பினில் கண் உறCஇ $கந்த.02461.2
மானம் ேமல் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மன் ஒடும்
தானவ( $கந்த.02461.3
ேசாைன மாrயில் தூமல( தூவினா(. $கந்த.02461.4
தூசு வசின(
C
சூ( முதல் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
என்று $கந்த.02462.1
ஆசி கூறின( ஆடின( பாடின( $கந்த.02462.2
ேபசல் ஆத ெபரும் மகிழ்வு எய்தினா( $கந்த.02462.3

வாசவன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மனத்துய( ேநாக்கினா(. $கந்த.02462.4
அண்ணலா( அருளால் அழல் ேவதியின் $கந்த.02463.1
கண்ணில் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கணிப்பில் பைடக்கு
எலாம் $கந்த.02463.2
எண்ணிேலாைர இைறவய( ஆக்கினான் $கந்த.02463.3
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நாளும் நைவ அறப்
ேபாற்றேவ. $கந்த.02463.4
கண்ணகன் புயக் காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) தாைனகள் $கந்த.02464.1
மண்ணும் வானமும் மாதிர எல்ைலயும் $கந்த.02464.2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அறச் ெசலத் தம்பிய( தம்ெமாடும் $கந்த.02464.3
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேவள்வி இரும் களம்
நCங்கினான். $கந்த.02464.4
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
தவத் தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.02465.1
பாங்க( எய்தி பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பரமனால்
$கந்த.02465.2
வாங்கல் உற்ற வரத்து இயல் கூறிேய $கந்த.02465.3
யாங்கள் ெசய்வைக என் இனி என்னேவ. $கந்த.02465.4
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) ேகட்டுச் சதமகன் வாழ்வினுக்கு $கந்த.02466.1
அந்தம் ஆகியேதா அண்டருக்கு இட( $கந்த.02466.2
வந்தேதா ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) மைற ெநறி ேபானேதா $கந்த.02466.3
எந்ைதயா( அருள் இத்திறேமா எனா. $கந்த.02466.4

உன்னி உள்ளத்து உண( உறு காசிபன் $கந்த.02467.1
தன்னின் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தனயைர ேநாக்கிேய
$கந்த.02467.2
முன்ைன நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) கண் முதல் குருப் பா(க்கவன் $கந்த.02467.3
அன்னவன் கண் அைடகுதி( அன்பின C(. $கந்த.02467.4
அைடதிேர எனின் அன்னவன் உங்களுக்கு $கந்த.02468.1
இைட அறா வைகக் இத்திரு மல்குற $கந்த.02468.2
நைட_ெப.(நைட_ெப.) ெகாள் புந்தி நவின்றிடும் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனா
$கந்த.02468.3
விைட புrந்து விடுத்தனன் ேமைலேயான். $கந்த.02468.4
விட்ட காைல_ெப.(காைல_ெப.) விைட
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவய்யவன் $கந்த.02469.1
மட்டு இலாத வயப் பைடேயாடு எழா $கந்த.02469.2
இட்டமான இயல் புகேரானிடம் $கந்த.02469.3
கிட்டினான் அது
ேகட்டனன்_வி.மு.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) ஆங்கு
அவன். $கந்த.02469.4
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண(ந்திடும் ேகழ் கிள(
ேதசிகன் $கந்த.02470.1
வாட்டம் நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மகிழ் நைற
மாந்திேய $கந்த.02470.2
ேவட்டம் எய்தி விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) சீட( தம் $கந்த.02470.3

கூட்ட ேமாடு எதி( ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
குறுகேவ. $கந்த.02470.4
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சூரன் கதும் எனத்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெபரும் $கந்த.02471.1
தண்ட முன் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம்பிய(
தம்ெமாடு $கந்த.02471.2
மண்டு காதலின் மன்னிய ேதசிகன் $கந்த.02471.3
புண்டrகம் என் ெபான் அடி தாழ்ந்து எழ. $கந்த.02471.4
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.)
நாளும் என்று ஆசிகள் $கந்த.02472.1
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிருத(க்கு இைறவைனத்
$கந்த.02472.2
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) துைணக் கரத்தால் தழுவிப் புக(_ெப.(புக(_ெப.)
$கந்த.02472.3
என்றும் வாழ் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இருக்ைக
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகினான். $கந்த.02472.4
ஏகும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இளவற்கு இளவைல $கந்த.02473.1
வாகு ேச(ந்த_ெப.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) மாப்பைட ேபாற்று_ஏவ.(ேபாற்று_வி.) என $கந்த.02473.2
ஊக ெமாடு நிறCஇ உரேவான் ஒடும் $கந்த.02473.3
ேபாகல் ேமயினன் புந்தியில் சூரேன. $கந்த.02473.4
ஆ( உயி(த் துைண ஆன அrமுகன் $கந்த.02474.1
வாரமுற்று உடன் வந்திட வந்திடும் $கந்த.02474.2

சூரபன்மைனச் சுக்கிரன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$கந்த.02474.3
ேசர உய்த்துச் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) முைற நாடிேய.
$கந்த.02474.4
ஆசனம் ெகாடுத்து அங்கண் இருத்திேய $கந்த.02475.1
ேநச ெநஞ்ெசாடு நCடவும்
நல்லன_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.) $கந்த.02475.2
ேபசி_வி.எச்.(ேபசு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நC( வரும் ெபற்றி என்ேனா
எனாத் $கந்த.02475.3
ேதசிகன் ெசாலச் ெசம்மல் உைர ெசய்வான். $கந்த.02475.4
ஓங்கு ேவள்வி உலப்புறச் ெசய்ததும் $கந்த.02476.1
ஆங்கனம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரன் அருள்
ெசய்ததும் $கந்த.02476.2
தாங்கரும் வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) தந்ததும் காசிபன் $கந்த.02476.3
பாங்க( வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பrசும் பக(ந்து ேமல்.
$கந்த.02476.4
தாைத கூறிய தன்ைமயும் முற்றுற $கந்த.02477.1
ஓதி யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) இனி ஊக்கிம் இயற்றிடும் $கந்த.02477.2
நCதி யாது நிகழ்த்துதி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) எனத் $கந்த.02477.3
தCது_ெப.(தCது_ெப.) சால் மனத் ேதசிகன் கூறுவான். $கந்த.02477.4
பாசம் என்றும் பசு_ெப.(பசு_ெப.) என்றும் ேமதகும் $கந்த.02478.1
ஈசன் என்றும் இைசப்ப( தைள எனப் $கந்த.02478.2
ேபசல் மித்ைதப் பிறிது இைல ஆவியும் $கந்த.02478.3

ேதசு ேமவும் சிவனும்_ெப.(சிவன்_ெப.+உம்_சாr.) ஒன்று ஆகுேம. $கந்த.02478.4
தCய நல்லனேவ எனச் ெசய்விைன $கந்த.02479.1
ஆய் இரண்டு என்ப( அன்னவற்று ஏதுவால் $கந்த.02479.2
ஏயும் ஆல் பிறப்பு என்ப( இன்பக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) $கந்த.02479.3
ேதாயும் என்ப( துய( உறும் என்ப( ஆல். $கந்த.02479.4
ஒருைமேய அன்றி ஊழின் முைற விராய் $கந்த.02480.1
இருைமயும் துய்க்கும் என்ப( அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) எல்ைலயில்
$கந்த.02480.2
அrய ெதால்விைன ஆனைவ ஈட்டு ேமல் $கந்த.02480.3
வருவதற்கு என்ப( மன் உயி( யாைவயும். $கந்த.02480.4
ஈட்டுகின்ற இருவிைன ஆற்றலான் $கந்த.02481.1
மீ ட்டு மீ ட்டும் விைரவின் உதித்திடும் $கந்த.02481.2
பாட்டின் ேமவும் பrசு உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அன்னைவ $கந்த.02481.3
கூட்டும்_ெப.எச்.(கூட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்ப(
குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.) அrதாம் சிவன். $கந்த.02481.4
ெசாற்ற ஆதியும் ேதாமுறுவான் தைள $கந்த.02482.1
உற்ற ஆவியும் ஒன்று அல ஒன்று எனில் $கந்த.02482.2
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ேகா முதற்கு என்ப( ஆல் $கந்த.02482.3
மற்று அதற்கு வரன் முைற ேகட்டி நC. $கந்த.02482.4
ஆதி அந்தம் இன்று ஆகி அமலம் ஆம் $கந்த.02483.1

ேசாதியாய் அம( ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) ஆடலின்
$கந்த.02483.2
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ஆகிக் கருதுதல்_ெதா.ெப.(கருது_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
மாைய ஆல் $கந்த.02483.3
பூதம் யாவும் பிறவும் புrவனால். $கந்த.02483.4
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெகாள் மாையயின் யாக்ைககள் ஆயின $கந்த.02484.1
அடங்கவும் நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அன்னவற்று ஊடு
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $கந்த.02484.2
கடம் ெகாள் வானில் கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்று
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வுடல் $கந்த.02484.3
மடங்கும் எல்ைலயின் மன்னுவன் ெதான்ைம ேபால். $கந்த.02484.4
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திறத்தின் எஞ்ஞான்றும்
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) தC( $கந்த.02485.1
நித்தன் ஆடல் நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) புrந்திடும் $கந்த.02485.2
மித்ைத அகும் விைனகளும் யாைவயும் $கந்த.02485.3
முத்தி தானும் முயல்வதும் அன்னேத. $கந்த.02485.4
ெபாய் அது ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாறி புலம்
என்றிடின் $கந்த.02486.1
ெமய்யேதா அைவ காணும் விழுப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $கந்த.02486.2
ைம இல் புந்தியும் வாக்கும் வடிவமும் $கந்த.02486.3
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசயல்களும் அன்னேத.
$கந்த.02486.4

அன்ன ெசய்ைககள் அன்ைமயது
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேமல் $கந்த.02487.1
பின்ன( அங்கு அதன் ெபற்றியின் வந்திடும் $கந்த.02487.2
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.)
இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) ெமய் ஆகுேமா $கந்த.02487.3
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முன்ைனத் துணிபின
ஆகுேம. $கந்த.02487.4
மித்ைத தன்ைனயும் ெமய் எனக் ெகாள்ளினும் $கந்த.02488.1
அத்தகும் துய( ஆனதும் இன்பமும் $கந்த.02488.2
நித்தம்_ெப.(நித்தம்_ெப.) ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நிமலைன எய்துேமா $கந்த.02488.3
ெபாத்தில் ஆன ெபாதி உடற்கு ஆகுேம. $கந்த.02488.4
ேதான்று கின்றதும் துண் என மாய்வதும் $கந்த.02489.1
ஏன்று ெசய்விைன ஆவதும் ெசய்வதும் $கந்த.02489.2
ஆன்ற தற்பரற்க்கு இல்ைல அைன அைத $கந்த.02489.3
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நாடின் உடற்குறு
ெபற்றிேய. $கந்த.02489.4
ேபாவதும் வருகின்றதும் ெபாற்பு உடன் $கந்த.02490.1
ஆவதும் பின் அழிவதும் ெசய்விைன $கந்த.02490.2
ஏவதும் எண் இலாத கடம் ெதாறும் $கந்த.02490.3
ேமவு கின்றது ஒ( விண்ணினுக்கு ஆகுேமா. $கந்த.02490.4
அன்ன ேபால் எங்கும் ஆவி ஒன்று ஆகிேய $கந்த.02491.1

துன்னி_வி.எச்.(துன்னு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றிடும்
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பரன் ேவறுபாடு $கந்த.02491.2
என்னதும் இலன் என்றும் ஒ( ெபற்றியான் $கந்த.02491.3
மன்னும் அங்கு அது வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) என்று ஓ(தி நC. $கந்த.02491.4
தஞ்சம் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தருமம் நன்றால்
என $கந்த.02492.1
ெநஞ்சகத்து நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புrவதும்
$கந்த.02492.2
விஞ்சு கின்ற வியன் பவம் தCது_ெப.(தCது_ெப.) என $கந்த.02492.3
அஞ்சு கின்றது மாம் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) இன்ைமேய. $கந்த.02492.4
யாது யாது வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்திய தன்னைதத்
$கந்த.02493.1
தCது_ெப.(தCது_ெப.) நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனச் சிந்ைத ெகாள்ளாதைவ
$கந்த.02493.2
ஆதி மாைய என்று ஆய்ந்து அைவ ஆற்றுதல் $கந்த.02493.3
நCதி ஆன ெநறிைமயது ஆகுேம. $கந்த.02493.4
தருமம் ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) தவறு_ெப.(தவறு_ெப.)
உள பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) ஆம் $கந்த.02494.1
கருமம் ெசய்யற்க என்ப( கருத்து இலா( $கந்த.02494.2
இருைம தன்ைனயும் யாவ( ெசய்தாலும் ேமல் $கந்த.02494.3
வருவது ஒன்று இைல மாயம் வித்து ஆகுேமா. $கந்த.02494.4
கனவின் எல்ைலயில் காமுறு நCரவும் $கந்த.02495.1
இைனய வந்தவும் ஏைன இயற்ைகயும் $கந்த.02495.2

நனவு_ெப.(நனவு_ெப.) வந்துழி நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) கண்டது இல்ைல
ஆல் $கந்த.02495.3
அைனயவாம் இவண் ஆற்றும் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
எலாம். $கந்த.02495.4
இம்ைம ஆற்றும் இரு விைனயின் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) $கந்த.02496.1
அம்ைம எய்தின் அன்ேறா அைடயப் படும் $கந்த.02496.2
ெபாய்ம்ைமேய அது ெபாய்யில் பிறப்பது $கந்த.02496.3
ெமய்ம்ைம ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அேதா சுட(
ேவலிேனாய். $கந்த.02496.4
ெநறி அது ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இந் நC(ைம
எலாம் பிற(_ெப.(பிற(_ெப.) $கந்த.02497.1
அறிவேர எனின் அன்னது ஒ( ேவைலேய $கந்த.02497.2
ெபறுவ( யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) உறும் ெபற்றி எலாம் அைவ $கந்த.02497.3
உறுதி உண்டு எனின் உண்ைமயது ஆகுேம. $கந்த.02497.4
சிறிய( என்றும் சிலைரச் சிலைர ேமல் $கந்த.02498.1
ெநறிய( என்றும் நிைனவது நC(ைமேயா $கந்த.02498.2
இறுதியில் உயி( யாவும் ஒன்ேற எனா $கந்த.02498.3
அறிதல் ேவண்டும் அஃது உண்ைமயது ஆகுேம. $கந்த.02498.4
உண்ைமேய_ெப.(உண்ைம_ெப.+ஏ_சாr.) இைவ ஓதியினா( உண( $கந்த.02499.1
நுண்ைம யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) இனி நுங்களுக்கு
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02499.2
வண்ைமயும் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) வழக்கமும் மற்றவும் $கந்த.02499.3

திண்ைமேயாடு உைர ெசய்திடக் ேகட்டி நC. $கந்த.02499.4
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) தம்மினும் சீதரன் ஆதிேயா( $கந்த.02500.1
ஏவ( தம்மினும் ஏற்றம் அது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.02500.2
ேகா இயற்ைகயும் ெகாற்றமும் ஆைணயும் $கந்த.02500.3
ஓவில் ெசல்வமும் உன்னிைட உற்றேவ. $கந்த.02500.4
உற்றது ஓ( ேமன்ைம நாடி உன்ைன நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) பிரமம் என்ேற
$கந்த.02501.1
ெதற்று எனத் ெதளிதி மற்று அத்திைசமுகன் முதேலா( தம்ைமப் $கந்த.02501.2
பற்றைல ேமேலா( என்று பணியைல இைமேயா( உங்கள் $கந்த.02501.3
ெசற்றல( அவைர வல்ேல ெசறுமதி திருவும் சிந்தி. $கந்த.02501.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) என்ேபான் வாேனா(க்கு இைறயவன் அவேன
ெநன்னல்_ெப.(ெநன்னல்_ெப.) $கந்த.02502.1
அந்தம் இல் அவுண( தங்கள் ஆருயி(
ெகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_படெரா.ஒரு.) அன்னான்
$கந்த.02502.2
உய்ந்தனன் ேபாகா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ஒல்ைலயில் அவைனப் பற்றி
$கந்த.02502.3
ைமந்துறு நிகளம் ேச(த்தி வன் சிைற புrதி மாேதா. $கந்த.02502.4
சிைறயிைன இைழத்துச்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தCயன பலவும்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02503.1
மைற புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) முனிவ( தம்ைம வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.)
தம்ைமத் திக்கின் $கந்த.02503.2

இைறயவ( தம்ைம நாளும் ஏவல் ெகாண்டிடுதி அன்னா( $கந்த.02503.3
உைற தரு பதங்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உதவுதி அவுண(க்கு அம்மா.
$கந்த.02503.4
ெகாைலெயாடு களவு காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) குறித்திடும் வஞ்சம்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.02504.1
நிைல எனப் புrதி அற்றால் நினக்குேமல் வரும் தCது_ெப.(தCது_ெப.) ஒன்றும்
$கந்த.02504.2
இைல அைவ ெசய்திடாேயல் இைறவ நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) விரும்பிற்று
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.02504.3
உலகு இைட ஒருங்கு நண்ணா உனக்கு எவ( ெவருவும் நCரா(. $கந்த.02504.4
வண்துழாய் மிைலச்சும் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) மால் விைடப் பாகன்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02505.1
அண்டம் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேமல் எட்டும் அணிகேமாடு இன்ேன ஏகிக்
$கந்த.02505.2
கண்டு கண்டு அவண் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கடன் முைற இைறைம
ஆற்றி $கந்த.02505.3
எண் திைச புகழ மீ ண்ேட ஈண்டு வற்று
C
இருத்தி என்றான். $கந்த.02505.4
தCயேதா( இைனய மாற்றம் ெசப்பலும் இது நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எந்ைத
$கந்த.02506.1
ஏயின பணியில் நிற்பன் இைறயவன் எனக்குத்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02506.2
ஆயிரத்து எட்டு என்று ஓதும் அண்டங்கள் நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) யாவும்
$கந்த.02506.3

நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) உைர என்ன ஆசான் நிருபனுக்கு உைரக்கல் உற்றான்.
$கந்த.02506.4
ேமல் உள ெபாருளும் தத்தம் விைளவது
நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) இப்பால் $கந்த.02507.1
மூலம் ஆம் பகுதி தன்னின் முைளத்திடும் புந்தி புந்தி $கந்த.02507.2
ஏல் உறும் அகந்ைத ஒன்றின் எய்தும் ஐம் புலனும் ஆங்ேக $கந்த.02507.3
வாலிய ககனம் ெதாட்டு மா நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) காறும் வந்த. $கந்த.02507.4
அப்ெபரும் புவிக்குத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஓ( ஆயிர ேகாடி அண்டம்
$கந்த.02508.1
ஒப்பு இல என்ன உண்டால் ஒன்றினுக்கு ஒன்று ேமலாச் $கந்த.02508.2
ெசப்பு உறு நிைலைமத்து அன்று ெதrந்திடில்
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைவகும் $கந்த.02508.3
ைவப்பு_ெப.(ைவப்பு_ெப.) எனல்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ன மற்று அைவ அம்
ெபான் வண்ணம். $கந்த.02508.4
அங்கண் மா ஞாலத்து அண்டம் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேகாடி தன்னில்
$கந்த.02509.1
இங்கு நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அண்டம் ஆயிரத்து எட்டின்
உள்ளும் $கந்த.02509.2
துங்கம் ஆம் அண்டம் ஒன்றின் இயற்ைகையச் ெசால்லுகின்ேறன் $கந்த.02509.3
ெசம் ைக ேச( ெநல்லி_ெப.(ெநல்லி_ெப.) என்னச் சிந்ைதயில் காண்டி அன்ேற.
$கந்த.02509.4

கதி( எழு துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) எண் மூன்று கசாக் கிரகம்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.02510.1
இது ெதாைக இரு நான்கு உற்றது இlக்ைக அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
இlக்ைக எட்டால் $கந்த.02510.2
உதி தரும் யூைக அன்ன யூைக எட்டி யைவ என்ப $கந்த.02510.3
அதின் இரு நான்கு ெகாண்டது அங்குலத்து அளைவ ஆேம. $கந்த.02510.4
அங்குலம் அறு நான்கு எய்தின் அது கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) கரம் ஓ( நான்கு
$கந்த.02511.1
தங்குதல்_ெதா.ெப.(தங்கு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) தனு என்று அகும் தனு இரண்டு
அது ஓ( தண்டம் $கந்த.02511.2
இங்கு உறு தண்டம் ஆன இராயிரம் குேராசத்து எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
$கந்த.02511.3
பங்கம் இல் குேராசம் நான்கு ஓ( ேயாசைனப் பாலது ஆேம. $கந்த.02511.4
அந்த ேயாசைனயின் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ஐம்பதிற்று இரண்டு ேகாடி
$கந்த.02512.1
வந்தது இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அண்டத்திற்கும் மா இரும் பரைவ ைவப்பும்
$கந்த.02512.2
முந்திய நிவப்பும் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெமாழிந்திடும் அண்டங் கட்கும் $கந்த.02512.3
இந்த வாறு அளைவத்து என்ேற எண்ணுதி இைல ெகாள் ேவேலாய். $கந்த.02512.4
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) புவனிக்குக் கீ ழாம் ேயாசைன ஐம்பான் ேகாடி
$கந்த.02513.1

திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) புவி தனக்கு ேமலாய் ேச(தரும் அளவும் அஃேத
$கந்த.02513.2
மண்_ெப.(மண்_ெப.) புகழ் ேமருவுக்கு மாதிரம் அைவ ஓ( எட்டும் $கந்த.02513.3
எண் படும் ஐம்பான் ேகாடி கடாகத்தின் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ேயாடும்.
$கந்த.02513.4
அண்டமா( கடம் ஓ( ேகாடி அதற்கு மீ தினில் ஓ( ேகாடி $கந்த.02514.1
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) காலச் ெசந்தC உருத்திர( ெசம்
ெபான் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $கந்த.02514.2
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) தழல் கற்ைற உள்ளது ஒருபது ேகாடி மீ க்கண்
$கந்த.02514.3
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு தூம
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) குணிக்கின் ஐங் ேகாடி ஆேம. $கந்த.02514.4
அrத்தவி சுய(ச்சி ஆங்கு ஓ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) அளைவத்து
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02515.1
பரத்தலும் அதற்கு இரட்டி பட(தரு காலச் ெசம் தC $கந்த.02515.2
உருத்திர( அழலின் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ேயாசைன அயுதம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02515.3
திருத்தகு பலைக வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வில் ெசம் சரம் ஏந்திச் ேச(வா(.
$கந்த.02515.4
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காலச் ெசம்தC உருத்திர(
தம்ைமப் ேபால்வா( $கந்த.02516.1
ஆங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பதின்ம( சூழ்வ( அன்னவ( ஏவல் ஆற்றிப்
$கந்த.02516.2
பாங்கு உற ஒருபான் ேகாடிப் பrசன ேமவும் அன்ேனா( $கந்த.02516.3

பூம் கழல் வழுத்தி_வி.எச்.(வழுத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆதி கமடம்
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) ைவகும். $கந்த.02516.4
அன்னேதா( புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) மீ க்கண் அடுக்கு உறு
நிைலய_குறி.வி.மு.(நிைல_ெப.+அ_பட(.பன்.) வாகித் $கந்த.02517.1
துன் உறு நால் ஏழ் ேகாடி ெதாைகப்படு நிரயத்து எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
$கந்த.02517.2
உன்னதம் ஆன ேகாடி ஒன்று ஒழி முப்பான் ேமலும் $கந்த.02517.3
பன்னிரண்டு இலக்கம் அண்டத்து அளவு உறும் பரப்பு மன்ேனா. $கந்த.02517.4
உற்றிடு நிரய மீ தில் ஒன்று இலா இலக்கம் நூறு $கந்த.02518.1
ெபற்றிடும் உய(வு தன்னில் பிறங்கும் ஓ( புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) கீ ழ்
மண்_ெப.(மண்_ெப.) $கந்த.02518.2
பற்றிய இரும்பு நாப்பண் பச்சிமம் பசும் ெபான் ேசாதி $கந்த.02518.3
மற்று அதன் ேமல் பாகத்தில் வதிவ( கூ(மாண்ட( என்ேபா(. $கந்த.02518.4
காழக முகத்த( கூ( வாய்க் கணிச்சி அம் பைடேச( ைகய( $கந்த.02519.1
ஊழி அம் கனைல அன்ன உருவின( திrயும் கண்ண( $கந்த.02519.2
மாைழ அம் பீட மீ க்கண் ைவகு_ஏவ.(ைவகு_வி.) கூ( மாண்ட( தம்பால்
$கந்த.02519.3
சூழ் உருத்திர( ஆய் உள்ேளா( ெதாகுதிைய அளக்க ஒணாதால். $கந்த.02519.4
அப்புவனத்து மீ ேத அந்தரம் இலக்கம் ஒன்பான் $கந்த.02520.1
ெசப்புவ( அதனுக்கு உம்ப( சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாதலங்கள் என்ப $கந்த.02520.2
ஒப்பு அறு பிலம் ஒன்றற்ேக ஒன் பஃது இலக்கம் ஆக $கந்த.02520.3
இப்படி அறுபான் மூன்றாம் இலக்கம் ஏழ் பிலத்தின் எல்ைல. $கந்த.02520.4

பரத்தினில் உறுங்கன் இட்ட பாதலம் எட்டு இலக்கம் $கந்த.02521.1
அரத்தினுக்கு அகற்சி ெவவ்ேவறு ஆயுதம் ஆம் அைவ முப்பாகம் $கந்த.02521.2
உரத்தகும் அவுண( கீ ழ்பால் ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.)
உரக( நாப்பண் $கந்த.02521.3
திருத்தகும் அரக்க( ேமல் பால் சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வற்று
C
இருந்து வாழ்ேவா(. $கந்த.02521.4
இதன் மிைச இலக்கம் ஒன் பான் ஆடக( இருக்ைக
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02522.1
இதன் மிைச ெவளி ஓ( ேகாடி இலக்கமும் இருபது உண்டால் $கந்த.02522.2
இதன் மிைசக் களிறு பாந்தள் எட்டுடன் ேசடன் ஏந்தும் $கந்த.02522.3
இதன் மிைசப் புவியின் ஈட்டம் எண்பஃது இலக்கம் ஆேம. $கந்த.02522.4
ஈடு உறு பிலங்கட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இைறவராய்ப் பாதுகாப்ேபா(
$கந்த.02523.1
ஆடக( தாேம நாக( அவுண( வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்க( அன்னா( $கந்த.02523.2
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெதாழு சனங்கள் அண்ட கடம் முதல் தைர ஈறு ஆகக்
$கந்த.02523.3
ேகாடி ஓ( ஐம்பான் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
குணித்தைன ேகாடி அன்ேற. $கந்த.02523.4
பல வைகப் பிலங்கட் ெகல்லாம் பரம் அதாய் உற்ற ெதால்பா( $கந்த.02524.1
உலகினுள் விrவும் அங்கண் உள்ளவும் உைரப்பன் ேகட்டி $கந்த.02524.2
குலவிய சம்பு சாகம் குைச கிரவுஞ்சம் ேகாது இல் $கந்த.02524.3
இலவு ேகாேமதகம் புட்கரம் இைவ ஏழு தCேவ. $கந்த.02524.4

பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகில் உப்புப் பால் தயி( ெநய்ேய கன்னல்
$கந்த.02525.1
இரதம் ஆம் அது நC( ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எழுகடல் ஏழு தCவும் $கந்த.02525.2
வரன் முைற விரவிச் சூழும் மற்று அதற்கு அப்பால் ெசான்னத் $கந்த.02525.3
தைர அது சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சக்கர
வாளச் ைசயம். $கந்த.02525.4
அன்னதற்கு அப்பால் ேவைலக்கு அரசனாம் புறத்தில் ஆழி $கந்த.02526.1
பின்னது தனக்கும் அப்பால் ேப( இருள்
ேச(ந்த_ெப.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.)
$கந்த.02526.2
மன்னவ காண்டி அப்பால் வலி ெகழும் அண்டத்ேதாடு $கந்த.02526.3
துன்னும் இப்ெபாருள்கள் யாவும்
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருக்கும் அன்ேற.
$கந்த.02526.4
எல்ைலத் தC( முன்ைனத் தCவு ஓ( இலக்கம் அம் கடலும் அற்ேற $கந்த.02527.1
அல்லன தCவும் ேநமி அதற்கு அதற்கு இரட்டி ஆகச் $கந்த.02527.2
ெசால்லின( ஆங்ஙன் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதாைக இருேகாடி அன்றி $கந்த.02527.3
நல்லேதா( ஐம்பான் ேமலும் நான்கு எனும் இலக்கம் ஆேம. $கந்த.02527.4
ஐ இரு ேகாடி ெசான்னத் தணி தலம் அது சூழ் ேநமிச் $கந்த.02528.1

ைசயம் ஓ( அயுதம் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சா(
தரு புறத்தின் ேநமி $கந்த.02528.2
எய்திய ேகாடி ேமலும் இருபேதாடு இலக்கம் ஏழாம் $கந்த.02528.3
ைம இருள் ேச(ந்த_ெப.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாrன்
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ேமல் வகுப்பன் மன்ேனா. $கந்த.02528.4
ஆ( இருள் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) முப்பான் அஞ்சு எனும் ேகாடி ேமலும்
$கந்த.02529.1
ஓ( ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பத்து ஒன்பான் நூறு உற்ற நான்கு அயுதம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02529.2
ேப( இருள் சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அண்டப்
பித்திைகக் கனம் ஓ( ேகாடி $கந்த.02529.3
பா( இைட அகலம் ேதrல் பாதி ஓ( ஐம்பான் ேகாடி. $கந்த.02529.4
நைட_ெப.(நைட_ெப.) தரு ெதான்நூல் ஆற்றான் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) கணிதம் தன்ைன $கந்த.02530.1
உைடயேதா( திைசேய இவ்வாறு ஒழிந்த மாதிரத்தும் ைவக்கின் $கந்த.02530.2
வடெகாடு ெதன்றி கீ ழ்ேமல் மற்றும் உள ேகாணம் முற்றும் $கந்த.02530.3
ெநாடிதrல் ேகாடி ேகாடி நூறு ேயாசைனயது ஆேம. $கந்த.02530.4
முள்_ெப.(முள்_ெப.) உைட மூலம் ஆன முண்டகத் தவின் ேமய $கந்த.02531.1
வள்ளல் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) வலது ெமாய்ம்பான்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாயம்பு
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கந்த.02531.2
அள் இைல ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ைக நம்பி அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உைட விரதன்
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) $கந்த.02531.3

உள்ளது ஓ( எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) முற்றும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனிக்
குைடயுள் ைவத்தான். $கந்த.02531.4
அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தனது ைமந்த( அங்கி தCரன் ேமல் ஆதி
$கந்த.02532.1
துங்கம் ஆம் வபுட்டிேனாடு ேசாதிட்டுத் துதிமான் ெதால்சீ( $கந்த.02532.2
தங்கும்_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வியேன மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) சவனன் ஆம்
எழுவ( தாமும் $கந்த.02532.3
பங்கு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏழுதCவும் பாது
காத்து அரசு ெசய்தா(. $கந்த.02532.4
சீrய சம்புத் தCபம் புரந்த அங்கிதCரன் என்ேபான் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அருளும்
சிறுவ(_ெப.(சிறுவ(_ெப.) ஆேயா( $கந்த.02533.1
பாரதன் கிம்புருடன் அrேகது மாலன் பத்திரா சுவானன் இளா விருதன் என்ேபான்
$கந்த.02533.2
ஏ( உைடய இரமியன் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஏமப் ேபேரான் இயல் குருவாம்
ஒன்பதின்ம( இவ(கள் ேபரால் $கந்த.02533.3
ஓ( ஒருவ(க்கு ஒவ்ெவான்றா நாவல் தCைவ ஒன்பது ண்டம் அது ஆக்கி
உதவினான் ஆல். $கந்த.02533.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உய( சம்புத் தCவின் நடுநின்ற ேமருவைர ெசம் கமலப்
ெபாருட்டுப் ேபால $கந்த.02534.1
நண்ணும் அதற்கு ேயாசைன உன்னதம் எண் பத்து நான்கு உள
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) ஆழ்ந்த $கந்த.02534.2

ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) இரண்டு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) அகலம் முப்பான் இராயிரம் ஆம் பராைர
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) அதனில் பாதி $கந்த.02534.3
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) மிகு ேமகைல மூன்று அதனுள்
உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) வாய்த்திடும் ேமகைலயினில் பல்சிகரம் மல்கும்.
$கந்த.02534.4
ேமரு வைர அதற்கு நடுப் பிரமன் மூதூ( மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) மேனாவதி
அதற்கு ேமைலத் திக்கின் $கந்த.02535.1
நாரணன் வாழ் ைவகுண்டம் வட கீ ழ் பாலின் நாதன் அம( ேசாதிட்கம் திைசகள்
எட்டும் $கந்த.02535.2
சீ( இயல் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) முதலாம் எண்ம( ேதயம் ெதற்கு முதல்
வடக்கு அளவும் மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) தன்னில் $கந்த.02535.3
ேநrயது ஓ( ேதசம் அது ெசவ்ேவ
ேபாகும்_ெப.எச்.(ேபா_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_ெப.எச்.குறி.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பூைழ ஒன்று உளது நிைனக மாேதா. $கந்த.02535.4
அந்த வைரக் கீ ழ்த் திைச மந்தரமாம் ெவண்ைம அதன் ெதற்குக் கந்தமாதனம்
ெபான் ேமல் பால் $கந்த.02536.1
சுந்தரமாம் விபுலம் நCலம்_ெப.(நCலம்_ெப.) வடக்குச் சுபா(சுவம் மாதுைளப் ேபாது
கடம்பு_ெப.(கடம்பு_ெப.) சம்பு $கந்த.02536.2
நந்தியது ஓ( ேபாதி ஆல் குணபால் ஆதி நால் திைசயில் வைர மீ து
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாவல்
$கந்த.02536.3
முந்தும் இரண்டாயிரம் ேயாசைனயாம் ஏைன முத்தருவும் இதில் பாதி
ெமாழியும் எல்ைல. $கந்த.02536.4
அத்தைகய கீ ழ்த்திைசயில் அருணம் ேமல் பால் அசிேதாதம் ெதன் திைச
மானதேம அல்லா $கந்த.02537.1

உத்தரத்தின் மா மடுநC( நிைலயாய் ேமவும் உய்யானம் சயித்திரதம் குணக்கு
ைவகும் $கந்த.02537.2
ைவத்த ெபரு நந்தனம் தக்கிணத்தில் ஓங்கும் ைவப்பிரசம் குடக்கு அமரும்
வடாது பாங்கின் $கந்த.02537.3
ெமத்து திரு தாக்கியம் உற்றிடும் இவ்வாறு ேமரு வைரச் சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.)
இைட விரவும் அன்ேற. $கந்த.02537.4
கடிகமழும் நாவல் ஒன்று ெதன்பால்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காரணத்தால் பாரதன்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) கண்டம் முற்றும் $கந்த.02538.1
இடன் உைடய நாவலந்தCவு எனப் ேப( ெபற்றது இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
தருவின் தCம்_ெப.அ.(தCம்_ெப.அ.) கனி நCராறு ஆய் ேமருத் $கந்த.02538.2
தடவைரையப் புைட சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வடபால்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சாம்பு நதப் ெபய(
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அச்சல் இலம்
துய்த்ேதா( $கந்த.02538.3
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) முழுதும் ெபான் மயமாய் அயுத ேமலும்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மூவாயிரம் ஆண்டு அங்கு உறுவ( அன்ேற. $கந்த.02538.4
நாற்றிைசயில் வைரப் பரப்பு ேமல் கீ ழ் தானும் நவின்றிடின் ேமருவில் பாதி
அதற்குக் கீ ழ்பால் $கந்த.02539.1
மாற்று அrய மாலிய வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேமல் பால் கந்த மாதனம் ெதன் திைச
நிசதம் ஏம கூடம் $கந்த.02539.2
ஏற்ற இமம் வடபால் நCலம்_ெப.(நCலம்_ெப.) சுேவதம் இயல் சிருங்கம் எட்டு வைர
இைவ ஆம் நCலம்_ெப.(நCலம்_ெப.) $கந்த.02539.3
ேமல் திகழ் ெபான் மணி_ெப.(மணி_ெப.) கனகம் பனிேய நCலம்_ெப.(நCலம்_ெப.)
ெவண்ைம மதி காந்தம் இைவ ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) தாேம. $கந்த.02539.4

நிசதெமாடு ெபான் கூடம் இைமயம் கீ ழ்ேமல் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
கடைலத் தைலக் கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிமிரும்
ேசாமன் $கந்த.02540.1
திைச உள பூதரம் மூன்றும் அைனய எட்டுத் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) கிrயும்
ஈராயிரம்ேயாசைனவான்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02540.2
வைசயில் கந்த மாதனமாலியவான் என்னும் மால் வைரகள் தமது அகலம்
அயுதம் மற்ைற $கந்த.02540.3
அசலம் இரு மூன்றும் ஈராயிரம் இத்தCவுள் அமரும் நவ
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
அைறவன் மாேதா. $கந்த.02540.4
ேகாது இல் வட கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) முதலாச் சிருங்கங் காறும் குரு வருடம்
சிருங்கம் முதல் சுேவத மட்டும் $கந்த.02541.1
நCதி இரணிய வருடம் சுேவத நCல_ெப.அ.(நCலம்_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
கிrயின் நடுவண் இரமியம் ஆம் ேமருப் $கந்த.02541.2
பூதரம் சூழ் வருடம் இளாவிருதம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கந்த மாதனம் ேமல்
புணr_ெப.(புணr_ெப.) நாப்பண் $கந்த.02541.3
ேகது மால் வருடம் மாலிய வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெதாட்டுக் கீ ழ் கடலின் இறுவாய்
பத்திரம் அது ஆேம. $கந்த.02541.4
அம்புவியின் நிசதம் முதல் ஏமம் காறும் அrவருடம் ஏமமுதல் இைமய நாப்பண்
$கந்த.02542.1
கிம்புருடம் ெதன் கடற்கும் இைமயம் என்னும் கிrக்கு நடுப் பாரதம் ஆம் ேகது
மாேலாடு $கந்த.02542.2

இம்ப( புகழ் பத்திரம் முப்பத்து நாலாயிரம்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒன்பதின்
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆம் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $கந்த.02542.3
உம்ப( தமது உலகு அைனய பரதம் என்னும் ஒன்று ஒழிந்த கண்டம் எட்டும் உற்று
உேளா(க்ேக. $கந்த.02542.4
ஆங்கு உரு நாட்டு உைறபவ( ஓ( ெபாழுதின் யாய்பால் ஆடூவு மகடூவும் ஆகத்
ேதான்றித் $கந்த.02543.1
தாங்கள் விைழவில் புண(வ( அவ(க்குத் ெதய்வத் தருமல(கள் உதவும் உணாக்
கனியும் காயும் $கந்த.02543.2
ஓங்கு பச்ைச_ெப.(பச்ைச_ெப.) நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) ஆயுள் அயுத ேமலும்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மூவாயிரம் அதற்குள் வடபாகத்தில் $கந்த.02543.3
பாங்கு அம(வ( முனிவர( சாரணேர சித்த( பதின் மூவாயிரம் ஆயுள் படிகம்
வண்ணம். $கந்த.02543.4
பரவு பத்திர ஆசுவத்ேதா( கனி காய் துய்ப்ேபா( பதின் மூவாயிரம் ஆயுள் பைடத்த
ேசேயா( $கந்த.02544.1
இரணியத்ேதா( பல நுக(ேவா( மதிேந( ெமய்ய( இராயிரம் ஐஞ்ஞூற்றயுதம்
ஆண்டு ெபற்ேறா( $கந்த.02544.2
ெபாருவrய இரமியத்தின் உள்ேளா( ஆலின் புன்கனிகள் மிைசகுவ( பூம்
குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) ேபால்வா( $கந்த.02544.3
வருடம் அவ(க்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பதினாயிரேம அன்றி மற்றும்
இரண்டாயிரம் ஆச் ெசாற்ற ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நூல். $கந்த.02544.4
விராவும் இளா விருதத்ேதா( ெவளிய ெமய்ய( மிைசவது தCம்_ெப.அ.(தCம்_ெப.அ.)
கரும்பிரதம் அயுத ேமலும் $கந்த.02545.1
இராயிரமாம் யுகம் ேகது மாலம் தன்னில் இருப்பவ( ைபம்
குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) இனிதின் உண்டல் $கந்த.02545.2

பராைர உள கண்டகியின் கனிேய ஆயுள் பத்து உள ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
அr கண்டத்து வாழ்ேவா( $கந்த.02545.3
ஒ( ஆயிரேமாடு ஒன்பதினாயிரம் அது எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) கனி காய் மதியம் ஒளியது அன்ேற. $கந்த.02545.4
ேபாற்றிய_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கிம்புருடத்ேதா(
இறலித் தCய புன்கனிேய மிைசவ( நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) ெபான்ைம ஆயுள்
$கந்த.02546.1
சாற்றியிடும் ஓ( அயுதம் ஏம கூடத் தடவைரத் ெதன் பால் இைமய வடபால்
தன்னில் $கந்த.02546.2
ஏற்றம் மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கயிைல
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அதற்கு
மீ ேத இைமயா முக்கண் பகவன் உைமயாேளாடும் $கந்த.02546.3
வற்று
C
இருப்பன் ஊழி தனில் அண்டங் காறு ேமெலாடு கீ ழ் ெசன்றிடும்
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ெவற்பு மாேதா. $கந்த.02546.4
இந்த இரு நாற்கண்டத்து
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நCரா(
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) பிணி நைர திைர மூப்பு இைறயும் ேசரா( $கந்த.02547.1
முந்ைத யுகம் ேபால் ஏைன மூன்றினுள்ளும் ெமாய்ம்பு நிைற
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) உடலம் முயற்சி ஆயுள் $கந்த.02547.2
அந்தம் இல் சீ( முதல் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
தன்ைமத்தா அைடகுவ( முன் பாரதத்தில் அவதrத்து $கந்த.02547.3
வந்துபுr விைனப்பயைன நுக(வ( என்ப( வான முகில்_ெப.(முகில்_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
வழங்காது அங்ஙன். $கந்த.02547.4
பாரதத்து உள்ளா( அவனி கிைளத்து மற்றும் பல் ெதாழிலும் புrந்து
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) ஈட்டிப் $கந்த.02548.1

ேப( அருள் ெபௗதிகம் எழுவாய் ஆன மூன்றின் ெபறு பயன்_ெப.(பயன்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்வ( என்ப(
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) ஆற்றல் $கந்த.02548.2
சீ( அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) நிைற ஆயுள் உருவம் உண்டி ெசய்ைக யுகங்களுக்கு
இயந்த_ெப.எச்.(இய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திறேன ேச(வ( $கந்த.02548.3
ேதாைர முதல் பல ைபம் கூழ் விைளயுள் ஆக்கம் தூய கனி காய் கந்தம் பிறவும்
துய்ப்பா(. $கந்த.02548.4
நால் இரு கண்டத்ேதாரும் விண்_ெப.(விண்_ெப.) உேளாரும் நரகினரும்
அவ்விடத்தில் நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ைவகி
$கந்த.02549.1
ேமைல இருவிைன ஆற்றி அவற்றிற்கு ஏற்ற வியன் பயன்கள் துய்ப்ப( என
விளம்பும் ஆற்றால் $கந்த.02549.2
சீலம் மிகு பாரதம் ஆம் கண்டம் ஒன்ேற தC விைன நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) விைன
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசயற்ைகக்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.02549.3
மூலம் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குைற ெபறிேன
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.)
முனிவ(களும் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) பூைச முயல்வ( அங்கண். $கந்த.02549.4
கவி புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பரதனும்
இந்திரனாம் ேபேரான் கேசருகன் தாமிர பன்னன் கபத்தி நாகன் $கந்த.02550.1
சவுமியேன கந்தருவன் வருணன் என்னும் தனயருடன் குமr_ெப.(குமr_ெப.)
எனும் வனிைத தன்ைன $கந்த.02550.2
உவைக தனில் உதவி அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.)
தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.) ேபரால் ஒன்றற்கு ஓராயிரம் ேயாசைனயது ஆகப்
$கந்த.02550.3

புவி புகழ் பாரதத்ைத நவ கண்டம் ஆக்கிப் ெபாற்பினுடன் அைனயவ(க்குப்
புrந்தான் அன்ேற. $கந்த.02550.4
கங்ைக கவுதமி யமுைன கவுr வாணி காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) நன்மைத பாலி
கம்ைப பம்ைப $கந்த.02551.1
துங்கபத்திைர குைச ேகாமதி பாஞ்சாலி சூr சிகி பாப கைர தூத பாைப
$கந்த.02551.2
சங்க வாகினி சிைக பாரத்துவாசி சா(வr சந்திர பாைக சரயு ேவணி $கந்த.02551.3
பிங்கைல குண்டைல முகr ெபாருைந ெவஃகாப் ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.)
முதல் ஆறு அனந்தம் ெபருகி நண்ணும். $கந்த.02551.4
மன்னு மேகந்திர மலயம் ைசயம் சத்தி மா நிருடம் பாrயாத்திரேம விந்தம்
$கந்த.02552.1
என்னும் மைல ஓ( ஏழும் காஞ்சி ஆதி எழு நகரும் தானம் ஓ(
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேமல் எட்டும் $கந்த.02552.2
பன்னும் அரு மைற முதேலா( ேமய ேதயம் பல் பலவும் சுருதி முைற பயில்வும்
ேமவி $கந்த.02552.3
ெமய்ந் ெநறி ேச(வது குமr_ெப.(குமr_ெப.) கண்டம் ஏைன மிேலச்சrடம் ஓ(
எட்டும் வியப்பு_ெப.(வியப்பு_ெப.) இலாேவ. $கந்த.02552.4
இங்கு இைவ சம்புத்தCவின் இடேன தண்பால் இரும் கடல்சூழ் சாகத்தின்
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) தன்னில் $கந்த.02553.1
தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேகாேமதாதி அவற்கு ைமந்த(
சாந்தவயன் சிசிரன் ேகாதயன் ஆனந்தன் $கந்த.02553.2
துங்கமிகு சிவெனாடு ேகமகன் சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
துருவன் இவ( ேபரால் ஏழ் வருடம் ஆக்கி $கந்த.02553.3
அங்கு அவருக்கு அருள் புrந்தான் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) வாயு ஆrய(
விந்தக( குகர( ஆண்டு வாழ்வா(. $கந்த.02553.4

ேசாமகேம சுமனம் சந்திரேம முந்தும் துந்துபி வப் பிராசன நாரதி அம்
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) சீ(க் $கந்த.02554.1
ேகா மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) ஆம் எழுகிrயும் சிைவ விபாைப குளி( அமி(ைத
சுகி(ைத மநுதத்ைத சித்தி $கந்த.02554.2
மாைம தரு கிரைம எனும் ஆறு அங்கு ஏழும் மருவி இடும் ததிக்
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) வைளய
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02554.3
ஏமம் உறு குசத் தCவில் வபுட்டு என்னும் இைறயவற்கும் சிறுவ(களாய் எழுவ(
உண்டால். $கந்த.02554.4
சுப்பிரதன் உேராகிதேன தCரன் மூகன் சுேவதகன் சித்தியன் வயித்திதன் என்று
ஓதும் $கந்த.02555.1
இப்புதல்வ( ேபரால் ஏழ் வருடம் ஆக்கி ஈந்தனன் உன்னதம் குமுதம் குமாரம்
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) $கந்த.02555.2
ைவப்புறு சந்தகம் மகிடேம துேராணம் மைல ஏழும் ேசாைன ெவள்ளி மதிேய
ேதாைம $கந்த.02555.3
ஒப்பறு ேநத்திைர விேமாசைன விருத்தி ஓ( ஏழு நதி உளவால் உலைவ புத்ேதள்.
$கந்த.02555.4
த(ப்பகேர கபில( சாரண( நCலத்த( தண்ட( விதண்ட வாகாரண்ைடச் சனங்கள்
ஆவ( $கந்த.02556.1
அப்புற ெநய்ப் புணr_ெப.(புணr_ெப.) கிரவுஞ்ச தCபம் அதற்கு
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ேசாதிட்டாம் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ைமந்த( $கந்த.02556.2
ெமய்ப்படு சாரணன் கபிலன் கிருதி கீ (த்தி ேவணுமான் இலம்பகன் உற்பிதேன
என்னச் $கந்த.02556.3

ெசப்பும் எழு ேபரால் ஏழ் வருடம் ஆக்கிச் சிறப்புடேன
அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) அரசு ெசய்தற்கு ஈந்தான். $கந்த.02556.4
மன்னு குேசயம் அrவத் துருமம் புட்பா வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) இமம்
துதிமாேன மந்தரம் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $கந்த.02557.1
என்னும் மைல ஏழு சிைவ விதூத பாைப இைம புனிைத பூரைணேயாடு அகில
பாைப $கந்த.02557.2
ெசல் ெநறி ேச( தம்ைப எனும் நதி ஓ( ஏழு
ேச(ந்து_வி.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளது தபத( சடாவக(
மந்ேதக( $கந்த.02557.3
பன்னுபுகழ் அேனக( அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) சனங்கள் ஆவா( பங்கயேன
அங்கு உைடய பகவன் அம்மா. $கந்த.02557.4
மற்ற அதனுக்கு அப்பாைல அளக்க( கன்னல் வைளந்துைடய தCபம் சான்
மலியாம் அங்கண் $கந்த.02558.1
ெகாற்றவனாம் துதிமானன் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ைமந்த( குசலன் ெவய்யன் ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.)
முனி அந்த காரன் $கந்த.02558.2
அற்றம் இலா மேனாரதன் துந்துபியாம் அன்ேனா(க்கு அளித்தனன் ஏழ் கூறாக்கி
அசலம் ஏழும் $கந்த.02558.3
ெசால் திமிரம் சுரபி வாமனம் விருத்தம் துந்துபி சம்மியத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.)
புண்டrகம் நிற்கும். $கந்த.02558.4
ேபாது குமுதம் கவr ஆதி யாைம_ெப.(யாைம_ெப.) புண்டrைக மேனாபைம
சந்திைய என்று ஓதும் $கந்த.02559.1
சீத நதி ஏழு ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புட்க
லாத( சிறந்திடு புட்கர( தனிய( சிசிர( என்ேபா( $கந்த.02559.2

ஏதம் இலாது உைற சனங்கள் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ஈசன் இதற்கும் அப்பால்
மதுக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தCபம் $கந்த.02559.3
ேமதகு ேகாேமதகம் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வியேன ெதான்னாள்
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) அவற்கு எழுைமந்த( ேமனாள் வந்தா(. $கந்த.02559.4
தூய விேமா கனன் ேமாகன் சகலன் ேசாமன் சுகுமாரன் குமாரன் மrசகனாம்
ைமந்த(க்கு $கந்த.02560.1
ஆயைத ஏழ் கூறு புrந்து அளித்தான் சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) அத்தம் உதயம்
சலகம் கிரவுஞ்சம் ஆம்பி $கந்த.02560.2
ேகயம் இரமியம் கிr ஏழ் அயாதி ேதனுக்கிள( கபத்தி சுகுமாr குமாr இக்கு
$கந்த.02560.3
மாைய நதி ஏழு உள மந்தக( ஆமங்க( மாகத( மானச( மாக்கள் மதி முன்
ெதய்வம். $கந்த.02560.4
புைடயின் அது தூய புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஆம் தCபம் புட்கர
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) சவனன் புதல்வ( ஆேனா( $கந்த.02561.1
அடல் ெகழுவு தாதகி மாபீதனன் என்ேபா(க்கு அதைன இரு கூறு
படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அளித்தான் என்ப $கந்த.02561.2
இடப மேகந்திரம் வருணம் வராக நCலம்_ெப.(நCலம்_ெப.) இந்திர மந்திrயம் எனும்
ஏழு ெவற்புக் $கந்த.02561.3
குடிைல சிைவ உைம தரணி சுமைன சிங்ைக குமr_ெப.(குமr_ெப.) எனும் எழு
நதியும் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமவும்.
$கந்த.02561.4
ேமனிலாவிய நகர( நாக( என்ேபா( ேமவி அம( பrசனம் ெவய்யவேன புத்ேதள்
$கந்த.02562.1

ஆனது ஓ( புட்கரத்தின் முடிவில் ஐம்பது ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேயாசைன
தன்னில் அசலம் ஒன்று $கந்த.02562.2
மான ேசாத்தரம் எனேவ சகடக்கால் ேபால் வட்டைண ெபற்றிடும் அதன்கண்
மகவானுக்கும் $கந்த.02562.3
ஏைனேயா( எழுவருக்கும் குணபால் ஆதி எண் திைசயினும் பதங்கள் எய்தும்
அன்ேற. $கந்த.02562.4
ெபாங்கு திைரப் புணrகளின் முடிவு ேதாறும் புைட உறேவ
வைளந்து_வி.எச்.(வைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒவ்ேவா( ெபாருப்பு
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.02563.1
இங்கு உளேதா( சாகமுதல் தCபம் முற்றும் இருக்குந(க்கு நைர திைர மூப்பு
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) இல்ைல $கந்த.02563.2
அங்கு அவ(கள் கலியினும் கிம்புருட( தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) அைடவ(
பதினாயிரம் மாண்டம(வ( அப்பால் $கந்த.02563.3
தங்கியது தபனியப் பா( அதைனச் சூழ் ேபாய்த் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ெபரு ேநமிப்
ெபாருப்பு சா( உற்று அன்ேற. $கந்த.02563.4
ேநமி வைர அதற்கு இப்பால் சுடேர அப்பால் நிசிப் படலம்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிறேன
மன்ன(_ெப.(மன்ன(_ெப.) $கந்த.02564.1
காமருசீ( இயக்க( இராக்கதேர ெவம்ேபய்க் கணங்கள் அம(ந்திடுவ( திைசக்
கடவுேளாரும் $கந்த.02564.2
தாம் உைடய மாதிரத்தின் ேமருவின் கண்
தங்குதல்_ெதா.ெப.(தங்கு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேபால் ைவகுவ( அங்கு
அதனுக்கு அப்பால் $கந்த.02564.3
ஏமம் உறு புறக்கடல் அங்கு அதனுக்கு அப்பால் இருளாகும் அதற்கு அப்பால்
எய்தும் அண்டம். $கந்த.02564.4

ஊழின் ெநறியால் தத்தம் உயிைரத் தாேம ஒழிவு ெசய்ேதாரும் ெதருளும்
உண(விேலாரும் $கந்த.02565.1
ஆழிவைரப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) சூழ்வ( அப்பால் அகும் ஆ( இருள் ேச(
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) தனில் அநாதிஈச( $கந்த.02565.2
வாழும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபரும் கயிைல உண்டு
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வண்ட மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) அதனில் கண
நிைரகள் வதிந்து_வி.எச்.(வதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02565.3
சூழ் உறு சம்புத் தCபம் முதலா அண்டச் சுவ(_ெப.(சுவ(_ெப.) காறும் புவி என்ப(
ெதால்ைல ேயாேர. $கந்த.02565.4
இப்புவின் ேமல் கணத்தின் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இதன் மிைசக் குய்யக
ேலாகம் இதற்கு மீ து $கந்த.02566.1
ைவப்புைடய ஈ( ஐங்கால் வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) ேதயம் மற்று அதன் ேமல்
எழுபுயலும் வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $கந்த.02566.2
முப்பதினாயிரம் ேகாடி முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ஒவ் ெவான்ைற முைற சூழ்
உற்றிடும் அதற்கு முன்ன( ஆகச் $கந்த.02566.3
ெசப்பrய கிம்புருட( கருட( ஆேனா( சித்த(கள் விஞ்ைசய( இயக்க( ெசறியும்
மூதூ(. $கந்த.02566.4
இங்கு இதன் ேமல் சுரநதி ெசல் இடேன அப்பால் இரவிபதம் தரணிக்கு ஓ(
இலக்கம் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02567.1
அங்கு அதனின் முப்பான் முக்ேகாடி ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) அருக்கனுடன் வழிக்
ெகாள்வ( அதற்கு மீ ேத $கந்த.02567.2
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) உலகு ஓ( இலக்கம் உம்ப( தன்னில் ெசறிதரு தாரைக
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) இலக்கம் ேசணில் $கந்த.02567.3

ெபாங்கு ஒளி ேச( புதன் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஈ( இலக்கம் அப்பால்
புக(_ெப.(புக(_ெப.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஈrலக்கம் ெபாருந்திற்று அன்ேற.
$கந்த.02567.4
அந்தரம் ேமல் ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) உலகு ஈ( இலக்கம் ேமேல
அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) உலகு ஈrலக்கம் அதற்கு மீ ேத $கந்த.02568.1
மந்தன் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஈ( இலக்கம் அதன் ேமல் ஓ( ஏழ் மா முனிவ(
உலகு இலக்கம் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அப்பால்
$கந்த.02568.2
நந்துருவன் உலகு இலக்கம் புவ( ேலாகத்தின் நலத்
தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெதாைக பதிைனந்து இலக்கம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02568.3
இந்த உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) மிைச உைடய ேதயம் எழுவைகயா
மருத்து இனமும் ெகழுவும் எல்ைல. $கந்த.02568.4
ெதாகேலாடு ேச(தரும் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பதத்தின் மீ தில் சுவ(ேலாகம்
எண்பத்து ஐஞ்சிலக்கம் ஆங்ேக $கந்த.02569.1
புகேலாடு வானவரும் பிறரும் ேபாற்றப் புரந்தரன் வற்று
C
இருந்து அரசு புrவன்
அப்பால் $கந்த.02569.2
மகேலாகம் இருேகாடி மா(க்கண்டு ஆதி மாமுனிவ( பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.)
ெசறிவ( மற்று அதன் ேமல் $கந்த.02569.3
இகேலாகம் பரவு சனேலாகம் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) எண்ேகாடி பிதி(
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) இருப்ப( அங்கண். $கந்த.02569.4
தவேலாகம் உன்னதம் ஈராறு ேகாடி சனக( முதலா உைடய வனக( ேச(வ(
$கந்த.02570.1
அவண் ேமல் சத்திய உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஈ( எண் ேகாடி அயன் இன்பத்
தலம் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)

அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தானம் $கந்த.02570.2
நைவதCரும் பிரமபதம் மூன்று ேகாடி நாரணன் வாழ் ேப(
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஓ( முக்ேகாடி $கந்த.02570.3
சிவேலாகம் நாற்ேகாடி அதற்கும் மீ ேத திகழ் அண்ட ேகாளைகயும் ேகாடி ஆேம.
$கந்த.02570.4
ேவதெமாடு தந்திரமும் அவற்றின் சா(பு மிருதிகளும் பிறநூலும் ேவறு ேவறா
$கந்த.02571.1
ஓதிடும் அண்டத்து இயற்ைக மைலேவா என்றால் உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.)
ெதrந்திடில் பைடப்பும் உலப்பில் ேபதம் $கந்த.02571.2
ஆதலினால் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அவற்றின் திrபு நாடி
அறிந்த_ெப.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உனக்கு ஈண்டு
உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) அதுேவ ெசாற்றாம் $கந்த.02571.3
ஏதம் இல் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வண்டத்தில் புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.)
நூற்று எட்டு இைற அருள் ேச( உருத்திர( தம் இருக்ைக ஆேம. $கந்த.02571.4
இந்த அண்டத்தின் இயற்ைகய முன் உனக்கு இைறவன் $கந்த.02572.1
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அண்டங்கள் ஆயிரத்து எட்டும்
இத்தைகைம $கந்த.02572.2
ைமந்த நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காணுதி என வகுத்து
உைரப்ப $கந்த.02572.3
அந்தம் இல்லது ஓ( மகிழ்ச்சியின் உண(ந்தனன் அவுணன். $கந்த.02572.4
குணங்கள் பல பல உண(த்திய குரவன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) கழல்கள்
$கந்த.02573.1

வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
அr முகெனாடு விைட ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வயமான் $கந்த.02573.2
அணங்கு ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) உைடச் சூர(ேகான் அவுண( $கந்த.02573.3
இணங்கு தாைனயங் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இைடப் புக்கனன் இைமப்பில்.
$கந்த.02573.4
ேசைனயின் தைல_ெப.(தைல_ெப.) புகுதலும் தாரகன்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02574.1
ேகாைன வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
முன்னவற் குறுகி $கந்த.02574.2
ஆன பான்ைமயின் வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
முன் நின்றிட ஆசான் $கந்த.02574.3
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எல்ைலயில் புகன்றன பrசு
எலாம் புகன்றான். $கந்த.02574.4
ஆவது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பrசு எலாம்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவனும் $கந்த.02575.1
தாவு இலாத தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெகாடு
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இது தைலவ $கந்த.02575.2
ேமவலா(கைள யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) இனி ெவன்றிட விைரவில்
$கந்த.02575.3
ேபாவேத கடன் என்றனன் அன்னது ஓ( ெபாழுதின். $கந்த.02575.4

அந்திவா( சைடக் கண்நுதல் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
அருளான் $கந்த.02576.1
ைமந்த( மூவரும் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) வரங்களும் வலியும் $கந்த.02576.2
சிந்ைத உள் உற நாடிேய அளிெயாடும் ேசணில் $கந்த.02576.3
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்றினள் ெதால்ைல
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ேநாற்றிடும் மாைய. $கந்த.02576.4
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எல்ைலயின்
முந்துறக் கண்டு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சூரன் $கந்த.02577.1
ஆன்ற தம்பிய( தம்ெமாடும் அசமுகி ேயாடும் $கந்த.02577.2
ஊன்றும் அன்ெபாடு பணிதலும் அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உள்ளம் $கந்த.02577.3
ஈன்ற ஞான்றினும் உவந்தனள் ஆசிகள் இைசத்தாள். $கந்த.02577.4
ஆசி கூறிேய ேவள்வியில் ெசய்ைகயும் அதனுக்கு $கந்த.02578.1
ஈசன் நல்கிய வரங்களும்
ேகட்டனன்_வி.மு.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) ஈண்டு
$கந்த.02578.2
ேநசேமாடு உைமக் காணிய
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) நCவி(
$கந்த.02578.3
வாசவன் முதேலா( தைம ெவல்லுதி( வலியால். $கந்த.02578.4
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்ன(
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) வுலகமும் புரந்து ேமதினியில் $கந்த.02579.1
என்றும் வாழுதி( மாையகள் ேவண்டிடின் என்ைன $கந்த.02579.2

ஒன்றும் அன்புடன் உன்னுதி( உன்னிய ெபாழுேத $கந்த.02579.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவஃகிய தன்ைமகள்
ெசய்தியான் முடிப்ேபன். $கந்த.02579.4
ஈது அலால் உைமப் பிrயலன் பன்முைற
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $கந்த.02580.1
காதேலாடும் உைமக் காணிய ெசல்குவன்
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02580.2
ேபத நC( அற இருத்திரால் ஈண்டு எனப்
ேபசி_வி.எச்.(ேபசு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02580.3
மாதும் ஏகினள் ைமந்த(கள் மூவரும் வணங்க. $கந்த.02580.4
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) உலா விழிப் ெபான் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) ஏகலும் சூரன்
$கந்த.02581.1
ேகாடி ேதருடன் தானவ( தங்கைளக் கூவி $கந்த.02581.2
நCடு நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ெபரும் தாைனகள் நிதி பதிக்கு ஏகப் $கந்த.02581.3
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) மா முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) அைறமிேனா கடிது எனப்
பணித்தான். $கந்த.02581.4
அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) ஏவலும் அவுண(கள் அன்னவாறு அைறந்து $கந்த.02582.1
முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) எற்றின( ேகட்டலும் அத்திைச முன்னி $கந்த.02582.2
உைர ெசய் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) உறங்கு உழிப் புவி ெகாள ஒருங்ேக
$கந்த.02582.3
திைர ெசய் வான்_ெப.(வான்_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெசன்ெறனச் ெசன்றது
ேசைன. $கந்த.02582.4
பத்து நூறுடன் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆதியாய்ப் பலவாம் $கந்த.02583.1

ெகாத்து நCடிய_ெப.எச்.(நCடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசன்னிய( ெகாடுைம
ேச( குணத்ேதா( $கந்த.02583.2
ெமத்து பல் பைட ஏந்திய கரத்தின( விறேலா( $கந்த.02583.3
கத்து வா( கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஆ(ப்பின( அவுண( தம் கணத்ேதா(. $கந்த.02583.4
விண்ணில் பாய்வன இரவிேத( பாய்வன ேவைலக் $கந்த.02584.1
கண்ணில் பாய்வன திைசகளில் பாய்வன கனல்ேமல் $கந்த.02584.2
பண்ணில் பாய்வன வைரகளில் பாய்வன பரைவ $கந்த.02584.3
மண்ணில்_ெப.(மண்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) பாய்வன புரவிகள் அளப்பில மாேதா.
$கந்த.02584.4
பாறு ெசன்றிடக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) இனம் ெசன்றிடப் பலேபய் $கந்த.02585.1
ேவறு ெசன்றிடப் பா( இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெசன்றிட விண்ேமல் $கந்த.02585.2
மாறு ெசன்றிடப் பிளிறு ஒலி ெசன்றிட மதநC( $கந்த.02585.3
ஆறு ெசன்றிடச் ெசன்றன யாைனயின் அனிகம். $கந்த.02585.4
ேமருச் ைசயமும் கயிைலயும் அல்லது ேவறு $கந்த.02586.1
ேநரற் ெகாத்திடும் கிrமிைச ெசல்வன நCலக் $கந்த.02586.2
காrல் ெசல்வன விண்மிைசச் ெசல்வன கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சூழ் $கந்த.02586.3
பாrல் ெசல்வன ெசல்வன ஆழியம் பல் ேத(. $கந்த.02586.4
மூன்று ேகாடி ேயாசைன அதாய் நாற்றிைச முற்றும் $கந்த.02587.1
ஆன்ற எல்ைலயின் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைகத்து
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அனிகம் $கந்த.02587.2
ஏன்று ெசன்றன ெசன்றேதா( அளைவயின் இனன்ேபால் $கந்த.02587.3

ேதான்று ெபான் சுட( அளைகைய
அைடந்தன_வி.மு.(அைட_வி.+ம்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.) தூசி.
$கந்த.02587.4
பூதம் ஐந்தினும் மிகவலி உைடயது ெபாலன்ேச( $கந்த.02588.1
ஆதவன் தனித் ேதrனும் சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) உற்றது அவனில் $கந்த.02588.2
ேசாதி ெபற்றது ேப( உண( உள்ளது ெதால்சீ( $கந்த.02588.3
மாதிரங்கைள அகற்சியான் மைறப்பது மன்ேனா. $கந்த.02588.4
என்றுேம அழிவு இல்லது ேமருேவாடு இகலும் $கந்த.02589.1
குன்று ேபாலுவது அகிலமும் இைமப்பினில் குறுகிச் $கந்த.02589.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ ள்வது குறிப்பினில்
ெசல்வது சிைதயா $கந்த.02589.3
ஒன்று ேகாடியவாம் பr பூண்டுளது ஒருங்ேக. $கந்த.02589.4
அழிவு இலாப் பல சாரதி உள்ளதுதங் களப்பில் $கந்த.02590.1
விழுமிது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பைட எலாம்
ெகாண்டது ேமவா( $கந்த.02590.2
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அன்னவ( ேத( மிைசச் ெசல்லுவது
உருேமல் $கந்த.02590.3
எழிலி அச்சுறப் பன்மணி கறங்குவது என்றும். $கந்த.02590.4
பாைர ேந( தரு பரப்பினது உலகு எலாம் பைடத்த $கந்த.02591.1
நாr பாதியன் அளித்து அருள் இந்திர ஞாலத் $கந்த.02591.2
ேதrன் மால் வைர மிைசயுறும் வயப்புலி
ெசலல்_ெதா.ெப.(ெசல்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேபால் $கந்த.02591.3
சூரன் ஏறிேய ேபாந்தனன் அவுண(கள் ெதாழேவ. $கந்த.02591.4

ஆண்டு அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) எல்ைலயில் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
ஆயிரம் யாளி $கந்த.02592.1
தாண்டு ெவம்பr ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆயிரம் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கந்த.02592.2
நCண்ட_ெப.எச்.(நCள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாrடம்
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆயிரம் நிரேல $கந்த.02592.3
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேத( மிைச ஏறிேய அrமுகன்
ேபாந்தான். $கந்த.02592.4
காலும் உள்ளமும் பின் உற முன் உறு கவனக் $கந்த.02593.1
ேகால மாப் பதினாயிரம் பூண்டது ஓ( ெகாடிஞ்சிக் $கந்த.02593.2
சாலம் ஆ( தரு ைவயம் ேமல் புகுந்து தாரகனும் $கந்த.02593.3
ஆலம் என்பது ெசன்ெறன நடந்தனன் அற்ேற. $கந்த.02593.4
அன்ன தாரக வரனும்
C
அr முகத்தவனும் $கந்த.02594.1
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ஓ( இரு பாங்கரும் ஆயின(
வந்தா(_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ(_பட(.பன்.) $கந்த.02594.2
துன்னு தான அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தாைனயம் தைலவ(கள் ெதாைலயாப்
$கந்த.02594.3
ெபான்னின் மாமணித் ேதெராடும் ஏகின( புைடயில். $கந்த.02594.4
விரவு கின்றேதா( ஏைனய( ேசைனயின் வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
$கந்த.02595.1
கr எனும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மீ தினும் கலினம் ஆ( கவனப் $கந்த.02595.2
பr எனும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மீ தினும் முதல்வைனப்
பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02595.3

இரு மருங்கினும் ேபாயின(_வி.மு.(ேபா_வி.+இன்_இ.கா.+அ(_பட(.பன்.)
கூற்றனும் இரங்க. $கந்த.02595.4
அடல் ெசறிந்திடும் ஒன்பதிற்று இருவைக
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02596.1
பைடகள் ஏந்திேய அளவு இலா அவுண(கள் பரவிக் $கந்த.02596.2
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கிள(ந்து_வி.எச்.(கிள(_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவண் சூழ்வன ேபான்று காவல(_ெப.(காவல்_ெப.+அ(_பட(.பன்.) தம் $கந்த.02596.3
புைடயில் வந்தன(_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ(_பட(.பன்.)
அசனியும் அச்சுறப் புகல்வா(. $கந்த.02596.4
இன்ன தன்ைமயினால் பைடதர சூழ்தர இதன்பால் $கந்த.02597.1
துன்னு ேத( என உள்ளவும் துரகம் உள்ளனவும் $கந்த.02597.2
பல் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கr உள்ளவும் அவுண(கள் பலரும் $கந்த.02597.3
மன்னி வந்திட நடுவுற ஏகினன் மன்னன். $கந்த.02597.4
வயங்கள் ஆ(த்திடும் தானவ( ஓைதயும் மான்ேத( $கந்த.02598.1
அயங்கள் ஆ(த்திடும் ஓைதயும் அன்னைவ அணித்தாய்க் $கந்த.02598.2
கயங்கள் ஆ(த்திடும் ஓைதயும் கண்ைடயின் கலிப்பும் $கந்த.02598.3
இயங்கள் ஆ(த்திடும் ஓைதயும் மிக்கன எங்கும். $கந்த.02598.4
அr எனும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அவுண(கள் அங்ைகயில் ஏந்தும் $கந்த.02599.1
உrய ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைட முழுவதும் ஒன்ேறாடு ஒன்று உrஞ்ச
$கந்த.02599.2
எr பிறந்தன ெசறிந்தன எம்பிரான் முனிந்த $கந்த.02599.3
புரம் எனும் படி ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வைரகளும்
புவியும். $கந்த.02599.4

நிரந்த தானவ( எழுந்திடப் பூழிகள் நிலேமல் $கந்த.02600.1
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வானகம் புகுதலும் அைன அது
பாரா $கந்த.02600.2
விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாவைத
நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) அைவ தைன எய்தக்
$கந்த.02600.3
கரந்து ைவகினன் ஆழி அம் ேத( உைடக் கதிேரான். $கந்த.02600.4
பூ நடுங்கின பணிக்குலம் நடுங்கின புைர தC( $கந்த.02601.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) நடுங்கின மாதிரம் நடுங்கின வைரகள் $கந்த.02601.2
தாம் நடுங்கின புணrகள் நடுங்கின தறுகண் $கந்த.02601.3
தC நடுங்கின நிருத( ேகான் ெபரும் பைட ெசல்ல. $கந்த.02601.4
இைனய தன்ைமயில் ேசைனகள் தம்ெமாடும் இைறவன் $கந்த.02602.1
தனதன் மாநக( வைளந்தனன் அன்னேதா( தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
$கந்த.02602.2
வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓடிேய தூதுவ( இயக்க(
ேகான் ேமவும் $கந்த.02602.3
கனக மாமணிக் ேகாநக( ெசன்றன( கடிதின். $கந்த.02602.4
ெசன்றிடும் ஒற்ற( தம் ேகான் ேசவடிக் கமலம் தாழ்ந்து $கந்த.02603.1
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) சூரபன்மன் மாநக(
வைளந்து_வி.எச்.(வைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_படெரா.ஒரு.) $கந்த.02603.2
இன்று இனி அழியும் ேபாலும் ஈண்டு நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இருத்தல் சால
$கந்த.02603.3

நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அல அனிகத்ேதாடு நடத்தியால் அமருக்கு என்றா(.
$கந்த.02603.4
தூதுவ( உைரத்தல் ேகளாத் துன்பு_ெப.(துன்பு_ெப.) கூ( துளக்கம் எய்தி
$கந்த.02604.1
ஏதம் இல் அவுண( தம்ைம யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ெவலற்கு அrது
முக்கண் $கந்த.02604.2
ஆதி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள்ளா( அவ(ப்
புகழ்ந்து_வி.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆசி
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.02604.3
ேபாதுதல் கடேன என்னாப் ெபாருக்கு என எழுந்து ேபானான். $கந்த.02604.4
ேபாயினன் அளைக அண்ணல் புட்பகம் மீ து
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02605.1
தூயேதா( இயக்கேராடும் சூரைனத்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02605.2
ஏயின ஆசி கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) நுமக்கு அடியன் என்ன $கந்த.02605.3
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இனி இருத்தி என்ேற விடுத்தனன் நிருத( ேபாற்ற.
$கந்த.02605.4
அன்னது கண்டுழி அவுண( மாப்பைட $கந்த.02606.1
மின்னவி( முகிலினம் ெவருவ ஆ(த்தன $கந்த.02606.2
துன் உறும் இைனயவேராடும் சூரன் ஆம் $கந்த.02606.3
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) அவ்வழி மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) எய்தினான்.
$கந்த.02606.4

அது ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) அவுண(கள் அளைக ஊடுேபாய் $கந்த.02607.1
நிதிகளும் மணிகளும் நCடு மானமும் $கந்த.02607.2
சிைதவு அறு பைடகளும் ேதரும் மாக்களும் $கந்த.02607.3
கதிெகழு களிறுடன் கவ(ந்து ேமவினா(. $கந்த.02607.4
ைமம் மலி தானவ( வலிந்து வவ்வலால் $கந்த.02608.1
ெபாய்ம்ைமயில் ெபருவளம் யாவும் ேபாக்கிய $கந்த.02608.2
ெசம்ைமயில் அந்நக( திருவும்
நCங்கிய_ெப.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02608.3
ைகம்ைம தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) வடிவு எனும் காட்சித்து ஆயேத. $கந்த.02608.4
ஆறைல கள்வrன் அவுண( யாவரும் $கந்த.02609.1
சூைற ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அந் நக(
ெதாைலத்துப் ேபாதலும் $கந்த.02609.2
ஊறுெகாள் நிதிபதி உள்ளம் நாணிேய $கந்த.02609.3
வறு
C அகல் அளைகயின் மீ ண்டும் ஏகினான். $கந்த.02609.4
ஆண்டு உறு தனதைன அடித் ெதாண்டு ஆற்றுவான் $கந்த.02610.1
மாண்டனன் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) என மனத்தில் உன்னிேய
$கந்த.02610.2
ஈண்டிய தாைனெயாடு இைமப்பு இல் பாகைரத் $கந்த.02610.3
தூண்டுதி( ேத( எனச் சூரன் ேபாயினான். $கந்த.02610.4
அளைகைய நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.)
ஆைசக்கு ஈறதாய் $கந்த.02611.1
உளநக( எய்தினன் ஒளிரு நCலமா( $கந்த.02611.2

களன் உரு எய்திய கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02611.3
வளநக( ஈது என மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) உன்னினான். $கந்த.02611.4
அந்தமா நகைர விட்டு அவுண( ேகாமகன் $கந்த.02612.1
முந்து தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பைடெயாடு முனிந்து கீ ழ்த்திைச $கந்த.02612.2
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) நக(புக இதைன நாடிேய $கந்த.02612.3
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) துய( அமர( ேகான் விண்ணில் ேபாயினான்.
$கந்த.02612.4
ேபாய் அைத நாடி அப்புரத்ைத முற்றவும் $கந்த.02613.1
காெயr ைகக் ெகாளக் கடிதின் நல்கிேய $கந்த.02613.2
ஆயிைட அனிகேமாடு அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) ெசம் $கந்த.02613.3
தC உறு நக( இைடச் ேசறல் ேமயினான். $கந்த.02613.4
ேசறலும் நாடியத் தCயின் ேபrனான் $கந்த.02614.1
ஈறு அகல் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) எய்தி
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) $கந்த.02614.2
நூறு எனும் ேகாடிய( ெநாய்தில் சூழ்தர $கந்த.02614.3
மாறிகல் புrந்திட வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேந(ந்தனன்.
$கந்த.02614.4
ேந(தலும் அங்கி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) நCடு தாைனயும் $கந்த.02615.1
சா(தரும் அவுண( தம் பைடயும் தாமுறாப் $கந்த.02615.2
ேபா( தைல_ெப.(தைல_ெப.) மயக்கு உறப் ெபாருத எல்ைலயில் $கந்த.02615.3

சூ( தரு கனல் பைட ெதாைலந்து ேபாயேத. $கந்த.02615.4
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பைட உைடதலும் தழலின் பண்ணவன் $கந்த.02616.1
துன் பைட மனத்தனாய்த் ெதால்ைல ஊழி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கந்த.02616.2
இன் பைட உலகு எலாம் ஈறு ெசய்திடும் $கந்த.02616.3
வன் பைட ேப( உரு வல்ைல தாங்கினான். $கந்த.02616.4
சிறந்திடும் அவுண( ேகான் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) மாக்கடல் $கந்த.02617.1
வறந்திட இப்பகல் மாய்ப்பன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) எனா $கந்த.02617.2
நிைறந்திடும் அவுணமா நCத்தம் எங்கணும் $கந்த.02617.3
ெசறிந்தனன் வைளந்தனன் சிைதத்தல் ேமயினான். $கந்த.02617.4
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெகழு ேசைனையக்
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாவகன் $கந்த.02618.1
சட சட முதி( ஒலி தழங்கப் புக்கு உலாய் $கந்த.02618.2
அடல் உறும் எல்ைலயில் அது கண்டு ஆழிவாய் $கந்த.02618.3
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) என உருத்தனன் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
தாரகன்.
$கந்த.02618.4
உருத்திடு தாரகன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ேத( ஒடு
$கந்த.02619.1
மருத்தினும் விைச உற வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தாைனைய $கந்த.02619.2
எrத்திடும் அங்கிைய எதி(ந்து ெசம் ைகயில் $கந்த.02619.3
தrத்திடும் கா(முகம் தன்ைன வாங்கினான். $கந்த.02619.4

வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) தைமயும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வன்னி
தன்ைனயும் $கந்த.02620.1
ஏைனய( தம்ைமயும் முடிப்பன் இன்று எனாத் $கந்த.02620.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இவ( இதழியந் ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) மாப்பைட
$கந்த.02620.3
ஆனைத எடுத்தனன் அருச்சித்து ஏத்திேய. $கந்த.02620.4
எடுத்திடும் எல்ைலயில் எrகண்டு இங்கு இது $கந்த.02621.1
ெதாடுத்திடின் உலகு எலாம் ெதாைலக்கும் என்ைனயும் $கந்த.02621.2
முடித்திடும் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) முதலி ேனாைரயும் $கந்த.02621.3
படுத்திடும் இன்று எனப் ைபயுள் எய்தினான். $கந்த.02621.4
சுடும் கனல் கடவுளும் சுருக்கித் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உரு $கந்த.02622.1
ஒடுங்கினன் ஆகுலம் உற்றுச் சிந்ைதயும் $கந்த.02622.2
நடுங்கினன் தாரகன் முன்ன( நண்ணினான் $கந்த.02622.3
கடும் கதி அதெனாடும் கரங்கள்_ெப.(கரங்கள்_ெப.) கூப்பிேய. $கந்த.02622.4
ேதாற்றுவித்து உலெகலாம் ெதாைலக்கும் எம்பிரான் $கந்த.02623.1
மாற்று அரும் பைடக்கலம் மற்று என் ேமல் விடப் $கந்த.02623.2
ேபாற்றிைன எடுத்தி எப்_சுட்.(எ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
புவனத்து_ெப.(புவனம்_ெப.+அத்து_சாr.) உள்ளவ( $கந்த.02623.3
ஆற்றலும் உயி(களும் அதன் முன் நிற்குேமா. $கந்த.02623.4
கழி தரு சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) ெகாளல் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) மாப்பைட
$கந்த.02624.1
விழுமியது அன்னைத விடுத்துளாய் எனின் $கந்த.02624.2

அழிதரும் உலகு எலாம் அதுவும் அன்றிேய $கந்த.02624.3
பழிெபறும் அன்னேதா( பைடயின் ேவந்துேம. $கந்த.02624.4
ெபாறுத்தி என் பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) எனப்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிற்றலும் $கந்த.02625.1
கறுத்திடு மிடறு உைடக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) மாப்பைட $கந்த.02625.2
ெசறுத்தவன் மீ மிைசச் ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விட்டிலன் $கந்த.02625.3
மறுத்தனன் சினத்திைன மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) எய்தினான். $கந்த.02625.4
எற்றிடும் எற்றிடும் இவைன வல்ைலயில் $கந்த.02626.1
ெசற்றிடும் ெசற்றிடும் தCயன் சாலவும் $கந்த.02626.2
குற்றிடும் குற்றிடும் என்று கூறிேய $கந்த.02626.3
சுற்றின( அவுண(கள் தCையச் சூழேவ. $கந்த.02626.4
தானவ( யாைரயும் விலக்கித் தாரகன் $கந்த.02627.1
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) நமது ஏவலின் நிற்றி நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) உயி(
$கந்த.02627.2
ேபானைத உதவினம் ேபாதி ேபாதி நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) $கந்த.02627.3
மாநக( இைட என வல்ைல கூறினான். $கந்த.02627.4
விடுத்தனன் அங்கிைய விடுக்கு முன்னேர $கந்த.02628.1
அடுத்திடு தானவ( அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஊ(
புகா $கந்த.02628.2
மடுத்திடு வளன் எலாம் வாr வாr மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) $கந்த.02628.3
படுத்திடு ெகாைலஞ( தம் பrசின் மீ ண்டன(. $கந்த.02628.4

மீ ண்டன( அவுண( அங்கி ெவள்கிேய தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஊ( புக்கான்
$கந்த.02629.1
ஆண்டு அவண் அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபானான்
தாரகன் அவ்வாறு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.02629.2
காண்டலும் சூரன் என்ேபான் கலின மான் ேதைரப் பாக $கந்த.02629.3
தூண்டுதி நடுவன் ேமவும் ெதால்ைல மா நகரத்து என்றான். $கந்த.02629.4
கடவுதி ேதைர என்னக் ைகெதாழுது ஐய ெநாய்தின் $கந்த.02630.1
அடுெதாழில் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) பால் உய்ப்பன் அன்னது காண்டி
என்னாப் $கந்த.02630.2
பட( தரும் வலவேராடும் பலிங்கன் என்று உைரக்கும் ேமேலான் $கந்த.02630.3
சுட(மலி கதிரும் நாணத் துண் எனத் தூண்டி ஆ(த்தான். $கந்த.02630.4
ஆ(த்தன படரும்_ெப.எச்.(பட(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) அதி(ந்தன முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) எங்கும்
$கந்த.02631.1
ேபா(த்தன கr ேத( வாசி புகுந்தன பூழி ேவைல $கந்த.02631.2
தூ(த்தன துவசம் விண்ைணத் ெதாட(ந்தன தூசி_ெப.(தூசி_ெப.) என்னும்
$கந்த.02631.3
தா(த் ெதாைக முன்னம் ஏகித் தண்டன் ஊ( உைடந்த அன்ேற. $கந்த.02631.4
அைடதலும் நடுவன் தன்பால் ஆங்கு ஒ( துது_ெப.(தூது_ெப.) எய்தி நம்தம்
$கந்த.02632.1
கடி நக( கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அந்தக் காசிப
முனிவன் ைமந்த( $கந்த.02632.2
ெகாடிய ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) என்னக் கூற்று
எனும் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ேகளா $கந்த.02632.3

இடி உறும் அரவம் என்ன ஏங்கினன் இரங்கு கின்றான். $கந்த.02632.4
முன் உறு தனதனும் முளrத் ேதவனும் $கந்த.02633.1
மன்னைன எதி( ெகாளா வழுத்திப் ேபாயினா( $கந்த.02633.2
அன்னது புrவேத அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) இதாம் என $கந்த.02633.3
உன்னினன் நடுவனும் உண(வின் உம்பரான். $கந்த.02633.4
ேதற்றெமாடு எழுந்து தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மகிடம்
ேச(ந்தனன்_வி.மு.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
$கந்த.02634.1
ஏற்றம் இல் பைடஞரும் ஈண்ட ஏகிேய $கந்த.02634.2
கூற்றுவன்_ெப.(கூற்றுவன்_ெப.) இைமப்பினில் குறுகிச் சூரைனப் $கந்த.02634.3
ேபாற்றினன் ெதாழுதனன் புகலும் ஆசியான். $கந்த.02634.4
திருத்தகு மறலிதன் ெசய்ைக ேநாக்கிேய $கந்த.02635.1
அருத்தியின் மகிழ் உறும் அவுணன் நம்பணி $கந்த.02635.2
பrத்தைன ஈண்டு நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) பrசனத் ெதாடும் $கந்த.02635.3
இருத்தி என்று அைனயைன ஏவிப் ேபாயினான். $கந்த.02635.4
இறுதிைய இயற்றுவான் இருக்ைக என்பது ஓ( $கந்த.02636.1
மறிகடல் அதன் இைட வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகாள் வாrையத் $கந்த.02636.2
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) உறும் அவுண( தம் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ெசன்றேரா
$கந்த.02636.3
முைற முைற கவ(ந்தன முகிலின் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ேபால். $கந்த.02636.4
கூற்றுவன்_ெப.(கூற்றுவன்_ெப.) ெபருவலி குைறந்த வண்ணமும் $கந்த.02637.1
ேபாற்றினன் ேபாயதும் புந்தி உன்னிேய $கந்த.02637.2

ஆற்றவும் மகிழ் உறCஇ அனிக ேமாடு ெதன் $கந்த.02637.3
ேமல் திைச நிருதி ேமல் விைரவின் ஏகினான். $கந்த.02637.4
நிருதியும் இஃது எலாம் ேநடியாம் இவ(ப் $கந்த.02638.1
ெபாருவதும் அrயதால் ேபா( இயற்றினும் $கந்த.02638.2
வருதிறல் இல்ைலயால் வைசயேத எனாக் $கந்த.02638.3
கருதினன் அவெராடு கலத்தற்கு உன்னினான். $கந்த.02638.4
உன்னினன் தாைனேயாடு ஒருங்கு ேமவிேய $கந்த.02639.1
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) எதி( புகா
வழுத்தி_வி.எச்.(வழுத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மற்றவன் $கந்த.02639.2
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அடி
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உன் தமr
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) எனாப் $கந்த.02639.3
பன்னினன் தாரகன் பாங்க( ஏகினான். $கந்த.02639.4
அருகு உற வருதலும் அவுண( ேகாமகன் $கந்த.02640.1
நிருதியின் நகrைன நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏகலும்
$கந்த.02640.2
வருணனும் மருத்துவும் வாr தன்னினும் $கந்த.02640.3
இருள் ெசறி உலகினும் இைமப்பில் ேபாயினா(. $கந்த.02640.4
ேபாதலும் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) அவ( புரத்ைதச் சூைற
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02641.1
ஏதம் அது இயற்று வித்து எழுவைகத்து எனும் $கந்த.02641.2
பாதல உலகினில் பட(ந்து_வி.எச்.(பட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தானவ(
$கந்த.02641.3

ஆதிய( ேபாற்றிட அருள் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏகினான். $கந்த.02641.4
உற்றனன் நாக( ேகான் உலகில் அன்னவன் $கந்த.02642.1
ெசற்றெமாேட ெசருச் ெசய்யத் தாைனயால் $கந்த.02642.2
ெவற்றிெகாண்ேட அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) வியந்து ேபாற்றிட $கந்த.02642.3
மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) இருக்ைக ஓ( ைவகல் ைவகினான்.
$கந்த.02642.4
அத்தைல உரக( ேகான் அமர( தந்திட $கந்த.02643.1
ைவத்திடும் அமுதிைன வலிதின் வாங்கிேய $கந்த.02643.2
ெமய்த்தகு தம்பிய ேராடு ேமன்ைமயால் $கந்த.02643.3
துய்த்தனன் அகன்றனன் சூர பன்மேன. $கந்த.02643.4
ஏைனய பிலந்ெதாறும் ஏகி அவ்வயின் $கந்த.02644.1
ேமனது ஓ( விருந்திைன வியப்பின் நாடிேய $கந்த.02644.2
மானவ( பைடெயாடும் வல்ைல மீ ண்டனன் $கந்த.02644.3
ேபானது ஓ( நிைல ெதாறும் புகைழ நாட்டினான். $கந்த.02644.4
பூ உலகு இைடேய ேபாந்து புணr_ெப.(புணr_ெப.) ஒன்று
அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்ைறத் $கந்த.02645.1
தCவிைன ஒருவிச் சூரன் ேசைனமா நCத்தம்
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.02645.2
மாெவாடு புவனி ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வrயரா
அைணயின் ேநமிக் $கந்த.02645.3
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) துயில் கூ( பாலின் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இைடக்
கடிது புக்கான். $கந்த.02645.4

புக்கது ஓ( ேவைல அன்னான் ேபா(ப்பைட அவுண( யாரும் $கந்த.02646.1
ைமக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மாேயான் மன்னினன் ஈண்ைட
என்னா $கந்த.02646.2
அக்கடல் அதைனத் ெதால்நாள் அமர(கள் கைடந்தேத ேபால் $கந்த.02646.3
மிக்கேதா( ஆ(ப்பிேனாடும் விைரவுடன் கலக்கல் உற்றா(. $கந்த.02646.4
ஆ(த்திடு முழக்கம் ேகளா அம்புயத் திருவும் பாரும் $கந்த.02647.1
ேவ(த்து உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
பைதப்ப_குைற.எச்.(பைதப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அஞ்சி ெவருக்ெகாடு
கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ேமனித் $கந்த.02647.2
தC(த்தனது அகலத்து ஊடு ேச(ந்தன(
தழுவ_குைற.எச்.(தழுவ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அன்ேனான் $கந்த.02647.3
பா(த்தனன் அஞ்சல் என்று பக(ந்தனன் துயிைல நCங்கி. $கந்த.02647.4
இம் எனப் பணியின் மீ தும் எழுந்தனன் இறுதி
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02648.1
ெவம்ைம ெகாள் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) தCயும் ெவருவர உருத்துச் சீறி
$கந்த.02648.2
நம்ைமயும் ெபாரவும் தCேயா( நண்ணின( ேபாலும் அன்னா( $கந்த.02648.3
தம் வலி காண்டும் என்னாத் தடக்ைககள் புைடத்து நக்கான். $கந்த.02648.4
சிந்ைதயில் உன்னும் முன்னம் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.)
மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உவண(
ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $கந்த.02649.1
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ெபான் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ேமல் மடங்கல் ஏறு
என்னப் புக்குச் $கந்த.02649.2

சந்திரன்_ெப.(சந்திரன்_ெப.) அைனய சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.)
சக்கரம்_ெப.(சக்கரம்_ெப.) கைத வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) சாபம் $கந்த.02649.3
ஐந்து எனும் பைடயும் ஏந்தி அவுண( தம் பைட முன் ெசன்றான். $கந்த.02649.4
ேகாட்டினன் சா(ங்கம் என்னும் குனிசிைலயிைன நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஓைத
$கந்த.02650.1
காட்டினன் அவுண( உள்ளம் கலக்கினன்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசற்றம் $கந்த.02650.2
வட்டினன்
C
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) யாவும் விலக்கினன் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.)
ேமல் ேமல் $கந்த.02650.3
பூட்டினன் ேசாைனக் ெகாண் மூவாம் எனப் ெபாழிதல் உற்றான். $கந்த.02650.4
ெபாழிந்திடு கின்ற காைலப் ேபா(க்கு எழும் அவுண( தாைன_ெப.(தாைன_ெப.)
$கந்த.02651.1
அழிந்தன ேதரும் மாவும் ஆடல் அம் கrகள் தாமும் $கந்த.02651.2
ஒழிந்தன விறலும் ேபாrன் ஊக்கமும் பைடயும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.02651.3
கழிந்தன சூைற உற்ற கா( எனல் ஆய அன்ேற. $கந்த.02651.4
சூழ்ந்திடும் அவுண( ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) துணிந்தன ேதாளும் தாளும்
$கந்த.02652.1
வழ்ந்தன
C
கரங்கள்_ெப.(கரங்கள்_ெப.) சிந்தி விரவின குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) நCத்தம்
$கந்த.02652.2
ஆழ்ந்திடு புணr_ெப.(புணr_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஆயின அவனி
தானும் $கந்த.02652.3
தாழ்ந்தன பிணத்தின் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) தைகந்தன தபனன் ேதைர.
$கந்த.02652.4

ஒடிந்தன இரதம் ஆழி உருண்டன கவனப் பாய்மா $கந்த.02653.1
மடிந்தன களிறு ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாண்டன
வயவ( பல்ேலா(_ெப.(பல்ேலா(_ெப.) $கந்த.02653.2
முடிந்தன( குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) நCத்தம் மூடின அதனுள் மூழ்கிப் $கந்த.02653.3
படிந்தன அலைக ஈட்டம் பாrடம்
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற. $கந்த.02653.4
சுட( ெகழு ேநமி அண்ணல் துயில் உறு பாலின் ேவைல $கந்த.02654.1
இைட ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிறிதும் இன்றி எங்கணும் எருைவ ஆகி
$கந்த.02654.2
அைடவது கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ஆடும் ஆ( அழல் அதைன உண்ணக்
$கந்த.02654.3
கைடயுகம் விரவு கின்ற காட்சிையப் ேபான்றது அம்மா. $கந்த.02654.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) உலாம் கடலாம் என்ன அவுணைர
வைளந்து_வி.எச்.(வைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02655.2
எண் இலா உருவம் காட்டி யாவரும் ேபாகா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
$கந்த.02655.3
அண்ணல் வாம் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) சிந்தி அம( ெசய்தான் அமர( ஆ(ப்ப.
$கந்த.02655.4
அடுசம( புrயும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ஆங்கு அைவ உருத்து
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02656.1
உைடவேதா( அனிகம் தன்ைன ஒன்றும் நC( அஞ்சல் என்னா $கந்த.02656.2
வடவைர அைனய ஆற்றல் மாெபரும் தனு ஒன்று ஏந்தி $கந்த.02656.3
இடி உறழ் கடி மான் ேத( ேமல் தாரகன் இைமப்பின் வந்தான். $கந்த.02656.4

வான்_ெப.(வான்_ெப.) நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) அளவு
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மல(ப் பதத்து அண்ணல்
முன்னம் $கந்த.02657.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) எதி( புகுந்து ெவய்ேயான் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
ெபரும் தனுைவ வாங்கி $கந்த.02657.2
ேமல் நகு சரங்கள் கண்ணன் மிைச உற ேவைல மீ தில் $கந்த.02657.3
ேசாைன விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெபாழிவது என்னத் துண் எனத் தூவி ஆ(த்தான்.
$கந்த.02657.4
ஆ(த்திடும் அளைவ தன்னில் அச்சுதன் அயில் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) என்னக்
$கந்த.02658.1
கூ(த்திடும் உலப்பில் வாளி ெகாடிய தாரகன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $கந்த.02658.2
தூ(த்தனன் ேதரும் பாகும் ெதாைலத்தலும் ேசா(வு இலாதான் $கந்த.02658.3
ேப(த்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேத( உற்றுப் ெபரும் சிைல
வாங்கினான் ஆல். $கந்த.02658.4
உற்றிடும் அவுணன் மால் ேமல் ஒராயிரம் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ஓச்சி $கந்த.02659.1
அற்றம் இல் கருடன் மீ தும் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) விசிகம் உய்ப்ப
$கந்த.02659.2
மற்றைவ அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) பால் தCய மாசுணம் பலவும் தங்கள்
$கந்த.02659.3
பற்றலன் தன்ைன வவ்வும் பrசு எனச்
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற. $கந்த.02659.4
ஆயிைட உவண( ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) அலக்கண் உற்று அதைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02660.1

மாயவன் உலப்பு இலாத வடிவிைன எய்தி அந்தக் $கந்த.02660.2
தCயவன் சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேபா( ெசய்துழி அவனும் தங்கள் $கந்த.02660.3
தாயருள் மனுைவ உன்னித் தானும் அந் நிைலயன் ஆனான். $கந்த.02660.4
தாரக வசுரன் தானும் தணப்பில் பல் உருவம் ெகாள்ளா $கந்த.02661.1
ஈ( இரு ைவகல் காறும் இந்திைர ேகள்வேனாடு $கந்த.02661.2
ேப( அம( புrந்த எல்ைலப் பிதாமகன் இதைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02661.3
யா( இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) எதி( நிற்பா( என்று அதிசய நCரன் ஆனான்.
$கந்த.02661.4
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) அங்கு அதனின் மாேயான் எறுழ் வலி அவுணன் ஏறும்
$கந்த.02662.1
சில்லியம் ேதரும் மாவும் திறன் மிகு வலவன் தானும் $கந்த.02662.2
வில்ெலாடு துணிந்து வழ_குைற.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
C
விசிகம் ஓ(
ேகாடி உய்த்தான் $கந்த.02662.3
ஒல்ைலயின் அதைன நாடி உம்ப( ேகான் உவைக பூத்தான். $கந்த.02662.4
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) பrயும் ேதரும் சிைலெயாடு
வலவன் தானும் $கந்த.02663.1
துண்டம் அது அைடதேலாடும் சூரனுக்கு இைளய ேதான்றல் $கந்த.02663.2
தண்டம் ஒன்று எடுத்துக் கீ ழ் ேபாய்த் தைல_ெப.(தைல_ெப.) பனித்து அமரரஞ்ச
$கந்த.02663.3
அண்டமும் குலுங்க ஆ(த்து அங்கு அrதைன எதி(ந்து ெசன்றான். $கந்த.02663.4

எதி(வரும் அவுணன் தன்ேமல் எண்ணிலாப் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) மாr_ெப.(மாr.)
$கந்த.02664.1
விதியிைன அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாயன் வசலும்
C
அவற்ைற எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.02664.2
கைத ெகாடு விலக்கிச் சிந்திக் கனன்று முன் கடிதில்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.02664.3
அது தைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மாலும்
ஆழியம் பைடைய உய்த்தான். $கந்த.02664.4
ஓ( இைம ஒடுங்கும் முன்ன( உலகு எலாம் ெதாைலக்கும் தன்ைமப் $கந்த.02665.1
ேபா( அயில் ேநமி தானும் புராr தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) வரத்தால்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02665.2
தாரக வசுரன் கண்டம் தன்ைன வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அணுகிச் ெசம்ெபான் $கந்த.02665.3
ஆரம் அது ஆயிற்று அம்மா தவத்தினும் ஆக்கம் உண்ேடா. $கந்த.02665.4
பணி உறு கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ேநமிப் பைடயும் ஆங்கு அவுணன் கண்டத்து
$கந்த.02666.1
அணியதாய் இருத்தேலாடும் அரன் அருள் வரத்ைத உன்னித் $கந்த.02666.2
தணிவு இல் அற்புதத்தன் ஆகித் தாரகன் வலியன் என்னா $கந்த.02666.3
மணி_ெப.(மணி_ெப.) கிள( ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மாேயான் மற்று இது புகலல்
உற்றான். $கந்த.02666.4
அயெனாடு_ெப.(அயன்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ததCசி என்னும் அரும் தவத்ேதானும்
ெவம்ேபா( $கந்த.02667.1
முயல் உறும் அவுண( யாரும் ெமாழிந்திடின் உனக்கு ஒப்பு அல்லா( $கந்த.02667.2

ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) உைர இன்றி உண்டால் சிறுவிதி
மகத்ைதச் ெசற்ற $கந்த.02667.3
வய மிகு கழல் கால் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
மற்று உனக்கு இைணயாம் என்றான்.
$கந்த.02667.4
வன்திறல் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ஆழி மணிப் பணி ஆயிற்று என்றால்
$கந்த.02668.1
ெவன்றியும் உனேத அன்ேறா ேவறு இனிப் ேபாரும் உண்ேடா $கந்த.02668.2
உன் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) இதுேவ என்னின் உனக்கு முன்னவராய் அங்கண்
$கந்த.02668.3
நின்றவ( ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) தன்ைன யாவ( ெகால் நிகழ்த்தற் பாலா(.
$கந்த.02668.4
சங்கரன் மகிழும் ஆற்றால் தழல் மகம் பல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ஆற்றி
$கந்த.02669.1
உங்களின் வலி ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள்ளா(
அவுணrல் ஒருவ( இல்ைல $கந்த.02669.2
இங்கு உைம ெவல்வா( யாேர எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) நC(
தமேர என்னா $கந்த.02669.3
மங்கல மரபின் ஆசி வரம்பில புகன்று ேபானான். $கந்த.02669.4
பா(த்தன( அைனயது எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) பாய் இருள் கான்ற
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $கந்த.02670.1
நC(த்திைர அைனய ெசம்ைக நிருதராம் புணrயாய் ஓ( $கந்த.02670.2
ஆ(த்தன( அமர( யாரும் அகன்றன( அஞ்சி அங்கம் $கந்த.02670.3
ேவ(த்தன( விளிேவா( என்ன ெமலிந்தன( விழுமத்து உள்ளா(. $கந்த.02670.4

மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.)
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைல_ெப.(காைல_ெப.)
மற்றும் ஓ( ைவயத்து ஏறித் $கந்த.02671.1
தாது_ெப.(தாது_ெப.) அவிழ் ெதாைடயல் வாைகத் தாரகன் தம் முன் ேநராய்ப்
$கந்த.02671.2
ேபாதலும் அவனும் மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
புகுந்தவாறு உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புல்லி
$கந்த.02671.3
ஆதர மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) எய்தி அனிகேமாடு அகன்றான் அப்பால்.
$கந்த.02671.4
ஆழி அம் கிrயின் காறும் அகலிட வைரப்பு_ெப.(வைரப்பு_ெப.) முற்றச்
$கந்த.02672.1
சூழ் உற நாடிப் ேபாந்து ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) இரு விசும்பின் ஏகித்
$கந்த.02672.2
தாழ் உறு நிைலயில் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தபனேன முதேலா( யாரும் $கந்த.02672.3
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று ஆசி கூற
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உய( துறக்கம் புக்கான். $கந்த.02672.4
இந்தவாறு அவுண( ேகான் துறக்கத்து ஏகலும் $கந்த.02673.1
முந்திய ஒற்றrல் சிலவ( ஓடிேய $கந்த.02673.2
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) சூரன் ஆம்
வலியன் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) எனா $கந்த.02673.3
அந்தர நாயகன் அறியக் கூறேவ. $கந்த.02673.4
அஞ்சினன் உயி(த்தனன் அலந்து ேதம்பினன் $கந்த.02674.1

துஞ்சினேன என உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) ேசா(ந்துளான் $கந்த.02674.2
எஞ்சல் இல் வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) அது இகந்து தன்னுைட $கந்த.02674.3
ெநஞ்சினில் இைனயன நிைனத்தல் ேமயினான். $கந்த.02674.4
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) ேபாந்திடும்
அவுணன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) எதி( $கந்த.02675.1
ெசவ்விதில் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெசருவில் ேந(வேனல் $கந்த.02675.2
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உயி(க்கு இறுதி ஆம் இருப்பேனல் இட(ப்
$கந்த.02675.3
பவ்வம் உற்று இறந்திடாப் பழியில் மூழ்குேவன். $கந்த.02675.4
புன் ெசயலாய் இவட் புகுந்திடும் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
$கந்த.02676.1
என் ெசயலால் வரும் இயற்ைக அல்லது $கந்த.02676.2
பின் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஒன்று இைல
பிற(_ெப.(பிற(_ெப.) ெசய்கின்றதும் $கந்த.02676.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
என்பரால் சா(பின் ேமைலேயா(. $கந்த.02676.4
திரு உறுகின்று உழி மகிழ்ந்தும் தC( உழிப் $கந்த.02677.1
பருவரல் எய்தியும் பாசம் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இைட $கந்த.02677.2
அrது உண( ேகள்விய( அழுங்கு வா( ெகாேலா $கந்த.02677.3
வருவது வரும் அது மறுக்கல் ஆகுேமா. $கந்த.02677.4
ஆதலின் அம( இைழத்து ஆவி நCங்கலன் $கந்த.02678.1
ேபதுறு கின்றிலன் பீைழ உற்று உேளா( $கந்த.02678.2

ஓதரு மகிழ்ச்சியும் உறுவ( ஆங்கு அது $கந்த.02678.3
தCது_ெப.(தCது_ெப.) ெசய் அவுண( தம் திறத்துக் காண்பன் ஆல். $கந்த.02678.4
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒடும் ஒன்னல( நைகயும் ெகாள்ளலன் $கந்த.02679.1
தூணம் அது உறழ் புயச் சூர பன்மைனக் $கந்த.02679.2
காணுவன் என்னினும் கறுவு சிந்ைதயான் $கந்த.02679.3
ஏண் உறு தைள இடும் எைன என்று எண்ணினான். $கந்த.02679.4
இம் முைற வாசவன் எண்ணிேய எழC இக் $கந்த.02680.1
ெகாம் என மைனயுடன் குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) உருக் ெகாேட $கந்த.02680.2
விம்முறு பீைழயன் விண்ணில் ேபாயினான் $கந்த.02680.3
ெதம் முைன அவுண(கள் ேதடிக் காண்கிலா(. $கந்த.02680.4
ஒன்னல( நாடுவது உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) $கந்த.02681.1
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ஆக்கமும் மாயும் ேபாலும் ஆல் $கந்த.02681.2
என் இனிச் ெசய்வது என்று இரக்கம் எய்திேய $கந்த.02681.3
ெபான்னக( எங்கணும் ெபாலிவு மாய்ந்தேத. $கந்த.02681.4
பிடித்தன( அமரைர அவுண( ேபதுற $கந்த.02682.1
அடித்தன( குற்றின( அைனய( தாைனயால் $கந்த.02682.2
தடித்திடும் ேதாள்கைளத் தமது ைககளால் $கந்த.02682.3
ஒடித்தன( ஆம் என ஒல்ைல வக்கினா(.
C
$கந்த.02682.4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அளி யாவும் இன்றாய தானவ( $கந்த.02683.1
விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) தங்கைள விழுமம் ெசய்திடா $கந்த.02683.2

அண்ணல் அம் திரு உறும் அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) முன் உறத் $கந்த.02683.3
துண் என உய்த்தலும் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாற்றுவா(. $கந்த.02683.4
அவுணrல் உதித்தைன ஆற்று ேநான்பு_ெப.(ேநான்பு_ெப.) உறCஇச் $கந்த.02684.1
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) அருள் ெபற்றைன திைசயிேனா( முதல் $கந்த.02684.2
எவைரயும் ெவன்றைன என்னின் இங்கு எைம $கந்த.02684.3
நைவ படச் ெசய்வேத நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ேபாலும் ஆல். $கந்த.02684.4
மறலியும் இருக்குேமா மற்ைற மாதிரத்து $கந்த.02685.1
இைறவரும் இைமயவ( யாரும் உய்வேரா $கந்த.02685.2
இறுதி இன்று ஆகுேம உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஈங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
$கந்த.02685.3
சிறிது நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
சிந்ைத ெசய்யிேன. $கந்த.02685.4
இற்ைற இப்பகல் முதல் என்றும் எங்களுக்கு $கந்த.02686.1
உற்றது ஓ( கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ஓம்பும் ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.)
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.02686.2
பற்று உள தமரும் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) பலரும் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
இனி $கந்த.02686.3
மற்று உனது ஏவைல மரபில் ெசய்தும் ஆல். $கந்த.02686.4
என்று இைவ புகன்று
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இைமயவ(
தம்ைம ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02687.1

நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) ெசய்ைக என்னா நைக
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) யாப்பு
நCக்கி_வி.எச்.(நCக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02687.2
மன்ற நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) பணி ேமல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைவகுதி( இனி நC(
என்னா $கந்த.02687.3
அன்று அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தம்ைம விட்டான் அழல் மகத்து ஆவி
விட்டான். $கந்த.02687.4
வாசவன் வளத்ைத_ெப.(வளம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அவுண(கள் வவ்விச் ெசல்லப் $கந்த.02688.1
ேபசரு மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின்
அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) பாங்கு ஏகக் $கந்த.02688.2
காசிபன் அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமன்ைமக்
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) அனிகம் சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கந்த.02688.3
ஓைச ெகாள் மைறகள் ஆ(க்கும் உய( மகேலாகம் புக்கான். $கந்த.02688.4
கற்று உண( ேகள்வியான் மா(க்கண்ேடயன் ஆதி வாேனா( $கந்த.02689.1
உற்றிடும் பதமாம் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ேப( உலகேம முதல மூன்றும்
$கந்த.02689.2
மற்று அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) பரவ
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மல( அயன் பதத்தில் ேபாகத்
$கந்த.02689.3
ெதற்று என அதைனத் ேத(ந்து_வி.எச்.(ேத(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) திைச
முகன் துணுக்கம் உற்றான். $கந்த.02689.4

வைச இல் ேநான்பு_ெப.(ேநான்பு_ெப.) உைட வால் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
உள்ேளா( $கந்த.02690.1
இைச ெகாள் ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) இயம்பின(
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.02690.2
நைசயின் நC( ஒடு நான்முக ேவதா $கந்த.02690.3
அசுர( ேகாைன அைடந்தனன் அன்ேற. $கந்த.02690.4
ஆழி மால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அன்னது ஒ( ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
$கந்த.02691.1
சூழேவ வரும் சூரைன எய்தி $கந்த.02691.2
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.) ைவகலும் என்னாக்
$கந்த.02691.3
ேகழில் ஆசி கிளத்திய பின்ன(. $கந்த.02691.4
மன்ன நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இவண் வந்திட ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$கந்த.02692.1
என்ன ேநான்ைப இயற்றினேன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கந்த.02692.2
அன்னவாறு உணேரன் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) அல்லால் $கந்த.02692.3
உன்னி நாடி உண(ந்துள( யாேர. $கந்த.02692.4
கற்ைற வா( சைடயான் கழல் ேபணி $கந்த.02693.1
அற்றம் நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அரும்
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ஆற்றி $கந்த.02693.2
மற்று இவ்வாறு வளத்தியல் யாவும் $கந்த.02693.3

ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளாய் ெபருவன்ைம
பிடித்தாய். $கந்த.02693.4
ெபான்ைன ேமவு ெபாலன் ெகழு மா(பன் $கந்த.02694.1
தன்ைன வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) தங்கைள எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.02694.2
இன்ன நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இைளேயாற்கு ெகாடு ெவன்றாய் $கந்த.02694.3
உன்ைன ேந( உளேரா உலகத்தில். $கந்த.02694.4
காதலான் மிகு காசிபன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கந்த.02695.1
ஆதலால் அவுண(க்கு இைற நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) மூ $கந்த.02695.2
தாைதயான் சரதம் இது நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) சீ( $கந்த.02695.3
ஏதும் என் புகழ் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) பிறன் அன்ேற. $கந்த.02695.4
என்று பன் முகமன்கள் இைசத்ேத $கந்த.02696.1
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம்பிய( தங்கைள ேந(ந்து
$கந்த.02696.2
ெபான்றிடாத ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) சிைல திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத(
$கந்த.02696.3
ஒன்று தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பைடயும் முத உற்றான். $கந்த.02696.4
ெவருவ அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சுர( வற்று
C
உறு பான்ைம $கந்த.02697.1
இருவருக்கும் அளித்தளும்_ெப.(அளி-வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.+உம்_சாr.) யாரும்
$கந்த.02697.2
பரவு ெகாற்றவன் அன்னது பாராப் $கந்த.02697.3
ெபரு மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) ெகாள் ெபற்றியன் ஆனான். $கந்த.02697.4

அருத்தி எய்தி அயன் தைன அங்கண் $கந்த.02698.1
இருத்தி மாைய முன் ஈந்து அருள் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கந்த.02698.2
மருத்துழாய் முடி மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ைவகும் $கந்த.02698.3
திருத்தகும் முலகத்து இைட ெசன்றான். $கந்த.02698.4
அந்த ேவைலயில் ஆண்டு உறும் மாேலான் $கந்த.02699.1
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சூரபன் மாவிைன எய்தி
$கந்த.02699.2
நந்தல் இல்லது ஒ( நாெளாடு
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று $கந்த.02699.3
அந்தம் இல் பல ஆசி புகன்றான். $கந்த.02699.4
ஆசி கூறினன் ஆற்றவும் இன்ெசால் $கந்த.02700.1
ேபசேவ ெபரு மாமகிழ்வு எய்தி $கந்த.02700.2
மாசு இல் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகு எங்கணும் வல்ேல $கந்த.02700.3
பாசனத் ெதாடு பா(த்தனன் அன்ேற. $கந்த.02700.4
பா(த்தபின் பணியின் மிைச ைவகும் $கந்த.02701.1
தC(த்தன் ஆண்டு திகழ்ந்து உற நல்கிக் $கந்த.02701.2
கா(த்தில் அங்கு உறு கந்தர முக்கண் $கந்த.02701.3
மூ(த்தி ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூது உலகு
உற்றான். $கந்த.02701.4
அr அயன் முதலா உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) அமர(கள் யா(க்கும் தத்தம்
$கந்த.02702.1

உrய ேதாராைண எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உலப்புறாது உதவி ைவகும்
$கந்த.02702.2
பரமனது உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) நண்ணிப் பrசனம் யாவும் நCங்கிச் $கந்த.02702.3
சுர( புகழ் சூரபன்மன் துைணவ(கேளாடு ேபானான். $கந்த.02702.4
ேபாந்தனன் அமலன் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) கைட
வாயில் நின்ேற $கந்த.02703.1
ஆய்ந்திடு நந்தி எந்ைத அருள் முைற உய்ப்பச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02703.2
காந்தைள அைனய ெசம்ைகக் கவுrேயாடு
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முக்கண்
$கந்த.02703.3
ஏந்தல் முன் அணுகி ஆ(வத்து இைறஞ்சிேய
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றான். $கந்த.02703.4
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.)
உைடய அண்ணல் கருைண ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இனி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ேயைன $கந்த.02704.1
அண்டமும் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாடி
ஆைணயால் அகிலம் யாவும் $கந்த.02704.2
எண் திைச புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆற்றால்
இைற புrந்து இருத்தி என்னப் $கந்த.02704.3
புண்டrகத் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விைட
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புறத்து வந்தான்.
$கந்த.02704.4

புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) தனில் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சூரன்
ெபாம் எனத் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) எய்திச் $கந்த.02705.1
சிறந்திடுகின்ற அண்ட ேகாளைக ேச(தேலாடு $கந்த.02705.2
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) தரு ஞமலி ேமேலா( உருத்திர( வரம்பிேலா(கள்
$கந்த.02705.3
உைறந்தன( அைனய( எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உமா பதி அருள் உட்
ெகாண்டா(. $கந்த.02705.4
பாங்கு உறும் அண்டம்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பான்ைமயில் வாயில்
காட்டி $கந்த.02706.1
ஆங்கு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) விடுப்ப மற்ைற அண்டத்துச் சூரபன்மன்
$கந்த.02706.2
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாைனேயாடும்
ஒல்ைலயில் ேபாகி யாண்டும் $கந்த.02706.3
ஈங்கு இது ேபால நாடி யாைரயும்
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபானான். $கந்த.02706.4
ஏைன அண்டங்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) எம்பிரான் கணமா உள்ேளா(
$கந்த.02707.1
ஆனவ( அருளில் ேபாகி அகிலமும் நாடி அங்கண் $கந்த.02707.2
வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) தம்ைம
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வளம்_ெப.(வளம்_ெப.)
எலாம் கவ(ந்து தன்பால் $கந்த.02707.3
தானவ( பலைர அங்கண் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அரசு அளிப்ப உய்த்தான்.
$கந்த.02707.4
இத்திறம் வற்று
C
வற்றா
C
எல்ைலயில் அண்டம் ேதாறும் $கந்த.02708.1

ெமய்த் தம( ஆகி உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) அவுணைர ேவந்த( ஆக $கந்த.02708.2
ைவத்தனன் துைணவேராடு மீ ண்டனன் மற்று இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
அண்டப் $கந்த.02708.3
பித்திைக அதன் உள் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அரும் துறக்கம் உற்றான்.
$கந்த.02708.4
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறன் மாையயின் ெசம்மல் இத்திறம் $கந்த.02709.1
அண்ட( தம் துறக்க ேமல் அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கந்த.02709.2
பண்டு இைமேயா(களால்
படரும்_ெப.எச்.(பட(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தானவ( $கந்த.02709.3
கண்டன( மகிழ்ந்தன( களிப்பின் மூழ்கினா(. $கந்த.02709.4
ஆயவன் வருவைத அவுண( தம்ெபரு $கந்த.02710.1
நாயகற்கு ஒற்ற( ேபாய் நவில அன்னவன் $கந்த.02710.2
தூய நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அமுதிைனக் கிைடத்துத் துண் என $கந்த.02710.3
ேமயினன் ஆம் எனக்களிப்பின் ேமயினான். $கந்த.02710.4
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) அம் பைடெயாடு தகுவ( ேகாமகன் $கந்த.02711.1
ஆன ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சூ(
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அளப்பில் ஆக்கமும்
$கந்த.02711.2
கூனல் அம் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) தவழ் குடுமிச் ெசம்சைட $கந்த.02711.3
வானவன் கருைணயும் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகினான். $கந்த.02711.4

அன்னவன் புக(தைன அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) குல $கந்த.02712.1
மன்னைன உற்றிட வல்ைல ெசல்லுவன் $கந்த.02712.2
முன் உற ஏகி எம் முைறயும் ெசய்ைகயும் $கந்த.02712.3
பன்னுதி என்று முன் பட(வது ஆக்கினான். $கந்த.02712.4
அன்னேதா( காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அவுண( ேதசிகன்
$கந்த.02713.1
முன் உற மானேமல் முடுகி ஏகலும் $கந்த.02713.2
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உறு கிைளஞரும் தானும் ஆங்கு
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) $கந்த.02713.3
பின் உற மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
ெபய(ந்து_வி.எச்.(ெபய(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாயினான். $கந்த.02713.4
மாசு அறு ேப( ஒளி மான மீ மிைசத் $கந்த.02714.1
ேதசிகன் விைரெவாடு ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எல்ைலயில் $கந்த.02714.2
காசிபன் அருள் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) கண்டு ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) இைட
$கந்த.02714.3
ஈசைன எதி(ந்து என எதி(
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகினான். $கந்த.02714.4
அஞ்சலி ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
அவுணன் அத்துைண $கந்த.02715.1
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) அகம் மகிழ்ெவாடு
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதசிகன் $கந்த.02715.2
விஞ்சுக திருெவாடு விசயம் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) எனா $கந்த.02715.3

எஞ்சலில் ஆசிகள் எடுத்துக் கூறினான். $கந்த.02715.4
ஆயது காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அைனயன் பாங்கrன்
$கந்த.02716.1
ேமயின அrமுகன் ேவழ மாமுகத்து $கந்த.02716.2
தCயவன் இருவரும் ேத( ஒடு ஏகிேய $கந்த.02716.3
தூயது ஓ( புக(_ெப.(புக(_ெப.) அடி
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாற்றினா(. $கந்த.02716.4
ஏத்திடும் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தமக்கு இயலு ஆற்றினால் $கந்த.02717.1
மீ த்தகும் ஆசிகள் விளம்பி ேவந்தைனப் $கந்த.02717.2
பா(த்தனன் உனக்கு யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கின்றது ஓ( $கந்த.02717.3
வா(த்ைத உண்டு அன்னது வகுத்தும் ேகட்டி நC. $கந்த.02717.4
பங்கம் இல் காசிபன் பன்னி ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.02718.1
நுங்ைகையப் பயந்துளான் நுனித்த ேகள்வியான் $கந்த.02718.2
சங்ைக அற்று இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தானவைரத்
தாங்கினான் $கந்த.02718.3
எங்களுக்கு ஓ( துைண என்னும் தன்ைமயான். $கந்த.02718.4
ஈண்ைடயில் வாசவன் எதி(ந்து பற்பகல் $கந்த.02719.1
மூண்டிடு ெவம்சம( முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வரத்ைதப்
C
$கந்த.02719.2
பூண்டனன் ஆதலில் புழுங்கி மாr_ெப.(மாr.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கந்த.02719.3
மாண்டிடு கதி( என மாழ்கி ைவகினான். $கந்த.02719.4

அத்தகு ேமைலேயான் அவனி மீ மிைச $கந்த.02720.1
வித்திடு நாறு ெசய் விைளவு காண் உறா $கந்த.02720.2
எய்த்திடு நிரப்பினன் என்ன நின்ைனேய $கந்த.02720.3
நித்தலும் ேநாக்கினான் சிறுைம நCங்கேவ. $கந்த.02720.4
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெகாடு முந்து நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) தழைல ேவட்டதும்
$கந்த.02721.1
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) புr வரங்களும் ெசப்பக்
ேகட்டனன்_வி.மு.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
$கந்த.02721.2
உவந்தனன் ஆகுலம் ஒழித்து ைவகினான் $கந்த.02721.3
நிவந்தன ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ெநடிய ேதாள்கேள. $கந்த.02721.4
பற்றல( புரம் அடு பரமன் ஈந்திடப் $கந்த.02722.1
ெபற்றது ஓ( வரத்ெதாடு ெபய(ந்தி யாைரயும் $கந்த.02722.2
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவண் வரும் ேமன்ைம
ேகட்புறா $கந்த.02722.3
மற்று உைன அைடந்திட வருகின்றான் எனா. $கந்த.02722.4
வன்திறல் அவுண( ேகான் வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
காட்டிேய $கந்த.02723.1
புன் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) படுத்திய புக(_ெப.(புக(_ெப.) உைரத்தலும்
$கந்த.02723.2
துன்றிய கைன கழல் சூரன் என்பவன் $கந்த.02723.3

நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.பன்.)
உவைகயால் நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநஞ்சினான். $கந்த.02723.4
ஆ(ந்த ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) கிைளெயாடும் அவுண(
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) $கந்த.02724.1
ேச(ந்தனன்_வி.மு.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
சூரைனச் ெசம்ைகயால் ெதாழாப் $கந்த.02724.2
ேப(ந்திடும் ஆவிையப் பிrந்தது_ெதா.ெப.(பிr_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ஓ(
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) $கந்த.02724.3
சா(ந்திடுகின்றது ஓ( தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) என்னேவ. $கந்த.02724.4
ஆய் இைட ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) சூ( அவுண( ேகாவிைன
$கந்த.02725.1
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இனிது இருத்தி ெகால் என்ன நCயுைள $கந்த.02725.2
தCயன அைடயுேமா சிறுைம எய்துேமா $கந்த.02725.3
ேமய நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) குல முைற விளங்கத் ேதான்றினாய். $கந்த.02725.4
என்று இைவ நய ெமாழி இயம்பிேய புைட $கந்த.02726.1
ெசன்றன மாையயின் ெசய்யன் காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) $கந்த.02726.2
துன்றிய தகுவ( தம் அனிகம் சூழ்தர $கந்த.02726.3
ெவன்றிேயாடு அவனி ேமல் விைரவின் மீ ளேவ. $கந்த.02726.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) உலகத்தில் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சூ(
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) எனும்
ெசால் ேகளா $கந்த.02727.1
அண்ணல் அம் கமலத்ேதவும் அமர( ேகாமானும் ஏைன $கந்த.02727.2

விண்ணவராய் உள்ேளாரும் வியத்தகு முனிவ( யாரும் $கந்த.02727.3
துண் என வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாேயான் துயில்
ெகாளும் கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) புக்கா(. $கந்த.02727.4
ெகாய் துழாய் அலங்கல் ேமாலிக் குழகைனக் குறுகி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02728.1
ைக ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்சித் தாங்கள்
கைன கழல் சூரன் தன்னால் $கந்த.02728.2
எய்திடு சிறுைம எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இயம்பின( இனிேமல் யாங்கள்
$கந்த.02728.3
ெசய்திடுகின்றது என்ெகால் ெசப்புதி ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
என்றா(. $கந்த.02728.4
அன்று அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.)
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாற்றம் அச்சுதக்
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ேகளாப் $கந்த.02729.1
புன் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) தக்கன் ேவள்வி புகுந்திடும் தCைம தன்னால்
$கந்த.02729.2
இன்று இது ெபாருந்திற்று அம்மா யா( இது
விலக்கல்_ெதா.ெப.(விலக்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) பாலா( $கந்த.02729.3
ஒன்று இனிச் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ேகண்மின் என்று ஓதல் உற்றான். $கந்த.02729.4
பண்டு எயில் மூன்றும் அட்ட பராபரன் வரம்_ெப.(வரம்_ெப.)
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள்ளான் $கந்த.02730.1
அண்டம் எங்கும் எைவயும் ெவன்ேறான் ஆதலால் நம்மால் ெவன்றி $கந்த.02730.2
ெகாண்டிடு திறத்தான் அல்லன் ெகாடிய அச்சூரன் தன்ைனக் $கந்த.02730.3

கண்டு ெசன்றிடுதும் ஈேத காrயம் ேபாலும் என்றான். $கந்த.02730.4
ெசம் கமலத்ேதான் ஆதி ேதவரும் முனிவ( யாரும் $கந்த.02731.1
இங்கு இது கருமம் என்ேற இைசந்தன( ஆகி நிற்ப $கந்த.02731.2
அங்கு அவேராடு மாேயான் அரவைணப் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) நCங்கித்
$கந்த.02731.3
துங்கம் அது உைடய ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) சீ(ச் சூரைனக் காண வந்தான்.
$கந்த.02731.4
மருத்துழாய் மவுலி ஆதி வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) முனிவ( யாரும்
$கந்த.02732.1
திருத்தகு சூரன் ேநேர ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆசி
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02732.2
அருத்தியது ஆகப் ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அவ(களுள் பதிேனா( ேகாடி $கந்த.02732.3
உருத்திர( ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.) ஆேனா( ஒருங்கு உடன் நிற்பக் கண்டான்.
$கந்த.02732.4
கண்டிடும் அவுண( தங்கள் காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) இைமயா முக்கண்
$கந்த.02733.1
அண்ட( தம் ெபருமான் என்ன அைமந்த ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) வடிவம்
உள்ளா( $கந்த.02733.2
எண்டரு ெதாைகயின் மிக்கா( ஈங்கு இவ( யாவ( என்னத் $கந்த.02733.3
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துளவு அலங்கல் ேமாலிப் பண்ணவன் சாற்றல் உற்றான்.
$கந்த.02733.4
மன்னவ( மன்ன ேகண்ேமா மற்று இது புகல்வன் ேவதா $கந்த.02734.1

முன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கற்பம் தன்னில் மூவைக
உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) நல்கித் $கந்த.02734.2
துன் உயி( முழுதும் நல்கித் துண் என அகந்ைத
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02734.3
தன்ைனயும் பரம் என்று உன்னித் தாணுைவ அய(த்தான் அன்ேற. $கந்த.02734.4
எந்ைதைய மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாதன்
யாைவயும் விதித்த ேலாடும் $கந்த.02735.1
தந்திடும் அளேவ அன்றிச் சராசரம் ெபருகா வாக $கந்த.02735.2
ெநாந்தனன் குைற என்ன என்ேற ேநாக்கினன் எைம முன் ஈன்ற $கந்த.02735.3
ஐந்ெதாழில் முதல்வன் தன்ைன அய(த்தனன் ேபாலும் என்றான். $கந்த.02735.4
இனி அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அருள்
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்றி
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விதி முடியாது என்னாத் $கந்த.02736.1
தனயனும் அளவு இல் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrந்திடவும்
முக்கண் $கந்த.02736.2
பனி மதி முடிேயான் அன்னான் பால் படாது
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அந்ேதா $கந்த.02736.3
விைனயிேனன் முன்னம் தாைத ெவளிப்படும் எவன் ெகாேலா என்றான்.
$கந்த.02736.4
கழி உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) ேமல்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) உறாதது உன்னி $கந்த.02737.1
இழுைதய( என்ன ஏங்கி இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) உற்று உயி(த்து வல்ேல
$கந்த.02737.2

அழுதனன் மகெவன் ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.)
அன்னது ஓ( ேவைல கண்ண(_ெப.(கண்ண
C
(_ெப.)
C
$கந்த.02737.3
விழ விழ அலைக ஆகி மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எழுந்து
ஈண்டிற்று அன்ேற. $கந்த.02737.4
காண்டலும் அலைக ஈட்டம் கருத்திட( உழப்ப
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
$கந்த.02738.1
மாண்டனன் ேபாலச் ேசார மன் உயி(க்கு உயிராய்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02738.2
ஆண்தைக உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.)
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அைனயவன் கனவில்
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02738.3
ஈண்டு இனி வருந்தல்_ெதா.ெப.(வருந்து_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ைமந்த
எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனா அருளிச் ெசய்வான்.
$கந்த.02738.4
மதித்தைன பரம் என்று உன்ைன மறந்தைன எம்ைம அற்றால் $கந்த.02739.1
விதித் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) கூடிற்று இல்ைல விைரந்தது
முடிய_குைற.எச்.(முடி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நந்தம் $கந்த.02739.2
பதத்து உளா( தம்ைம உன்றன் பாங்கு உற விடுத்தும் என்றான் $கந்த.02739.3
உதித்திடல் இறத்தல் இன்றி உலகு அளித்து உதவும் ஐயன். $கந்த.02739.4
அந்ெநறி கனவில் காணும் அற்புதத்து எழுந்து ேவதன் $கந்த.02740.1
ெசந்ெநறி பூண்டு ைவகிச் சிந்ைதயில் ேதற்றம் எய்தி $கந்த.02740.2
உன்னலும் அறுவ( ஐவ(_ெப.(ஐவ(_ெப.) உருத்திர கணத்ேதா( தாைத
$கந்த.02740.3

தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அருள் அதனால் ெநற்றித் தலத்தினும் ேபாந்து நின்றா(.
$கந்த.02740.4
நிற்றலும் அவைர ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) அம் தலத்தில் நCவி( $கந்த.02741.1
உற்றைத எவன் ெகால் என்ன உன் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆற்றால் $கந்த.02741.2
மற்று எைம விடுத்தான் நம்பன் ஆதலின் வந்ேதம் என்றா( $கந்த.02741.3
பற்று அல( புரம் மூன்று அட்ட பண்ணவன் வடிவம் ெகாண்ேடா(. $கந்த.02741.4
பரமனது உருவாய் நின்ேறா( பதிெனாரு ேவாரும் இவ்வாறு $கந்த.02742.1
அருள் ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விrஞ்சன் ேகளா
அன்பினால் என்பால் வந்தC( $கந்த.02742.2
விைரவுடன் உயி(கள் தம்ைம விதிக்குதி( என்னத் தத்தம் $கந்த.02742.3
உருவு ேபால் பதிேனா( ேகாடி உருத்திர( ெதாைகையத் தந்தா(. $கந்த.02742.4
ஆங்கு அது ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவதா ஆவிகள்
விைனக்கு ஈடு அன்றி $கந்த.02743.1
நCங்கள்_பதி.ெப.(நCங்கள்_முன்.பன்.) இவ்வாறு ெசய்ைக ெநறியது அன்று
என்னேலாடும் $கந்த.02743.2
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உருத்தி ேரச( ஒல்ைல எம்
பதத்தில் ேபாதும் $கந்த.02743.3
ஈங்கு இவண் உயிைர முன்ேபால் ஈந்தைன இருத்தி என்றா(. $கந்த.02743.4
என்று இைவ உைரத்துப் ேபாதன் யாைவயும் பைடப்பான்
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02744.1
ஒன்றிய உண(வின் மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) உருத்திர( யாரும் ெவள்ளிக்
$கந்த.02744.2

குன்று உைட முதல்வன் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
ெகாடுத்திடும் புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) புக்கா( $கந்த.02744.3
அன்று தாம் அளித்து உேளாைர அமர ேராடு இருத்தி( என்றா(. $கந்த.02744.4
அவனிைய அளித்ேதான் தன்பால் அைடந்துளா( அண்டம் தன்னில் $கந்த.02745.1
புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) ேமல் இருந்தா( அன்னா( புrந்திடத்
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02745.2
பவ( முதல் உருத்தி ேரச( பதிெனாரு ேகாடி உள்ளா( $கந்த.02745.3
இவ( சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) அருளால் வாேனா( இனத்துடன் ஈண்டி உற்றா(.
$கந்த.02745.4
என அr புகலக் ேகளா இன்னேதா நிகழ்ச்சி என்றான் $கந்த.02746.1
அைன அதன் பின்ன( ஆண்ைட அமர( கம்மியைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02746.2
வைன கழல் சூர பன்மன் மற்றி யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) உைரத்தற்கு
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.02746.3
புைன திரு நகரம் வல்ேல புrமதி புலவ என்றான். $கந்த.02746.4
என்றலும் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) தச்சன் இைறஞ்சிேய நுமக்குச்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02747.1
ெவன்றி ெகாள் மூதூருக்கு வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
உைரத்தி என்ன $கந்த.02747.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனப் புகேரான் தாேன நக(களுக்கு
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) கூர $கந்த.02747.3
அன்று அைவ வினவித் ெதன்பால் அளக்கைர அைடந்தான் அன்ேற. $கந்த.02747.4
ஆசு அறு கடலின் ஊேட அயுதம் ஓ( எட்டாய் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $கந்த.02748.1

ேயாசைன எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) முன்ேனான் உறு நகராகக் ேகாலிக்
$கந்த.02748.2
காசினி வைரகள் தம்மால் கதும் எனத் தூ(த்து மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.)
$கந்த.02748.3
பாசைற ெகாண்ேட ஒப்ப அணித்தலம் படுத்துப் பின்ைற. $கந்த.02748.4
காய் உறு கதி(கள் காஞ்சிக் கம்ைப மா நCழல் ைவகும் $கந்த.02749.1
நாயகி நரகம் என்ன நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெதாரும் சூழும் ஆற்றால் $கந்த.02749.2
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) உய( விசும்பில் ேபாகச் ெசம்ெபானால் மதிைலச்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02749.3
வாயில்கள்_ெப.(வாயில்_ெப.+கள்_பன்.குறி.) நான்கு அைமத்து ஞாயிலும் வகுத்து
நல்கி. $கந்த.02749.4
நாற் ெபரு வாயில் ஊடு ேமருேவ நண்ணிற்று என்ன $கந்த.02750.1
மால் ெபரும் ேகாபுரங்கள் மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) எறிப்ப
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02750.2
நூல் படும் ஒழுக்கம் நாடி நூறு ேயாசைன ஒன்று ஆகப் $கந்த.02750.3
பால் படு மாட வதி
C பற்பல அைமத்து மன்ேனா. $கந்த.02750.4
முப்புரம் ஒருங்கு உற்று என்ன மும் மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) அவற்றுள்
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02751.1
ஒப்பு அரும் திருவின் வதி
C உலப்பில புrந்து ேசாமன் $கந்த.02751.2
ைவப்பு_ெப.(ைவப்பு_ெப.) எனச் ெசம் ெபான் மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.)
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல வகுத்து மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) $கந்த.02751.3
ெமய்ப்படும் ஆடல் கூரும் வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) பலவும்
ெசய்து. $கந்த.02751.4

மாளிைக ேதாறும் ெதற்றி மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) அணிேச(
முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) $கந்த.02752.1
ேகாளr தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) ெபாற்பில் ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.)
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) அம்ெபான் $கந்த.02752.2
சூளிைக அரங்க மன்றம்_ெப.(மன்றம்_ெப.)
சுடரும்_ெப.எச்.(சுட(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேமல் தலங்கள் தூய
$கந்த.02752.3
சாளரம் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) வாவி தனித் தனியாகத் தந்து. $கந்த.02752.4
ஆயதன் நடு உற அயுத எல்ைலயில் $கந்த.02753.1
பாயேதா( ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) பயில நல்கிேய
$கந்த.02753.2
மாயவள் திருமகன் ைவக ஆங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கந்த.02753.3
ேகாயிைல எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெபறக் குயிற்றினான் அேரா. $கந்த.02753.4
வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) விரவு ேத( மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) ேபாந்திடும்
$கந்த.02754.1
ேதாரண வாயில்கள்_ெப.(வாயில்_ெப.+கள்_பன்.குறி.)
ெதாட(ந்த_ெப.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதற்றிகள் $கந்த.02754.2
சீ( அணி தபனியச் சிகர ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.) $கந்த.02754.3
காரணி மணிவைர கவின் ெகாள் சூளிைக. $கந்த.02754.4
ஆைனகள் பயில் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) அயங்கள் ேச( இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$கந்த.02755.1
ேசைனகள் உைறவிடம் ேத(கள் ைவகிடம் $கந்த.02755.2
தானவ( தைலவ(கள் சாரும் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $கந்த.02755.3

ஏைனய அரக்க(கள் இனிது ேச( இடம். $கந்த.02755.4
நாடரும் விசும்பு உைற நாr மா( எலாம் $கந்த.02756.1
ஆடைல இயற்றிடும் அரங்க மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) $கந்த.02756.2
பாடலின் முைற பயில் ைபம் ெபான் மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) $கந்த.02756.3
மாடக யாழ் முரல் வயிர மண்டபம். $கந்த.02756.4
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) புற ேவாதிமம் வன்ன ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) $கந்த.02757.1
குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) முதல் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குலவு மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) $கந்த.02757.2
இயல் உறு யூக மான் இரைல ெசச்ைசகள் $கந்த.02757.3
பயில் உறு வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.)
பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மண்டபம். $கந்த.02757.4
சந்ததம் மைற ஒலி தழங்கு மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) $கந்த.02758.1
முந்திய ேவள்விகள் முயலும் மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) $கந்த.02758.2
மந்திர இயல்பிேனா( மருவு மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) $கந்த.02758.3
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) முதலிேனா( இருக்கும் மண்டபம். $கந்த.02758.4
திருமிகு நிருத( ேகான் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ேபாற்றிட $கந்த.02759.1
அரசியல் புrயும் அத்தாணி மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) $கந்த.02759.2
இரு நிதி உள எலாம் ஈண்டும் மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) $கந்த.02759.3
பரன் அருள் பைடக்கலம் பயிலும் மண்டபம். $கந்த.02759.4
அருந்து_ஏவ.(அருந்து_வி.) உறும் அமி(து உறழ் அடிசில்
மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) $கந்த.02760.1

நரந்ைதேய பாளிதம் நைறெகாள் சாந்து அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) $கந்த.02760.2
ெபருந்துவ(க் காயைட பிறவும் சாலவும் $கந்த.02760.3
இருந்திடு கின்றேப( எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெகாள் மண்டபம். $கந்த.02760.4
மான் அைனயா( பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) மருவு
மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) $கந்த.02761.1
ஆனது ஓ( ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) ஆட்டு அயரும் மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.)
$கந்த.02761.2
பால் நிலா உமிழ் தரு பளிங்கின் மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) $கந்த.02761.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உய( சந்திர காந்த மண்டபம். $கந்த.02761.4
மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஒளி( தரு வசந்த மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.)
$கந்த.02762.1
காமரு பவளம்_ெப.(பவளம்_ெப.) ஆ( கவின் ெகாள் மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.)
$கந்த.02762.2
ஏமரு மரகதத்து இயன்ற மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) $கந்த.02762.3
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) உயி(த்திடு தரள மண்டபம். $கந்த.02762.4
ேகா இயல் மரபிேனா( ெகாள்ைகக்கு ஏற்றன $கந்த.02763.1
யாைவயும் நல்கிேய இதனுக்கு உள் உற $கந்த.02763.2
மாவுறு சூரபன் மாவும் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) குலத் $கந்த.02763.3
ேதவியும் உைறய ஓ( உைறயுள் ெசய்தேரா. $கந்த.02763.4
இங்கு இது சூழ் தர எண் இலாதன $கந்த.02764.1
மங்கல நிைற தரு மாட வதிகள்
C
$கந்த.02764.2
அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) துைணவிய( ஆகி வந்திடும் $கந்த.02764.3

நங்ைகய( ேமவர நலத்தின் நல்கிேய. $கந்த.02764.4
காவியும் குமுதமும் கமலமும் ெசறி $கந்த.02765.1
வாவிகள் ஓைடகள் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) வான்ெதாடு $கந்த.02765.2
பூ இயல் தண்டைல ெபாலன் ெசய் குன்றுடன் $கந்த.02765.3
யாைவயும் முைற பட இயற்றினா( அேரா. $கந்த.02765.4
அள்ளல் அம் திைரக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அகழி ஆகேவ $கந்த.02766.1
உள் உறு நக( இைட உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேகாயிலில் $கந்த.02766.2
தள்ளரும் ெபான் சுட( தைழத்த ெபாற்பினால் $கந்த.02766.3
ெவள்ளியது ஆனது ேமைலப் ெபான் நக(. $கந்த.02766.4
இன்னைவயும் ஏனைவயும்
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மனத்தால் அருளித்
$கந்த.02767.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) நிக( இல் அவுண( பிரான் சயத்ெதாடு ெபரும்
தைலைம $கந்த.02767.2
மன்ன வருதலின் வரC மேகந்திரேம யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) என்ேற
$கந்த.02767.3
அந் நகருக்கு ஓ( நாமம் அணி ெபறுத்தி அளித்தனேன. $கந்த.02767.4
ஏம புரம் இைமய புரம் இலங்ைகபுரம் நCலபுரம் $கந்த.02768.1
ேசாமபுரம் எனப் புகலும் சுேவத புரம் அவுண( புரம் $கந்த.02768.2
வாம புரம் பதுமபுரம் மேகந்திரமா புரம் என்னும் $கந்த.02768.3
காம(_ெப.(காம(_ெப.) புரத்து எண் திைசக்கும் காட்சி
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உதவினன் ஆல். $கந்த.02768.4

மாண்டகுசீ( ெகழு வரC மேகந்திரம் இவ்வாறு உதவி $கந்த.02769.1
ஆண்டது ேபால் அகன் பரப்பில் ஆசுரம் என்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நகரம்
$கந்த.02769.2
நCண்ட_ெப.எச்.(நCள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வட கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
நடுவண் நிருத( புகழ்ந்திடும் ஆற்றால் $கந்த.02769.3
காண்தைகய சீய முகக் காவலற்கு நல்கினேன. $கந்த.02769.4
மற்று உள ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) புணr_ெப.(புணr_ெப.) ெதாறும்
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) வயின் ேச(தCவு ெதாறும் $கந்த.02770.1
ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.)
மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சூரபன்மன் குலவு ெபரும்
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ெயலாம் $கந்த.02770.2
சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) உடன் ேமவுதற்குத் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நகரம்
பல அைமத்துக் $கந்த.02770.3
கற்று உணரும் சிறுவெராடும் கம்மியன்
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகினேன. $கந்த.02770.4
நCடு ேமரு ெநடுவைரத் ெதன் புைட $கந்த.02771.1
நாடு சீ( ெகழு நாலந் தCவினில் $கந்த.02771.2
கூடுகின்ற ெபான் கூடம் தனக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கந்த.02771.3
மாடு ேபாந்தனன் மாமயன் தாைதேய. $கந்த.02771.4
பகருகின்ற அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பாற்படும் எல்ைலயில் $கந்த.02772.1
தகுவ( ேபாற்றிடும் தாரகற்கு ஆகேவ $கந்த.02772.2
மகிழ்வின் நCெராடு மாயா புரம் எனா $கந்த.02772.3
நகரம் ஒன்ைற அணிெபற நல்கினான். $கந்த.02772.4

விைனய( தம்ெமாடு விச்சுவ கன்மனும் $கந்த.02773.1
இைனய ஊ(கள் இயற்றி அம் மாையயின் $கந்த.02773.2
தனயனுக்கு இைவ சாற்றலும் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனா $கந்த.02773.3
அனிகேமாடு அங்கு அைடந்தனன் என்பேவ. $கந்த.02773.4
மற்று அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வரC மேகந்திரம் நண்ணிேய $கந்த.02774.1
உற்று நாடி அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வும்ப( தம் கம்மியன் $கந்த.02774.2
கற்ற விஞ்ைச வியந்து களிப்பு உறCஇக் $கந்த.02774.3
ெகாற்ற நCடு தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ேகாயிைல நண்ணினான். $கந்த.02774.4
நண்ணுகின்று உழி நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) ஆதியாம் $கந்த.02775.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உேளா(கள் வியன் முடி சூட்டுதும் $கந்த.02775.2
அண்ணலுக்கு என்று அவற்றிற்கு
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02775.3
எண் இல் பல் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) யாவும் உய்த்தா( அேரா. $கந்த.02775.4
ேகாவில் நண்ணிய ெகாற்றவன் மற்ெறாரு $கந்த.02776.1
தாவில் பீடிைகதன் மிைச ைவகிேய $கந்த.02776.2
மாவுலாவிய மால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) $கந்த.02776.3
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ஆட்டச் சிறப்புடன் ஆடினான். $கந்த.02776.4
ஆடி அம் ெபானின் ஆைட உடீஇ மல( $கந்த.02777.1
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கலன்
தூயன பூண்டு பின் $கந்த.02777.2

பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) ேச(தரு பின்னவ( பால் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.)
$கந்த.02777.3
நCடு காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) நிருத( புகழ்ேவ. $கந்த.02777.4
நிக( இலா நிருத(க்கு இைற ெதாழப் $கந்த.02778.1
புகரு மாமுனிேவாரும் புகழ்ந்திட $கந்த.02778.2
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நடுங்கிய
விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.)
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02778.3
மகபதிக்கு மனம்தள(வு எய்தேவ. $கந்த.02778.4
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சீய மணித் தவிசு ஏறினன்
$கந்த.02779.1
அந்த எல்ைலயில் அச்சுதற்கு ஆம் எனும் $கந்த.02779.2
இந்திரத் திரு மா முடி ஏந்திேய $கந்த.02779.3
சுந்தரத் ெதாடு நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) சூட்டினான். $கந்த.02779.4
கண்டு தானவ( காசிபன் காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) $கந்த.02780.1
புண்ட rகப் ெபாலன் கழல் தாழ்ந்து எழா $கந்த.02780.2
அண்ட ஒணா மகிழ்வால் அடும் ேதறைல $கந்த.02780.3
உண்டு உளாrன் உளம் களிப்பு எய்தினா(. $கந்த.02780.4
அன்ன ேவைல அமர( முனிவ(கள் $கந்த.02781.1
ெபான்னவா நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) ேபாது கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) ெகாேட
$கந்த.02781.2
மன்ன(_ெப.(மன்ன(_ெப.) மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.)
முடியின் மிைச $கந்த.02781.3

முன்னி வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முைற முைற
வசினா(.
C
$கந்த.02781.4
பாங்கு உறு தவிசின் பாலில் துைணவ( பங்கயன் மால் தம்ைம $கந்த.02782.1
ஈங்கு இனிது இருத்தி( என்ன இருந்தன( ஏவலாேல $கந்த.02782.2
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மகவான்
ெகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_படெரா.ஒரு.) களாசி
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நிதியின் ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $கந்த.02782.3
தாங்கினன் அைடப்ைப மற்றச் சமீ ரண( கவr ெகாண்டா(. $கந்த.02782.4
நிருத( தம் குருசில்_ெப.(குருசில்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ஆன
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தைக உைடவாள்
ெகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_படெரா.ஒரு.) $கந்த.02783.1
பrதியும் மதியும் அம்கண் பனிக்குைட நிழற்றி நின்றா( $கந்த.02783.2
வருணனும் மகாரும் ஆல வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.) வசின(
C
யாழ் வல்ல
$கந்த.02783.3
கருட( கந்தருவ( சித்த( கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) அங்கு இைசயா நின்றா(.
$கந்த.02783.4
முத்தைல அயில் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ஏந்தி முைற ெநறி ஆற்றும் கூற்று
$கந்த.02784.1
ெமய்த் தழல் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) தானும் ேவத்திரம் ஏந்தி யாண்டும்
$கந்த.02784.2
எத்திறத்தவரும் நCங்க_குைற.எச்.(நCங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எr விழித்து
இடியின் ஆ(த்துப் $கந்த.02784.3
பத்தியின் நிறுவிச் சூரன் பல்புகழ் பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்றா(. $கந்த.02784.4

குைரகழல் நிருதி என்ேபான் ேகாடிக மதுைகக்
ெகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_படெரா.ஒரு.) $கந்த.02785.1
இருைம ேச( குரவ( தாமும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) தC( முனிவ( யாரும்
$கந்த.02785.2
திைர ெகழு கங்ைகத் தூநC( ெசம் ெபானம் கலசம் ேச(த்துத் $கந்த.02785.3
துருைவயின் மைறயால் வாங்கித் துவைல_ெப.(துவைல_ெப.) தூ(த்து ஆசி
ெசாற்றா(. $கந்த.02785.4
அரம்ைப ேமனைகேய மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) உருப்பசி ஆதி ஆகி $கந்த.02786.1
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) அறும் அமர( மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) வரன் முைற
விதியின் நாடி $கந்த.02786.2
நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) இயல் சுருதி பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) இயத்ெதாடு
படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நண்ணித் $கந்த.02786.3
திரம் பயில் நடனம் மூன்றும் ெசவ்விதில் புrயல் உற்றா(. $கந்த.02786.4
இத்திறம் அமர( யாரும் ஏைனய( தாமும் ஈண்டித் $கந்த.02787.1
தத் தமது உrைம_ெப.(உrைம_ெப.) தன்ைனத் தவா ெநறி தைலக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆற்ற $கந்த.02787.2
ைமத்தகு சூரபன்மன் மடங்கல் அம் தவிசின் மீ ேத $கந்த.02787.3
ெமய்த் திரு நிகழ மன்னிப் பின் இைவ விளம்பல் உற்றான். $கந்த.02787.4
களித்திடு ஞdமிறும் வண்டும் கலந்திட நறவம் ெபாங்கித் $கந்த.02788.1
துளித்திடு துழாய் மால் தன்ைனச் சூரன் ஆம் அவுணன் பாரா $கந்த.02788.2
அளித்தவன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மூதாைத ஆயிைன அதனால் நின்ைன
$கந்த.02788.3

விளித்திடும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ேதாறும்
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவண் ேமவுக என்றான்.
$கந்த.02788.4
ெசம் கமலத்தின் ேமவும் திைச முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஒருவன்
தன்ைனத் $கந்த.02789.1
துங்கேமாடு அரசு ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சூரனாம் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
பாரா $கந்த.02789.2
இங்கு நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ைமந்தேராடும் என்னிடம் தன்னில் ஏகி
$கந்த.02789.3
அங்கம் ஐ வைகயும் நாளும் அைறந்தைன ேபாதி என்றான். $கந்த.02789.4
அறத்திைன விடுத்த தCேயான் அருக்கைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
ஊ(ப் $கந்த.02790.1
புறத்தினில் அரண மீ தாய்ப் ேபாகுதல் அrது கீ ழ்ேமல் $கந்த.02790.2
நிறுத்திய சிகr ஊடு ெநறிக்ெகாடு புக்கு வான்ேபாய் $கந்த.02790.3
எறித்தைன திrதி நாளும் இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) கதி( நடாத்தி என்றான்.
$கந்த.02790.4
அைற கழல் சூரபன்மன் அவி( மதி தன்ைன ேநாக்கிப் $கந்த.02791.1
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) என வளருமாறும் பின் முைற சுருங்கு மாறும் $கந்த.02791.2
மைறெவாடு திrயுமாறும் மற்றினி
விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாளும் $கந்த.02791.3
நிைறெவாடு கதிேரான் ேபால் இந் நCள் நக(
வருதி_வி.மு.(வா_வி.+ருத்_(?)+இ_முன்.ஒரு.) என்றான். $கந்த.02791.4

ெபான் கழல் முதல்வன் தன்ைனப் புரவலன் விைரவின்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02792.1
இங்கு நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) மூதூ( உள்ேளா( யாவேர எனினும் உன்னின்
$கந்த.02792.2
அங்கு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தம்பால் எய்தி அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.)
பணி யாவும் ஆற்றிச் $கந்த.02792.3
ெசம் கமலம் ேபால் யாவ( தCண்டினும் குளி(தி என்றான். $கந்த.02792.4
சுட( முடி அவுண( ெசம்மல் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ெபரும் கூற்ைற
ேநாக்கிப் $கந்த.02793.1
படி முழுது உயிைர நாளும் படுப்பது ேபால நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) தம்
$கந்த.02793.2
கட மத கrைய மாைவக் கணிப்பு இலா அவுண( தம்ைம $கந்த.02793.3
அடுவது கனவும் உன்னாது அஞ்சிேய திrதி என்றான். $கந்த.02793.4
அண்டரும் உலைவ யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) அவுண( மாத்
தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) பாரா $கந்த.02794.1
எண்டரும் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) மூதூrல் யாவரும்
புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) நCத்த $கந்த.02794.2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துளி நறவ மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) பூண் கலிங்கம் சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) $கந்த.02794.3
நுண் துகளாடு சுண்ணம் மாற்றுதி ெநாய்தின் என்றான். $கந்த.02794.4
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) வருணன் தன்ைனக் கண் உறCஇ
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) மூதூrல் $கந்த.02795.1
நாவி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பளிதம் சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) நரந்தேமாடு
அளாவித் தCம்பால் $கந்த.02795.2

ஆவியின் ெவளிய ெநாய்ய அரும் பனி நCrல் கூட்டித் $கந்த.02795.3
தூவுதி இடங்கள் ேதாறும் காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) அது துைடக்க என்றான்.
$கந்த.02795.4
வாசவன் தன்ைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மால்
ெகழு திருவின் ேமேலான் $கந்த.02796.1
ேதசு உறு துறக்கம் ைவகும் ேதவ(தம் குழுவிேனாடும் $கந்த.02796.2
ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) அம் கிழவேராடும் அரும் தவேராடும் ேபாந்து $கந்த.02796.3
ேபசிய_ெப.எச்.(ேபசு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பணிகள் ஆற்றித் திrமதி
பிைழேயல் என்றான். $கந்த.02796.4
இந்ெநறி சூரபன் மன் யாவ(க்கும் வற்று
C
வற்றாத்
C
$கந்த.02797.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உறு பணியின் நிற்பான் சாற்றலும் அைனய( அஞ்சி
$கந்த.02797.2
அன்னது ெசய்தும் என்ேற அைனயவாறு ஒழுக அன்னான் $கந்த.02797.3
மன்னினன் அரசில் பின்ைற மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உன்னினான் ஆல். $கந்த.02797.4
மதி முகத் திருேவ ேபால்வாள் வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) புைனவன்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02798.1
பதும ேகாமைள என்று ஓதும் பாைவையப் புகேரான் நாடிச் $கந்த.02798.2
சது( முகன் முதல் ஆம் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) தானவ( பிறரும்
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.02798.3
விதி முைற வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விைழெவாடு ேமவி உற்றான்.
$கந்த.02798.4
அன்னதன் பின்ன( வாேனா( அசுர( கந்தருவ( சித்த( $கந்த.02799.1

கின்னர( இயக்க( நாக( கிம்புருட( ஆதி ஆேனா( $கந்த.02799.2
கன்னிய( அளப்பு இலாைரக் கடி மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கூடித் $கந்த.02799.3
துன்னுபன் மல(த்ேதன்
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) என இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) துய்த்தான். $கந்த.02799.4
அrமுகத்து அவுண( ேவந்தற்கு அந்தகன் மகளாய் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.)
$கந்த.02800.1
திருமிகு விபுைத தன்ைனச் சீ(மணம்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02800.2
நிருதி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) புதல்வியான ேந( இைழ சவுr தன்ைனக்
$கந்த.02800.3
கr முக இளவல் ேசரக் கடிமணம் புrவித்திட்டான். $கந்த.02800.4
இவ்வைக மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) ெசய் பின்ைற இரு துைணவைரயும்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02801.1
ெமய்வளம் ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நுங்கட்கு விதித்திடும்
மூதூ( ஏகி $கந்த.02801.2
அவ்விரு ேகாடி ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) அனிகேமாடு இருத்தி( என்னாத்
$கந்த.02801.3
ெதவ்வடு சூரன் அன்ேனா( ெசல்லுமாறு ஏவினான் ஆல். $கந்த.02801.4
ஏவிேய தனது தாைனக்கு இைறவrல் பலைர
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02802.1
நCவி(கள் இரண்டு ேகாடி நCத்தம் ஆம் அனிகத் ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) $கந்த.02802.2

தCவுகள் ேதாறும் ஆழி இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெதாறும்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூதூ( $கந்த.02802.3
ேமவுதி( விைரவின் என்னா அைனயைர விடுத்தான் மன்ேனா. $கந்த.02802.4
மாறு இலாத் திைசகள் எட்டும் வான்_ெப.(வான்_ெப.) உலகு ஏழும் இப்பால்
$கந்த.02803.1
கூறு பாதலங்கள் யாவும் ஒழிந்த வுங் குறுகிேய தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
$கந்த.02803.2
ஈறு இலா ஆைண ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் அவுண( தம்ைம $கந்த.02803.3
ஆறு எனும் ேகாடி ெவள்ளத்து அனிகேமாடு ஏகச் ெசய்தான். $கந்த.02803.4
விட்டிடு காைல_ெப.(காைல_ெப.) தாேன விண்ணுமண் ணுலகும் திக்ேகா(
$கந்த.02804.1
எட்ெடாடு பிலன் ஓ( ஏழும் ஏைனய வைரப்பும் ஆகிக் $கந்த.02804.2
கிட்டின ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெமாய்த்த ேகடில்
சீ( அவுண( தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) $கந்த.02804.3
மட்டகல் வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உடுக்களின்
மலிந்த_ெப.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற. $கந்த.02804.4
எங்கணும் தனது தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) இைடயறா தCண்டேலாடும்
$கந்த.02805.1
துங்க ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சூரபன்மன் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உைற
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) மூதூrல் $கந்த.02805.2
அங்கண் ஓ( இலக்கம் ெவள்ளத்து அவுண( தம் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) தன்ைன
$கந்த.02805.3

மங்கல இருக்ைக ேதாறும் மரபுளி இருத்தி மன்ேனா. $கந்த.02805.4
கr பr யாளி எண்கு கடுவயப் புலிேய ஏனம் $கந்த.02806.1
அr மைர முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
அவுண( தம்
தைலவ( ஆேனா( $கந்த.02806.2
இருவைக நான்ைம ேயா(க்கும் எண் திைச நகரும் ஈந்து $கந்த.02806.3
வருபைட அயுதத்ேதாடும் மேகந்திரம் காக்கச் ெசய்தான். $கந்த.02806.4
ஞாயில்கள் ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநாச்சி
நாற்ெபரும் தைகைமத்து ஆன $கந்த.02807.1
வாயில்கள்_ெப.(வாயில்_ெப.+கள்_பன்.குறி.) ேதாறும் நாப்பண் வளநக( இஞ்சி
ேதாறும் $கந்த.02807.2
ேகாயிலின் இருக்ைக ேதாறும் குணிப்பு இலா வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
தம்ைம
$கந்த.02807.3
நCயி(கள் காமின் என்னா நிைலப்பட நிறுவி இட்டான். $கந்த.02807.4
து(க்குணன் தரும ேகாபன் துன்முகன் சங்க பாலன் $கந்த.02808.1
வக்கிர பாலன் தCய மகிடேன முதேலா( தம்ைமத் $கந்த.02808.2
ெதாக்க மந்திr களாகத் துைணக் ெகாேட சூரபன்மன் $கந்த.02808.3
மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) வானவ(கள்
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வற்று
C
இருந்து அரசு
ெசய்தான். $கந்த.02808.4
அரசு ெசய்தலும் அந்தர நாதனும் $கந்த.02809.1
சுரரும் ஏைன முனிவரும் ெதாக்குறCஇ $கந்த.02809.2
வைர ெசய் மாட மேகந்திர மாபுரத்து $கந்த.02809.3
ஒருவன் ஏவலின் முன்னம் ஒழுகுவா(. $கந்த.02809.4

ெகாைலவல் சிங்க முகன் பதி குஞ்சரத் $கந்த.02810.1
தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) மாப் பதி சா(ந்தவ( தம்பதி $கந்த.02810.2
பலவும் ஏகிப் பணித்தன ஆற்றிேய $கந்த.02810.3
உைலவ( ைவகலும் ஊசலின் நC(ைமயா(. $கந்த.02810.4
ஊனம் உற்ேறா( ேபால் இவ்வாறு உைலகின்ற
காலத்தில்_ெப.(காலம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) சூரன் $கந்த.02811.1
வானகத்துத் தைலவைனயும் அமரைரயும்
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனாத் வலித்துக் கூவித்
$கந்த.02811.2
தானவ(க்குத் தம்பிய( நC( அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) பணி
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) பணி அன்ேறா தரங்க ேவைல $கந்த.02811.3
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) அைனத்தும் சூைற
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைவகலும் உய்த்திடுதி(
என விளம்பினான் ஆல். $கந்த.02811.4
உைரக்குெமாழி அது ேகளா அைனய( எலாம் உள் நடுங்கி உயங்கி ெவள்கித்
$கந்த.02812.1
திைரக் கடலின் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) தனக்குத் தருக என்றான் இதற்கு இனி
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) ெசய்வது ஏேதா $கந்த.02812.2
விைரக் கமலத் தனிக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) இப்படியும்
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) தைலயில்_ெப.(தைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) விதித்தான்
என்னா $கந்த.02812.3
இரக்கம் ஒடு மறுத்தல்_ெதா.ெப.(மறு_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) அஞ்சி அத்திறேம
புrதும் என இைறஞ்சிப் ேபானா(. $கந்த.02812.4
ேபாகின்ற ெநறியின் கண் இைமயவரும் புரந்தரனும் ெபாருமி ஏங்கி $கந்த.02813.1

ஆகின்றது எமக்ேக ஓ( பழி அன்ேறா அைனயது
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணுகா முன்ன(ச் $கந்த.02813.2
சாகின்றேத மிகவும் இனிதாகும் எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.)
அதுவும் சாராது அந்ேதா $கந்த.02813.3
ேவகின்ற சிந்ைதயிேனஞ் ெசய்வது எவன் எனப்
புலம்பி_வி.எச்.(புலம்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேவைல புக்கா(.
$கந்த.02813.4
அவ்ேவைல இைமயவ( ேகான் வருணன் எனும் கடவுைள
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைழயா இந்த $கந்த.02814.1
ைம ேவைல தனக்கு இைறவன் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அன்ேறா நின்னினும் ஓ(
வலியா( உண்ேடா $கந்த.02814.2
ைக ேவைலப் பணி இயற்றித் திமிங்கிலேம முதலாய கணிப்பின் மீ ன்கள்
$கந்த.02814.3
இவ்ேவைல ஏற்றுதிேயல் இட( ேவைலக் கைரயில் எைம எடுத்தி என்றான்.
$கந்த.02814.4
ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) வாரணக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) உைர
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமாழி
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விண்_ெப.(விண்_ெப.)
உேளா(க்கு $கந்த.02815.1
வள்ளல் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இரங்குதிேயா அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) புrவன் என வருணன்
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02815.2
அள்ளல் ேவைல உள் புகுந்து தனது ெபரும் கரதலத்தால் அைலத்து வாr
$கந்த.02815.3
உள்ளமீ ன் குலங்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) தடங்கைரயில் வைரேய ேபால்
உய்த்தல் உற்றான். $கந்த.02815.4

தடக் கடலின் ேவைல தனில் வருண( பிரான் ஒல்ைல தனில்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மீ னத்து $கந்த.02816.1
அடுக்கல் முழுவதும் ேநாக்கிக் கடவுளைர விளித்து இவற்ைற ஆற்றலாேல
$கந்த.02816.2
எடுப்பதும் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) என்ேற
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) விளம்புதலும் இைமேயா(
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.02816.3
நடுக்கமுடன் உளம் பைதப்ப_குைற.எச்.(பைதப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விழி
பனிப்பக் கரங் குைலத்து நாணுக் ெகாண்டா(. $கந்த.02816.4
சின்ைன திமிங்கில கில மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ஆதிய மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
அடுக்கலிைனத் ெதன்பால் ைவகும் $கந்த.02817.1
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) உயி( தைன வாங்கச் ெசங்கதிேரான் ெபரும் புனலின்
வடிைவ வாட்டப் $கந்த.02817.2
பன்னக( ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திறத்தால்
பிணித்திடும் அச்சுைம அதைனப் பகட்டின் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
$கந்த.02817.3
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) உறு வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) பால் எடுத்த
அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகி இரங்கு கின்றா(.
$கந்த.02817.4
பன்னும் புகழ்ச் சூரபன்மன் எனும் தCயவனான் $கந்த.02818.1
முன்னும் துய(க் கடலின் மூழ்கி முரண் அழிந்ேதம் $கந்த.02818.2
துன்னும் பழியாம் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) இதுவும் ெசய்தனம் ஆல்
$கந்த.02818.3
இன்னும் படுவ ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ஏேதா உணேரம் ஏ. $கந்த.02818.4

ேப(கின்ற நCலப் பிறங்கல் அைனயான் பணியால் $கந்த.02819.1
ஆ(கின்றது இன்று ஓ( அலேர அஃது உயிைர $கந்த.02819.2
ஈ(கின்றது அந்ேதா விதிேய எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) இதுவும்
$கந்த.02819.3
தC(கின்ற காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) உளேதா நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ெசப்பாேய.
$கந்த.02819.4
பூ உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) தன்னில் ெபாருந்து_ஏவ.(ெபாருந்து_வி.) கின்ற
மானுடரும் $கந்த.02820.1
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) என நூலில் பகருகின்ற இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
ெதாழிைல $கந்த.02820.2
ஏவ( புrகின்றா( எமக்ேகா வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தும் அேதா $கந்த.02820.3
ேதவ கதியின் நிரயம் சிறப்புைடத்ேத. $கந்த.02820.4
தக்கது உணராத தானவ(கள் தங்களினும் $கந்த.02821.1
மக்களினும் தாழ்வாம் வைலஞ(_ெப.(வைலஞ(_ெப.) ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
ெசய்தனம் ஆல் $கந்த.02821.2
இக்ககன வாழ்ைவ விரும்பிேய யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02821.3
மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) தவமும் விைனயாய் விைளந்ததுேவ. $கந்த.02821.4
ேவத ெநறிைய விலக்கிேனம் மிக்கு உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $கந்த.02822.1
ேபாத ெநறியாம் அதற்குப் புறம்பு ஆேனம் $கந்த.02822.2
தCது_ெப.(தCது_ெப.) உைடய ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சூரன் சீற்றத்தால்
ெசப்புகின்ற $கந்த.02822.3

ேவத ெநறி ெசய்ேவேமல் எம்மினும் உய(ந்தா( எவேர. $கந்த.02822.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உலவும் தாருத் திரு நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) கீ ழ்
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) உறும் $கந்த.02823.1
வானவ(கள் என்ேற மதிக்கும் தைகைமயிேனாம் $கந்த.02823.2
ஈனம் ஒடு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) சுமந்ேத எல்ேலா(களும் நைகக்கத் $கந்த.02823.3
தானவ( முன் ெசல்வதிலும் சாதல் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்ேற . $கந்த.02823.4
என்னு ெமாழிகள் இயம்பிப் புலம்புற்றுத் $கந்த.02824.1
துன்னு நிருத( புகழ் சூரன் திருநகrன் $கந்த.02824.2
மன்னு திைசயாள( ஒடும்
வந்தன(_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ(_பட(.பன்.) ஆல்
அவ்வளவில் $கந்த.02824.3
அன்ன ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) கண்ேட அவுண( உைர
ெசய்குவா(. $கந்த.02824.4
மாேதாயம் தன்ைன வயிறைலத்து மற்று இவ(தாம் $கந்த.02825.1
ஈேதா சில மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) தருகின்றன( என்பா( $கந்த.02825.2
மீ து ஓடிய பrதி ெவய்ேயான் முன் உண்ட ெவறும்_ெப.அ.(ெவறும்_ெப.அ.)
$கந்த.02825.3
ேகாேதா எமக்குக் ெகாண(கின்றா( என்று உைரப்பா(. $கந்த.02825.4
தாம் கடற்குள் மீ னம் தைலக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமவுகின்றா(
$கந்த.02826.1
ஈங்கு இவ(க்கு நாணம்_ெப.(நாணம்_ெப.) இைலேயா சிறிது என்பா( $கந்த.02826.2

தCங்கு இைழக்கின் யாேரனும் ெசய்யாதேதது என்பா( $கந்த.02826.3
மூங்ைக ஒத்து உளாேரா ெமாழியா( இவ( என்பா(. $கந்த.02826.4
முந்து உற்ற ெதால்ைல முழுநCrன் ேவைல ெதாறும் $கந்த.02827.1
பந்தத் துடன் வாழ் பரதவேர ெசய்கின்ற $கந்த.02827.2
இந்தத் ெதாழிலும் இவ(க்கு வருேமா என்பா( $கந்த.02827.3
சிந்திப்பது என்ேனா விதியின் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
என்பா(. $கந்த.02827.4
ேவத ெநறிமுைறைம விட்டா( விைன
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02828.1
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) ெநறிேய பிடித்தா( இவ( என்பா( $கந்த.02828.2
ேகாது படா நம்தம் குலத்ைத_ெப.(குலம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நலிந்தா( $கந்த.02828.3
ஏதுபடா( இன்னம் இைமேயா( என உைரப்பா(. $கந்த.02828.4
மண்ேணா(களும் இகழும் வன்பழி தன்பால் வரவும் $கந்த.02829.1
விண்ேணா(க்கு இைறவன் விைரவின் உயி( விட்டிலன் ஆல் $கந்த.02829.2
கண்ேணா ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) கருத்ேதா சிறிது என்பா( $கந்த.02829.3
ெபண்ேணா அலிதாேனா ேபேடா என உைரப்பா(. $கந்த.02829.4
இந்த வாறு பலரும் இயம்பிடப் $கந்த.02830.1
புந்தி ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புலம்பு புத்ேதளி(கள்
$கந்த.02830.2
தந்தி ஊரும் தைலவைன முன் ெகாடு $கந்த.02830.3

வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தCயவன் வாய்தல் உற்றா( அேரா.
$கந்த.02830.4
பrதி ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) பணிமுைற நாடிேய $கந்த.02831.1
வருதி( ஈண்டு என்று வாயில( கூறிடப் $கந்த.02831.2
ெபாரு திைரக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ெகாடு ேபாய்ச்சுர(
$கந்த.02831.3
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனிப் ெபரும் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) உள்
உய்த்தன(. $கந்த.02831.4
எளித்தல் எய்தும் இைமயவ( உய்த்த மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) $கந்த.02832.1
துளித்த ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெதாைடச் சூ( முதல் காண் உறCஇக் $கந்த.02832.2
களித்து வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கடவுள( ைவகலும்
$கந்த.02832.3
அளித்தி( என்ன அழகுஇது என்று ஏகினா(. $கந்த.02832.4
என்றும் ஆங்கு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) இச்ெசயல் ஆற்றிேய $கந்த.02833.1
ெபான்றினாrன் புலந்து_வி.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புலம்பு உறCஇத்
$கந்த.02833.2
துன்று கின்ற துய(க் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மூழ்கிேய $கந்த.02833.3
ஒன்றும் ேவத ஒழுக்கம் அற்றா( அேரா. $கந்த.02833.4
அப்ெபாழுது அவுண( ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) ஆற்றிய தவத்தின் சீரால்
$கந்த.02834.1
பதும ேகாமைள என்று ஓதும் பாைவதன் உதரம் ேபாந்து $கந்த.02834.2
புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மதிக் குழவிேய ேபால் ெபாற்ெபாடு
ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முன்னம் $கந்த.02834.3

மதைல அங்கு ஒருவன் வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.)
மறலிக்கு மறலி ேபால்வான். $கந்த.02834.4
வந்தது ஓ( மதைல தன்ைன மன்னவ( மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.)
காணூஉ_வி.எச்.(காண்_வி.+ண_இ.க.+_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02835.1
அந்தம் இல் மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.)
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அவுண(தம் கிைளஞ(க்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.02835.2
நந்திய ெவறுக்ைக தன்ைன நலத்தக வசல்
C
உற்றான் $கந்த.02835.3
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) முதலிேனாரும் யாவரும் இடுக்கண் எய்த.
$கந்த.02835.4
வசிய
C
பின்ைற வாேனா( ெமல்லிய( அவுண( மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) $கந்த.02836.1
ஆசிகள் புகன்று ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அன்னது
ஓ( ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) தன்ைனக் $கந்த.02836.2
காெசாடு வயிர முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) கதி( ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.)
ெதாட்டில் ேச(த்தா( $கந்த.02836.3
மாசு அகல் மதியேம ேபால் ைபப் ைபய வள(தல் உற்றான். $கந்த.02836.4
கட்டழகு உைடய ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) கம்பலம்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசம்ெபான் $கந்த.02837.1
ெதாட்டிலில் துயிலும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) சுடrன் என்று ஊழ் $கந்த.02837.2
விட்டது ஓ( நூைழ தன்னால் ேமவிேய அைனயன் ெமய்யில் $கந்த.02837.3
பட்டது அங்கு அதைன நாடிப் பrதிையச் சுளித்துப் பா(த்தான். $கந்த.02837.4
பா(த்திடுகின்ற ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) பன்மணித் ெதாட்டில் நின்றும்
$கந்த.02838.1

சீ(த்து எழுந்து அண்டம் பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசம்
கதி(ச் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) பற்றிக் $கந்த.02838.2
கா(த்திடு புயங்கம் கவ்வும் படித்து எனக் கரத்தில்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02838.3
ேப(த்தும் ஓ( இைறயில் வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.)
தவத்தினும் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) ஒன்று உண்ேடா. $கந்த.02838.4
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உைற இருக்ைக தன்னில் தகுவ( ேகான் தனயன் சாரா
$கந்த.02839.1
ஆனது ஓ( ெசம் ெபான் ெதாட்டில் அணிமணிக் காலின் ஊேட $கந்த.02839.2
பானுைவ வலிதில் கட்டிப் பண்டுேபால் துயின்றான் அங்கண் $கந்த.02839.3
வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) அதைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
ெவrஇ மறுக்கம் உற்றா(. $கந்த.02839.4
பrதி விண்_ெப.(விண்_ெப.) ேசறல் இன்றிப் பிைழத்தலும் பா(
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள்ேளான் $கந்த.02840.1
கருதி இந்திரேன ஏைனக் கடவுள( யாரும்
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.02840.2
நிருத( ேகான் தன்பால் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நCடு
இருள் பைகவன் தன்ைனத் $கந்த.02840.3
தருதி நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தனிச்சிைற
நCக்கி_வி.எச்.(நCக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்றான். $கந்த.02840.4
மைற புrந்த நான் முகன் இைவ புகறலும் வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$கந்த.02841.1
இைற புrந்திடும் இரவிைய என்மகன் இன்ேன $கந்த.02841.2

சிைற புrந்தைத உண(கிேலன் அவனது ெசய்யக் $கந்த.02841.3
குைற புrந்தது என் பக(தி என்று உைரத்தனன் ெகாடிேயான். $கந்த.02841.4
ெசாற்ற வாசகம் ேகட்டலும் ஆ( உயி(த் ெதான்ைம $கந்த.02842.1
முற்று நாடிய நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) நின்மகன் முகேமல் $கந்த.02842.2
அற்றம் இல் சுட( ஆதபம் தCண்டியது அதனால் $கந்த.02842.3
பற்றி ெவய்யவன் சிைற புrந்தான் எனப் பக(ந்தான். $கந்த.02842.4
மகவு தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேகட்டலும் சூரபன்மா வாம் $கந்த.02843.1
தகுவ( ேகான் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மகிழ்ந்து நC( என்
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) சா(ந்து $கந்த.02843.2
மிகவும் நன்ெமாழி கூறிேய ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) விடுப்பப்
$கந்த.02843.3
பகலவன் ெகாடு ேபாதிரால் ஈண்டு எனப் பக(ந்தான். $கந்த.02843.4
ேகட்ட நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என விைட
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கிள(ெபான் $கந்த.02844.1
நாட்டின் ேமனைக முதலிேனா( பாடலின் நலத்தால் $கந்த.02844.2
ஆட்டு ெபான்மணித் ெதாட்டிலின் மிைச உறும் அண்ணல் $கந்த.02844.3
மாட்டு ேமவி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அளைவயில்
ஆசிகள் வகுத்தான். $கந்த.02844.4
அன்பின் ைமந்தைனப் புகழ்ந்து_வி.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முன்
நிற்றலும் அைனயான் $கந்த.02845.1
என் ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பrசு உமக்கு என
இன்னது ஓ( இரவி $கந்த.02845.2

துன்புறும் சிைற அகற்றுதி என்றலும் ெதால்ேலாய் $கந்த.02845.3
உன் ெபரும் பைட தருதிேயல் விடுவன் என்று உைரத்தான். $கந்த.02845.4
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைமந்தனுக்கு அயன்
தனது அகன் பைட உதவ $கந்த.02846.1
நிைரத்த ெசம் கதி(ச் ெசல்வைன விடுத்தனன் நிருதன் $கந்த.02846.2
விைரத்த பங்கயக் கிழவனும்_ெப.(கிழவன்_ெப.+உம்_சாr.) புதல்வைன வியந்து
$கந்த.02846.3
பrத்தியால் என உதவினன் ேமாக ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைடேய.
$கந்த.02846.4
பைட அளித்தளும்_ெப.(அளி-வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.+உம்_சாr.) பகெலாடு
பங்கயத் தவற்கு $கந்த.02847.1
விைட அளித்தனன் தாைத அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தன்ைமைய
வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02847.2
நைட_ெப.(நைட_ெப.) அளித்தனன் புதல்வனுக்கு அன்னது ஓ( நன்னாள்
$கந்த.02847.3
இைட அளித்தனன் பானு ேகாபன் எனும் இயற்ேப(. $கந்த.02847.4
பானு ேகாபன் என்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபய(
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அப்பாலன் $கந்த.02848.1
மாைன ேந( விழி மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.) மதன் என
மயங்க_குைற.எச்.(மயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.02848.2
ஆன ேப( உருவு எய்திேய அம்புயத் திருவின் $கந்த.02848.3
ேகான் ஒேட ெபாருதவன் தைனப் ெபரும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெகாண்டான்.
$கந்த.02848.4

பrதியின் பைகயாம் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) ெபற்றபின் பrவால்
$கந்த.02849.1
நிருத( காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) அங்கிமா முகத்தைன நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
ேச( $கந்த.02849.2
இரணியன் தைன வச்சிர வாகுைவ எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆ( $கந்த.02849.3
மரு உலாம் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) பதும ேகாமைள தர மகிழ்ந்தான். $கந்த.02849.4
ைமத்த கூ( விழி ஏைனய ேதவிய( மகிழ்வால் $கந்த.02850.1
உய்த்து நல்கிடச் சூரனாம் ெவய்யவன் ஒருங்ேக $கந்த.02850.2
பத்து நூறு உள மும்ைம ேச( பாலைரப் பயந்தான் $கந்த.02850.3
இத்திறத்தவ( தம்முடன் அங்கண் வற்று
C
இருந்தான். $கந்த.02850.4
சீற்றம் உற்றிடும் சிங்க முகன்கேண $கந்த.02851.1
ேதாற்றினான் அதி சூரன் என்ற ஓ( மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) $கந்த.02851.2
வற்று
C
நூற்றவ( ேமவின( அன்னவ( $கந்த.02851.3
ஆற்றல் யாவ( அைறந்திட வல்லேர. $கந்த.02851.4
அந்த நாளில் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இளவல்
ஆம் $கந்த.02852.1
தந்தி மா முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) தாரகன் தன்னிைட $கந்த.02852.2
முந்து ெசய் தவ ெமாய்ம்பின் ஒ( மாமகன் $கந்த.02852.3
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்றினன்
வான்_ெப.(வான்_ெப.) கதி(ப் பிள்ைள ேபால். $கந்த.02852.4
ஆம் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) அசுேரந்திரன் என்ற அவற்கு $கந்த.02853.1
ஏமம் ஆன குரவன் இைசப்ப அந் $கந்த.02853.2

நாமம் எய்தி நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெபறு காைளயாய்க் $கந்த.02853.3
காமன் என்னக் கவின்றனன் யாக்ைகேய. $கந்த.02853.4
ஓத அரும் கைல யாவும் உண(கினும் $கந்த.02854.1
ஏத மாவது ஓ( விஞ்ைச இயற்றிடான் $கந்த.02854.2
பாதகம் புrயான் பழி பூண்கிலான் $கந்த.02854.3
நCதி அன்றி எைவயும் நிைனகிலான். $கந்த.02854.4
வறு
C ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இகல்
வரம்_ெப.(வ
C
ரம்_ெப.)
C
புகன்று எதி( $கந்த.02855.1
மாறு ெகாண்டவ( உண்டு எனின் மற்று அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) $கந்த.02855.2
ஈறு ெகாண்டிட ஏற்று உர ேமல் பைட $கந்த.02855.3
ஊறு ெகாண்டிட உன்னும் தைகைமயான். $கந்த.02855.4
சிகரம்_ெப.(சிகரம்_ெப.) எண் இல ேசட்படு கள்ளிதான் $கந்த.02856.1
அகரும் நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அம(ந்து_வி.எச்.(அம(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என அன்னது ஓ(
$கந்த.02856.2
மகைன நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வளம்_ெப.(வளம்_ெப.)
ெகழு மாயமா $கந்த.02856.3
நகர வாழ்க்ைகயின் நண்ணினன் தாரகன். $கந்த.02856.4
அன்னவருடன் வந்தாள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட(.ஒரு.) அசமுகி
எனும் நாமம் $கந்த.02857.1
மன்னினள் ஒருவன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மைன எனும் முைற இல்லாள்
$கந்த.02857.2

தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இைற தவி(கின்றாள் தருமம் அது இலள் வாேனா(
$கந்த.02857.3
பன்னிய( தைம முன்ேனா( பட(புயம் உற உய்ப்பாள். $கந்த.02857.4
ஆள்விைன புr உள்ளத் தவ முனிவர( ஆற்றும் $கந்த.02858.1
ேவள்வி ைந யுறும் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) புrகின்றாள் $கந்த.02858.2
நCள் விைன வடிவானாள் நிருத(கள் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.02858.3
மாள் விைன என யாண்டும் ைவகலும் உலவு உற்றாள். $கந்த.02858.4
கட்டழகு உளதாகும் காைளய( தைம நாடிக் $கந்த.02859.1
கிட்டினள் புண(கிற்பாள் ேகளிைர இகழ்ேவாைர $கந்த.02859.2
அட்டனள் நுக(கின்றாள் அைனயவள் ஒருைவகல் $கந்த.02859.3
முட்டினள் துருவாச முனி உறு தனி எல்ைல. $கந்த.02859.4
அந்த நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) முனி தன்ைன ஆய் இைழ
அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) காணாச் $கந்த.02860.1
சிந்துவன் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) இன்ேன ெசய்தவம் அஃது அன்றி
$கந்த.02860.2
ைமந்த(கள் ெபறுேவனால் வல்ைல இல் இவண் என்னாப் $கந்த.02860.3
புந்தியில் நிைனவாேய ேபாய் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) எதி( உற்றாள்.
$கந்த.02860.4
உறுதலும் முனிநாடி ஒண்_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) தனிேய
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.02861.1
குறுகியது எவன் மாேதா கூறுதி எனல் ஓடும் $கந்த.02861.2

மறு அறு முனி நின்பால் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) மகிழ்ெவாடு ேமவிச் $கந்த.02861.3
சிறுவ(கள் ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்ேதன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) ெசப்புவது இது என்றாள்.
$கந்த.02861.4
என்றலும் முனி சூரற்கு இைளயவள் என நாடி $கந்த.02862.1
ெவன்றி ெகாள் மட மாேத ேமல் உறு தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.02862.2
குன்றிடும் உைன இன்ேன கூடுவன் எனின் நCயும் $கந்த.02862.3
நின்றிடல் பழி அல்லால் நCதியும் அல ெவன்றான். $கந்த.02862.4
முனி இது பக( ேவைல ெமாய் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) மடம்_ெப.(மடம்_ெப.)
ஆனாள் $கந்த.02863.1
இனி உைன மருவாேத ஏகலன் ஒருவிப்ேபாம் $கந்த.02863.2
மன நிைனவு ஒழிக_வியங்.வி.மு.(ஒழி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்ேற
வன்ைமயிெனாடு புல்லி $கந்த.02863.3
அைனயவன் இதழ் ஊறல் ஆரமுது அயில் உற்றாள். $கந்த.02863.4
ஆடு எனும் முக ெவய்யாள் அைனயைன வலிது ஆகக் $கந்த.02864.1
கூடினள் அது ேபாழ்தில் குறுகின( இருைமந்த( $கந்த.02864.2
ஈடு உறு வலி மிக்கா( இன்னவ( தைம அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.) $கந்த.02864.3
மாடு உற வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்ேற மகிழ்ெவாடு
தழு வுற்றாள். $கந்த.02864.4
தழுவினள்_வி.மு.(தழுவு_வி.+இன்_இ.கா.+அள்_பட(.ஒரு.) பrேவாடும்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) புதல்வைர
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02865.1

மழ களிறு அைனயீ( காள் வல் அவுணrல் வந்தC( $கந்த.02865.2
விழுமிய தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ஆற்றி ேமவுதி( வலி என்ன $கந்த.02865.3
அழி தரு நிைற ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அசமுகி
உைர ெசய்தாள். $கந்த.02865.4
தாயினது உருவாயும் தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
உருவாயும் $கந்த.02866.1
ஏயின இருைமந்த( வில்வலன் வாதாவி $கந்த.02866.2
ஆயெதா( ெபய( ெபற்ேறா( அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உைர ெகாண்ேட $கந்த.02866.3
தூயது ஒ( குரேவான் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) துைண அடி பணி குற்றா(.
$கந்த.02866.4
மூண்டிடு ெவகுளித் தC முனிவரன் அடி தன்ைனப் $கந்த.02867.1
பூண்டிடு திறன் மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) புதல்வைர எதி(
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02867.2
ேவண்டியது என்ன என ெவய்யவள் தரு ைமந்த( $கந்த.02867.3
ஈண்டு உனது தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருள்
என்றா(. $கந்த.02867.4
ஆற்றிடு தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அருள் எனின் அைவ
தாேரன் $கந்த.02868.1
வற்று
C
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உண்ேடல் வினவுதி(
என ேமேலான் $கந்த.02868.2
சீற்றம் அது உள( ஆகிச் சிறுவ(கள் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) ஆவி
$கந்த.02868.3

மாற்றுதும் இவண் என்னா வல்ைலயின் எழல் உற்றா(. $கந்த.02868.4
இறுதி ெசய்திட உன்னி இகலுடன் எழுகின்ற $கந்த.02869.1
சிறுவ(கள் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) நாடிச் சினெமாடு முனி
நCவ(C $கந்த.02869.2
மறு அறு தவருக்ேக ைவகலும் இட( ெசய்வ(C $கந்த.02869.3
குறு முனி நுமது ஆவி ெகாள்ளுக இனி என்றான். $கந்த.02869.4
இைனயது முனி ெசாற்ேற எைம அடுவ(கள் என்னா $கந்த.02870.1
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) உறு தனி விஞ்ைச மாையயின் மைற ேபாழ்தில்
$கந்த.02870.2
தனய(கள் இருேவாரும் தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) தைனக் காணா( $கந்த.02870.3
அைன தைன விைட ெகாண்ேட ஆயிைட ஒருவுற்றா(. $கந்த.02870.4
ேவறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வனம் எய்தி ெமய்த்தவ( குழு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.02871.1
ேகாறைல மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) உன்னிக் குமர(கள் இருேவாரும் $கந்த.02871.2
ேதறிய உண(ேவாடும் திைசமுகவைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02871.3
ஈறு அகல் பகலாக எr அதன் இைட ேநாற்றா(. $கந்த.02871.4
ெசந்தழல் இைட ேநான்பு_ெப.(ேநான்பு_ெப.) ெசய்யவும் அயன் அங்கண்
$கந்த.02872.1
வந்திலன் அது நாடி மற்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) உன்னி $கந்த.02872.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) இைளேயாைன வில்வலன்
எனும் ெவய்ேயான் $கந்த.02872.3

சுந்தர மணி_ெப.(மணி_ெப.) வாளால் துணிபட எறிகுற்றான். $கந்த.02872.4
ைக அனது உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) கீ றிக் கைறெயாடு தைச
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.02873.1
ெநய்யுடன் அவி ஆக்கி நCடிய_ெப.எச்.(நCடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கனல்
ஊேட $கந்த.02873.2
ைவயகம்_ெப.(ைவயகம்_ெப.) அருள் தாைத மந்திர முைற உய்த்து $கந்த.02873.3
ெவய்யவன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேவள்வி விைரெவாடு புrகுற்றான்.
$கந்த.02873.4
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ஒடு மாகம் ஆற்றச் சது(முகன் அது கண்ேட $கந்த.02874.1
அவனியின் மிைச வந்ேத அrயது ஒ(
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெசய்வாய்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) $கந்த.02874.2
எவன் அருள் பrசு என்ன இைண அடி
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02874.3
அவுண(கள் வடிவாம் வில்லவன் இைவ அைறகின்றான். $கந்த.02874.4
வன்னியில் அவி ஊணாய் மாண்டிடும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பின்ேனான்
$கந்த.02875.1
ெமய்ந் நிைற வடிேவாடும் விைரவுடன் வரல் ேவண்டும் $கந்த.02875.2
என்னலும் வாதாவி எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என
அயன் ஓத $கந்த.02875.3
அன்னெதா( ெபாழுதின் கண் ஆ(த்து அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
எழுந்திட்டான். $கந்த.02875.4
ஆங்கனம் அசுேரசன் அதிசயம் உளன் ஆகித் $கந்த.02876.1

தCங்குடன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சூழ்ச்சி சிந்ைதயின் இைட உன்னிப்
$கந்த.02876.2
பூம் கமலத் ேதாைனப் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடிேயனுக்கு $கந்த.02876.3
ஈங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) எந்தாய் ஈக என உைர
ெசய்வான். $கந்த.02876.4
புல்_ெப.(புல்_ெப.) அயின் மறிேய ேபால் ெபாலிவு உறும் வாதாவி $கந்த.02877.1
ஒல்ைலயின் இனிேமலும் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) துணி படுவாேனல் $கந்த.02877.2
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் பrவால் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) எம்பிைய
எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்னத் $கந்த.02877.3
ெதால்ைலயில் வடிேவாடும் ேதான்றி முன் வரல் ேவண்டும். $கந்த.02877.4
இப்படி வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ஒன்ேற யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருள்க என்ேற $கந்த.02878.1
ெமய்ப்படும் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) இல்லா வில்வலன் உைர
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.02878.2
அப்படி பல காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) அது
முடிக_வியங்.வி.மு.(முடி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என நல்கிச் $கந்த.02878.3
ெசப்ப அரும் மைற ேவதாச் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உைட ெநறி ெசன்றான்.
$கந்த.02878.4
ேசறலும் அது காைலச் சிறுவ(கள் இருேவாரும் $கந்த.02879.1
ஏறு என அம( சூ( முன் ஏகி உன் மருேகா( யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
$கந்த.02879.2
ேவறு அல என ஓதி ேமதினி முனி ேவாைரக் $கந்த.02879.3

ேகாறல் ெசய் ெபரு வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) ெகாண்டதும் உைரெசய்தா(.
$கந்த.02879.4
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தம்ைம
மகிழ்ெவாடு நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) புல்லி $கந்த.02880.1
என் உைழ மருகீ (காள் இனிைம ெயாடு உறும் என்ன $கந்த.02880.2
அன்னவ( சில ைவகல் ஆய் இைட தனில் ைவகிப் $கந்த.02880.3
பின் உற இருேவாரும் ெபரு நில மிைச வந்தா(. $கந்த.02880.4
நைவ தவி( குடகின் கண் நால் வைக ெநறி
கூடும்_ெப.எச்.(கூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02881.1
கவைலயின் வளமல்கும் கானக விைட தன்னில் $கந்த.02881.2
அவுண(கள் தாம் அங்கு ஓ( ஆச்சிரமம் ெசய்ேத $கந்த.02881.3
எவ( எவரும் ெவஃகும் எப்_சுட்.(எ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
களும் உய்த்தா(. $கந்த.02881.4
அன்னெதா( இைட தன்னில் ஆ( இடராய் உள்ேளா( $கந்த.02882.1
இன் உயி( ெகாள உன்னி இருவருள் இளைமந்தன் $கந்த.02882.2
ெபான் நிவ( திr ேகாட்டுப் ெபாரு தக( ஆய்
நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $கந்த.02882.3
முன்னவன் விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) ெசய் முனிவrன் இனிது உற்றான்.
$கந்த.02882.4
வில்வலன் என ஓதும் ெவய்யவன் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ெவல்ைலச்
$கந்த.02883.1
ெசல்வது ஓ( முனிேவாைரச் ெசவ்விதின் எதி(
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02883.2

வல்விைர ெவாடு தாழ்ந்து மற்று உமது அடிேயன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
$கந்த.02883.3
இல் வருவ(C என்னா இயல்ெபாடு ெகாடு ெசன்ேற. $கந்த.02883.4
இப்பகல் அடிேகளுக்கு இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இைட
உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) என்னா $கந்த.02884.1
ஒப்பு அறு ெநறி கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓதன வைக
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.02884.2
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாழுதினில் அட்ேட அயம் எனும் இைளேயாைனத்
$கந்த.02884.3
துப்பு உறு கறியாகத் துண்டம் அது உறுவித்ேத. $கந்த.02884.4
உள் உறு குறியாகும் ஊன் முழுவதும் நாடி $கந்த.02885.1
வள் உறு சுட( வாளால் வைக வைக பட ஈ(ந்ேத $கந்த.02885.2
அள்ளுறு கறி ஆக அட்டபின் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) அவ்வூண் $கந்த.02885.3
ெகாள் உற நுக(வித்ேத கூவுவன் இைளேயாைன. $கந்த.02885.4
கூவிய ெபாழுதின் கண் ெகாறி எனும் உருவு ஆேனான் $கந்த.02886.1
ஆவி ெமய் உளன் ஆகி அன்னவ( உதரத்ைத $கந்த.02886.2
மா வலிெயாடு கீ ண்ேட வருதலும் இருேவாரும் $கந்த.02886.3
சாவுறு முனிேவா( தம் தைசயிைன மிைசவா( ஆல். $கந்த.02886.4
வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
உறு முனிவ( ஊன்
மிைசந்து_வி.எச்.(மிைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதான்ைம ேபால்
$கந்த.02887.1
ஆடு என முனி என அைனய( ேமவிேய $கந்த.02887.2

நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெதாறும் இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) நடாத்தி உற்றன( $கந்த.02887.3
ேகடு அறு முனிவ( தம் கிைளகள் மாளேவ. $கந்த.02887.4
இப்படி அவுண(கள் இைனய( ஏைனேயா( $கந்த.02888.1
ெசப்பரு முனிவைரத் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) தங்கைள $கந்த.02888.2
ஒப்பு அறு நர( தைம ஒறுப்ப மாைய தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.02888.3
ைவப்புறு காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) அரசின் மன்னினான். $கந்த.02888.4
ஆயிரத்து எட்டு எனும் அண்டம் யாைவயும் $கந்த.02889.1
ேசயுய( இந்திர ஞாலத் ேத( மிைச $கந்த.02889.2
ஏய் எனும் அளைவயில் ஏகி ைவகலும் $கந்த.02889.3
நாயக முைறயிைன நடாத்தி நண்ணினான். $கந்த.02889.4
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) பாதலத்து ஊடு ைவகிடும்
$கந்த.02890.1
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) மாதிரம் உலவிச் ேச(தரும்
$கந்த.02890.2
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) விண்_ெப.(விண்_ெப.)
பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) ேதாறும் உற்றிடும் $கந்த.02890.3
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) அயன் பதத்து உன்னி மன்னுேம.
$கந்த.02890.4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) துளவினான் தனது
ெதால்பதம் $கந்த.02891.1
நண்ணிடும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) நாளும் இவ்வைக
$கந்த.02891.2

எண் அரும் உலகு ேதாறும் ஏகி மாைலயில் $கந்த.02891.3
துண் என மீ ள்வன் ஆல் சூர பன்மேன. $கந்த.02891.4
அவ்வைகயால் அரசு ஆற்றும் எல்ைலயில் $கந்த.02892.1
எவ்வம் இல் சூ( முதல் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) எனும் $கந்த.02892.2
ெதவ்விைன வன்சிைற ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதவிைய $கந்த.02892.3
வவ்விய உன்னினன் வருவது ஓ(கிலான். $கந்த.02892.4
உன்னிய தCயவன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தாைனயின் $கந்த.02893.1
மன்னைன விளித்து நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) வாசவன் தைன $கந்த.02893.2
இன்னேதா( ெபாழுதினில் எய்திப் பற்றி என் $கந்த.02893.3
முன்னுற விடுக என முன்னம் ஏவிேய. $கந்த.02893.4
நCடிய_ெப.எச்.(நCடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெபரு
நிலயம் காப்பவ( $கந்த.02894.1
ேகாடு உறு நிசிசர( குலத்துள் ேதான்றினா( $கந்த.02894.2
ேகடகம் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அயில் ெகழுவு ைகயினா( $கந்த.02894.3
பாடவ மடந்ைதய( பவங்கள் ேபான்று உளா(. $கந்த.02894.4
ஒன்பது ேகாடிய( தம்ைம ஒல்ைலயில் $கந்த.02895.1
அன்புடன் விளித்து நC( அமர( தம் இைற $கந்த.02895.2
இன்பு உறு ேதவிையப் பற்றி ஈம் என $கந்த.02895.3
வன்ெபாடு ேபாக்கினன் மன்ன(_ெப.(மன்ன(_ெப.) மன்னேன. $கந்த.02895.4
ேபாக்கலும் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) எலாம் ெபான்னின் நாட்டின் ேமல்
$கந்த.02896.1

ஊக்கம் அது அகிேய உருத்துச் ேசறலும் $கந்த.02896.2
ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூதுவ( ெநாய்தில்
ேபாகிேய $கந்த.02896.3
மாக்கிள( இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) நண்ணினா(.
$கந்த.02896.4
வந்தன(_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ(_பட(.பன்.) அவுணரும்
வயம் ெகாள் மாதரும் $கந்த.02897.1
அந்தம் இல் பைடெயாடும் அடல் ெசய் நCர( ேபால் $கந்த.02897.2
சிந்தைன ஆவேதா ெதrந்திேலாம் என $கந்த.02897.3
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) வினவுற இைசத்து நிற்கேவ. $கந்த.02897.4
ெபாம் என அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தைமப் ேபாக்கித் தCயினும் $கந்த.02898.1
ெவம்ைம ெகாள் ெநஞ்சினா( விைனய முன்னிேய $கந்த.02898.2
அம் மைன மைனவிேயாடு
அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாையயான் $கந்த.02898.3
இம் என இப்புவி தன்னில் ஏகினான். $கந்த.02898.4
ஏகிய எல்ைலயின் இகல் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சூ( விடப் $கந்த.02899.1
ேபாகிய மாதரும் ெபாருவில் வரரும்
C
$கந்த.02899.2
நாக( தம் இைற அம( நகைர நண்ணினா( $கந்த.02899.3
ஆகர முதலிய இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெதாறும் ஆய்குவா(. $கந்த.02899.4
விைன வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) ெசன்றிடும் வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
யாவரும் $கந்த.02900.1
துைன மகத்து இைறவைனத் துருவி காண்கில( $கந்த.02900.2

மைனவிையக் காண்கில( மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) யாவரும் $கந்த.02900.3
நிைனவு அய(த்து உள்ளுறு கவைல நCடினா(. $கந்த.02900.4
நாயகன் இவ்விைட நம்ைமக் கூவிேய $கந்த.02901.1
ஏயின ெசயலிைன ஈறு ெசய்கிலம் $கந்த.02901.2
ேபாயினன் சசிெயாடும் புலவ(_ெப.(புலவ(_ெப.) ேகான் எனா $கந்த.02901.3
ஆயவன் நக( எலாம் ஆய் உற்றா( அேரா. $கந்த.02901.4
சுற்றின( நக( எலாம் துருவித் ேதவைரப் $கந்த.02902.1
பற்றின( விலங்கலின் பைகவன் காட்டு என $கந்த.02902.2
எற்றின( புேலாமைச யாண்ைடயாள் எனக் $கந்த.02902.3
குற்றின( வாய்ெதாறும் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) பாயேவ. $கந்த.02902.4
விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) யாவரும் ேவந்தும் ேதவியும் $கந்த.02903.1
நண்ணியது உண(கிலம் நாங்கள் எங்கைளத் $கந்த.02903.2
துண் என வருத்தலி( துய(கின்ேறாம் எனாத் $கந்த.02903.3
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அளி வரு ெநறி தள(ந்து சாற்றேவ. $கந்த.02903.4
விட்டன( ேதவைர விண்ைண நCங்கின( $கந்த.02904.1
முட்டின( மேகந்திர முதிய_ெப.அ.(முது_ெப.) மாநக( $கந்த.02904.2
கிட்டின( ேவந்தைனக் கிள(ந்து_வி.எச்.(கிள(_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) இைடப் $கந்த.02904.3
பட்டது புகன்றன( பழி ெகாள் ெநஞ்சினா(. $கந்த.02904.4
ேபாயின(_வி.மு.(ேபா_வி.+இன்_இ.கா.+அ(_பட(.பன்.) இருவரும் புறத்த( ஆய்
என $கந்த.02905.1

தC என ெவகுண்டனன் ேதட ஓணாதது ஓ( $கந்த.02905.3
தூய் மணி_ெப.(மணி_ெப.) இழந்திடும் அரவின் துன்பு_ெப.(துன்பு_ெப.) உளான்.
$கந்த.02905.4
ஒற்றrல் பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) தைம ஒல்ைல கூவிேய $கந்த.02906.1
ெபான் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) அணங்ெகாடு_ெப.(அணங்கு_ப்(.+ஒடு_கரு.ேவ.)
ெபான்னின் நாட்டாவ(_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அ(_பட(.பன்.) $கந்த.02906.2
ெகாற்றவன் இருந்துழிக் குறுகி நாடிேய $கந்த.02906.3
ெசாற்றிடுவ(C எனச் சூரன் தூண்டினான். $கந்த.02906.4
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) அவிழ் ெதrயலான் தூண்ட ஒற்ற(கள் $கந்த.02907.1
ஓடின( வற்று
C
வற்று
C
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எங்கணும் $கந்த.02907.2
ேதடின( காண்கில( திrகுற்றா( இனி $கந்த.02907.3
நCடிய_ெப.எச்.(நCடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான் நக( நிகழ்ச்சி கூறுேகன்.
$கந்த.02907.4
ெசல் எனும் ஊ(தி அண்ணல் ேதவியும் தானும் நCங்கச் $கந்த.02908.1
ெசால் அரும் ககனம் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசாமனும்
உடுவும் ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02908.2
எல்லியம் ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) ேபான்ேற யாதும் ஓ(
சிறப்பும்_ெப.(சிறப்பு_ெப.+உம்_சாr.) இன்றாய்ப் $கந்த.02908.3
புல்_ெப.(புல்_ெப.) எனல் ஆயது அன்ேற ெபாருவில் ெபான் நகரம் எல்லாம்.
$கந்த.02908.4
அழிந்தன வளங்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஆகுலம் மயங்கிற்று
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) $கந்த.02909.1

ஒழிந்தது வாேனா( உள்ளம் ஒடுங்கியது உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எங்கும்
$கந்த.02909.2
எழுந்தது புலம்பல் ஓைத யாவ( தம் கண்ணும் ெதண்ண(C $கந்த.02909.3
ெபாழிந்தது சுவ(க்கம் ஆவி ேபானவ( ேபான்றது அன்ேற. $கந்த.02909.4
இன்னனம் நிகழும் முன்ன( இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) இளவல் ஆகி
$கந்த.02910.1
மன்னிய உேபந்திரன் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.)
உலைக நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02910.2
முன்ைன ைவகுண்டம் புக்கான் முனிவர( கலிக்கா வஞ்சிக் $கந்த.02910.3
கன்னிைக ேநாற்று ேமவும் காஞ்சிைய
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாேபால். $கந்த.02910.4
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) தன்ைன நCங்கும் சிறயேதா(
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) தன்ைனக் $கந்த.02911.1
காண்பது கருதிப் ேபாந்து கடவுள(க் கிைறவன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
$கந்த.02911.2
தூண் புைர கின்ற ெசம் ெபான் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) உைடச் சயந்தன் என்ேபான்
$கந்த.02911.3
மாண் ெபாடு சிறிது ைவகல் ைவகுண்டத்து இருந்தான் அன்ேற. $கந்த.02911.4
இருந்திடு சயந்தன் என்ேபான் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) இைறவி ேயாடும்
$கந்த.02912.1
கரந்துடன் ேபாந்த வாறும் காமரு துறக்கம் தன்னில் $கந்த.02912.2
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவுண(

ேதடி_வி.எச்.(ேதடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மீ ண்டிட விண்ணுேளா(கள்
$கந்த.02912.3
அரந்ைதேயாடு உற்ற வாறும் அங்ஙனம் ேத(ந்தான் அம்மா. $கந்த.02912.4
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெமலிவு காணில் தம் குடித்
தைலைம எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.02913.1
ைமந்த(கள் பrத்துக் ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) வழக்கம் தாம் அறனும் அஃேத
$கந்த.02913.2
எந்ைதயும் இல்ைல யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ேபாய் என் நக( காப்பன்
என்னாப் $கந்த.02913.3
புந்தியில் உன்னி ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) ெபான் நக( தன்னில் வந்தான்.
$கந்த.02913.4
ெபான் நக( புக்க ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) புலம்பு உறு சுரைரக் கண்டு
$கந்த.02914.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உயி( ேபாலும் தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.)
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) தைனக் காணான் ஆகி $கந்த.02914.2
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) அம் கடலின் மூழ்கி ஏக்கேமாடு இரக்கம் மிக்குப்
$கந்த.02914.3
பின் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெசயலும் இன்றிப் பித்தேர ேபால உற்றான்.
$கந்த.02914.4
உற்றிடும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) தன்னில் உம்ப( ேகான் மதைல உள்ளம்
$கந்த.02915.1
ெதற்று எனத் ெதளிப்ப உன்னி நாரதன் என்னும் சீ( சால் $கந்த.02915.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தவ முனிவன்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நடுக்கேமாடு எழுந்து தாழ்ந்து
$கந்த.02915.3

மற்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தவிசு
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இருத்திேய
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) நின்றான். $கந்த.02915.4
நின்றிடு சயந்தன் ெசால்வான் நித்தலும் வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02916.1
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) சூரற்கு அஞ்சி மற்று எைனப்பயந்த ேமேலா(
$கந்த.02916.2
ெசன்றன( ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ெதrந்திேலன் எமக்குத் தCைம $கந்த.02916.3
என்று இனி அகலும் ெகால்ேலா எம்பிரான் இயம்புக என்றான். $கந்த.02916.4
தருக்கிைன இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சயந்தன் இத்தன்ைம கூறப்
$கந்த.02917.1
ெபாருக்கு என முனிவன் ஓ(ந்து ெபாங்கு ேப( அருளால் ேநாக்கித் $கந்த.02917.2
திருக்கிள(கின்றது ஆங்கு ஓ( ெசழுமணித் தவிசின் மீ தில் $கந்த.02917.3
இருக்க என இருத்திப் பின்ன( இன்னன இைசக்கல் உற்றான். $கந்த.02917.4
தCங்கு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடயு மாறும் நன்ைம
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ேசரு மாறும் $கந்த.02918.1
தாங்கள் ெசய் விைனயினாேல தத் தமக்கு ஆய அல்லால் $கந்த.02918.2
ஆங்கு அைவ பிறரால் வாரா அமுதநஞ்சு இரண்டினுக்கும் $கந்த.02918.3
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுைவயின் ேபதம்
உதவினா( சிலரும் உண்ேடா. $கந்த.02918.4

இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) அது
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைல_ெப.(காைல_ெப.)
இனிது என மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) எய்தா( $கந்த.02919.1
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) அது உற்ற ேபாதும் துண் எனத் துளங்கிச் ேசாரா(
$கந்த.02919.2
இன்பமும் துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) தானும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
உடற்கு இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்ேற
$கந்த.02919.3
முன்பு உறு ெதாட(ைப ஓ(வா( முழுவதும்
உண(ந்த_ெப.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நCரா(. $கந்த.02919.4
வறியவ( ெசல்வ( ஆவ( ெசல்வ( பின் வறிய( ஆவ( $கந்த.02920.1
சிறியவ( உய(ந்ேதா( ஆவ( உய(ந்து_வி.எச்.(உய(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உேளா( சிறிய( ஆவ( $கந்த.02920.2
முைற முைற நிகழும் ஈது முன்ைன ஊழ் விைனேய கண்டாய் $கந்த.02920.3
எறிகதி( வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஞாலத்து
இயற்ைகயும் இைனயது அன்ேற. $கந்த.02920.4
ஆக்கமும் வறுைம_ெப.(வறுைம_ெப.) தானும் அல்லலும் மகிழ்வும்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.02921.1
நCக்கம் இல் உயி( கட்கு என்றும் நிைல எனக் ெகாள்ளல் பாற்ேறா $கந்த.02921.2
ேமக்குய( கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நிலாக் கதிrன் கற்ைற $கந்த.02921.3
ேபாக்ெகாடு வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) நாளும் முைற முைற ெபாருந்திற்று அன்ேற.
$கந்த.02921.4
ஆதலின் உமது தாழ்வும் அவுண(தம் உய(வும் நில்லா $கந்த.02922.1

ஈது ெமய் என்று ேகாடி இந்நக( தணந்து
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02922.2
தாைதயும் பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாயும் தம் உருக்
கரந்து ேபாந்து $கந்த.02922.3
ேமதினி வைரப்பின் ஊடு ேமவின( ேபாலும் அன்ேற. $கந்த.02922.4
ைமந்த நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ேதாற்று முன்னம் வானவ(க்கு அலக்கண்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02923.1
தந்தியின் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்ற தானவன்
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $கந்த.02923.2
அந்த நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உனது தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) முயன்றனன் அதைனப்
ேபால $கந்த.02923.3
இந்த ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சூரன் மாயம் இன்னமும் முயல்வன் கண்டாய்.
$கந்த.02923.4
என்று இைவ பலவும் கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இன் இனி
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சூ( தானும் $கந்த.02924.1
ெபான்றிடும் உமது துன்பும் ெபாள் என
அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாகும்_ெப.எச்.(ேபா_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_ெப.எச்.குறி.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.02924.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இது துணிதி என்ேற நாரத முனிவன் ேதற்றிச் $கந்த.02924.3
ெசன்றனன் சயந்தன் அங்கண் இருந்தனன் ெதட்பம் எய்தி. $கந்த.02924.4
வருந்திய_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அமர( தம்ைம
மனப்படத் ேதற்றி நாளும் $கந்த.02925.1

திருந்தலன் பணித்த ஏவல் ெசய்திடத் தூண்டி வான்ேமல் $கந்த.02925.2
இருந்தனன் சயந்தன் என்ேபான் இருநிலத்து இைட முன்
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02925.3
புரந்தரன் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இனிப் புகலுகின்ேறன்.
$கந்த.02925.4
ெமய்த்தரு நCழல் ைவகும் ெவறுக்ைகைய ெவறுத்துப் பாrல் $கந்த.02926.1
சித்திர மைனவிேயாடும் ெதக்கிண ேதயம் புக்குப் $கந்த.02926.2
பத்துடன் இரண்டு நாமம் பைடத்த ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) காழி
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02926.3
இத்தலம் இனிேத என்னா இருந்தனன் இைமேயா( ேகாமான். $கந்த.02926.4
அந்த நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இருக்ைக தன்னில் அய( உயி(த்து
இைறவிேயாடும் $கந்த.02927.1
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பின்ன( என்று நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) இைறவற் ேபாற்றிப் $கந்த.02927.2
புந்தி ெகாள் மகிழ்வால் பூைச புrதும் என்று உன்னி ஆண்டு ஓ( $கந்த.02927.3
நந்தன வனத்ைத ைவப்பான் நாடிேய இைனய ெசய்வான். $கந்த.02927.4
சந்தம் அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) பலவும் ேதமாச் சரளேம திலகம்_ெப.(திலகம்_ெப.)
ேதக்குக் $கந்த.02928.1
ெகாந்து அவிழ் அேசாகு புன்கு_ெப.(புன்கு_ெப.) குரெவாடு நாளி ேகரம் $கந்த.02928.2
நந்திய கதலி கன்னல் நாகு_ெப.(நாகு_ெப.) இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) பூகம் வன்னி
$கந்த.02928.3
முந்து உய( காஞ்சி ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) முதலிய ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.)
ேகாலி. $கந்த.02928.4

சாதிேய ேகாங்கு_ெப.(ேகாங்கு_ெப.) நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) சண்பகம் இதழி
ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.) $கந்த.02929.1
பாதிr_ெப.(பாதிr_ெப.) வைழேய குந்தம் பாrசாதம் ெசருந்தி_ெப.(ெசருந்தி_ெப.)
$கந்த.02929.2
ேபாதுறு நரந்தம் வில்வம் ெபாலிகர வரம்_ெப.(வ
C
ரம்_ெப.)
C
ெசச்ைச $கந்த.02929.3
ேகாது அறு மயிைல ெமௗவல் ெகாழுந்து ெசவ்வந்தி முல்ைல. $கந்த.02929.4
இைவ முதல் ஆகி உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) தருக்களும் புதலும்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.02930.1
நைவ அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ( நந்தன வனத்ைதச்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.02930.2
அைவ மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மல(ந்த_ெப.அ.(மல(ந்த_ெப.அ.) அம்மா அம்மல(
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாளும் $கந்த.02930.3
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) அடி அருச்சித்து அங்கண் ேதவிேயாடு இைறவன்
உற்றான். $கந்த.02930.4
உற்றிடும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) தன்னில் உலகினில் அவுண(க்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.02931.1
ெகாற்றவன் விடுத்த ஒற்ற( குவலயம் துருவிச்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.02931.2
அற்றது ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வல்ேல
அமர(ேகான் துைணவி_ெப.(துைணவி_ெப.) ேயாடு $கந்த.02931.3
மற்று அவண் ேவணுவாகி மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேநாற்று இருந்தான் மாேதா. $கந்த.02931.4

ேவணுவின் உருப்ேபால் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெமாலிெவாடு ேநாற்று நாளும் $கந்த.02932.1
தாணுைவ வழிபட்டு அங்கண் சதமகன் சாரும் நாளில் $கந்த.02932.2
காணில( ஒற்ற( ேபானா( கருமுகில் அவுண( தங்கள் $கந்த.02932.3
ஆைணயில் ெபய்யாது_எதி(.ம.வி.எச்.(ெபய்_வி.+ஆத்_எதி(.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆக அவ்வனம் வாடிற்று அன்ேற. $கந்த.02932.4
நCடிய_ெப.எச்.(நCடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காம(_ெப.(காம(_ெப.) பூங்கா
ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) உறு தன்ைமத்து என்ன $கந்த.02933.1
வாடின நC( இன்றாகி மற்றது மகத்தின் ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $கந்த.02933.2
நாடினன் கவன்று ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) நான்
முகத்தவனும் மாலும் $கந்த.02933.3
ேதட அரும் பரைன உன்னி இரங்கினன்
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவறு இல்லான். $கந்த.02933.4
திருந்தல( புரம் மூன்று அட்ட ேசவகன் பரவேலாடும் $கந்த.02934.1
ெபாருந்து_ஏவ.(ெபாருந்து_வி.) அல( பூங்கா வாடிப் ேபாயின எனினும் ெபான்றா
$கந்த.02934.2
இரும் தலம் இதனில் ஆறு ஒன்று எய்தும் ஆல் மகவான் இன்ேன $கந்த.02934.3
வரும் தைல_ெப.(தைல_ெப.) என்று ஓ( மாற்றம் வானிைட எழுந்தது அன்ேற.
$கந்த.02934.4
எழுவது ஓ( ெசம் ெசால் ேகளா எம்பிரான் அருள் ஈது என்னாத் $கந்த.02935.1
ெதாழுதனன் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) துண் எனப் ெபாடிப்பச் சிந்ைத $கந்த.02935.2

முழுவதும் மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.)
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெமாய்ம்ெபாேட இருந்தான்
அங்கண் $கந்த.02935.3
அழகிய_ெப.அ.(அழகு_ெப.) நதி ஒன்று உற்ற வரன் முைற அைறயல் உற்ேறன்.
$கந்த.02935.4
அந்தப் ெபாழுதத்து அளி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைடேயா( $கந்த.02936.1
சிந்ைதக்கு எளிதாம் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) ெமய் அருளான் $கந்த.02936.2
முந்து உற்று உண( நாரத மா முனிவன் $கந்த.02936.3
விந்தக் கிr முன் உற ேமவினன் ஆல். $கந்த.02936.4
ேமவிப் பல ஆசி விளம்புதலும் $கந்த.02937.1
ேதவப் படிவம் ெகாள் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ெதாழா $கந்த.02937.2
ஆ அற்புதம் வந்தது எம் அண்ணல் என $கந்த.02937.3
ஏவப்படும் பான்ைம இைசத் திடுவான். $கந்த.02937.4
ேமருத் தனி ெவற்பு விதிக் கrேயான் $கந்த.02938.1
மூrச் சிைல ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமாய்ம்பு
அதனால் $கந்த.02938.2
தாrத்து உலகு ஈன்றவள் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மரபால் $கந்த.02938.3
ேப( அன்ெபாடு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பிறக்ைகயினால். $கந்த.02938.4
குன்றுக்கு இைறயாய் உறு ெகாள்ைகயினால் $கந்த.02939.1
என்ைறத் ெதாட விண்ணில் எழுந்து உறலால் $கந்த.02939.2
இன்றிப் புவி யாைவயும் நித்தன் அடும் $கந்த.02939.3

அன்ைறப் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) காறும் அளித்திடலால். $கந்த.02939.4
ஓ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆம் முடி உள்ளது அதனால் $கந்த.02940.1
காரா( களன் ேமய கவின் கயிைல $கந்த.02940.2
சாரா ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சா( உறு தன்ைமயினால் $கந்த.02940.3
சூரான் அவனால் ெதாைலவில் அதனால். $கந்த.02940.4
தாழும் கதிரும் தகு ேமல் ெநறியில் $கந்த.02941.1
வாழும் சசியும் மலிதாரைகயும் $கந்த.02941.2
ஏழ் என்றிடும் ேகாளும் யாவ(களும் $கந்த.02941.3
சூழும் படி நின்றிடும் ெதான்ைமயினால். $கந்த.02941.4
ெகான்ேன இைமேயா( குடி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அதனால் $கந்த.02942.1
ெபான் ேந( ெகாடு உய(ந்து_வி.எச்.(உய(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபாருந்துதலால் $கந்த.02942.2
பல் ேநமிகள் சூழ் வரு பான்ைமயினால் $கந்த.02942.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ேந( இைல என்று தருக்கியேத. $கந்த.02942.4
பரந்தும் ப( நிமி(ந்திடும் ைபம் ெபான் வைர $கந்த.02943.1
ெபரும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) மதித்திடும் ெபற்றிைய நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
$கந்த.02943.2
ெதrந்திைல ெகால் அன்ன ெசயற்ைக எலாம் $கந்த.02943.3
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உன்ெனாடு ெசப்பிய
ேமவினேன. $கந்த.02943.4
என்றான் முனிேவான் இது ேகட்டிடலும் $கந்த.02944.1

ஒன்று ஆகியேத உருவாய் எதிரும் $கந்த.02944.2
வன் தாழ் கிrமா மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) உற்று உயிரா $கந்த.02944.3
நன்றால் இஃது என்று நைகத்து அைறயும். $கந்த.02944.4
இல்லாய் உள ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) இறுமாப்பு அகலப் $கந்த.02945.1
பல்லா( இகழப் பகரும்_ெப.எச்.(பக(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விதியான்
$கந்த.02945.2
அல்லா( எனேவ நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) நாணம்_ெப.(நாணம்_ெப.) உறா
$கந்த.02945.3
வில்லாகி வைளந்தது ேமன்ைம அேதா. $கந்த.02945.4
ெபான் ஆ( இமவான் புr ேநான்பு_ெப.(ேநான்பு_ெப.) அதனால் $கந்த.02946.1
அன்னான் இைட வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம( உற்றனள்
ஆல் $கந்த.02946.2
மன்னாகும் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ஆயினேளா
$கந்த.02946.3
எந்நாளும் யாைரயும் ஈன்று அருள்வாள். $கந்த.02946.4
பாங்கு உற்றிடும் பாrைன ஆற்றுவன் என்று $கந்த.02947.1
ஓங்கு உற்றனன் எவ்வுலகும் பrயா $கந்த.02947.2
ஆங்கு உற்றனேவா பல அன்னைவயும் $கந்த.02947.3
தாங்கு உற்றது கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) சத்தி அேத. $கந்த.02947.4
வில் சூழ் கதிேரான் முதல் விண்ணவ(கள் $கந்த.02948.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) சூழ்ந்தன( அல்லது சந்ததமும் $கந்த.02948.2

எல் சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலேரா எழுதC உளவாம்
$கந்த.02948.3
கல் சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலேரா
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலேரா.
$கந்த.02948.4
பன்னில் குவடும் பல உண்டு எனேவ $கந்த.02949.1
உன் உற்றிடுேமா உய( கள்ளிகளின் $கந்த.02949.2
ெசன்னித் ெதாைகையத் ெதrசிக்கின் அயன் $கந்த.02949.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஒத்து இலேனா தைல_ெப.(தைல_ெப.) நான்கு உளேவ.
$கந்த.02949.4
கடிது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சூ( இது கல் எனேவ
$கந்த.02950.1
அடராமல் விடுத்தனன் அன்று அதைன $கந்த.02950.2
ெநடிேத அது உன்னிலன் நCள் பrதிப் $கந்த.02950.3
பைடயானினும் ஆற்றல் பைடத்துளேனா. $கந்த.02950.4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) உற்றிடும் ெபான்ைம தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) உருவம்
$கந்த.02951.1
நண் உற்றனம் என்று உளம் நாடினேனா $கந்த.02951.2
எண் உற்றவன் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) எய்திலன்
ஆன் $கந்த.02951.3
மண்ணில்_ெப.(மண்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) புைன பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.)
வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) அதுேவ. $கந்த.02951.4
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) கண் உறு வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) தாம் பலரும்
$கந்த.02952.1

என் கண் அமராமல் இகழ்ந்தனேரா $கந்த.02952.2
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) நாயகனா( கயிைல
$கந்த.02952.3
இன் கண் அருகு உற்றிலது எக்கிrேய. $கந்த.02952.4
திருைவத் தவ(கண் துயில் ெசம் கண் அரா $கந்த.02953.1
மருவித் தைன முந்து மைறத்திடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கந்த.02953.2
விைரவில் பட( ஊைத ெவகுண்டு
பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02953.3
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) முத்தைல ெகாண்டது உண(ந்திலேனா. $கந்த.02953.4
கிள(ப்பு உற்றிடும் சிம்புள் ஒ( ேகசr முன் $கந்த.02954.1
அளப்பற்று இடு தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உரு அண்டம்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.02954.2
வள(ப்பு உற்றிடும் ஞான்று ஒ( மணிப் பரல் ேபால் $கந்த.02954.3
குளப்பு உற்றனன் ஈது குறித்திலேனா. $கந்த.02954.4
வரபத்திைர ேகள் வன் மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) புrயும் $கந்த.02955.1
சரபத்து உரு உற்றுழி தாழ் சிைறயின் $கந்த.02955.2
விரவிப் பட( ஊைதயின் மின் மினி ேபால் $கந்த.02955.3
திrகு உற்றனன் அன்னது ேதற்றிலேனா. $கந்த.02955.4
அறி உற்றிடும் பாரதம் ஆன எலாம் $கந்த.02956.1
குறி உற்றிடும் ேதால் முக( குஞ்சரன் ேமல் $கந்த.02956.2
எறி உற்ற மருப்பினில் ஏடு எனலாய்ப் $கந்த.02956.3
ெபாறி உற்றிடும் என்பது ெபாய்த்திடுேமா. $கந்த.02956.4

தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஓ( வைர அல்லது தாரணி உண் $கந்த.02957.1
ேகாேனா அலன் அல்லது ேகா கைத $கந்த.02957.2
வாேனான் அலன் வாசவன் அல்லன் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) $கந்த.02957.3
ஏேனா தைனேமல் என எண்ணியேத. $கந்த.02957.4
என்னா வட ெவற்ைப இழித்து உைரயா $கந்த.02958.1
அந் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) வியக்கும் அகந்ைதயிைன $கந்த.02958.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாரத நCக்குவன் நாடுக எனா $கந்த.02958.3
முன்னா உருநCத்தது ெமாய் வைரேய. $கந்த.02958.4
எண் தரு முகுந்த( ேகாடி எல்ைலயின் மாைய யாக்ைக $கந்த.02959.1
ெகாண்டன(_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ(_பட(.பன்.)
திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நCண்டு குலாய் நிமி(
ெகாள்ைகத்து என்ன $கந்த.02959.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெதாட( விந்தம் ஆங்கு ஓ( விஞ்ைசயால்
அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.)
ேபாய்ப் $கந்த.02959.3
புண்டr கத்தன் ேமய புரத்துைண நிமி(ந்தது அன்ேற. $கந்த.02959.4
உருக்கிள( விந்தம் என்னும் உருெகழு பிறங்கல் ேமல் ேபாய்ப் $கந்த.02960.1
பரக்கம் அது ஆகி அம் ெபான் பனிவைர காறும் ஆன்று $கந்த.02960.2
ெநருக்கியது அைனய பான்ைம நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) முழுதும் அளந்த
ேமேலான் $கந்த.02960.3
திருக்கிள( ெபான்னந் தூசு புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.)
எனத் திகழ்ந்தது அம்மா. $கந்த.02960.4

விந்தம் இந் ெநறியால் ஆன்று ேமக்கு உறக்
கிள(ந்து_வி.எச்.(கிள(_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாகி $கந்த.02961.1
அந்தர ெநறிைய மாற்ற அலr ெவண்திங்கள் ேசேயான் $கந்த.02961.2
புந்தி ெபான் புகேர காr புயங்க நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) பிறரும் ேநாக்கிச் $கந்த.02961.3
சிந்ைதயில் துணுக்கம் எய்தி இைனயன ெசப்பல் உற்றா(. $கந்த.02961.4
தானவ( ெசயேலா என்பா( தருமம் இல் அரக்க ெவய்ேயான் $கந்த.02962.1
ஆனவ( ெசயேலா என்பா( அல்ல ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அயன்மால் என்னும்
$கந்த.02962.2
வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ெசயேலா என்பா( மாயம் மீ து
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்பா( $கந்த.02962.3
ேமல் நிமி( பிறங்கல் இன்றி ெவள்ளிைட இைல ெகால் என்பா(. $கந்த.02962.4
என் இது என்று ேபாதத்து எம்பிரான் அருளால் நாட $கந்த.02963.1
அன்னது ெதrத ேலாடும் ஆம் இது விந்த ேமருத் $கந்த.02963.2
தன்னுடன் இகல் ஒன்று உண்டாய் தராதல வைரப்பில் வானில் $கந்த.02963.3
ெசன்ெனறி விலக்கிற்று என்று சிந்தைன
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேத(வா(. $கந்த.02963.4
ெசம்ெபான் மால் வைரயின் பாங்கில் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) அடி உன்னி ேநாற்ேற
$கந்த.02964.1
அம்புராசிைய முன் உண்ேடான் அம(ந்தனன் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
ஈண்டு உற்றால் $கந்த.02964.2
உம்ப( ேபாய் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விந்தம்
ஒடுங்கும் என்று யாரும் ஓ(ந்து $கந்த.02964.3
கும்பமா முனிைய உன்னி இைனயன கூறல் உற்றா(. $கந்த.02964.4

ெபான்னா( கழல்கள் அருச்சித்திடப் ேபாது
ெகாய்யும்_ெப.எச்.(ெகாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.02965.1
ைகந் நாக மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) நிைனந்ேத காரா ஒன்று ெகௗவ $கந்த.02965.2
என் நாயகேன எனத்தன் ைக எடுத்து அைழப்ப $கந்த.02965.3
அன்னான் அங்கு எய்தி விடுவித்தது அறிகிலாேயா. $கந்த.02965.4
பூவா( கமலத்து அயன் நல்கிய பூைவ தன்ேமல் $கந்த.02966.1
தூவா மயலாய்க் கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) ஆகித்
ெதாட(ந்து_வி.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசல்லக் $கந்த.02966.2
காவாய் பரேன எனேலாடும் கலங்கல் என்ேற $கந்த.02966.3
ேதவாதி ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) அருள் ெசய்தது ேத(கிலாேயா. $கந்த.02966.4
சத்தா( பிருகு தனது இல்ைலத் தடிந்த எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $கந்த.02967.1
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தாரணியில் அளவு இல் பிறப்பு எய்துக என்ன
$கந்த.02967.2
அத்தா அருள் என்று அr ேநாற்றுழி ஐயன்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02967.3
பத்தாக என்று நிறுவுற்றது பா(த்திடாேயா. $கந்த.02967.4
ேதவ(க்கு எனினும் நிலத்தின் கண்
ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழ்ேவா( $கந்த.02968.1
ஏவ(க்கு எனினும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) துன்பு_ெப.(துன்பு_ெப.) உறின் எய்தி
நCக்கல் $கந்த.02968.2
காவற்கு உrயா( கடனாம் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கடைம தூக்கின்
$கந்த.02968.3
ேமவற்கு அrதாம் தனி முத்தியின் ேமலது அன்ேறா. $கந்த.02968.4

ெதள்ளத் ெதளிந்த_ெப.அ.(ெதளிவு_ெப.) மைறக் கள்வைனச் ெசற்ற மீ ன்ேபால்
$கந்த.02969.1
அள்ளல் கடைல ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அகன்ைக
அடக்கிக் $கந்த.02969.2
கள்ளத்து அவுணன் நிைல காட்டி நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) கண்ணில் ைவத்த
$கந்த.02969.3
ெகாள்ைளக் கருைண உலகு எங்கணும் ெகாண்டது எந்தாய். $கந்த.02969.4
வித்தக் கிr நாரதன் சூழ்ச்சியின் ேமரு ெவற்ேபாடு $கந்த.02970.1
இந்தப் ெபாழுதத்து இகல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலகு எங்கும் ஈறாம்
$கந்த.02970.2
அந்தத் துயரும் கயிைலக்கு இைண ஆவல் என்ேற $கந்த.02970.3
சிந்தித்தது ெகால் எழுந்திட்டது ேசணது எல்லாம். $கந்த.02970.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) உற்ற எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) அளவு இட்டிடுமால் ெகால்
என்ேற $கந்த.02971.1
எண் உற்று எவரும் ெவருக் ெகாண்டிட ஈண்ைட விந்தம் $கந்த.02971.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உற்ற அண்டத் துைணயாய் மிைசப் ேபாவது ஐயா
$கந்த.02971.3
கண் உற்ற ேநாக்கம் விடுத்ேத இது காண் கிலாேயா. $கந்த.02971.4
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) கிr விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெநறி மாற்றலின் மற்று
எமக்கும் $கந்த.02972.1
ெசல்லற்கு அrது ஆயது பா( உைடத் ேதயம் முற்றும் $கந்த.02972.2
எல்ைலப் ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) மயக்கு உற்ற இவற்ைற நCக்க $கந்த.02972.3

ஒல்ைலக் குறிேயாய் வரல் ேவண்டும் என்று உன்னல் உற்றா(. $கந்த.02972.4
உன்னேலாடும் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) நனந்தைலப் $கந்த.02973.1
ெபான்னின் ேமருப் புைடெயா( ெபாதும்பrன் $கந்த.02973.2
மன்னி ேநாற்று உைற வண் தமிழ் மாமுனி $கந்த.02973.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உளத்தில் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) கண்டான் அேரா. $கந்த.02973.4
ேமக்கு உய(ந்திடும் விந்தத்தின் ஆற்றைல $கந்த.02974.1
நCக்கி_வி.எச்.(நCக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வான ெநறியிைனத் ெதான்ைம
ேபால் $கந்த.02974.2
ஆக்கி அண்ட( குைறயும் அகற்றுவான் $கந்த.02974.3
ஊக்கினான் முன் உததிைய உண்டு உளான். $கந்த.02974.4
துள்ளி கண் இைடத் தூங்கு உறக் ைக ெதாழ $கந்த.02975.1
உள்ளம் என்ெபாடு உருகவும் ேராமம் ஆ( $கந்த.02975.2
உள்ளி ெபாங்கப் புகழ்ந்து_வி.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புrசைட
$கந்த.02975.3
வள்ளல் தன்ைன மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைட உன்னினான்.
$கந்த.02975.4
முன்னும் எல்ைலயில் மூr ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ஏறு எனும் $கந்த.02976.1
மின்னு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) சுட( ெவள்ளி ெவற்பின் மிைசப் $கந்த.02976.2
ெபான்னின் மால் வைர ேபாந்து எனப் புங்கவன் $கந்த.02976.3
துன்னு பா( இட( சூழ்தரத் ேதான்றினான். $கந்த.02976.4
ஆதி உற்றுழி அச்ச ெமாடு எழC இ $கந்த.02977.1

மூது உைரத் தமிழ் முற்றுஉண( மாமுனி $கந்த.02977.2
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) உற்றிடக் ெகாம்ெபாடு _ெப.(ெகாம்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
வாங்கிய $கந்த.02977.3
பாதவத்தில் பணிந்தனன் பன்முைற. $கந்த.02977.4
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) பாrல் திைளத்திடத் தாழ்ந்து பின் $கந்த.02978.1
முன்ன( நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முைறப் படப்
ேபாற்றலும் $கந்த.02978.2
மின் உலாம் சைட விண்ணவன் ெவஃகியது $கந்த.02978.3
என்ைன மற்று அது இயம்புதியால் என்றான். $கந்த.02978.4
விந்த மால் வைர ேமருைவ மாறு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02979.1
அந்தரத்ைத அைடத்த அதன் வலி $கந்த.02979.2
சிந்த என் கண் சிறிது அருள் ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.)
எனாச் $கந்த.02979.3
சந்த நூல் தமிழ்த் தாபதன் கூறினான். $கந்த.02979.4
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கணத்து உனக்கு ஆற்றல் வழங்கினாம் $கந்த.02980.1
மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) விந்தத்ைத ேவெராடும் வட்டி
C
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $கந்த.02980.2
ெதக்கிணம் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சீ( ெபாதியத்து
இைடப் $கந்த.02980.3
புக்கு ைவக எனப் புங்கவன் ெசப்பினான். $கந்த.02980.4

என்றலும் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
பூசைன $கந்த.02981.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நளி
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கூவலும் $கந்த.02981.2
நின்றிடாப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) நCடவும் ெதன் திைசக்கு $கந்த.02981.3
ஒன்று ஒ( தC(த்தம் உதவுக என்று ஓதினான். $கந்த.02981.4
அைனய காைல_ெப.(காைல_ெப.) அரும் கயிலாய ேமல் $கந்த.02982.1
இனிது ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏழ் நதி
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உளும் $கந்த.02982.2
புனிதம் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூம்
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெபான்னிையப் $கந்த.02982.3
பனி மதிச் சைடப் பண்ணவன் முன்னினான். $கந்த.02982.4
அந்த ேவைல அஃது உண(ந்ேத ெவrஇச் $கந்த.02983.1
சிந்ைத பின் உறச்ெசன்று திருமுனம் $கந்த.02983.2
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காவிr_ெப.(காவிr_ெப.)
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) ெசய்தலும்
$கந்த.02983.3
எந்ைத ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இதைன
இயம்புவான். $கந்த.02983.4
தCது_ெப.(தCது_ெப.) நCங்கிய_ெப.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதன்
திைசக்கு ஏகிய $கந்த.02984.1
ேகாது இலாத குறு முனி தன்ெனாடும் $கந்த.02984.2
ேபாதல் ேவண்டும் ெபாருபுனல் காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) $கந்த.02984.3

மாது நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என மற்று அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.)
கூறுவாள். $கந்த.02984.4
திண்ைம ஐம்ெபாறி ெசற்றுளன்
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $கந்த.02985.1
அண்ணேல இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) ஆண் தைக
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல் $கந்த.02985.2
ெபண்யான் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) பின்
ெசலல்_ெதா.ெப.(ெசல்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) நCதிேயா $கந்த.02985.3
எண்ணின் ஈதும் இயற்ைக அன்று என்னேவ. $கந்த.02985.4
திrபு இல் சிந்ைதயன் தCது_ெப.(தCது_ெப.) நன்கில் படா $கந்த.02986.1
ஒருைம ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உளத்தன்
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) அன்பருள் $கந்த.02986.2
ெபrயன் ஈங்கு இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) பின் உறச்
ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனா $கந்த.02986.3
அருள் புrந்தனன் ஆல மிடற்றினான். $கந்த.02986.4
ஆங்கு அதற்கு இைசந்து_வி.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அந் நதி
இன்றி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கந்த.02987.1
தCங்கு இலாத முனிெயாடு பின் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) $கந்த.02987.2
ஓங்கல் ேமய ஒருவ இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) தைன $கந்த.02987.3
நCங்கு_ஏவ.(நCங்கு_வி.) காலத்ைத_ெப.(காலம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அருள்க என்னேவ. $கந்த.02987.4
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று இது நங்ைக நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) காரணத்து
$கந்த.02988.1

என்று ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) காட்டுவன் $கந்த.02988.2
அன்று நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அவனியின் பாலது
ஆய்ச் $கந்த.02988.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைவக எனச் ெசப்பினன்
எந்ைதேய. $கந்த.02988.4
ெசப்பு மாற்றம் ெசவிக்கு அமுது ஆதலும் $கந்த.02989.1
அப்ெபரும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆறு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) பின்
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.02989.2
ஒப்பேலாடும் உயி(க்கு உயி( ஆகிேயான் $கந்த.02989.3
தப்பின் மாமுனிக்கு இன்னது சாற்றினான். $கந்த.02989.4
நCடு காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) நCத்தத்ைத நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இனிக்
$கந்த.02990.1
ேகாடி உன் ெபரும் குண்டிைகப் பால் என $கந்த.02990.2
நாடி அத்திறம் ெசய்தலும் நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) முனி $கந்த.02990.3
மாடு ேச(ந்தனள்_வி.மு.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட(.ஒரு.)
மா நதி என்பேவ. $கந்த.02990.4
ஆய காைல_ெப.(காைல_ெப.) அகத்தியன் ெதன் திைசத் $கந்த.02991.1
ேதயம் ஏகு எனச் சீ( விைட நல்குறாப் $கந்த.02991.2
பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மால் விைடப் பாகன்
மைறந்தனன் $கந்த.02991.3
ேபாயினான் ெசறி பூத( இனத்ெதாடும். $கந்த.02991.4

அத்தன் அங்கு ஒருவ அன்னான் அருள்
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அங்கண்
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02992.1
ெமய்த்தகு மதைல ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வித(ப்ப( ேகான் பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேலாபா
$கந்த.02992.2
முத்திைர தைன முன் ேவட்டு முதுக்குைறத் திண்ைம சான்ற $கந்த.02992.3
சித்தைன அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வள்ளல்
ெதன்திைச ேநாக்கிச் ெசன்றான். $கந்த.02992.4
ெபான் திகழ் வைரயின் நின்றும் குறுமுனி புவிேய ஆறாத் $கந்த.02993.1
ெதன் திைசக்கு ஏகும் எல்ைலத் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அrக்கு இளவல்
வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) $கந்த.02993.2
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) மாய மூதூ(
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்த ஆண்ைட ைவகும்
$கந்த.02993.3
அன்றிலம் ேப( ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) அவுணன் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) கண்டான். $கந்த.02993.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உய( உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) தன்ைன வசுந்தைர ஆக்கும்
பாைர $கந்த.02994.1
ஏைனய ககனம் ஆக்கும் எறிதிைரப் பரைவ தன்ைன $கந்த.02994.2
ேமல் நிமி( பிறங்கல் ஆக்கும் ெவற்பிைனப் புணr_ெப.(புணr_ெப.) ஆக்கும்
$கந்த.02994.3
பானுைவ மதியம் ஆக்கும் மதியிைனப் பகலாச் ெசய்யும். $கந்த.02994.4
அணுவிைன ேமரு ஆக்கும் அன்னது ஓ( ேமரு ெவற்ைப $கந்த.02995.1

நுணுகிய அணுேவ ஆக்கும் ெநாய்து எனப் புவனி தன்ைனப் $கந்த.02995.2
புணrயது ஆக்கும் ேநமிப் புணrையப் புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) ஆக்கும்
$கந்த.02995.3
இண( உறு ேநமித் தCைய எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) நC( ஆகச் ெசய்யும்.
$கந்த.02995.4
கன்னலின் அயுதத்து ஒன்றில் கடவுள(க் ேகனும் நCத்ேதா( $கந்த.02996.1
என்னவ( தங்கட்கு ஏனும் எைனப் பல மாயம்
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.02996.2
பல் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ெசல்லப் படுத்திடும்
என்னின் அம்மா $கந்த.02996.3
அன்னவன் வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) யாவும் ஆ(
அறிந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைறக்கற் பாலா(.
$கந்த.02996.4
அத்தகு தகுவ( ேகாமன் அடல் கிரவுஞ்சன் என்ேபான் $கந்த.02997.1
ெமய்த் தமிழ் முனிவன்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வியன் ெநறி விந்தேம
ேபால் $கந்த.02997.2
ெகாத்து உய( குவடு மல்கிக் குன்று உருக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்பால் $கந்த.02997.3
உய்த்திடு மாறு ேபாக்கி உறுதலும் குறிேயான் கண்டான். $கந்த.02997.4
காண்டலும் வியந்து நன்றிக் கடிவைர நடுவண் ஆக $கந்த.02998.1
ஈண்டிேதா( அத்தம் உண்டால் இவ்வழி நடத்தும் என்னா $கந்த.02998.2
ஆண்டு அதன் இைடேய ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அந் ெநறி
குேராச எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $கந்த.02998.3

மாண்டலும் இலேத ஆக மற்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
உற்று அன்ேற. $கந்த.02998.4
அந் ெநறி கண்டு ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நூல் அைற முனி ஏகேலாடும்
$கந்த.02999.1
ெசல்ெநறி ேமல் இன்று ஆகத் திரும்பினன்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கந்த.02999.2
முன் உள ெநறியும் காணான் முனிவரன்
மயங்க_குைற.எச்.(மயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓ( சா( $கந்த.02999.3
பின் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வட்ைட கண்டு ேபதுறல் ஓடும் ேபானான்.
$கந்த.02999.4
ஆறு அது ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) அடல் எr கைனந்து சூழச் $கந்த.03000.1
சூைறகள் மயங்க_குைற.எச்.(மயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மங்குல் துண் என
மாr_ெப.(மாr.) தூவ $கந்த.03000.2
மாறு அகல் உருமுச் சிந்த வல் இருள் படைலச் சுற்ற $கந்த.03000.3
வறு
C அகல் மாைய சூழ்ந்தான் எறுழ் வலி அவுண( ேகாமான். $கந்த.03000.4
மட்டு உறு குறிய ெசம்மல் மற்று அது ேநாக்கித் தCேயா( $கந்த.03001.1
பட்டிைம ஒழுக்கு ஈது என்னாப் பயின்றிடு ேபாத நCரால் $கந்த.03001.2
உள் ெதளி பான்ைம நாட ஊழ்த்திறம் ெதrதேலாடும் $கந்த.03001.3
கட்டு அழல் என்னச் சீறிக் கரதலம் புைடத்து நக்கான். $கந்த.03001.4
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று அவுணன் ெகால் ஆம்
நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) இது புrயும் நCரான் $கந்த.03002.1

இன்று இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) நCப்பன்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என அவுண ெவய்ேயான் $கந்த.03002.2
குன்று உரு அதனில் குற்றிக் குறுமுனி பாணித் தண்டால் $கந்த.03002.3
துன்றிரும் பூைழ ஆக்கிச் சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) இைவ புகலல் உற்றான். $கந்த.03002.4
மாண் மதி ெபறாத ெவய்ேயாய் மற்று நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ெதான்ைம
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03003.1
நCள் மைலயாகி ஈண்ேட நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தC
அவுண(க்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.03003.2
ஏண் மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இருக்ைக ஆகி இரும்
தவத்ேதா(க்கும் ஏைனச் $கந்த.03003.3
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) மலி கடவுேளாக்கும் தCத்ெதாழில் இைழத்தி பல் நாள்.
$கந்த.03003.4
மாற்படு நமது பாணி வலி ெகழு தண்டால் உன்றன் $கந்த.03004.1
பாற்படு புைழகள் யாவும் பல பல மாையக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.03004.2
ஏற்புைட இருக்ைக ஆக எம்பிரான் உதவும் ெசவ்ேவள் $கந்த.03004.3
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட தன்னில் பின் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) விளிகுதி
விைரவின் என்றான். $கந்த.03004.4
பழிதரும் இைனய சாபம் பக(ந்து தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
சிகரம்_ெப.(சிகரம்_ெப.) தன்னில் $கந்த.03005.1
உழிதரு புனைல வாங்கி உளம் ெகாள் மந்திரத்தால் வசி
C $கந்த.03005.2
அழிதர மாைய நCக்கி_வி.எச்.(நCக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆண்டு ஒrஇ
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதன்பால் $கந்த.03005.3
வழி அது ெசவ்வன் நாடி வண் தமிழ் முனிவன் ேபானான். $கந்த.03005.4

அன்னேதா( அவண( ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) அன்று ெதாட்டு அசலம் ஆகித்
$கந்த.03006.1
துன் ெநறி அவுண( யாரும் துவன்றிய அரணம் ஆகி $கந்த.03006.2
ெநன்னலின் முதல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) காறும்
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.பன்.)
அைனயான் தன்ைன $கந்த.03006.3
என்ைன ஆளுைடய நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அன்றி யாவேர அடுதல் பாலா(.
$கந்த.03006.4
ைபந்தமிழ் முனிவன் வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேதாய் பனிவைர அதைன நCங்கிக்
$கந்த.03007.1
அந்தரம் ெசறி ெபான் ேகாட்டுக் கடவுள( வைரச் சா( எய்தி $கந்த.03007.2
அந்தம் அது அைடந்ேதா(க்கு அங்கண் அருளினால் தனது மூல $கந்த.03007.3
மந்திரம் உண(த்தும் முக்கண் வானவன் காசி புக்கான். $கந்த.03007.4
கங்ைக ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழுகும் காசிக்
கைற மிடற்று அகில நாதன் $கந்த.03008.1
பங்கய அடிகள் தாழ்ந்து பரவல் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆண்டு நCங்கித் $கந்த.03008.2
துங்கைத ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விந்தத்
ெதால்வைரக்கு ஒருசா( ஏகி $கந்த.03008.3
அங்கு அதன் நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அறிவன் ஒன்று இயம்பல்
உற்றான். $கந்த.03008.4
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) உய( நிவப்பிற்று ஆகிச் ேசண்புகும் விந்தம் என்னும்
$கந்த.03009.1

மாயிரும் குவடு ேகண்ேமா மற்று யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ெபாதிய
ெவற்பில் $கந்த.03009.2
ேபாய் இருந்திடேவ உன்னிப் ேபாந்தனம் அதனுக்கு இன்ேன $கந்த.03009.3
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிறிது
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெநறி அளித்திடுதி
என்றான். $கந்த.03009.4
எறி கதி( மதியினுக்கும் ஏக அரும் திறத்தால் வான $கந்த.03010.1
ெநறியிைன அைடத்துத் ெதால்ைல ெநடியமால் ேபான்று
நின்ேறன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.03010.2
குறிய நிற் கஞ்சி ஆறு ெகாடுப்பேனா எனது ேதாற்றம் $கந்த.03010.3
அறிகிைல மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாெகன்று
அவ்வைர ெமாழிந்தது அன்ேற. $கந்த.03010.4
ேகட்டலும் அதைனச் சீற்றம் கிள(ந்திட நைகத்து நாதன் $கந்த.03011.1
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) துைண உன்னித் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) சதமகன் ேவண்ட ஆழி $கந்த.03011.2
மாட்டு உறச் ெசறித்த ைகைய மல( அயன் பதத்தின் காறும் $கந்த.03011.3
நCட்டினன் தவேம அன்றி ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
பிறவும் உண்ேடா. $கந்த.03011.4
அற்புதம் அமர( ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆற்றவும்
குறிேயான் விந்த $கந்த.03012.1
ெவற்பினது உம்ப( தன்னில் மீ உய( குடங்ைக ேச(த்தி $கந்த.03012.2
வற்புற ஊன்ற_குைற.எச்.(ஊன்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ேல மற்று
அதுபுவிக்கண் தாழ்ந்து $கந்த.03012.3

ெசாற்பிலம் புகுந்து ேசடன் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நிைல அைடந்தது
அன்ேற. $கந்த.03012.4
அள்ளைல அைடகின்ேறாrல் அரம் புகும் அடுக்கல் அஞ்சி $கந்த.03013.1
வள்ளைல அருளிக் ேகண்ேமா மற்று உைன வழி படாமல் $கந்த.03013.2
எள்ளைல இைழத்து ேமன்ைம இழந்தனன் தமியன் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.)
$கந்த.03013.3
உள்ளைல எழுவது எஞ்ஞான்று உைர எனக் கூறிற்று அன்ேற. $கந்த.03013.4
அன்னது ஓ( ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) தன்னில் அைல கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ெசறித்த அங்ைக $கந்த.03014.1
முன்னவன் விந்த ெவற்பின் ெமாழியிைன
வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) யான்ேபாய் $கந்த.03014.2
இந்ெநறி இைடேய மீ ளின் எழுதியால் நCயும் என்னா $கந்த.03014.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நைகேயாடு ெசாற்றான் நாரதன் சூழ்ச்சிக்கு ஒப்ப.
$கந்த.03014.4
வன்புலக் புவிக்குள் விந்தம் மைறதலும் அறிவின் நCரால் $கந்த.03015.1
புன்புலப் பைகைய ெவன்ேறான் கரத்ைத_ெப.(கரம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
முன்ேபாலச் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03015.2
துன்பு_ெப.(துன்பு_ெப.) உலப்பு உற்ற சிந்ைதச் சுர(கள் பூ மாr_ெப.(மாr.) தூ(ப்பத்
$கந்த.03015.3
ெதன்புலப் ெபாதிய ெவற்பில் ெசல்வது சிந்ைத ெசய்தான். $கந்த.03015.4
ஆயிைட விந்தம் பா( புக்கு அழுந்திட அகல் வானத்துத் $கந்த.03016.1
ேதயம் ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) இைடயது ஆகத் தினகரன் முதல் ஆம்
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) $கந்த.03016.2

பாய் சுட( விளக்கம் யாண்டும்
பரந்தன_வி.மு.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.) சிைறைய
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03016.3
ஏய் என அளக்க( நCத்தம் எங்கணும் ெசறியு மாேபால். $கந்த.03016.4
அது ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) அலr ஆதி அமர(கள் அகத்தியன் பால்
$கந்த.03017.1
கதும் என அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாற்றிக் ைக
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எந்ைத
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.03017.2
உதவி யா( புrவ( நின்னால் உம்பரா( ஒழுகப்
ெபற்ேறாம்_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஓம்_தன்.பன்.) $கந்த.03017.3
ெபாதிய ேமல் இனி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இருத்தி எம் ெபாருட்டால்
என்றா(. $கந்த.03017.4
என்றலும் விழுமிது என்னா இைசவு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அமர( தம்ைமச்
$கந்த.03018.1
ெசன்றிட வானில் தூண்டித் ெதக்கிணம்
ெதாட(ந்து_வி.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசல்லக் $கந்த.03018.2
குன்று அம( குடாது ேதயம் குறுகும் வில்வலன் வாதாவி $கந்த.03018.3
அன்று உயி( இழப்ப நின்றா( அகத்தியன் வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) கண்டா(.
$கந்த.03018.4
கண்டன( இவேன ேபாலும் காய் சினத்து அவுண( ஆவி $கந்த.03019.1
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
ேவைல முன்னம் குடித்து உமிழ்கின்ற நCரான் $கந்த.03019.2

அண்டைர அருள்வானாம் ெகால் அைடந்தனன் அவனுக்கு இன்ேன $கந்த.03019.3
உண்டிைய உதவி ஆவி ெகாள்ளுதும் ஊன் ஒடு என்றா(. $கந்த.03019.4
என்று இைவ புகன்ற பின்ன( இளவல் வாதாவி என்ேபான் $கந்த.03020.1
குன்று அதன் புைடயில் ஓ( சா( ெகாறி உருக்ெகாண்டு ேபாந்து $கந்த.03020.2
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) தைழ புதலின் ேமய வில்லவன் எனும் ேமேலான்
$கந்த.03020.3
ஒன்றிய புலத்தின் மிக்ேகா( உருவு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றான் அன்ேற.
$கந்த.03020.4
மீ துறு சைடயும் நCறு விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நுதலும் ேவடம் $கந்த.03021.1
காது அணி குைழயின் சீரும் கண்டிைகக் கலனும் ேமற்ெகாள் $கந்த.03021.2
பூதியும் தண்டும் ைகயும் புைன உr உைடயும் ஆக $கந்த.03021.3
மாதவ ேவடம் தாங்கி முனிவன் ேந( வல்ைல ெசன்றான். $கந்த.03021.4
ெமய் தரு புறத்துக் காம(_ெப.(காம(_ெப.) வியன் உருக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உள் $கந்த.03022.1
ைக தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசம் ேகழ்க் காஞ்சிரம்
கனிேபால் ேமய $கந்த.03022.2
ைம திகழ் மனத்தின் ேந( ேபாய் வண் தமிழ் முனிவ(
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03022.3

ஐது என வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முக்கால்
அஞ்சலி ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசால்வான்.
$கந்த.03022.4
அடிகள் நC( ேபாத இந்நாள் அரும் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrந்ேதன் இன்று
$கந்த.03023.1
முடிவுற வந்தC( யானும் முனிவ( தம் நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) ெபற்ேறன்
$கந்த.03023.2
ெகாடியேனன் இருக்ைக ஈதால் குறுகுதி( புனிதம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.03023.3
படி என உைரத்துப் பின்னும் பணிந்தனன் பதங்கள் தம்ைம. $கந்த.03023.4
பணிதலும் ஒருதன் ைகயில் பரைவ அம்புனைல வாr $கந்த.03024.1
மணி_ெப.(மணி_ெப.) படு பதுமம் ேபால வாய்க் ெகாளும் முனிவன் தCேயான்
$கந்த.03024.2
துணிவிைன உணரான் ஆகித் துண் என உவைக ேதான்ற $கந்த.03024.3
இைண அறு தவத்தின் மிக்ேகாய் எழுதி என்று இதைனச் ெசாற்றான். $கந்த.03024.4
ஆறு எதி( எண்ம( ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆயிர
முனிவ( தம்பால் $கந்த.03025.1
ேவறு உள தவத்த( தம்பால் மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
இயற்ைக தன்னில் $கந்த.03025.2
கூறு ெசய் அணுவின் காறும் குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) இல சரதம் ஈது $கந்த.03025.3
ேதறுதி இருக்ைக ஏது ெசல்லுதும்
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றான். $கந்த.03025.4
என்று அருள் முனிைய ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஈது எனது உைறயுள் என்னச் $கந்த.03026.1

ெசன்றனன் முடிவான் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தCயவன்
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகி $கந்த.03026.2
மன்ற தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இருக்ைக உற்று மரபு_ெப.(மரபு_ெப.) உறு
தவிசில் ேச(த்திப் $கந்த.03026.3
ெபான் திகழ் அடிகட்கு ஏற்ற பூசைன புrந்து ெசால்வான். $கந்த.03026.4
எந்ைத நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) யானும் ஏைன என் குலத்தவரும் உய்ய
$கந்த.03027.1
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) ேபாலும்
இந் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மற்று எனது இருக்ைக ைவகி $கந்த.03027.2
ெவந்திடு புற்ைக ேயனும் மிைசந்தைன எனக்குச் ேசடம் $கந்த.03027.3
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் புrந்து ேபாதி தவத்தrல்
தைலவ என்றான். $கந்த.03027.4
ெசால்வல முனிவ( ேமேலான் சூ( முதன் மருகாய் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.)
$கந்த.03028.1
வில்வலன் மாற்றம் ேகளா விழுமிது பrவின் மிக்ேகாய் $கந்த.03028.2
ஒல்வது ஓ( உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) பால் உவந்து
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) அருந்திப் பின்ன(ச் $கந்த.03028.3
ெசால்வது கடனாம் என்று ெசப்பினன் தCைம தC(ப்பான். $கந்த.03028.4
ேமலவன் இதைனக் கூற வில்வலன்
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எந்தாய் $கந்த.03029.1
சீலேமாடு அடிசில் ெசய்வன் சிறிது ேபாது இருத்தி என்று $கந்த.03029.2
காைல_ெப.(காைல_ெப.) அங்கு அதனில் ஆண்டு ஓ( கயப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மூழ்கிச் $கந்த.03029.3

சாலவும் புனிதன் ஆகி அடுவது ஓ( சாைல புக்கான். $கந்த.03029.4
அத்தைல நிலத்ைத நCரால் ஆமயம் பூசி யாண்டும் $கந்த.03030.1
சித்திரம் உறுத்தி யாவும் ேதடி_வி.எச்.(ேதடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வால்
வைளயின் சின்னம் $கந்த.03030.2
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) உல மாசு
ஏக ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) இைடேய இட்டு $கந்த.03030.3
முத்திறம் மண்ணி மற்று ஓ( முழு மணிக் குழிசி உய்த்தான். $கந்த.03030.4
தாக்கு உறு திறலின் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) தழல் ெபாதி
கருவி ஆன $கந்த.03031.1
ஆக்கிய ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒன்றில் அழலிைன
அதனுள் மூட்டித் $கந்த.03031.2
ேதக்கு அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) ஆரம் ஆட்டிச் சீ( உணத் தசும்ப( ஒன்றில்
$கந்த.03031.3
வாக்கிய உைலப் ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏற்றி மரபில்
வால் அr உள் இட்டான். $கந்த.03031.4
பதன் அறிந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண்டி ஆக்கிப் பால் உற
ைவத்துப் பின்ன( $கந்த.03032.1
முதிைரயின் அடிசில் இட்டு முன் உற தCம்பால் கன்னல் $கந்த.03032.2
விதம்_ெப.(விதம்_ெப.) மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
உணாக்கள் யாவும் ேமவுற அைமத்துக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03032.3
புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கமழும் ெதய்வப் புனிதம் ஆம்
கறியும் ெசய்தான். $கந்த.03032.4

ஆற்றலால் ேமடம் ேபாலாய் ஆ( இட( உயிைர எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.03033.1
மாற்றுவான் அைமந்து நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இளவைல வலிதில் பற்றிக் $கந்த.03033.2
கூற்றேம ேபல ேமவும் முனிவன் முன் ெகாண(ந்து ைகயில் $கந்த.03033.3
ஏற்ற கூ( குயத்தால் ஆதி இரு துணி ஆக்கினான் ஏ. $கந்த.03033.4
அணிப் படு ேபா(ைவ நCக்கி_வி.எச்.(நCக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அங்கமும்
அகற்றி வாளால் $கந்த.03034.1
துணிப்பன துணித்தும் ஈ(ந்தும் சுைவத்திடும் உறுப்பு ஊன்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.03034.2
குணிப்ெபாடு குட்டம் இட்டுக் குழிசிகள் பலவில் ேச(த்தி $கந்த.03034.3
மணிப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முக்கால் மரபினால்
மண்ணல் ெசய்து. $கந்த.03034.4
உைரத்தவக் கறிக்கு ேவண்டும் உவ( முதல் அைமந்த
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03035.1
வருத்து உறு கனல் ேமல் ேச(த்தி வாலிதில் புழுக்கல் ெசய்ேத $கந்த.03035.2
அைரத்திடு கறியின் நுண் தூள் ஆதி தூய் இழுது
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03035.3
ெபாrப்பன ெபாrத்திட்டு ஆவி ேபாந்திடா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ேபாற்றி.
$கந்த.03035.4
கறியின் உண் ெபாடியும் ஏைனக் கந்தம் ஆ( துகளும் அந்நாள் $கந்த.03036.1
வைறயல் ேபாகு உற்ற தூய வாலrப் ெபாடியும் நCவி $கந்த.03036.2
உைற ெகழு துப்பும் ஆக்கி ஒழுகு பல் காயம் கூட்டித் $கந்த.03036.3

திறன் ஒடும் அளாவி ஆங்கு ஓ( சில சில பாகு ெசய்து. $கந்த.03036.4
பின்னரும் பலகால் ேவண்டும் ெபற்றியில் கrத்துச் ெசம்மி $கந்த.03037.1
முன் உற அளிக்க_குைற.எச்.(அளிக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முதிைரயின் புழுக்கல் அட்டுச்
$கந்த.03037.2
ெசம் நல நCடும் கன்னல் தCம்_ெப.அ.(தCம்_ெப.அ.) புளிங் கறியும்
ெசய்யா_எதி(.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.03037.3
அன்னேதா( ெதாடக்கம் யாவும் அருளினன் அருள் இலாதான். $கந்த.03037.4
ஆசினி வருக்ைக ஆதி அளைவ இல் கனிகள் கீ றித் $கந்த.03038.1
ேதசு அம( கன்னல் தCம்_ெப.அ.(தCம்_ெப.அ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ேச(தரச்
சிவணிேயைன $கந்த.03038.2
வாசமும் மலரும்_ெப.எச்.(மல(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இட்டு
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல அைமத்துப் புத்ேதள் $கந்த.03038.3
பூசைனக்கு உrய அன்பால் ெபாருக்கு எனக் குவவு ெசய்தான். $கந்த.03038.4
குய்வைக உயி(ப்பின் மாந்திக் குவலயம் விரும்புகின்ற $கந்த.03039.1
ஐவைக உணவும் ஆறு சுைவபட அளித்துப் பின்னும் $கந்த.03039.2
எவ்வைகயனவும் தாேன இைமப்பினில் அைமத்து வல்ேல $கந்த.03039.3
கவ்ைவயிேனாடும் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கடமுனி கழல் ேமல் தாழ்ந்தான். $கந்த.03039.4
எந்ைத நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இன்ன காைல_ெப.(காைல_ெப.) இரும்பசி உடற்ற
ஆற்ற $கந்த.03040.1
ெநாந்தைன ேபாலும் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) நுணங்கிைன தமிேயன் ஈண்டுத்
$கந்த.03040.2

தந்தனன் உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) யாவும் தள(வு அற நுகரு மாறு $கந்த.03040.3
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் என்று ேவண்ட மற்று
அதற்கு இையந்து_வி.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபானான்.
$கந்த.03040.4
அட்டிடு சாைல மாட்ேட அகத்தியற் ெகாடு ேபாய் ஆங்கண் $கந்த.03041.1
இட்டது ஓ( இருக்ைக தன்னில் இருத்திேய முகமன்
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03041.2
மட்டு உறு தூநC( கந்த மல( புைக தCபம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03041.3
பட்டிைம ெநறியில் பூைச புrந்து பின் பதேந(கு உற்றான். $கந்த.03041.4
ெதள்ளும் சுட(ப் ெபான் இயல்கின்ற தட்ைட திருமுன்ன(
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிைரயா $கந்த.03042.1
வள்ளங்கள் ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மிகு நாரம்
உய்த்து மரபில் திருத்தி மைறேயான் $கந்த.03042.2
உள்ளம் குளி(ப்ப_குைற.எச்.(குளி(ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அமுது அன்ன
உண்டி உறு ேபதம் யாவும் உதவா $கந்த.03042.3
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) பைடத்த நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) ெநய் அதன் கண்
விட்டான் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஆவி விடுவான். $கந்த.03042.4
முைற ைவப்பு_ெப.(ைவப்பு_ெப.) நாடி முதன்ைமக் கண் ேமவு முதிைரப் புழுக்கல்
மறியின் $கந்த.03043.1
கறிவ(க்கம் ஏைன அைவ சுற்றின் ேமய கவின் உற்ற கிண்ணம் இைசேய
$கந்த.03043.2
உறவிட்டு நCட_குைற.எச்.(நCடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மதுrத்த யாவும் உடன்
உய்த்து ஒழிந்த வளனும் $கந்த.03043.3

ெசறிவித்து ேமைல முனி ைகக்குள் நCடு சிரகத்தின் நC( உதவினான். $கந்த.03043.4
ெபரு நC( அடங்கு சிறு ைகயின் ஊடு ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உய்த்த ேதாயம் அதைன $கந்த.03044.1
இரு பான்ைம உண்டியது சூழும் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) மிைசேயாடு
சுற்றியது தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $கந்த.03044.2
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கால் நுக(ந்து பல காலினுக்கும் உதவிப் பின்
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) படியும் $கந்த.03044.3
அருகாது ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மிகெவ
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அயில்வான் தவங்கள்
பயில்வான். $கந்த.03044.4
அடுகின்ற உண்டி கறிவ(க்கம் ஏைன அைவ அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) இலாத அசுரன்
$கந்த.03045.1
இடுகின்றது ஏது முடிவு எய்து காறும் இனிது உண்டு பின்ைற முனிவன்
$கந்த.03045.2
கடி ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாரம் அைனயன்
ெகாண(ந்து கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) உய்ப்ப நுங்கி எழுவான் $கந்த.03045.3
ெபாடி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ைக மல( நCவி மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மண்ணல் புrயா. $கந்த.03045.4
ைமக் காrன் ெமய்யன் அருள் கின்ற நாரம் வாய்க்ெகாண்டு உமிழ்ந்து பலகால்
$கந்த.03046.1
முக்காலின் நுங்கி வாய் பூசு அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
முைற நாடி அங்கம் எைவயும் $கந்த.03046.2

மிக்கானும் ஊறு புrயாவது அன்றி ேவறு உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) ெசய்ைக பலவும்
$கந்த.03046.3
அக்காைல அங்கு ஒ( புைட உற்று இயற்றி அவண் வற்று
C
இருக்கும் அளவில்.
$கந்த.03046.4
ேவதா அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.)
உன்னிேய வில் வலன் என்னும் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.)
அசுரன் $கந்த.03047.1
ேபாதா விருந்த முனி ஆவி ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) ெபாருளாக ெநஞ்சின்
நிைனயா $கந்த.03047.2
வாதாவி ைமந்த இைளயாய்
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று கூற முனிவன்
$கந்த.03047.3
தCது_ெப.(தCது_ெப.) ஆ( வயிற்றின் இைடேய எழுந்து திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ேமடம்
ஆகி ெமாழிவான். $கந்த.03047.4
எண்ணாமேல முன்பு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உண்டேத ேபால எனது ஊனும் உண்ட
ெகாடிேயான் $கந்த.03048.1
உண் நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உயி(
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வலிெகாண்டு குறிதான
உதரம் கிழித்து வருவன் $கந்த.03048.2
அண்ணா வில் வலேன எனக் கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏ
தம்பி அrேபால் முழங்கி_வி.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இடலும்
$கந்த.03048.3
மண்_ெப.(மண்_ெப.) நாட( புகழ் கும்ப முனி தCய( ெசய்திட்ட மாயம்
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவள்குவான். $கந்த.03048.4

ஊன் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கறி ஆகி நுக(
உற்ற வாதாவி உயி( ேபாகி உண்ட இயல்ேப $கந்த.03049.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
முடிக_வியங்.வி.மு.(முடி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று சடரத்ைத
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காைல_ெப.(காைல_ெப.) தமிழ் வல்ல முனி தடவலும்
$கந்த.03049.2
கான் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எr மண்டு சிறு
புன் புதற் ேபான்று கடிேயானும் முடிவு ஆகேவ $கந்த.03049.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) என அங்கண் முன்
நின்றவன் தம்பி மாய் உற்றது உன்னி வருவான். $கந்த.03049.4
ெமய்க் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உருக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முனி தன்ைன ெவகுள்
உற்று ஒ( தண்டம் அதைனக் $கந்த.03050.1
ைகக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகாைல உன்னி
வரு ேபாழ்தில் முனிவன் கரத்தில் தருப்ைப ஒன்ைற $கந்த.03050.2
ைமக் கண்ட( பைட ஆக நிைன குற்று விட வில்வலன் தானும் மடிவு எய்தலும்
$கந்த.03050.3
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கண்டகக் கள்வ( உைற உற்ற இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அப்பால் அகன்றன( அேரா.
$கந்த.03050.4
ெசங்ைக தூங்கிய தC(த்த நCெராடும் $கந்த.03051.1
ெகாங்கின் பாற்ெசலக் குறிய மாமுனி $கந்த.03051.2
மங்குகின்ற அம் ைமந்த( ேந( உறா $கந்த.03051.3

அங்கண் ேமவினா( அரும் தவத்த( ேபால். $கந்த.03051.4
ேநரு ைமந்த(கள் இருவ( நCனிறக் $கந்த.03052.1
காrன் ேமனிய( கறங்கு கண்ணின( $கந்த.03052.2
தCர( ஆற்றவும் சினத்த( ஒல் என $கந்த.03052.3
ஆர வாரம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணுகினா( அேரா.
$கந்த.03052.4
அண்ைம_ெப.(அண்ைம_ெப.) ஆகுவ( அகல்வ( மாமுனி $கந்த.03053.1
கண் முன் எய்துவ( கரந்து காண்கிலா( $கந்த.03053.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) முகற்கு உேள ேமவி ஆ(ப்ப( ஆல் $கந்த.03053.3
மண்_ெப.(மண்_ெப.) மிைசப்பினும்
வருவ(_வி.மு.(வா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ(_பட(.பன்.) சூழ்வேர. $கந்த.03053.4
ேகாது இல் ஆற்றல் ேச( கும்ப மாமுனி $கந்த.03054.1
ஈது ேநாக்கிேய இவைர முன்னேம $கந்த.03054.2
காதினாம் நைமக் கருதி
வந்தன(_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ(_பட(.பன்.) $கந்த.03054.3
மா தவத்திேனான் ைமந்த( ஆதலால். $கந்த.03054.4
ேப(கிலாத இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பிரமகத்தி ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
$கந்த.03055.1
தCரும்_ெப.எச்.(தC(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆற்றினால்
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) தாள்கைள $கந்த.03055.2
ஆ(வேமாடு இவண் அருச்சிப்பாம் எனா $கந்த.03055.3
ேநrன் மாமுனி நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்ற(
அேரா. $கந்த.03055.4

ஆசு இல் ெகாங்கினுக்கு அணித்தின் ஓ( இைட $கந்த.03056.1
வாசம் ஈது என மகிழ்ந்து வற்று
C
இrஇ $கந்த.03056.2
ஈசனா( தைம இலிங்க ேமனியில் $கந்த.03056.3
ேநச ெநஞ்சினான் நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தாபித்தான். $கந்த.03056.4
தூய குண்டிைகத் ேதாயம் அன்றிேய $கந்த.03057.1
ேசய மாமல( தCபம் தCம்_ெப.அ.(தCம்_ெப.அ.) புைக $கந்த.03057.2
ஆய ேபானகம் ஆதி ஆனைவ $கந்த.03057.3
ஏயும் ஆற்றினால் இனிது ேதடினான். $கந்த.03057.4
விழுமியது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விரத( வயேவ
C
$கந்த.03058.1
வழி இருந்திடும் வஞ்ச( ஆவிெகாள் $கந்த.03058.2
பழி அகன்றிடப் பரமன் தாள்மிைச $கந்த.03058.3
அழிவு இல் அன்ெபாேட அருச்சித்தான் அேரா. $கந்த.03058.4
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) பாகைன மற்றும் பற்பகல் $கந்த.03059.1
சிங்கல் இன்றிேய சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூைச ெசய்
$கந்த.03059.2
தம்கண் ேமவினான் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) கண்
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.03059.3
துங்க ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பவம் ெதாைலந்து ேபாயேத. $கந்த.03059.4
அைனய காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அrய
தCம்_ெப.அ.(தCம்_ெப.அ.) தமிழ் $கந்த.03060.1

முனி வரன் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) முற்றும் நாடிேய
$கந்த.03060.2
துனி இல் நாரதன் ெதால்ைல வானவ(க்கு $கந்த.03060.3
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ேகாமகன் இருக்ைக எய்தினான். $கந்த.03060.4
தாணுவின் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) தைன உன்னிேய $கந்த.03061.1
ேவணு ஆகிேய ெமய்த்தவம் ெசயும் $கந்த.03061.2
ேசணின் மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாரதற் $கந்த.03061.3
காணும் எல்ைலயில் கழல் வணங்கினான். $கந்த.03061.4
எழுதி மன்ன என்று எடுத்து மா(பு_ெப.(மா(பு_ெப.) உறத் $கந்த.03062.1
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நன்றி_ெப.(நன்றி_ெப.)
இவண் சா(திேயா எனா $கந்த.03062.2
உழுவல் அன்பினால் உைரப்ப வாசவன் $கந்த.03062.3
ெதாழுத ைகயினான் இைனய ெசால்லுவான். $கந்த.03062.4
இன்று காறும் நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) அருளின் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
இவண் $கந்த.03063.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ேமவினன் நாதன் பூசைனக் $கந்த.03063.2
ெகான்றது உண்டு தCங்கு உைரப்பன் ேகட்டியால் $கந்த.03063.3
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) அன்னது ஓ( குணத்தின் ேமைலேயாய். $கந்த.03063.4
ேகாதின் மாமல( குழுவு தண்டைலக்கு $கந்த.03064.1
ஏது நC( இைல இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வாடும்_ெப.எச்.(வாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல் $கந்த.03064.2

ேபாதும் இல்ைலயால் பூைச ெசய்வதற்கு $கந்த.03064.3
ஈதேரா குைற என்று இயம்பினான். $கந்த.03064.4
இன்னைவ பலவும் கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) தவிசு ஒன்று இட்டு $கந்த.03065.1
முன் உற இருத்தித் தானும் முனிவரன் பணியால் ைவக $கந்த.03065.2
அன்னது ஓ( அறிஞன் நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ஊ( அரசியல் பிறவும் ஈசன்
$கந்த.03065.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அருள் அதனால் ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வருவது
தளேரல் மன்ேனா. $கந்த.03065.4
ஆறு அணி சைடயினானுக்கு அருச்சைன புrதற்கு இங்கு ஓ( $கந்த.03066.1
ஊறு உளது என்ேற ஐய உைரத்தைன அதுவும் வல்ேல $கந்த.03066.2
மாறிடும் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ஈண்டு
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
பrைச எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.03066.3
கூறுவன் ேகட்டி என்னாக் ேகாமகற்கு உைரக்கல் உற்றான். $கந்த.03066.4
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) நிக( இலாத முக்கண் சங்கரன் ெபாதிய ெவற்பின்
$கந்த.03067.1
முன் உைறக என்று கும்ப முனிவைன விடுத்த வாறும் $கந்த.03067.2
அன்னவன் விந்தம் தன்ைன அகன் பிலத்து இட்ட வாறும் $கந்த.03067.3
துன் ெநறி புrந்த ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சூ( மருகைரத்
ெதாைலத்த_ெப.எச்.(ெதாைல_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாறும்.
$கந்த.03067.4

அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பழி
தCரும்_ெப.எச்.(தC(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆற்றால் ஐந்து எனக்
ெகாங்கின் நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03068.1
முப்புரம் எrத்த ெதால்ைல முதல்வைன அருச்சித்து
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03068.2
ெமய்ப் பrவு ஆகி அங்கண் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திறனும் முற்றச் $கந்த.03068.3
ெசப்பினன் பின்னும் ஆங்கு ஓ( ெசய்ைகைய உண(த்தல் உற்றான். $கந்த.03068.4
அரும் தவ முனிவன் ெகாங்கின் அமலைன அருச்சித்து அங்கண் $கந்த.03069.1
இருந்திடுகின்றான் நாடி ஏகினன் அவன்பால் ஆகப் $கந்த.03069.2
ெபாருந்து_ஏவ.(ெபாருந்து_வி.) குண்டிைகயின் மன்னும் ெபான்னி ஆறு அதைன
இங்ேக $கந்த.03069.3
வரும் பrசியற்றின் உன்றன் மனக்குைற
தCரும்_ெப.எச்.(தC(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்றான். $கந்த.03069.4
குரவன் ஈது உைரத்தேலாடும் குறு முனி ெகாண(ந்து ைவத்த $கந்த.03070.1
வரநதி தைனக் இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காவில்
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) இயற்றிடும் ஆறு என் ெகால் $கந்த.03070.2
ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) உைரத்தி
என்னப் ேப( அமுது அருத்தி ஏத்திக் $கந்த.03070.3
கrமுகத் ேதைவ ேவண்டில் கவிழ்த்திடும் அதைன என்றான். $கந்த.03070.4
குணப்ெபரும் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) அன்ன ேகாது இலா அறிவன் இன்ன
$கந்த.03071.1
புண(ப்பிைன இைசத்தேலாடும் புரந்தரன் ெபாருமல் நCங்கிக் $கந்த.03071.2

கணிப்பு இலா மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) எய்திக் காசிபன்
சிறுவ(_ெப.(சிறுவ(_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.03071.3
அணிப் ெபரும் திருவும் நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அைடந்தனன் ேபான்று ெசால்வான். $கந்த.03071.4
எந்ைத நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இைனய எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இயம்பிைன
அதனால் யானும் $கந்த.03072.1
உய்ந்தனன் கவைல யாவும் ஒருவினன் முனிவன் பாங்க( $கந்த.03072.2
வந்திடு மாறும் ஈண்டுவர உனது அருளால் இன்ேன $கந்த.03072.3
தந்தி மா முகற்குப் பூைச புrகுவன் தக்ேகாய் என்றான். $கந்த.03072.4
அருள் முனி இதைனக் ேகளா அன்னேத கருமம் வல்ேல $கந்த.03073.1
புr கr முகவற்கு ஐய பூசைன என்று கூறிப் $கந்த.03073.2
பரவிய_ெப.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைமேயா( ேகாைனப்
பா(மிைச நிறுவிப் ேபாந்து $கந்த.03073.3
சுர( எலாம் பரவுகின்ற ெதால்ைல அம் பதத்தில் உற்றான். $கந்த.03073.4
ேசறலும் புண(ப்பு வல்ேலான் திங்களும் அரவும் கங்ைக $கந்த.03074.1
ஆெறாடு முடித்த அண்ணல் அருள்புr முதல்வன் தன்ைன $கந்த.03074.2
மாறு அகல் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வரன் முைற தாபித்து
அன்னான் $கந்த.03074.3
சீறடி அமர( ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) அருச்சைன
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின்ன(. $கந்த.03074.4
இக்ெகாடு ெதன்னங் காயும் ஏனலின் இடியும் ேதனும் $கந்த.03075.1

முக்கனி பலவும் பாகும் ேமாதக முதல முற்றும் $கந்த.03075.2
ெதாக்குறு மதுர மூலத் ெதாடக்கமும் சுைவத் தCம்பாலும் $கந்த.03075.3
மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) பண்ணியமும் ஆக விருப்பு_ெப.(விருப்பு_ெப.) உற
நிேவதித்தான் ஆல். $கந்த.03075.4
இவ்வைக நிேவதித்ேத பின் எம்பிரான் தன்ைன
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.03076.1
ைமவைர அைனய ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மதகr முகத்துத் ேதான்றல்
$கந்த.03076.2
கவ்ைவேயாடு அனந்த ேகாடி கண நிைர துவன்றிச்
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.03076.3
அவ்விைட விைரவால் ேதான்ற அஞ்சினன் அமர( ேகாமான். $கந்த.03076.4
அஞ்சைல மகவான் என்ன ஐங்கரக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) கூற $கந்த.03077.1
ெநஞ்சகத்து உணுக்கம் நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப( உவைக எய்தி
$கந்த.03077.2
உஞ்சனன் என்று வள்ளல் உபயமா மல(த்தாள் மீ து $கந்த.03077.3
ெசம் ெசேவ ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) தCண்டச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முன் வணக்கம் ெசய்தான்.
$கந்த.03077.4
பூண் திகழ் அலங்கல் மா(பில்_ெப.(மா(பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ெபான் நக(க்கு
இைறவன் முக்கண் $கந்த.03078.1
ஆண் தைக சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ேமல்
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) ஒடு பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.03078.2

நCண்டது ஓ( அருளால் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ெபரும் பூைச ெகாண்டாம் $கந்த.03078.3
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பrசு என் என்றான்
ேவழமா முகைன ெவன்றான். $கந்த.03078.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) அது
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஐய எம்பிராற்கு ஆக ஈண்டு ஓ(
$கந்த.03079.1
நந்தன வனத்ைத ைவத்ேதன் அன்னது நாரம் இன்றிச் $கந்த.03079.2
ெசம் தழல் உற்றால் என்னத் தினகரன் சுடரால் மாய்ந்து $கந்த.03079.3
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) ஆனது அண்ணல் ேமல் அடு
புரேம என்ன. $கந்த.03079.4
என்னலும் ஏந்தல் ேகளா ஏழ் ெபரும் தலத்தின் நCரும் $கந்த.03080.1
முன் உறத் தருேகா வான முழுப் ெபரும் கங்ைக தானும் $கந்த.03080.2
பல் நதி பிறவும் இங்ஙன் விளத்திேடா பரைவ யாவும் $கந்த.03080.3
துன்னுறு விக்ேக ஒன்று ெசால்லுதி ேவண்டிற்று என்றான். $கந்த.03080.4
ஐங்கரக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) இவ்வாறு அைறதலும் அைனத்தும்
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.03081.1
பங்கயத்து அயனும் மாலும் பரவு உறு பைழேயாய் இங்ஙன் $கந்த.03081.2
அங்கு அவற்கு ஒன்றும் ேவண்ேடன் அது நினக்கு அrேதா
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ஒன்று $கந்த.03081.3
இங்கு உைனக் ேகட்பன் என்னா இைனயன இைசக்கல் உற்றான். $கந்த.03081.4
சகத்து உய( வட ெபான் ேமருச் சாரலின் நின்றும் ேபாந்து $கந்த.03082.1

மிகத்துய( எவ(க்கும் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெவய்யவள் சிறுவ(ச் ெசற்று $கந்த.03082.2
மகத்து உய( விதியின் ேசய்க்கு வருவித்த நிமலன் ெபான் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
$கந்த.03082.3
அகத்தியன் ெகாங்கின் பால் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அருச்சைன புrந்து ேமவும். $கந்த.03082.4
அன்னவன் தனது மாட்டு ஓ( அணிக மண்டலத்தின் ஊேட $கந்த.03083.1
ெபான்றி என்று உைரக்கும் தC(த்தம் ெபாருந்திேய இருந்தது எந்தாய் $கந்த.03083.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நதி அதைன நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ேபாய்
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) ேமல் கவிழ்த்து
விட்டால்_நி.எச்.(விடு_வி.+ஆல்_நி.எச்.குறி.) $கந்த.03083.3
இன்னது ஓ( வனத்தின் நண்ணும் என் குைற
தCரும்_ெப.எச்.(தC(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்றான். $கந்த.03083.4
பாக சாதனன் இம்மாற்றம் பக(தலும் பிைறேச( ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.)
$கந்த.03084.1
மாக யானனத்து வள்ளல் மற்று இது எய்தும் என்னா $கந்த.03084.2
ஓைகயால் அவைன அங்கண் நிறுவிப்ேபாய் ஒல்ைல தன்னில் $கந்த.03084.3
காகம் ஆய் முனிபால் ஆன கமண்டலம் மிைசக்கண் உற்றான். $கந்த.03084.4
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) உறு முனிவன் பாங்க(க் குண்டிைக மீ தில் ெபான்னி
$கந்த.03085.1
சங்கரன் அருளின் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ைமயும்
புண(ப்பு முன்னி $கந்த.03085.2
ஐங்கரன் ெகாடியாய் நண்ண அகத்தியன் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) என்று
ஓரான் $கந்த.03085.3

இங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பறைவக்கு ஒல்லாம் எய்தியது என்று கண்டான்.
$கந்த.03085.4
கண்டனன் பிள்ைள கரதலம் எடா
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓச்ச $கந்த.03086.1
அண்டருக்கு அலக்கண் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கயமுகத்து அவுண( ெசற்ேறான் $கந்த.03086.2
குண்டிைக அதைனத் தள்ளிக் குளி( புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.)
அன்னான் $கந்த.03086.3
பண்ைடயில் இைசவு ெசய்தான் பாrல் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) பட(தி என்றான்.
$கந்த.03086.4
என்னலும் காஞ்சி தன்னில் எம்பிரான் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஈன்ற
$கந்த.03087.1
அன்ைனதன் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) காட்ட அைழத்திட
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கம்ைப $கந்த.03087.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நதிேபால விண்ணும் ஞாலமும் நடுங்க ஆ(த்துப்
$கந்த.03087.3
ெபான்னி ஆறு உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) தன்னில் ெபாள்ெளனப் ெபய(ந்தது
அன்ேற. $கந்த.03087.4
ெபய(தலும் உைம தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பிள்ைள பிள்ைளயின் உருவம்
நCத்துப் $கந்த.03088.1
பயில் தரு மைறநூல் வல்ல பா(ப்பன_ெப.அ.(பா(ப்பனன்_ெப.)
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ேபால் ெசல்லச் $கந்த.03088.2
சயம் மிகுதவத்தின் ேமேலான் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) அங்கு அதைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03088.3

உயி(முழுதும் அடேவ
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒருவன் ேபால்
உருத்து நின்றான். $கந்த.03088.4
ேதவேனா அவுணன் தாேனா அரக்கேனா திறலின் ேமேலான் $கந்த.03089.1
யாவேனா அறிதல் ேதற்ேறன் ஈண்டு உறு நதிையச் சிந்திப் $கந்த.03089.2
ேபாவேனா சிறிதும் எண்ணா அகந்ைதயன் ேபாலும் அம்மா $கந்த.03089.3
யாவேனா வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) தன்ைன அறிகுவன் விைரவின் என்றான்.
$கந்த.03089.4
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) பின்ன( ஏக ெமய் வழிபாடு ெசய்ேவா(
$கந்த.03090.1
அரந்ைதைய நCக்கும் எம் ேகான் அச்சுறு நCரன் ேபால $கந்த.03090.2
இrந்தனன் ேபாதேலாடும் இருைகயும் கவித்தம் ஆக்கித் $கந்த.03090.3
துரந்தனன் முனிவன் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) துளக்கு உறத்
தாக்க_குைற.எச்.(தாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உன்னி. $கந்த.03090.4
குட்டுவான் துணிந்து ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
குறு முனிக்கு அணியன் ஆகிக் $கந்த.03091.1
கிட்டுவான் விசும்பின் ஊடு கிளருவான் திைசகள் ேதாறும் $கந்த.03091.2
முட்டுவான் பின்பு பாrன் முடுகுவான் அைனயன் ைகக்கும் $கந்த.03091.3
எட்டுவான் ேசயன் ஆகி ஏகுவான் எவ(க்கும் ேமேலான். $கந்த.03091.4
இப்படி முனிவன் சீற்றத்து அலமர யாண்டும் ஏகித் $கந்த.03092.1
தப்பினன் திrதேலாடும் சாலவும் தள(ச்சி எய்திச் $கந்த.03092.2

ெசப்ப அrது இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மாயம்
ெசய்வது என் இனியான் என்னா $கந்த.03092.3
ஒப்பரும் தவத்ேதான் உன்ன எந்ைத அஃது உண(ந்தான் அன்ேற. $கந்த.03092.4
ஓட்டேமாடு உலவும் முன்ேனான் ஒல்ைலயில் தனது ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
$கந்த.03093.1
காட்டினன் முனிவன் காணாக் கதும் எனக்
கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அந்ேதா $கந்த.03093.2
ேகாட்டிப முகேனா ஈண்டுக் குறுகினன் அவைன யாேனா $கந்த.03093.3
ஈட்ெடாடு துரந்ேதன் ெகால் என்று ஏங்கினன் இரங்கு கின்றான். $கந்த.03093.4
இரங்கிய முனிவன் முன்னம் ஏந்தைலப் புைடப்பான்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.03094.1
கரங்கைள எடுத்து வானில் கா( உரும் ஏறு ெவற்பின் $கந்த.03094.2
உரம் கிழித்து அரேவ
நCங்கா_எதி(.ம.வி.எச்.(நCங்கு_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_வி.எச்.குறி.) துரப்பினில்
வழ்வேத
C
ேபால் $கந்த.03094.3
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ெகழு தனாது ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.)
வருந்து_ஏவ.(வருந்து_வி.) உறத் தாக்கல் உற்றான். $கந்த.03094.4
தாக்குதல் புrந்தகாைலத் தாரகப் பிரமம் ஆன $கந்த.03095.1
மாக் கய முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) வள்ளல் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.)
இலா அருளிேனாடு $கந்த.03095.2
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உன் ெசய்ைக என்ைன
நுவலுதி குறிேயாய் என்னத் $கந்த.03095.3
ேதக்கு உறு தமிழ் ேத( வள்ளல் இைனயது ெசப்பு கின்றான். $கந்த.03095.4

அந்தண குமரன் என்ேற ஐய நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) சிரம் ேமல் தாக்கச்
$கந்த.03096.1
சிந்தைன புrந்ேதன் யாதும் ெதளிவு இேலன் அதற்குத் தC(வு $கந்த.03096.2
முந்தினன் இயற்று கின்ேறன் என்றலும் முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03096.3
தந்தியின் முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) வள்ளல் அலமரல் தவி(தி
என்றான். $கந்த.03096.4
என்றலும் தவி(ந்து முன்ேனான் இைண அடி மிைசேய பல் கால் $கந்த.03097.1
ெசன்று-ெசன்று_அ.ெதா.(ெசன்று-ெசன்று_அ.ெதா.) இைறஞ்சி அன்ேனான்
சீ(த்தியது எைவயும் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.03097.2
உன்திறம் உணேரன் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தவற்றிைன உளத்தில் ெகாள்ேளல் $கந்த.03097.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அருள் புrதி என்ன நாயகன் அருளிச் ெசய்வான்.
$கந்த.03097.4
புரந்தரன் எந்ைத பூைச புrதரு ெபாருட்டால் ஈண்டு ஓ( $கந்த.03098.1
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) தரு காம(_ெப.(காம(_ெப.) தண்கா ைவத்தனன் அது நC(
இன்றி $கந்த.03098.2
விைரந்தது ெபாலிவு மாழ்கி ெவறும்_ெப.அ.(ெவறும்_ெப.அ.) துகள்_ெப.(துகள்_ெப.)
ஆதேலாடும் $கந்த.03098.3
இரந்தனன் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ேவட்டு எம்ைம இயல்புடன் வழிபட்டு இந்நாள்.
$கந்த.03098.4
ஆதலின் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ேபால் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) முன்னரும்
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) குடிைக மீ து $கந்த.03099.1

காதலித்து இருந்து ெமல்லக் கவிழ்த்தனம் அதைன ஈண்டுப் $கந்த.03099.2
ேபாதல் உற்றிடவும் ெசாற்றாம் ெபாறாது நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வற்றில் $கந்த.03099.3
யாதும் உட்ெகாள்ேளம் அவ்வாறு இனிது என மகிழ்தும் அன்ேற. $கந்த.03099.4
ஈண்டு நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) புrந்தது எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) இது ஓ( ஆடல் என்ேற $கந்த.03100.1
காண்டும் மால் அன்றி நின்பால் காய் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) ெகாண்ேடம்
அல்ேலம் $கந்த.03100.2
நCண்ட_ெப.எச்.(நCள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசம் சைட எம் ஐயன் ேநயன்
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) எமக்கும் அற்ேற $கந்த.03100.3
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரங்கள் ஈதும் ேகண்
மதி விைரவில் என்றான். $கந்த.03100.4
என்னா இது ெசப்பலும் எம் ெபருமான் $கந்த.03101.1
முன் ஆகியது ஓ( முனிவன் பணியா $கந்த.03101.2
உன்னா( அருள் எய்தலின் உய்ந்தனன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
$கந்த.03101.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாயகேன எனேவ நவில் வான். $கந்த.03101.4
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) பாலினும் அந் ெநடுமால் உணரான் $கந்த.03102.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பாலினுேம தமிேயன் மிகவும் $கந்த.03102.2
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) ஆவது ஒ( தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) அளித்து அருள்
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.03102.3
இன்பால் அது ெவஃகுவன் எப்ெபாழுதும். $கந்த.03102.4
இன்ேன தமிேயன் எனேவ இனி நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) $கந்த.03103.1

முன்ேன நுதலின் முைறயால் இருைக $கந்த.03103.2
ெகான்ேன ெகாடு தாக்குந( தம் குைற தC(த்து $கந்த.03103.3
அன்ேன என வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் ெசய்
எனேவ. $கந்த.03103.4
முத்தண் தமிழ் ேச( முனி ஈது அைறய $கந்த.03104.1
அத்தன் குமரன் அைவ நல்கினம் ஆல் $கந்த.03104.2
இத்தன்ைமயேவ அலது இன்னமும் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.03104.3
சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) தனில்
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசப்பு எனேவ.
$கந்த.03104.4
ெகாள்ளப் படு குண்டிைகயில் குடிைஞ_ெப.(குடிைஞ_ெப.) $கந்த.03105.1
ெவள்ளப் ெபரு நC( மிைச உற்று அடிகள் $கந்த.03105.2
தள்ளக் கவிழ் உற்றது தாரணிேமல் $கந்த.03105.3
எள்ளில் சிறிதும் இலது என்றிடேவ. $கந்த.03105.4
ஊனாய் உயிராய் உலகாய் உைறேவான் $கந்த.03106.1
ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அருள் ெசய் வியன் மா நதிதான் $கந்த.03106.2
ேபானால் அது ேபால் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஒன்று உளேதா $கந்த.03106.3
நான் ஆடிடேவ நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ஆனதுேவ. $கந்த.03106.4
அந்நC(ைம யினால் அடிேயற்கு இவண் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.03107.1
நன்ன C( நைவ அற்றது நல்கு_ஏவ.(நல்கு_வி.) எனேவ $கந்த.03107.2
ைகந் நC(ைமயினால் கடுகின் துைணயாம் $கந்த.03107.3
முந்நC( அயிலும் முனிவன் ெமாழிய. $கந்த.03107.4

காகத்து இயல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கவிழ்த்திட முன் $கந்த.03108.1
ேபாகு உற்ற புதுப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆற்றிைடேய $கந்த.03108.2
மா ைகத்தலம் நCட்டினன் வான்_ெப.(வான்_ெப.) உலவும் $கந்த.03108.3
ேமகத்து_ெப.(ேமகம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைற மால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வழ்ந்தது
C
எனேவ. $கந்த.03108.4
அள்ளிச் சிறிேத புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அம் முனிவன் $கந்த.03109.1
ெகாள்ளப் படு குண்டிைக உய்த்திடலும் $கந்த.03109.2
உள்ளத்ைத நிரப்பி ஒழிந்தது எலாம் $கந்த.03109.3
ெவள்ளத் ெதாடு பா( மிைச ேமவியேத. $கந்த.03109.4
முன் உற்றது ேபால் முனி குண்டிைக நC( $கந்த.03110.1
துன் உற்றது ேமல் ெதாைலயா வைகயால் $கந்த.03110.2
என் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புதுைம என ேநாக்கினன் ஆல் $கந்த.03110.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உற்ற மனத் தவமா முனிேய. $கந்த.03110.4
ேப( உற்றிடும் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபரு நC( அதனில் $கந்த.03111.1
வாrச் சிறிேத வரு குண்டிைகயில் $கந்த.03111.2
பாrத் தனன் இப்படி முற்று உறுவான் $கந்த.03111.3
ஆ( இப்படி வல்லவ( ஆயினுேம. $கந்த.03111.4
அந்தத் திருமால் அயேன முதேலா( $கந்த.03112.1
வந்தித்திடேவ வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ஈந்து அருளி $கந்த.03112.2
முந்து உற்றிடு மூல ெமாழிப்ெபாருள் ஆம் $கந்த.03112.3

எந்ைதக்கு அrேதா இதுேபால் வதுேவ. $கந்த.03112.4
என்ேற நிைனயா இபமா முகவற் $கந்த.03113.1
ெசன்ேற பணியாச் சிறிேயன் குைறயா $கந்த.03113.2
ஒன்று ஏதும் இேலன் உதவு உற்றைன நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.03113.3
நன்ேற கவிழும் நதி நCைரயுேம. $கந்த.03113.4
முந்ேத முதல்வா முழுதும் உன் அருளால் $கந்த.03114.1
அந்ேத அளவும் அளி இல் சிறிேயன் $கந்த.03114.2
உய்ந்ேதன் இனியும் முைன உன்னுழி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.03114.3
வந்ேத அருள் கூ( மறேவல் எனேவ. $கந்த.03114.4
அற்று ஆக என அருள் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயேல
$கந்த.03115.1
சுற்றா வருெதால் பைடேயாடும் எழாப் $கந்த.03115.2
பற்று ஆனவ( நாடு பரம் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.)
$கந்த.03115.3
மற்றாரும் வியப்ப மைறந்தனன் ஏ. $கந்த.03115.4
மைறகின்ற எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) தனில் குறு முனி விம்மிதம் ஆய் மன்
உயி(கள் எங்கும் $கந்த.03116.1
உைறகின்ற தனி முதல்வன் புதல்வன்_ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
ேகாலத்ைத உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03116.2
அைறகின்ற காவிrையக் கண் உற்று நைகத்து ெவகுண்டு அருள்ைக நாடி
$கந்த.03116.3

உைறகின்ற ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) தைன ஒருவித்ெதன் திைச
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒல்ைல ெசன்றான்.
$கந்த.03116.4
ெசற்றாலம் உயி( அைனத்தும் உண்டிடேவ
நிமி(ந்து_வி.எச்.(நிமி(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழலும் சிந்ைத ேமற்ெகாள்
$கந்த.03117.1
பற்றால் அங்கு அது நுக(ந்து நான்முகேன முதேலா( தம் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.)
மா(கள் $கந்த.03117.2
ெபான் தாலி_ெப.(தாலி_ெப.) தைன அளித்ேதான் புகழ்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.)
ேமனிப் புத்ேதள் ைவகும் $கந்த.03117.3
குற்றாலம் ஆவது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வளநகைர குறு முனிவன் குறுகினன்
ஆல். $கந்த.03117.4
அப்பதியில் அச்சுதனுக்கு ஆலயம்_ெப.(ஆலயம்_ெப.) ஒன்று உளது அம்மா
அவனி மீ தில் $கந்த.03118.1
ஒப்பு இலது ஓ( திரு முற்றம்_ெப.(முற்றம்_ெப.) அஃது என்ப( இம்ப( எலாம் உம்ப(
தாமும் $கந்த.03118.2
ெசப்புவ( ஆயிைட தன்னில் அந்தண(கள் அளப்பு இல்ேலா( ெசறிவ( அன்னா(
$கந்த.03118.3
ெமய்ப் படு நூல் முைற கண்டு ேமாகத்தால் தமது மத ேமற்ெகாண்டு உள்ளா(.
$கந்த.03118.4
அன்னவ(கள் எம் ெபருமான் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அடியா( தைமக் காணின்
அழன்று ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03119.1
முன் உறு ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பைகஞ( என
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இகழ்ந்து மற்று

அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தம் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ேநாக்காராய்த்
$கந்த.03119.2
துன் ெநறிேய ேமற் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மைற பயில்ேவா( என்பது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெசால்ேல தாங்கித்
$கந்த.03119.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெநறியும் புrயாது அங்கு இருந்தன( ஆல் அஃது
உண(ந்தான் தமிழ்ந( ேகாமான். $கந்த.03119.4
குறு முனிவன் ஆங்கு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தம்
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குற்றாலம் என்னும்
மூதூ( $கந்த.03120.1
மறுகின் இைடேய நடந்து மாயவன்தன் ஆலயம்_ெப.(ஆலயம்_ெப.) முன்
வருதேலாடும் $கந்த.03120.2
ெநறி வரும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஆலயத்தில் ெசறிகின்ற ைவணவ(கள்
ெநடிது ேநாக்கிச் $கந்த.03120.3
ெசறுந( தைமக் கண்டு பைத பைதப்பா( ேபால் ெவய்து உயி(த்துச் ெசயி(த்துச்
ெசால்வா(. $கந்த.03120.4
ஒல்லாத கண்டிைகயும் நCறும்
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைனயதனால் உலகில்
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) $கந்த.03121.1
எல்லாரும் அறிய ைவய ேமற்ேறானுக்கு அடியவன் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
ஈண்டு ெசல்லச் $கந்த.03121.2
ெசல்லாது_எதி(.ம.வி.எச்.(ெசல்_வி.ஆத்_எதி(.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) ைகத்தலத்தில்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேகாலும் ெகாண்டைன யால் சிறிைய ேபாலும்
$கந்த.03121.3

நில்லாய் எம் ெபருமான் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மாநகரம் அணுகாது
நCங்குக_வியங்.வி.மு.(வங்கு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
C
என்றா(. $கந்த.03121.4
என்றிடலும் ெவகுளாது நைக ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மைற ெநறிைய இகந்து நின்றC( $கந்த.03122.1
துன்றி இவண் உைறகின்றது உணேரன் இத்திறம் எவரும்
ெசான்னா(_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆ(_பட(.பன்.) இல்ைல $கந்த.03122.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ெநறி என்று
வந்ேதன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.)
பான்ைம உண(ேவேனல் நான்_இம் மூதூ( $கந்த.03122.3
ெசன்றிடவும் நிைனேயனால் முனியற்க யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசல்ேவன் என்றான்.
$கந்த.03122.4
ெபாதிய மைல தனில் ஏகும் முனிவன் இது புகன்றிடலும் ெபாறாது
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $கந்த.03123.1
பதி அதனில் வருவதுவும் பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) ஆம் ஈண்டு
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) பட(தி என்ன $கந்த.03123.2
இது சரதம் ெமாழ்ந்தC(கள் ெதால்ேலா(தம் நூல் முைறயும் ஈேத என்னா
$கந்த.03123.3
விதி அருளும் தக்கனா( வழிமுைறேயா( தைம
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசல்வான். $கந்த.03123.4
சிட்ட( புகழ் கயிைல மைல காத்து அருளும் திரு நந்திேதவன் ெசம்ேகழ்
$கந்த.03124.1
மட்டு உறு பங்கயத்து
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நான் முகத்ேதான்
துருவாசன் மைற நூல் யாவும் $கந்த.03124.2

தட்டு அறேவ உண( பிருகு கவுதமன் கண்ணுவ முனிவன் ததCசி இன்ேனா(
$கந்த.03124.3
இட்ட ெபரும் சாபம் எலாம் ெபாய்த்திடுேமா என உன்னி ஏகல் உற்றான்.
$கந்த.03124.4
ஏகல் உறு குறுமுனிவன் உயி(க்கு உயிராய் நின்ேறாைன இகழ்வா( தம்கண்
$கந்த.03125.1
ேமாகம் உறும் அகந்ைதயிைன முதேலாடும் கைளவன் என முன்னி முன்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கந்த.03125.2
ேபாகிய தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மாையயினால் இரதத்தின் ஆவி படு
ெபான்ேன ேபாலப் $கந்த.03125.3
பாகவதம் ஆகுவது ஓ( உருக்
ெகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_படெரா.ஒரு.) கருைணயினால்
பரைவ ேபால்வான். $கந்த.03125.4
ஆள் உைடய நாயகன் பால் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உைடயான் மாயவன்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அடியேன ேபால் $கந்த.03126.1
ேகாள் உைடய மாயத்தான் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ ண்டும் அங்கட்
குறுகேலாடும் $கந்த.03126.2
நCள் இைடயில் வரக் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வயிணவ(கள் எதி(ெசன்று ெநடிது ேபாற்றித் $கந்த.03126.3
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) இைடயில் வழ்ந்திடலும்
C
நாரணனுக்கு ஆக எனச் சாற்றி
நின்றான். $கந்த.03126.4
அடி முைறயின் வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எழும்
ேவதிய( தங்கைள ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அrபால் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) $கந்த.03127.1

முடிவு இைல நும்பால் என்று ெமாழிந்தன( அங்கு அது காண முன்னி வந்தாம்
$கந்த.03127.2
படி அதனில் உமக்கு நிக( யாரும் இைல நுைமக்
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பrசால் யாமும்
$கந்த.03127.3
ெதாட(வு அrய ேப( உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) ெபற்றனம் என்ேற பின்னும்
ெசால்லல் உற்றான். $கந்த.03127.4
முத்திதரு ேப( அழக( திருமைலயின் இைட உற்ேறாம் முன்னம் இன்ேன
$கந்த.03128.1
அத்திகிr தனில் இருப்பச் ெசல்கின்ேறாம் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ெபருமான்
அமரும் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $கந்த.03128.2
இத்தல ேமல் உளது என்ப( அது
பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விருப்பு_ெப.(விருப்பு_ெப.)
உைடேயாம் என்ன அன்ேனா( $கந்த.03128.3
ைகத்தலத்து ஓ( விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) சுட்டி அது திருமால் இருக்ைக எனக்
காட்டல் உற்றா(. $கந்த.03128.4
காட்டுதலும் ைக ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மால்
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மந்திரத்ைதக் கடிது
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03129.1
ஈட்டம் உடன் வலம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கண்ணபிரான் அடி இைணைய இைறஞ்சி ஏத்திப் $கந்த.03129.2
பாட்டில் உறு ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) அடியா( தைம
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இவைர வழிபடுதற்கு
உள்ளம் $கந்த.03129.3
ேவட்டனம் ஆல் மஞ்சனேம முதலியன ெகாண(மின்கள் விைரவின் என்றான்.
$கந்த.03129.4

நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனேவ சில( ஏகித் தூய திரு மஞ்சனமும் நறுெமன்
ேபாதும் $கந்த.03130.1
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) உறு ெசம் சாந்தும் அணித் துகிலும் ஏைனயவும் மரபில்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03130.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முனிவரன் முன்னம்
உய்த்திடலும் அைனயவ( தம் திறத்ைத_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03130.3
இன்று இவைர அருச்சைன ெசய் விதி முைறையப் பா(த்திடுங்கள் யாரும்
என்ேற. $கந்த.03130.4
அறுகுமதி நதி புைனயும் ெசம் சைட எம் ெபருமாைன அகத்துள்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03131.1
சிறுகும் உரு உைடய முனி நாரணனா( திருமுடிேமல் ெசம்ைக ஓச்சி
$கந்த.03131.2
குறுகு குறுகு என இருத்தி ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) அரக்கில் புைன பாைவக் ேகால
மீ தும் $கந்த.03131.3
அறுகு தழல் உற்று என்னக் குைழவித்து ஓ( சிவலிங்க வடிவம் ெசய்தான்.
$கந்த.03131.4
அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) மல(ப் பங்கயனும் நாரணனும் எந்நாளும் அறிய ஒணாத
$கந்த.03132.1
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இலாப் பரம் ெபாருைளத் தாபித்து மந்திரங்கள்
எடுத்துக் கூறித் $கந்த.03132.2
ெதால்ைல உருக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மல(
மஞ்சனேம முதலியன தூய ஆக்கி $கந்த.03132.3
ஒல்ைல தனில் அருச்சிப்பக் காண்டலும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
வந்தண(கள் உருத்துச் ெசால்வா(. $கந்த.03132.4

காயத்தான் மிகச் சிறியன் முப்புரத்ைத நCறு ஆக்கும் கடவுட்கு ஆற்ற $கந்த.03133.1
ேநயத்தான் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விைடேய முன்
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
இகழ நில்லாது ஏகி $கந்த.03133.2
ஆயத்தான் பாகவத வடிவாய் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இச்சமயம் அழித்தான் அந்ேதா $கந்த.03133.3
மாயத்தான் பற்றுமிேனா கடிது என்று குறு முனிைய
வைளந்து_வி.எச்.(வைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகாண்டா(. $கந்த.03133.4
பற்றிடுவான் வைளகின்ேறா( தைம
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எr விழித்துப் பரைவ
தன்பால் $கந்த.03134.1
உற்ற விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) விடுத்தது என முனிவன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
ெவகுளித் தC உய்த்த ேலாடும் $கந்த.03134.2
சுற்றியது சுற்றியவ( தைமப் பின்னும் ெபாறி படுத்தித் துரந்து
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.03134.3
மற்றவ(கள் இrந்ேத தம் பதி இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சிதறின( ஆல் மண்_ெப.(மண்_ெப.) ேமல் எங்கும். $கந்த.03134.4
அன்ேனா(கள் ேபாயிடலும் இன்று முதல் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஈதாயிற்று என்று $கந்த.03135.1
முன்ேனாைன அருச்சித்துப் பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விைட ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதன்பால்
முன்னிச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03135.2
ெபான்ேனாடு மணிவ( அன்றி அருவி இழி_வி.(இழி_வி.) தரு ெபாதியப்
ெபாருப்பில் நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03135.3

மன்ேனா ெமய்த்தவம் புrந்து வற்று
C
இருந்தான் அப்பரமன் மல(த்தாள் உன்னி.
$கந்த.03135.4
பூ விrகின்ற காம(_ெப.(காம(_ெப.) ெபாதும்ப( ேச( ெபாதிய ெவற்பில்
$கந்த.03136.1
தா விr கும்பத்து அண்ணல் வந்திடும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ெசாற்றாம்
$கந்த.03136.2
மா விrகின்ற சாதி வனத்து இைட மல(ப் பூங்காவில் $கந்த.03136.3
காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) ேபாந்தவாறும் ஏனவும் கழறு கின்றாம். $கந்த.03136.4
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) உருக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முன்னம் குண்டிைக
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிள்ைள $கந்த.03137.1
படி மிைச அதைனத் தள்ளப் பட(ந்த காவிrயின் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
$கந்த.03137.2
விடல் அரும் தைளயின் நCக்கி_வி.எச்.(நCக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வியன்
ெநறிப் படுத்தேலாடும் $கந்த.03137.3
அடிகளின் அருளால் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆ( உயி( ேபான்றது அன்ேற. $கந்த.03137.4
பண்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தந்தி ஆேனான் பட( சிைறப் புள்ளாய்த் தள்ளக்
$கந்த.03138.1
குண்டிைக இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நCத்தம் குவலயம்
பட(ந்த பான்ைம $கந்த.03138.2
எண்டருந் தைடயால் வல்ேலான் இரும் கடத்து இட்ட பாந்தள் $கந்த.03138.3
மண்டலத்து ஒருவன் நCப்ப வழிக் ெகாளல் ேபான்றது அன்ேற. $கந்த.03138.4
ஏதத்தின் ஒழுக்கு நCக்கும் இைறவன் நூல் ஒழுக்கும் ெதால்ைல $கந்த.03139.1

ேவதத்தின் ஒழுக்கும் ேநாற்று வட்டிைன
C
அைடயும்_ெப.எச்.(அைட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நCரா( $கந்த.03139.2
ேபாதத்தின் ஒழுக்கும் எம் ேகான் புrதரு கருைண என்னும் $கந்த.03139.3
ஓதத்தின் ஒழுக்கும் என்னக் காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) ஓடிற்று அன்ேற.
$கந்த.03139.4
தள் அரும் பரைவ ஏழும் தரணிையச்
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.03140.1
உள் உறு ெதாட(பு நாடி யாைவயும் ஒருங்கு நண்ணிப் $கந்த.03140.2
ெபாள் எனப் புகுந்தது என்னப் புவி எலாம்
பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆ(த்துத் $கந்த.03140.3
ெதள்ளிதில் கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நCத்தம்
ெதளிகிலாது ஒழுகிற்றாம் ஆல். $கந்த.03140.4
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைரப் புணr_ெப.(புணr_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) திைனத் துைணயாக வாr $கந்த.03141.1
உண்டருள் முனிவன் தC(த்தம் ஒன்றிைன ேவண்டும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
$கந்த.03141.2
அண்ட(தம் ெபருமான் நல்க அன்னவன் கரத்தில் ஏந்தும் $கந்த.03141.3
குண்டிைகப் புனற்கு ேநராக் கூறுதற்கு உவைம உண்ேடா. $கந்த.03141.4
ெதால்ைலயில் குறிேயான் வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.)
துய்க்குேமா இன்னும் என்னா $கந்த.03142.1
வல்ைலயில் தைழகள் பற்றி வாrதி கூவிப் பாrன் $கந்த.03142.2
எல்ைலயில் பட(ந்தது என்ன இைல ெசறி ெபாதும்ப( ஈட்டம் $கந்த.03142.3

ஒல்ைலயில் பrத்து ேமல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடியது ஒலிெகாள்
நCத்தம். $கந்த.03142.4
சந்தமும் அகிலும் சங்கும் தரளமும் கவr தானும் $கந்த.03143.1
சிந்துரத்து எயிறும் ெபான்னும் மணிகளும் திைர ேமல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03143.2
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இழி_வி.(இழி_வி.) நதியின்
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) வருணன் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாருள்கள்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.03143.3
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) தன்பால் ஓச்ச ஏகுதல்
ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாேதா. $கந்த.03143.4
வைர எனும் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ெபான் ேதரும் மதகrத் ெதாைகயும்
மாந்த(_ெப.(மாந்த(_ெப.) $கந்த.03144.1
நிைரகளும் தரங்க மாவும் ெநறிக் ெகாடு மகவான் தன்பால் $கந்த.03144.2
விைரெவாடு ேசறல் சூரன் விண்ணவ(க்கு அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) மீ து
$கந்த.03144.3
ெபாரவிடு தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ேபாவன
ேபான்றது அன்ேற. $கந்த.03144.4
ஆவது ஓ( இைனய வாற்றால் அைலயினால் அகல் வான்_ெப.(வான்_ெப.)
முட்டிக் $கந்த.03145.1
காவதம் பலவாய் ஆன்று காசினி அளந்து கீ ழ்பால் $கந்த.03145.2
ேபாவது ஓ( ெபான்னி நCத்தம் புரந்தரன் இருந்து ேநாற்கும் $கந்த.03145.3
தாவறு வனத்தில் ேபாதா( தண்டைல புகுந்தது அன்ேற. $கந்த.03145.4
ஓடு நC( நCத்தப் ெபான்னி ஒல்ைலயில் காம(_ெப.(காம(_ெப.) காவில் $கந்த.03146.1

பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) உற வருதேலாடும் ேபதுறு மகவான் காணா $கந்த.03146.2
ஆடினான் நைகத்தான் எம் ேகான் அருச்சைன முடிந்தது என்று $கந்த.03146.3
பாடினான்_வி.மு.(பாடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) முதல்வன் தாைளப்
பரவினான் பட(ச்சி தC(ந்தான். $கந்த.03146.4
சீrைன அகற்றி நCங்காத் திருவிைன மாற்றித் ெதால்ேப( $கந்த.03147.1
ஊrைனக் கவ(ந்து தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஓ( உயிருக்கும் இறுதி
நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.03147.2
சூரைன ெவன்றால் என்னத் ெதாைலவு இலா மத(ப்பு மிக்கான் $கந்த.03147.3
ஆரவன் உளத்தில் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உவைகைய அைறதற் பாலா(. $கந்த.03147.4
பாடு உறு ெபான்னி நCத்தம் பாய்தலும் மகவாேன ேபால் $கந்த.03148.1
வாடு உறுகின்ற தண்கா வல்ைலயில் கிள(ச்சி எய்தி $கந்த.03148.2
ஆடுறு பசி ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) உற்ேறா( அரும்
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அமி(தம்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03148.3
கூடுற நுக(ந்தால் என்ன குளி(ப்ெபாடு தளி(த்தது அன்ேற. $கந்த.03148.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) நிைறகின்ற ெகாண்மூ வா( துளி
தைலஇய_ெப.எச்.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்ைறக் $கந்த.03149.1
கான் நிைற மரனும் பூடும் வல்லியும் கவின்றால் என்ன $கந்த.03149.2
ேமல் நிைற அைடகள் மல்கி விrதரு சிைனயும் ேபாதும் $கந்த.03149.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) நிைற கின்றது அம்மா சதமகன் வள(த்த பூங்கா.
$கந்த.03149.4

வானிலம் அளவிட வள(ந்த_ெப.எச்.(வள(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புன்ைனகள் $கந்த.03150.1
ஆனைவ முழுவதும் அரும்புகின்றன $கந்த.03150.2
தூ நைக நிலத்தில்_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.)
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ெதாைடயல் ெமய்யுைட $கந்த.03150.3
நCல்_ெப.அ.(நCலம்_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) மாயவன் நிைலஇயது
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல். $கந்த.03150.4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) உறு பாசைட தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) புன்ைனகள்
$கந்த.03151.1
கண் உறு வியன் சிைன கவினப் பூத்தன $கந்த.03151.2
எண் உறு தாரைக ஈண்டி ெமாய்த்திட $கந்த.03151.3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உறு முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) இனம் விளங்கிற்று என்னேவ.
$கந்த.03151.4
பண்படும் அளி இனம் பயில் உறாதன $கந்த.03152.1
சண்பக அணிமரம் தயங்கிப் பூத்தன $கந்த.03152.2
எண்படு தபனியத்து இயன்ற ேபாதிைன $கந்த.03152.3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) படு தருக்ெகாடு
ேமவல்_ெதா.ெப.(ேமவு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேபான்றேவ. $கந்த.03152.4
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) படலம் ெதாடும் புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.)
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பாடலம் $கந்த.03153.1
வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) பட மல(ந்த_ெப.அ.(மல(ந்த_ெப.அ.) பூ விழுெமன்
வண்டினம் $கந்த.03153.2
அயல் பட ஊதுவான் வயந்தக் கம்மியன் $கந்த.03153.3

ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) படு மணிச்சிறு சின்னம் ேபாலும்
ஆல். $கந்த.03153.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெதாட( மதி கதி( மிளிரும் தாரைக $கந்த.03154.1
கண்டிட ைவகலும் கணிப்பில் கண்ணடி $கந்த.03154.2
மண்டல நிைரத்து_வி.எச்.(நிைர_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மண்_ெப.(மண்_ெப.) மாது ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எனக் $கந்த.03154.3
ெகாண்டைல அளவிய ேகாங்கு_ெப.(ேகாங்கு_ெப.) பூத்தேவ. $கந்த.03154.4
மா மல(க் ெகான்ைறயும் மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
பூைவயும் $கந்த.03155.1
தாம் இருபுைட உறத் தளி(த்த ெசய்யமா $கந்த.03155.2
ேதாமறு பரம் சுட(த் ேதாற்றம் ேபான்றேவ. $கந்த.03155.4
ஆதவன் மீ து ேபாய் அைசயும் தாைழகள் $கந்த.03156.1
ேமதகு பாைளகள் மிைச தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றன
$கந்த.03156.2
பூதலம் அணங்கினா( புைனய_குைற.எச்.(புைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நCட்டிய_ெப.எச்.(நCட்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.03156.3
ேகாது அறு நித்திலக் ேகாைவ ேபான்றேவ. $கந்த.03156.4
வச்சிர ேமனிய வைர ெகாள் காட்சிய $கந்த.03157.1
பச்சிளம் பூகம் ெவண்பாைள கான்றன $கந்த.03157.2
நச்சுறு ேசாைலயா நங்ைகக்கு எண் இலா( $கந்த.03157.3
எச்சம் இல் சாமைர இரட்ட ஏந்தல் ேபால். $கந்த.03157.4
ேமல் திகழ் ெசம்கர வரம்_ெப.(வ
C
ரம்_ெப.)
C
ஆனைவ $கந்த.03158.1

ஆற்றவும் சிைன ெதாறும் அரும்பு கின்றன $கந்த.03158.2
நால் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) உைட நாதற்கு
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) $கந்த.03158.3
ஏற்றிய மணிச் சுட( என்னல் ஆயேத. $கந்த.03158.4
அல் இைட அன்றிேய அல(ந்த மாலதி $கந்த.03159.1
வல்லிகள் தரு ெவனும் மகிழ்ந( தங்கைளப் $கந்த.03159.2
புல்லுவ பகலினும் ெபாருந்துேமா எனா $கந்த.03159.3
முல்ைலகள் மல(ந்தன முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) ெசய்வேபால். $கந்த.03159.4
ஆசறு வாவியில் அல(ந்த காவிகள் $கந்த.03160.1
பாசைட இைட இைட பரவு கின்றன $கந்த.03160.2
ேதசு உறு தரு நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) திருவில்
துஞ்சிய_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.03160.3
வாசவன் விழிகளின் மல்கு கின்றேவ. $கந்த.03160.4
ெதால்ைலயின் முைறெநறி ஒருவித்து ஓயேமல் $கந்த.03161.1
வல்ைலயில் அங்கிகள் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்று
ஆல் என $கந்த.03161.2
அல்லியும் ேசயன அரத்த ஆம்பலும் $கந்த.03161.3
புல்லிய கிடங்கினில் ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பூத்தேவ. $கந்த.03161.4
பாய் இரும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கயம்
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாசைட $கந்த.03162.1
ஆயின இைட இைட அவிழ்ந்த பங்கயச் $கந்த.03162.2

ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) அல( வண்டினம் திைளப்பச் ேச(வன $கந்த.03162.3
காெயr புைகெயாடு கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) புக்கேபால். $கந்த.03162.4
எண்ணும் இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தருக்களும் ெகாடியும் ஏனவும்
$கந்த.03163.1
கண் உற மல(வதும்
அரும்பும்_ெப.எச்.(அரும்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காட்சியும்
$கந்த.03163.2
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) அது எற்று எனின் மாைலச் ெசக்கரும் $கந்த.03163.3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உறும் உடுக்களும் விரவிற்று
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல். $கந்த.03163.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) மகிழ்வுற இைனய பான்ைமயால் $கந்த.03164.1
நந்தன வனம் எலாம் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) பூத்தலும் $கந்த.03164.2
அந்த நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) மல( ெகாேட ஆதிக்கு அன்பினால் $கந்த.03164.3
முந்துறு பூசைன முயல முன்னினான். $கந்த.03164.4
விடியல்_ெப.(விடியல்_ெப.) ைவகைற_ெப.(ைவகைற_ெப.) தனின் ேமவி
வண்டுேதன் $கந்த.03165.1
புைட உறு முன்னேர புைர இலாதது ஓ( $கந்த.03165.2
கடி மல( ெகாய்தனன் ெகாண(ந்து கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $கந்த.03165.3
அடிகளில் விதி முைற அருச்சித்தான் அேரா. $கந்த.03165.4
அப்ெபரு நாண்முதல் ஆதி அண்ணைல $கந்த.03166.1
இப்படி அருச்சைன இயற்றி ைவகலும் $கந்த.03166.2
ஒப்பற ேநாற்றேரா உம்ப( ேகாமகன் $கந்த.03166.3

ைவப்பு_ெப.(ைவப்பு_ெப.) உறு சண்பக வனத்தின் ைவகினான். $கந்த.03166.4
அந் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அதனில் அவுண(க்கு இைற ஏவல் $கந்த.03167.1
தன்னான் மிகவும் தள(ந்து சிலேதவ( $கந்த.03167.2
எந் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புன்ைம எைம நCங்கும் என்று
இரங்கிப் $கந்த.03167.3
ெபான் நாடு விட்டுப் புவிதன்னில் ேபாந்தனேர. $கந்த.03167.4
தCம்_ெப.அ.(தCம்_ெப.அ.) தமிழின் ைவப்பு_ெப.(ைவப்பு_ெப.) ஆன ெதக்கிண
ேதயநண்ணி $கந்த.03168.1
மாந்த(_ெப.(மாந்த(_ெப.) புகழ் காழி வனம் ேபாந்து வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.)
தம் $கந்த.03168.2
ேவந்துதைனக் கண்டு விைர நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) மல( அடிக் கீ ழ்ப் $கந்த.03168.3
ேபாந்து பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
புகழ்ந்து_வி.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புகல்கின்றா(. $கந்த.03168.4
ஒன்ேற தருமம் ஒழிந்து புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) எலாம் $கந்த.03169.1
ெசன்ேற அடுகின்ற தC அவுண( தம் துடக்கில் $கந்த.03169.2
அன்ேற எைம விட்டு அகன்றாய் உனக்கு இதுவும் $கந்த.03169.3
நன்ேற எைம ஆளும் நாயகனும் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அன்ேறா. $கந்த.03169.4
ேகாட்டுக் களிற்ேறாடும் ேகாள் அr ேயாடும் புவிைய $கந்த.03170.1
வாட்டு உற்றிடும் சூர வல்லியத்தின் வன் சிைறயில் $கந்த.03170.2
ஈட்டு உற்ற ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) எனும் பசுக்கள்_ெப.(பசுக்கள்_ெப.) தம்ைம
எலாம் $கந்த.03170.3
காட்டிக் ெகாடுத்துக் கரந்தது என்ெகால் காவலேன. $கந்த.03170.4

ஏனம் பசு_ெப.(பசு_ெப.) மான் இரைல மைர
படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.03171.1
ஊனும் வடியும் ஒலி கடலின் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) பல $கந்த.03171.2
மீ னும் சுமந்து விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) அசுர(க்கு ஏவல்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03171.3
மானம் குைலந்து மறந்ேதாம்_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓம்_தன்.பன்.)
மைறகளுேம. $கந்த.03171.4
ைமயா( களத்தா( வரம்_ெப.(வரம்_ெப.)
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சூரனுக்குச் $கந்த.03172.1
ெசய்யாத_எதி(.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆத்_எதி(.ம.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏவல் எலாம்
ெசய்ேதாம் ெநறி நCதி $கந்த.03172.2
எய்யாத மானம் இைவ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
இழந்ேதாம் $கந்த.03172.3
ஐயா மிகவும் அலுத்ேதாம் அலுத்ேதாேம. $கந்த.03172.4
முந் நாளும் தந்தி முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அவுணன் ஏவல்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03173.1
பல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உழன்ேறாம் பரம( அது தC(த்தா( $கந்த.03173.2
பின் நாளும் சூரன் ெபய(த்தும் எைம
வருத்த_குைற.எச்.(வருத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.03173.3
இந் நாடு இrந்ேதாம் இனித்தான் முடியாேத. $கந்த.03173.4
எந்நாளும் உன்ைனப் புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) என்று
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வியாந் $கந்த.03174.1
துன்னா அவுணரால் ேசா(ந்து துய( உழப்ப $கந்த.03174.2
உன்னா உயி( காத்து ஒளித்து இங்கு இருந்தைனயால் $கந்த.03174.3

மன்னா உனக்குத் தகுேமா வைச அன்ேறா. $கந்த.03174.4
சூரன் முதலாச் ெசாலப் பட்ட ெவவ்வசுர( $கந்த.03175.1
வரம்_ெப.(வ
C
ரம்_ெப.)
C
குைலந்து விளிவதற்கும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
வுலகில் $கந்த.03175.2
ஆரும் பழிக்கத் திrகின்ேறாம் ஆகுலங்கள் $கந்த.03175.3
தCரும்_ெப.எச்.(தC(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) படிக்கும்
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஒன்று ெசய்வாேய. $கந்த.03175.4
என்னாப் பலவும் இயம்பி இரங்குதலும் $கந்த.03176.1
மன் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மகவான் மாற்றம் அைவ
ேகளா $கந்த.03176.2
அன்னா( மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆகுலத்ைதக் கண்டு
ெநடிது $கந்த.03176.3
உன்னா அயரா உயிரா உைரக் கின்றான். $கந்த.03176.4
மாைய உதவ வருகின்ற ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சூரன் $கந்த.03177.1
தCய ெபரு ேவள்வி ெசய்யத் ெதாடங்கும் அன்ேற $கந்த.03177.2
ேபாய நமது உrைம_ெப.(உrைம_ெப.) ெபான்
நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேதாற்றனம் என்று
$கந்த.03177.3
ஓயும் உண(வால் உமக்கு அங்கு உைரத்திலேனா. $கந்த.03177.4
அற்ேற மகம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அமலன் தரும்
வரங்கள் $கந்த.03178.1
ெபற்ேற நமது ெபரும் பதமும் ைகக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03178.2

சற்ேறனும் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) இல்லாத் தானவ( ேகான் தாழ்வான
$கந்த.03178.3
குற்ேறவைல நம்பால்
ெகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_படெரா.ஒரு.) குவலயத்ேத.
$கந்த.03178.4
நCள் வாrதியின் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) பல சுமந்து
$கந்த.03179.1
தாழ்வாம் பணி பிறவும் ெசய்தும் தள(ந்து உலகில் $கந்த.03179.2
வாழ்வாம் எனேவ மதித்து இருந்ேதாம் மற்றது அன்றி $கந்த.03179.3
சூழ்வால் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தCைம சூரபன்மன் உன்னினேன. $கந்த.03179.4
என்ேன அத்தCைம எனேவ
வினவும்_ெப.எச்.(வினவு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கால் $கந்த.03180.1
ெபான்ேன அைனய புேலாமைசையப் பற்றுதற்கும் $கந்த.03180.2
ெகான்ேன எைனயும் ெகாடும் சிைறயில் ைவப்பதற்கு $கந்த.03180.3
முன்ேன நிைனந்தான் முைற இல்லாத் தCேயாேன. $கந்த.03180.4
ஆன ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) உன்னி அனிகம் தைன
நம்பால் $கந்த.03181.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உலகில் உய்ப்ப மதியால் அஃது
உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03181.2
நானும் இவளும் நடு நடுங்கி அச்சு உற்று $கந்த.03181.3
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) கரந்து
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விண்ைண நCங்கினம் ஆல்.
$கந்த.03181.4
மீ னும் வடியும் வியன் தைசயும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) சுமந்த $கந்த.03182.1

ஈனம் அது அன்றி ஈது ஓ( பழி சுமக்கின் $கந்த.03182.2
மானம் அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வருேம அது அன்றித்
$கந்த.03182.3
தCனம் உறு சிைறயும் தCராது-எதி(.ம.வி.எச்.(தC(_வி.+ஆத்_எதி(.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்திடுேம. $கந்த.03182.4
ெவய்யவ( தம் வன் சிைறயின் வழின்
C
முடிவு இல்லா $கந்த.03183.1
ஐயன் அடிகள் அருச்சித்து யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.03183.2
உய்ய அவுண( உயி( இழப்ப மா தவத்ைதச் $கந்த.03183.3
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெநறி உண்ேடா எனச்
சிந்ைத ெசய்தனேன. $கந்த.03183.4
சிந்ைத அதனில் இைனய ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) உன்னி
$கந்த.03184.1
அந்தம் அறு துயரத்து ஆழும் நுைம விட்டு $கந்த.03184.2
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புவியின்
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முக்கண் $கந்த.03184.3
எந்ைத அடிகள் அருச்சித்து இருந்தனேன. $கந்த.03184.4
அல்லல் புrயும் அவுண( பணியால் வருந்தித் $கந்த.03185.1
ெதால்ைல உள ேமன்ைம எலாம் ேதாற்றனேம மற்று இனி
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) $கந்த.03185.2
எல்லவரும் ெவள்ளி மைலக்கு ஏகி இைறவனுக்குச் $கந்த.03185.3
ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நமது துய( அகற்றிக்
ெகாள்ேவாேம. $கந்த.03185.4

வம்மின் என உைரப்ப வாேனா( அது ேகளா $கந்த.03186.1
ெவம்மின் அது கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வியன்
கண்டகி எனவும் $கந்த.03186.2
அம்ெமன் மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) எனவும் ஆடி நைக
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03186.3
தம்மின் மகிழ்ந்து மத(ப்பிெனாடு சாற்றல் உற்றா(. $கந்த.03186.4
ேகாவுநC எங்கள் குரவனும் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ேதசிகன்
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.03187.1
ேதவும் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ேமல் ஆம் திருவும் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
ெசய்தவம் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.03187.2
ஆவி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) மற்ைற அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இன்ப துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) $கந்த.03187.3
யாவும் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ஆகில்
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) ஓ( குைற உண்ேடா. $கந்த.03187.4
பா(த்துப் பணித்த பணி ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) தன்ைன $கந்த.03188.1
ஏத்தித் திrதல் எமக்குக் கடன்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.03188.2
நCத்துத் துயர ெநறி உறுத்தி எம்ைம என்றும் $கந்த.03188.3
காத்துப் புரத்தல் உனக்குக் கடன் ஐயா. $கந்த.03188.4
ேதார அவுண( திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) தன்ைன முன் தடிந்தாய் $கந்த.03189.1
சூராதிய( அயிரும் ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெநறி சூழ்கின்றாய் $கந்த.03189.2
பா( ஆள்பவ(க்கும் பல முனிவ(க்கும் சுர(க்கும் $கந்த.03189.3

ஆராயின் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அன்றி யாேர துைண ஆவா(. $கந்த.03189.4
ஆதலால் எங்கள் அலக்கண் அகற்றிடுவான் $கந்த.03190.1
காதலாய் அத்தன் கயிைலக்கு எைமக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03190.2
ேபாது நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என்னப் புரந்தரனும் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என்று
$கந்த.03190.3
ேகாது இலா உள்ளத்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சூழ்ச்சி ெகாண்டனேன.
$கந்த.03190.4
ஆவது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காைல_ெப.(காைல_ெப.) அமர( ேகான்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) எழுந்து $கந்த.03191.1
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) தைம ேநாக்கிச் சிறிது இங்கு இருத்தி( என $கந்த.03191.2
ஏவைரயும் அம் கண் இருத்தி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
ஏகிப் $கந்த.03191.3
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) அயிராணி பாங்க( அணுகினேன. $கந்த.03191.4
அன்னம் ெபாருவு நைடயாள் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) வரலும் $கந்த.03192.1
முன் அங்கு எதிரா முைறயால் பலமுைறயும் $கந்த.03192.2
ெபான் அம் கழல் இைணையப் பூண்டு
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எழC இ $கந்த.03192.3
என் இங்கு ஒ( எண்ணம் உடன் ஏகிற்று இைற என்றாள். $கந்த.03192.4
அம்ெமாழிையக் ேகளா அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) உைர
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.03193.1
ெவம்ைம புr சூரன் வியன் பணியாேல
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03193.2

எம்ைம அைடந்தா( இைனய சில ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) $கந்த.03193.3
தம்முன் இட( பலவும் சாற்றி இரங்கினேர. $கந்த.03193.4
அன்னா( மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆகுலமும்
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) துயரும் $கந்த.03194.1
ெபான் ஆ( சைட முடி எம் புண்ணியற்குத் தாம்புகலின் $கந்த.03194.2
இந் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அவுண(க்கு இறுவாய் தைனப் புrந்து $கந்த.03194.3
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உrைம_ெப.(உrைம_ெப.)
அளிப்பன் எனும் துணிவால். $கந்த.03194.4
ஆகின்ற துன்பத்து அழலால் பைத பைதத்து $கந்த.03195.1
ேவகின்ற சிந்ைத வியன் அமர( தம் உடன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
$கந்த.03195.2
பாெகான்று தCம்ெசால் உைம பாகன் பனிவைரக்குப் $கந்த.03195.3
ேபாகின்ேறன் ஈது புகலுதற்கு வந்தனேன. $கந்த.03195.4
என்னும் ெபாழுதில் இட( உற்று இகல் வாளி $கந்த.03196.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அங்கம் மூழ்கத் தள(ந்து வழ்
C
மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) என $கந்த.03196.2
அன்னம் ெபாருவு நைடயாள் அயிராணி $கந்த.03196.3
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) திருமுன் மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.) உற்று
வழ்ந்தனேள.
C
$கந்த.03196.4
வழ்ந்தாள்_வி.மு.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட(.ஒரு.)
C
தrக்க அrதாம்
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) துய(க்
கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கந்த.03197.1

ஆழ்ந்தான் தனது அறிவும் அற்றான் பிrயாது $கந்த.03197.2
வாழ்ந்தாள் என் ெசய்வாள்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆள்_பட(.ஒரு.)
மகவான் அது கண்டு $கந்த.03197.3
தாழ்ந்து ஆகுலத்ேதாடு எடுத்தான் தடக்ைகயால். $கந்த.03197.4
ஆ(வெமாடு ைகயால் அைணத்ேத அவைளத் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
$கந்த.03198.1
ஊரு மிைச ஏற்றி உண(ச்சி வரும் பான்ைம எலாம் $கந்த.03198.2
ேசர ஒருங்கு ஆற்றச் சிறிேத ெதளிவுற்றாள் $கந்த.03198.3
காrன் மலிகின்ற மின் ேபாலும் காட்சியினாள். $கந்த.03198.4
சிந்ைத மயக்கம்_ெப.(மயக்கம்_ெப.) சிறிது
அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதற்றம்
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) $கந்த.03199.1
முந்ைத இட( வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முற்றும் தைனச்
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.03199.2
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மடமான் அது ேபாழ்தில்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உள்ளம் $கந்த.03199.3
ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நடுங்கி இைனய
நுவல்கின்றாள். $கந்த.03199.4
ெபான் நாடு விட்டுப் புவியின் வனத்து இருந்து $கந்த.03200.1
முன்னா( அருள் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உவப்பு
உற்று ேமவினன் ஆல் $கந்த.03200.2
என் ஆ( உயிேர எைன நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) பிrவாேயல் $கந்த.03200.3
பின்னா( துைண யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) பிைழக்கும் ெநறி உண்ேடா.
$கந்த.03200.4

வாகத்து ேநமிக்கும் வான்பாடு புள்ளினுக்கும் $கந்த.03201.1
ேமகத் திறமும் வியன் மதியும் ஆவது ேபால் $கந்த.03201.2
நாகத்து உைறேவா(க்கு நாயகேம நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அலது என்
$கந்த.03201.3
ேசாகத்ைத நCக்கித் துைண ஆவா( ேவறு உண்ேடா. $கந்த.03201.4
அன்றி உைனப் பிrந்தும் ஆவிதைனத்
தாங்க_குைற.எச்.(தாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ேலன் $கந்த.03202.1
என்றிடினும் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) யாரும்
துைண இல்ைல $கந்த.03202.2
ஒன்று ெநறி நCதி உணராத தC அவுண( $கந்த.03202.3
ெசன்றிடுவ( நாளும் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) கண்டால் தCங்கு அன்ேறா.
$கந்த.03202.4
நCடு புகழ்ேச( நிருத( ேகான் சூழ்ச்சியினால் $கந்த.03203.1
ேதட அrய ெபான் உலகச்
ெசல்வத்ைத_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) விட்டு இந்தக்
$கந்த.03203.2
காடு தனில் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கரந்து
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrந்து $கந்த.03203.3
பாடு படும் ஆறும் பழிக்கு அஞ்சிேய அன்ேறா. $கந்த.03203.4
தCய அவுண( திrவ( அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) சிறிய( $கந்த.03204.1
மாைய பல பலவும் வல்லா( பவம் அல்லால் $கந்த.03204.2
ஆய தருமம் அறியா( பழிக்கு அஞ்சா( $கந்த.03204.3
நCயும் அஃது உணராய் அன்ேற ெநடுந்தைகேய. $கந்த.03204.4

உன் அன்புைடய ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மகனும் இங்கு இல்ைல $கந்த.03205.1
துன்னும் சுரரும் இல்ைல ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) களிற்றின் ேவந்தும்
இல்ைல $கந்த.03205.2
பின் இங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மாதரும் இல்ைல ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.)
ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) $கந்த.03205.3
தன்னம் தனி இருக்க அஞ்ேசேனா தக்ேகாேன. $கந்த.03205.4
பல்லாறு ஒழுகிப் பவம் ெசய் அவுண( எனும் $கந்த.03206.1
ஒல்லா( எைனக் காணின் ஓடி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பற்றின( ேபாய் $கந்த.03206.2
அல்லாதன புrவ( ஆனால் அைனய பழி $கந்த.03206.3
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உன்பால் அன்றி யா( கண்ேண ெசன்றிடுேம.
$கந்த.03206.4
மன்ேன இது ஓ( துணிவு உைரப்பன் மன் உயி(
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03207.1
இன்ேன தமிேயன் இேரன் உலகில் யாவைரயும் $கந்த.03207.2
முன்ேன பைடத்து_வி.எச்.(பைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
முக்கண( தம் ெவற்பினுக்கு உன் $கந்த.03207.3
பின்ேன வருேவன் ெபய(வாய் என உைரயா. $கந்த.03207.4
பின் தாழ் குழலி ெபரும் துயரத் ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) எழுந்து $கந்த.03208.1
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட(.ஒரு.) இைற உன்னி ேநயத் ெதாடு
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03208.2
நன்றால் உனது திறன் என்று நாக( இைற $கந்த.03208.3

ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ(வம் ஓடு அவைளப்
புல்லி இது ெசப்புகின்றான். $கந்த.03208.4
வாராய்_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) சசிேய வருந்ேதல் அமர(
உடன் $கந்த.03209.1
காரா( களத்ேதான் கயிைலக்கு யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ேபானால்
$கந்த.03209.2
ஆராய்ந்து நின்ைன அளிப்பவ( அற்றால் அன்ேறா $கந்த.03209.3
ேப( ஆ(வேமாடு எனது பின் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) வருவதுேவ. $கந்த.03209.4
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சைடேமல்
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மதிக் ேகாடு புைன $கந்த.03210.1
துய்யவனும் ேவைலத் துயின்ேறானும்
ேச(ந்து_வி.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.03210.2
ஐயன் எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) ஓ( அரண் ஆகிேய இருக்க
$கந்த.03210.3
ைநயல் முைற ஆேமா நங்காய் நவிலுதியால். $கந்த.03210.4
ஏெவன்ற கண் மடவாய் ஈசன் அருள் அன்ேனாைன $கந்த.03211.1
வா என்று அளியால் வழுத்தி_வி.எச்.(வழுத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) உன்னின் இங்ேக $கந்த.03211.2
ேமவும் கயிைலயில் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வரும் துைணயும்
$கந்த.03211.3
கா என்று உைன அவன்பால் ைக அைடயா
நல்குவன்_வி.மு.(நல்கு_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) ஆல். $கந்த.03211.4

ஆற்றல் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) உைடய ஐயேன நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
தன்ைனப் $கந்த.03212.1
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அருள்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாருந்துதி ஆல் ஈண்டு
என்று $கந்த.03212.2
ேதற்றுதலும் அன்னான் சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) எவன் ெகால் ெசப்புக எனக்
$கந்த.03212.3
ேகால் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) ேகள் என்னா அமேரசன் கூறுகின்றான். $கந்த.03212.4
முன்னம் பரமன் அருள் இன்றி முகுந்தன் ஆதி $கந்த.03213.1
மன்னும் சுர(தானவ( ேவைல மதித்த ேவைலக் $கந்த.03213.2
கன்னம் கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) வந்துழிக் கா(
இனங்கள் $கந்த.03213.3
துன்னும் ெபாழுதில் குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) ேபால் துணுக்கு உற்று இrந்தா(.
$கந்த.03213.4
அண்ணல் கயிைலக் கிrதன்னில்
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசம் தC $கந்த.03214.1
வண்ணத்து அமலன் அடி ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வருந்தல்_ெதா.ெப.(வருந்து_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) என்ேற $கந்த.03214.2
உண்ணற்கு அrய ெபரும் நஞ்சிைன உண்டு காத்துக் $கந்த.03214.3
கண்ணற்கும் ஏைனயவ(க்கும் இைவ கட்டு உைரப்பான். $கந்த.03214.4
இன்னும் கைடமின் அமுதம் எழும் என்று கூற $கந்த.03215.1
அந் நின்றவ( பால் கடலின் கண்
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முன்ேபால் $கந்த.03215.2
பின்னும் கைடந்தா( இபமா முகப் பிள்ைள தன்ைன $கந்த.03215.3

முன்னம் வழிபட்டில( வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முடிவது
ஓரா(. $கந்த.03215.4
என் நாயகற்கு வழிபாடு
இயற்றாத_எதி(.ம.ெப.எச்.(இயற்று_வி.+ஆத்_எதி(.ம.+அ_ெப.எச்.குறி.) நCராற்
$கந்த.03216.1
ெகான்னா( கடலின் நடு மத்தங் குைலந்து
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
$கந்த.03216.2
பல் நாக( ைவகும் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அப்பான்ைம
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03216.3
அன்னாைன அ(ச்சித்தன( அச்சுதன் ஆதி ஆேனா(. $கந்த.03216.4
ஆராதைன ெசய்துழி மந்தரம் ஆதி ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கந்த.03217.1
ேபரா அருளால் பிலம் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபய(ந்து_வி.எச்.(ெபய(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முன் ேபால் $கந்த.03217.2
வாரா நிைல ெபற்றிடேலாடு மகிழ்ந்து ேபாற்றிக் $கந்த.03217.3
காரா( திருமால் முதேலா( கடைலக் கைடந்தா(. $கந்த.03217.4
கைடகின்று உழிச் ெசம் மதியாம் எனக் காம(_ெப.(காம(_ெப.) ெசம்ெபான்
$கந்த.03218.1
அைடகின்ற கும்பத்து எழுந்திட்ட அமுதம் அங்கண் $கந்த.03218.2
மிைடகின்ற ெதால்ைலச் சுர( தானவ( யாரும் ெவஃகி $கந்த.03218.3
உைடகின்ற ேவைல என ஆ(த்தன( ஒல்ைல சூழ்ந்தா(. $கந்த.03218.4
எம்மால் இது வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளதால் எமக்ேக
இது என்ேற $கந்த.03219.1
தம் ஆைசயினால் சுர( தானவ( தம்மின் மாறாய்த் $கந்த.03219.2

ெதம்மானம் உடன் ெபார உன்னலும் தC(வு
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03219.3
அம்மால் விைரவின் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேமாகினி ஆயினாேன. $கந்த.03219.4
மூலம் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விடம்_ெப.(விடம்_ெப.)
ேபால் அழல் மூண்டிடாமல் $கந்த.03220.1
நCலம்_ெப.(நCலம்_ெப.) பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பிற(_ெப.(பிற(_ெப.) அச்சு உற ேந(ந்திடாமல் $கந்த.03220.2
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ(
சுர( தானவ( நச்ச ஆங்கு ஓ( $கந்த.03220.3
ஆலம் பிறந்தது என ேமாகினி ஆகி நின்றான். $கந்த.03220.4
ேசணா( உலகில் புவிதன்னில் திைசயில் எங்கும் $கந்த.03221.1
காணாத அப்ெபண் உருக் கண்டன( காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ைகமிக்கு $கந்த.03221.2
ஊணா( அமுதம் தைன விட்டு முன் ஒன்று கண்ேடா( $கந்த.03221.3
மாண் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல்ெபாருள் கண்டு என
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சூழ்ந்தா(. $கந்த.03221.4
ெமய்த்தாமைரேய முதல் ஆய விசிக நான்கும் $கந்த.03222.1
உய்த்தான் மதேவள் அதுகாைல உலப்பில் காமப் $கந்த.03222.2
பித்தாய் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ஆகிப்
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) மாலாய் $கந்த.03222.3
அத்தாருக மா முனிேவாrனும் ஆ(வ மிக்கா(. $கந்த.03222.4
எண்ணா அவுண( ெதாைக அல்லைத எந்ைத மாயம் $கந்த.03223.1
உண்ணாடு வாேனா(களும் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) மயல் உற்று நின்றா(
$கந்த.03223.2

மண்_ெப.(மண்_ெப.) ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) தன்னில் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ஆைசயின் மாய வாழ்க்ைகப் $கந்த.03223.3
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.)
நCங்கல்_ெதா.ெப.(நCங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) எளிேதா ெபrேயா( தமக்கும்.
$கந்த.03223.4
பூண்டு உற்ற ெகாங்ைகப் ெபாலன் ேமாகினி ஆன புத்ேதள் $கந்த.03224.1
ஆண்டு உற்றவ( தங்கைள ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அமைர நCங்கும் $கந்த.03224.2
ஈண்டு உற்றனன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அமுதும் உளது ஏது நCவி(
$கந்த.03224.3
ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) உற்றது உம்பால் உறக் ெகாண்மின் விைரவின்
என்றான். $கந்த.03224.4
மால் ஆனவன் அங்கு அது கூற மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) திrந்து $கந்த.03225.1
ேநாலாைமயினால் இறக்கின்றவ(
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எங்கள் $கந்த.03225.2
பாலாவது நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என முன் வரும் பான்ைம நாடி $கந்த.03225.3
ேமல் ஆம் அமுேத எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) என்றன(
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உேளா(கள். $கந்த.03225.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) நாடவ( நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அமுதம் ெகாடு மாைய
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03226.1
ேபானா( ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சா( அவேராடு ெபாருத தCேயா( $கந்த.03226.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஆ( ெமாழி ேமாகினி
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசம் கண்
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $கந்த.03226.3

ஆனா விருப்பில் ெகாடு ேபாயின(_வி.மு.(ேபா_வி.+இன்_இ.கா.+அ(_பட(.பன்.)
ஆங்கு ஒ( சாrல். $கந்த.03226.4
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகிய தானவ( தங்கள்
குழுைவ ேநாக்கித் $கந்த.03227.1
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) மல(ப் பாயலின் என்ைனத்
தழுவ_குைற.எச்.(தழுவ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லான் $கந்த.03227.2
உண்ேட இதனில் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
உவைன
இன்னம் $கந்த.03227.3
கண்ேடன் இைல என்றனன் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) உருக்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கள்வன். $கந்த.03227.4
ஈறாம் அவுண( பலரும் இது ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எனக்கு $கந்த.03228.1
மாறாய் ஒருவ( இைலயாrனும் வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) ெபற்ேறன்
$கந்த.03228.2
வறு
C ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரனும்
C
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என வற்று
C
வற்றுக்
C
$கந்த.03228.3
கூறா எைனேய புண( என்று குழC இயி னாேர. $கந்த.03228.4
ெகாம்ைமத் துைண ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) முைல_ெப.(முைல_ெப.)
அண்ணைலக் கூட யாரும் $கந்த.03229.1
ெவம்ைமப் படலால் இகல்
ெகாண்டன(_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ(_பட(.பன்.)
ேவறு ேவறு $கந்த.03229.2
தம்மில் ெபாருது முடிந்தா( கிைள தம்மில் உற்ற $கந்த.03229.3
ெசம்ைமக் கனலால் முடிவு உற்றிடும் ெசய்ைகேய ேபால். $கந்த.03229.4

அன்னா( ெதாைகயில் இருேவா( அr மாைய உன்னி $கந்த.03230.1
என் ஆம் இவேராடு இறக்கின்றனம் என்று நCங்கித் $கந்த.03230.2
ெதான்னாள் உருவம் தைனமாற்றிச் சுர(கள் ேபால் ஆய்ப் $கந்த.03230.3
ெபான் நாடவ( தம் குழுேவாடு புகுந்து நின்றா(. $கந்த.03230.4
மாண்டா( அவுண( அது ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் மாயம் $கந்த.03231.1
பூண்டாரும் ெவஃக மடமாது எனப் ேபாந்த கள்வன் $கந்த.03231.2
மீ ண்டான் அமர( பலரும் விருப்பு_ெப.(விருப்பு_ெப.) உற்று ேமவ $கந்த.03231.3
ஈண்டு ஆழி தன்னில் அமுதம் தைன ஈதல் உற்றான். $கந்த.03231.4
ஈயும் ெபாழுதின் இைமேயா(கள் இனத்தின் ஊடு $கந்த.03232.1
ேபாய் அங்கு இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இருகள்வரும்
ெபாற்பு மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) $கந்த.03232.2
மாயன் பகிரும் அமி(தம் தைன மந்திரத்தால் $கந்த.03232.3
ஆயும்படி ெகாண்டில( வல்ைலயின் ஆ(த்தல் உற்றா(. $கந்த.03232.4
தண்டா மைரக்குப் பைக நண்பு எனச் சாரும் நCரா( $கந்த.03233.1
கண்டா( புைட உற்று அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) இங்கு இவ(கள்வேர
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $கந்த.03233.2
உண்டா( அமுதம் கடிது என்று உளத்து உன்னி அங்கண் $கந்த.03233.3
விண்டான் அவற்குக் குறிப்பால் விழி காட்டினா( ஆல். $கந்த.03233.4
காட்டு உற்றிடலும் அr ேநாக்கிக் இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கள்வேரேயா
$கந்த.03234.1
வட்டு
C
உற்ற வாேனாருடன் உண்குவ( என்று தன்ைக $கந்த.03234.2

நCட்டு உற்றிடும் சட்டுவம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிருத(
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $கந்த.03234.3
வட்டிச்
C
சுரருக்கு அமுது ஊட்டி விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) ெசய்தான்.
$கந்த.03234.4
அண்டத்து அவ(முன் அருந்து_ஏவ.(அருந்து_வி.) உற்ற அமுதம் அன்னா(
$கந்த.03235.1
கண்டத்து இைடேய வரும் முன் அது கண்டு மாயன் $கந்த.03235.2
துண்டித்த ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) அழிவு அற்ற துணிந்த யாக்ைக $கந்த.03235.3
முண்டத்துடேன துணி பட்டு முடிந்த_ெப.எச்.(முடி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அன்ேற. $கந்த.03235.4
மாளாத ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) உைடத் தானவ( மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03236.1
நCள் ஆ( அமுது உண்டவ( விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைட நிற்ப( என்னாத்
$கந்த.03236.2
தாளால் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) அளந்ேதான் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.)
தங்களுக்குக் $கந்த.03236.3
ேகாளா நிைலைய இைறேயான் அருள்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நல்க. $கந்த.03236.4
புன்னாகம் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) அணிவான் அடிேபாற்றி ேநாற்றுச் $கந்த.03237.1
ெசம் நாகேமாடு கருநாகத்தின் ெசய்ைக ெபற்றுப் $கந்த.03237.2
பின்னாக முன்னம் தைமக் காட்டிய ெபற்றி ேயாைர $கந்த.03237.3
அந் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) மீ து மைறப்பா( அமுது உண்ட கள்வ(. $கந்த.03237.4
ெகழிய ராகுவும் ேகதுவுேம என $கந்த.03238.1

ெமாழிய_குைற.எச்.(ெமாழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முதல் ெபய( தாங்கிேய
$கந்த.03238.2
விழுமிது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவய்யவன் ஆதி
ஆம் $கந்த.03238.3
எழுவ( தம்ெமாடு இருவரும் ஈண்டினா(. $கந்த.03238.4
ஈது நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) முன் இன் அமுதம் தைன
$கந்த.03239.1
ஆதரத்ெதாடு அயின்ற விண்ேணா(_ெப.(விண்ேணா(_ெப.) ெதாழ $கந்த.03239.2
ஓத ேவைல ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புைட ஆகேவ $கந்த.03239.3
மாது உருக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) ைவகேவ. $கந்த.03239.4
நால் வைகப் பட நண்ணிய சத்தி உள் $கந்த.03240.1
மாலும் ஆதலின் மற்று அது காட்டுவான் $கந்த.03240.2
ஆல கண்டத்தன் அச்சுதன் அச்சுறும் $கந்த.03240.3
ேகாலம் எய்திக் குறுகினன் அவ்விைட. $கந்த.03240.4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துழாய் முடியான் தனி நாயகன் $கந்த.03241.1
கண்டு ெவஃகக் கைற மிடற்று எம்பிரான் $கந்த.03241.2
உண்டு எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) உைனப் புண(
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.03241.3
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவடம் இனிது என்று
கூறினான். $கந்த.03241.4

ஆணின் நCங்கிய_ெப.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அச்சுதன் ஆற்றவும்
$கந்த.03242.1
நாணி இவ்வுரு நல்கிய தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ஆள் $கந்த.03242.2
காணி ஆய் உைனக் காதலித்து உற்றனள் $கந்த.03242.3
ேபணி நிற்பது என்ைனப் ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நC.
$கந்த.03242.4
ஆதி காலத்து அயன் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) முற்றிட
$கந்த.03243.1
மாைத ேமவிட வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைன
ேவண்டினம் $கந்த.03243.2
காதேலா அன்று காரணன் ஆைகயின் $கந்த.03243.3
மீ து ேச( தரும் வrயன்
C
அல்ைலேயா. $கந்த.03243.4
ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) அம் கண் நிமல உனக்கு இகல் $கந்த.03244.1
பற்றது இல்ைல எப்_சுட்.(எ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பான்ைமய( கண்ணினும்
$கந்த.03244.2
அற்றது ஆக என் ஆகம் தழுவுவான் $கந்த.03244.3
உற்ற காதலும் உண்ைமயது அன்று அேரா. $கந்த.03244.4
என்ன காரணம் எண்ணிக் ெகால் ஏகிைன $கந்த.03245.1
அன்ன பான்ைம அறிகிலன் எம்பிரான் $கந்த.03245.2
இன்னது ஆடைல நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அல்ல ேதவேர $கந்த.03245.3
பின்ைன நாடி அறி உறும் ெபற்றிேயா(. $கந்த.03245.4
அன்பில் ஆடவ(_ெப.(ஆடவ(_ெப.) ஆடவேராடு
ேச(ந்து_வி.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03246.1

இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) எய்தி இருந்தன( இல்ைலயால் $கந்த.03246.2
முன்பு ேகட்டதும் அன்று முதல்வ நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.03246.3
வன் ெபாடு என்ைனப் புண(வது மாட்சிேயா. $கந்த.03246.4
என்று மாயன் இைசத்தலும் எம்பிரான் $கந்த.03247.1
அன்று நCயும் நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
சத்தி காண் $கந்த.03247.2
அன்று தாருகத்து அந்தண(_ெப.(அந்தண(_ெப.) பாங்கு உறச் $கந்த.03247.3
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாழ்தினும்
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) இைழ ஆயினாய். $கந்த.03247.4
முன்ைன ேவதன் முடிந்தனன் ேபாதலும் $கந்த.03248.1
உன்ெனாடு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உவப்ெபாடு
கூடிேனாம் $கந்த.03248.2
பின்ன( இந்தப் பிரமைன உந்தியால் $கந்த.03248.3
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.) ஆகி அளித்தைன அல்ைலேயா. $கந்த.03248.4
ஆைகயால் உன் அணி நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) துய்த்திட $கந்த.03249.1
ஓைகயால் இவண் உற்றனன்
ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என $கந்த.03249.2
மாைக ஆரப் பிடிப்ப வருதலும் $கந்த.03249.3
ேபாைக உன்னிப் ெபாருக்கு என ஓடினான். $கந்த.03249.4
நாணி ஓடிய நாரணைனப் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) $கந்த.03250.1
ேவணி அண்ணல் விைரவு உடன் ஏகிேய $கந்த.03250.2
பாணியால் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) பாணிையப் பற்றினான் $கந்த.03250.3

ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
திைசமுகன் ேபாற்றேவ. $கந்த.03250.4
பற்றி ஏகிப் படிமிைச நாவலால் $கந்த.03251.1
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தCவில் ெபரும்
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சா(பினின் $கந்த.03251.2
மற்று ேநrல் வடதிைச ைவப்பினில் $கந்த.03251.3
உற்ற சாலத்தின் ஒண்ணிழல் நண்ணினான். $கந்த.03251.4
நண்ணிேய தனி நாயகன் அவ்விைடப் $கந்த.03252.1
ெபண்ணின் நC(ைமையப் ெபற்றிடு நாரணன் $கந்த.03252.2
உள் ெநகிழ்ந்து_வி.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மயக்கு உற்று
உருகிேய $கந்த.03252.3
எண் இல் இன்பு உறக் கூடினன் என்பேவ. $கந்த.03252.4
மூன்று கண்ணன் முகுந்தன் இருவரும் $கந்த.03253.1
ஏன்று கூடிய எல்ைலயில் அன்னவ( $கந்த.03253.2
கான்று உமிழ்ந்த புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கண்டகி என $கந்த.03253.3
ஆன்றது ஓ( நதி ஆகி அகன்றேத. $கந்த.03253.4
அந்த நCrன் அகம் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ஆழிகள் $கந்த.03254.1
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வச்சிர தந்தி எனப்படும்
$கந்த.03254.2
முந்து கீ ட முைற முைற ஆகேவ $கந்த.03254.3
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்றின மாைழயின்
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ஆய். $கந்த.03254.4

ஆய மண்ணில்_ெப.(மண்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அகம் ெகழு பஞ்சர $கந்த.03255.1
ேமெயனத்தந் திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) சில பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) $கந்த.03255.2
மாயும் அவ்வுயி( மாய்ந்தபின் கூடுகள் $கந்த.03255.3
தூய ேநமிக் குறிெகாடு
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல்.
$கந்த.03255.4
நC(த் தரங்க நிரல் பட வசிேய
C
$கந்த.03256.1
ஆ(த்து இரங்கி அைண உறு கண்டகித் $கந்த.03256.2
தC(த்தி ைகப்புனல் ெசன்றக் குடம்ைபகள் $கந்த.03256.3
ஈ(த்து வந்திடும் இம்ப( ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தேவ. $கந்த.03256.4
அன்ன கீ டம் அம(ந்த_ெப.எச்.(அம(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குடம்ைபைய
$கந்த.03257.1
இந் நிலத்த( ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகி
அகத்துைற $கந்த.03257.2
ெபான்ைன வாங்கிப் ெபாறியிைன ேநாக்கிேய $கந்த.03257.3
இன்ன மூ(த்தம் இஃது என நாடுவா(. $கந்த.03257.4
நாடிேய அைவ நாரணன் ஆகேவ $கந்த.03258.1
கூடும்_ெப.எச்.(கூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்பில் குவலயத்ேத
சில( $கந்த.03258.2
ேதடி_வி.எச்.(ேதடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அ(ச்சைன
ெசய்வ(_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ(_பட(.பன்.) அதன் ெபய( $கந்த.03258.3
ேகடு இல் சாளக் கிராமம் அது என்பரால். $கந்த.03258.4

மாலும் எந்ைதயும் மாண்ெபாடு கூடிேய $கந்த.03259.1
சால ேமவும் தனி நகேர இதன் $கந்த.03259.2
மூல காரணம் ஆைகயின் முந்ைதேயா( $கந்த.03259.3
ேமைல நாமம் அதற்கு விதித்தன(. $கந்த.03259.4
இந்த வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) இருக்க முராrயும் $கந்த.03260.1
அந்தி வண்ணத்து அமலனும் ஆகிேய $கந்த.03260.2
முந்து கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முயங்கிய எல்ைலயில்
$கந்த.03260.3
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) எைம
வாழ்விக்கும் ஐயேன. $கந்த.03260.4
ைமக் கருங்கடல் ேமனியும் வான்_ெப.(வான்_ெப.) உலாம் $கந்த.03261.1
ெசக்க( ேவணியும் ெசண்டு உறு ைகயும் ஆய் $கந்த.03261.2
உக்கிரத்துடன் ஓ( மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ேச(தலும் $கந்த.03261.3
முக்கண் எந்ைத முயக்கிைன நCங்கினான். $கந்த.03261.4
அத்தகும் திரு ைமந்தற் அrகர $கந்த.03262.1
புத்திரன் என்னும் நாமம் புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.)
பின் $கந்த.03262.2
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பான்ைம உருத்திர( தம்ெமாடும்
$கந்த.03262.3
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.)
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) பல நல்கிேய. $கந்த.03262.4
புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) ஈந்து புவனத்து_ெப.(புவனம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைற
என $கந்த.03263.1

அவைன நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அமரரும் மாதவ(
$கந்த.03263.2
எவரும் ஏத்திடும் ஏற்றமும் நல்கினான் $கந்த.03263.3
சிவனது இன் அருள் ெசப்புதல் பாலேதா. $கந்த.03263.4
முச்சகத்ைத முழுது அருள் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03264.1
அச்சுதன் ெதாழ அச்சுதன் ேபாற்றிட $கந்த.03264.2
ெமச்சிேய அவருக்கு விைட ெகாடுத்து $கந்த.03264.3
எச்சம் இல் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) ஏகினன் என்பேவ. $கந்த.03264.4
நாயகன் ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நான் முகத்ேதாைன முன்
$கந்த.03265.1
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) எனத் தரும் தாமைரக் கண்ணினான் $கந்த.03265.2
ேசய ைவகுண்டம்
ேச(ந்தனன்_வி.மு.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
ஐயனும் $கந்த.03265.3
ேபாயினான் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) புவனத்து_ெப.(புவனம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அரசினில். $கந்த.03265.4
அங்கண் ேமவி அrகரபுத்திரன் $கந்த.03266.1
சங்ைகயில் ெபரும் சாரத( தம்ெமாடும் $கந்த.03266.2
எங்கும் ஆகி இருந்து எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உலைகயும்
$கந்த.03266.3
கங்குலும் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) எல்ைலயும் காப்பான் ஆல். $கந்த.03266.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) அகத்தரும் வானவரும் மல( $கந்த.03267.1

அண்ணலும் தினம் அ(ச்சிக்கும் நC(ைமயான் $கந்த.03267.2
கண்ணனும் புகழப்படு காட்சியான் $கந்த.03267.3
எண்ணின் அங்கு அவனுக்கு எதி( இல்ைலேய. $கந்த.03267.4
அன்ன நC(ைமயன் காண் எனது அன்பினால் $கந்த.03268.1
உன்ைன வந்தினிக் காத்து அருள் உத்தமன் $கந்த.03268.2
என்னல் ஓடும் இைசந்து_வி.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட(.ஒரு.) அேரா $கந்த.03268.3
ெபான்னி நாடு தணந்த புேலாமைச. $கந்த.03268.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) இைசந்தது காணா
$கந்த.03269.1
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) தம( ைகயனும் நம்பனும்
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.03269.2
ைமந்தைன உன்னி வழுத்துத ேலாடும் $கந்த.03269.3
அந்தம் இலா எமது ஐயன் அறிந்தான். $கந்த.03269.4
கா( உறழ் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) களிற்று இைட ஆகிப்
$கந்த.03270.1
பா( இட( எண்ணில( பாங்கு உற நண்ணப் $கந்த.03270.2
பூரைண புட்கைல பூம்புற ேமவ $கந்த.03270.3
வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) ஊ(பவன் முன் உற வந்தான். $கந்த.03270.4
முன் உற ேமவலும் மூ உலேகா(க்கு $கந்த.03271.1
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாசவன் ஐயன் $கந்த.03271.2

ெபான் அடி தாழ்ந்து புகழ்ந்தனன் நிற்ப $கந்த.03271.3
என் இவண் ேவண்டும் இயம்புதி என்றான். $கந்த.03271.4
ேகட்டலும் இன்ன கிளத்தினன் மாைய $கந்த.03272.1
மாட்டு உறு சூரன் வருந்து_ஏவ.(வருந்து_வி.) தலால் ெபான் $கந்த.03272.2
நாட்டிைன
விட்டனன்_வி.மு.(விடு_வி.+ட்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பத(.ஒரு.)
நானிவேளாடும் $கந்த.03272.3
காட்டு உறுேவ எனேவ கரவுற்ேற. $கந்த.03272.4
ேநாற்று இவண் ேமவினன் ேநாதகும் வாேனா( $கந்த.03273.1
ஆற்ற அrதா அவுணன் ெசயும் இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) $கந்த.03273.2
சாற்றின( வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தள(ந்தனம் எம்ைமப்
$கந்த.03273.3
ேபாற்றுதி என்று புலம்பின( அன்ேற. $கந்த.03273.4
தள்ளரும் வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) தம்ெமாடும் முக்கண் $கந்த.03274.1
வள்ளல் தனக்கு எம் வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) உைரக்க $கந்த.03274.2
ெவள்ளி மைலக்கு விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசல்கின்ேறன் $கந்த.03274.3
எள் அrதாகிய இல்லிைன ைவத்ேத. $கந்த.03274.4
தஞ்சம் இலாது தனித்து இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வனத்ேத $கந்த.03275.1
பஞ்சு உறழ் ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பதத்திைய
ைவத்தால் $கந்த.03275.2
வஞ்சக( கண்டிடின் ெவௗவுவ( என்ேற $கந்த.03275.3

அஞ்சினள் உன்தன் அைடக்கலம் ஐயா. $கந்த.03275.4
ஆத்தன் அம(ந்த_ெப.எச்.(அம(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அகன் கிr
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03276.1
வாய்த்திடும் இவ்விைட வந்திடு காறும் $கந்த.03276.2
பூத்திடு காம(_ெப.(காம(_ெப.) புேலாமைச தன்ைனக் $கந்த.03276.3
காத்து அருள் என்று கட்டுைர ெசய்ய. $கந்த.03276.4
ேமதகு ெசண்டு உள வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
இைசப்பான் $கந்த.03277.1
ஏதம் உறாத நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ஏந்திைழ தன்ைனத் $கந்த.03277.2
தCது_ெப.(தCது_ெப.)
அைடயாது_எதி(.ம.வி.எச்.(அைட_வி.+ஆத்_எதி(.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) சிறப்ெபாடு
காப்பன் $கந்த.03277.3
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) தனி என்று நிைனந்திடல் கண்டாய். $கந்த.03277.4
இல்லுறு நங்ைகைய இங்ஙனம் ைவத்ேத $கந்த.03278.1
அல் உறழ் கண்டன் அரும் கயிைலக்குச் $கந்த.03278.2
ெசல்லுதி என்று அருள் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
திரும்பித் $கந்த.03278.3
ெதால்ைல எம் ஐயன் ஒ( சூழலின் உற்றான். $கந்த.03278.4
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அம( நCந்தி_வி.எச்.(நCந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வயந்தனின் மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) $கந்த.03279.1
காளன் எனப்படு கட்டுைர ேயாைன $கந்த.03279.2
ஆள் உைட அண்ணல் அருள் ெகாடு ேநாக்கிக் $கந்த.03279.3
ேகள் இைவ என்று கிளத்திடுகின்றான். $கந்த.03279.4

மூவrன் முந்திய மூ(த்தி வைரக்குப் $கந்த.03280.1
ேபாவது உன்னினன் ெபான் நக( மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $கந்த.03280.2
ேதவி இருந்தனள் தCங்கு வராேம $கந்த.03280.3
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ெகாள் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) எனக் கற்பைன
ெசய்தான். $கந்த.03280.4
அத்துைண தன்னில் அரும் துைண இல்லான் $கந்த.03281.1
ெமய்த்துைண ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மின்னிைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03281.2
எய்த்திடல் ஐயன் அளிக்குவன் ஈண்ேட $கந்த.03281.3
சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) வருந்தல்_ெதா.ெப.(வருந்து_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) எனத்
ெதளிவித்தான். $கந்த.03281.4
மாதிைன அவ்விைட மன்னுற ைவத்ேத $கந்த.03282.1
ேபதுறு வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ேப( அைவ நண்ணிப் $கந்த.03282.2
ேபாதும் எனக் ெகாடு ேபாந்து விைரந்ேத $கந்த.03282.3
நாதன் அகன் கிr நண்ணினன் அன்ேற. $கந்த.03282.4
அந்தர ைவப்பில் அம(ந்தவ( தம்ேமாடு $கந்த.03283.1
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கயிைலக் கிr எய்தி
$கந்த.03283.2
நந்தி பிரான் உைற நன்கைடேசரா $கந்த.03283.3
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழுத்தினன் நின்றான்.
$கந்த.03283.4

நிற்றலும் வந்தது என் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) என்னச்
$கந்த.03284.1
ெசாற்றனன் அங்கு அது ெதான்ைமயின் நாடி $கந்த.03284.2
இற்றில ெகால் உன் இருந்துய( என்னா $கந்த.03284.3
நற்றவ( காண் உறு நந்தி உைரப்பான். $கந்த.03284.4
நால்வ( உண(ந்திட நாயகன் ஞான $கந்த.03285.1
மூல விேயாக முதல்ெபாருள் காட்டி $கந்த.03285.2
ஏல இருந்தனன் யாவரும் ஏகக் $கந்த.03285.3
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) இது அன்று எனேவ கழ றுற்றான். $கந்த.03285.4
ேதறு தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெசய் சிலாதனன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
$கந்த.03286.1
கூறிய வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) குறிக்ெகாள ஓ(ந்து $கந்த.03286.2
மாறி இழிந்திடு வல்விட மற்றும் $கந்த.03286.3
ஏறியது என்ன இட(க்கடல் உற்றான். $கந்த.03286.4
இம்பrன் வாசவன் இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) உழப்ப $கந்த.03287.1
உம்ப(கள் தாமும் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) தள( உற்றா( $கந்த.03287.2
தம்பம் அது ஆன தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) புைண தாழ $கந்த.03287.3
அம்புதி தன்னில் அழுந்திடுவா( ேபால். $கந்த.03287.4
ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.) உழந்து தியங்கிய ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.)
$கந்த.03288.1
எல்லவ( தம் ஒடும் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) என்ேபான் $கந்த.03288.2
அல்லருள் ெசய்திடும் நந்தி பிரான் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.03288.3

ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அடி
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விளம்புதல் ெசய்வான்.
$கந்த.03288.4
தூய் ெநறி நCங்கிய_ெப.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சூர பன்மாவுக்கு
$கந்த.03289.1
ஆய்ெவாடு ஆற்றல் அளப்பு இல் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) $கந்த.03289.2
ஏயைவ யாவும் இரும் தவநCரால் $கந்த.03289.3
நாயகன் முந்து உற நல்கினன்_வி.மு.(நல்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.)
அன்ேற. $கந்த.03289.4
நாங்கள் புrந்திடும் நல்விைன நCங்கித் $கந்த.03290.1
தCங்கு குறித்து எழு தCவிைன ேசர $கந்த.03290.2
ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ஏவலின் அல்லல் உழந்ேதம் $கந்த.03290.3
ஈங்கு இதுவும் இைறவன் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஐயா.
$கந்த.03290.4
சூன( இயற்ைக சுர(க்கு அருள்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.03291.1
மா நிருத(க்கு இைறவன் புr துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) $கந்த.03291.2
ஆனது உண(த்தி அைடந்தனம் என்னில் $கந்த.03291.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அது ேபாழ்து தவி(த்திடல் ேவண்டும். $கந்த.03291.4
நC(த்திைர ேபால ெநறிப்பட யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ெகாள் $கந்த.03292.1
ஆ(த்தி அகற்றி அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) தவி( சூரன் $கந்த.03292.2
மூ(த்தி ெகாள் ஆவியும் ெமாய்ம்ெபாடு சீரும் $கந்த.03292.3

தC(த்திடுகின்ற திறம்_ெப.(திறம்_ெப.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவண்டும். $கந்த.03292.4
அன்னது ெசய்திடின் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) அறு சூரன் $கந்த.03293.1
முன்ன( அரும் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைலச் $கந்த.03293.2
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.)
ெதாைலயும் ெதாைலவான் ஆல் $கந்த.03293.3
பின்ன( அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ெசால் பிைழத்தனன் என்பா(.
$கந்த.03293.4
அல்லது எம் அல்லல் அகற்றிலன் என்னில் $கந்த.03294.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அருளுக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாயகன் என்ேற
$கந்த.03294.2
எல்லவரும் புகழ் ஏற்றமும் இன்றாம் $கந்த.03294.3
ெதால்ைல மைறப் படியும் ெதாைலவாம் ஆல். $கந்த.03294.4
ஆைகயின் இவ்வைக ஆய்ந்து எைம ஆளும் $கந்த.03295.1
பாக நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பரம்
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆேனான் $கந்த.03295.2
ேமாகம் இலா( ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேமானக ஞான
$கந்த.03295.3
ேயாக இயல் காட்டி உைறந்து உளேன ெகால். $கந்த.03295.4
ஈங்கு இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) அல்லைத இத்திறம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.03296.1
தCங்கிைன நCக்க ஒ( ேதவரும் இல்ைல $கந்த.03296.2

ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மால் அவேராடு அம(
ெசய்ேத $கந்த.03296.3
ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ேநமியும் அற்றனன் ஐயா. $கந்த.03296.4
மூவrன் முந்திய மூ(த்தி ெசயற்ைக $கந்த.03297.1
யாவதும் ஈது என அண்டரும் யானும் $கந்த.03297.2
பூ உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைட ேபாந்திடின் இன்ேன
$கந்த.03297.3
தCவிைனயா( சிைற ெசய்வது திண்ணம். $கந்த.03297.4
ஆதலின் ஆய் இைட அண்டரும் யானும் $கந்த.03298.1
ேபாதல் இைலப் புனிதன் கழல் காணத் $கந்த.03298.2
தCது_ெப.(தCது_ெப.) அறு ேவைல தைனத் ெதr உற்று உன் $கந்த.03298.3
வாய்தலின் ஓ( புைட ைவகுவன் என்றான். $கந்த.03298.4
ேப( ெபறு நந்தி பிரானது ேகளா $கந்த.03299.1
ஆ( உறும் இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.)
அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவண் நCவி( $கந்த.03299.2
ேச( உறும் என்று அருள் ெசய்திட ஆங்ேக $கந்த.03299.3
ஓ( புைட வாசவன் அண்டெராடு உற்றான். $கந்த.03299.4
வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ேகான் அரன் மால் வைர தன்னில் $கந்த.03300.1
ேபானதும் உற்றதும் ஈண்டு புகன்றாம் $கந்த.03300.2
மான புேலா மைச ெசய்ைகயும் அல்லா $கந்த.03300.3
ஏைனய( ெசய்ைகயும் யாவும் இைசப்பாம். $கந்த.03300.4

நCங்காது உைற தனி நாயகன் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மால் அயன் உணரா
$கந்த.03301.1
ஓங்கார முதல் பண்ணவன்
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கிr ெசல்லப்
$கந்த.03301.2
பாங்காய் அணங்கின( ேபாற்றிடப் பயில் காழி வனத்தில் $கந்த.03301.3
பூங்கா வனம் தனிேல சசி இருந்ேத தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrந்தான். $கந்த.03301.4
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) நாடு புரக்கின்றவன் சிந்தித்து இடுகின்ற $கந்த.03302.1
மாண் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விைனமுற்று உற
வருவான் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrவாள் $கந்த.03302.2
காணாள் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) வருகின்றது காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) பல
ெதாைலய_குைற.எச்.(ெதாைல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.03302.3
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெதாறும் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ேமனியின்
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) மாழ்குற ெமலிவாள். $கந்த.03302.4
ெகாைளயா( இைச அளிபாடிய குழல்_ெப.(குழல்_ெப.)
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) பிrவால் $கந்த.03303.1
உைளயா மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) பைதயாத் தவத்து உைறகின்றது ஒ( அளவில்
$கந்த.03303.2
வைளயா( கலி உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) தனில் வாழ் சூர பன்மாவுக்கு
$கந்த.03303.3
இைளயாள் பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) இைளயா( புண(ந்தாலும் சிறிது
இைளயாள். $கந்த.03303.4
கழிகின்றது ஒ( கடேல புைர காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) ெதறு ேநாயால் $கந்த.03304.1

அழிகின்றவள் எவ( தம்ைமயும் வலிேத
பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைணயும் $கந்த.03304.2
இழிகின்றது ஒ( இயல்பாள் முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) இனம் வாய் திறந்தது எனேவ
$கந்த.03304.3
ெமாழிகின்றது ஒ( கடியாள் அசமுகி என்பது ஒ( ெகாடியாள். $கந்த.03304.4
ெபாைற இல்லவள் அருள் இல்லவள் புகழ் இல்லவள் சிறிதும் $கந்த.03305.1
நிைற இல்லவள் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) இல்லவள் நிற்கின்றது ஒ( அறத்தின்
$கந்த.03305.2
முைற இல்லவள் வடிவு இல்லவள் முடிவு இல்லாது ஒ( கற்பின் $கந்த.03305.3
சிைற இல்லவள் உலேகா(க்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிைற ஆம் எனத்
திrவாள். $கந்த.03305.4
கீ ழ் உற்றிடும் உலகு எத்தைன அைவ யாைவயும்
கிள(ந்து_வி.எச்.(கிள(_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ( $கந்த.03306.1
வாழ் உற்றிடும் உலகு எத்தைன அைவயாைவயு மாேட $கந்த.03306.2
சூழ் உற்றிடும் உலகு எத்தைன அைவயாைவயும் சுற்றா $கந்த.03306.3
ஊழ் உற்றிடு தன்னூ( தனில் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாழியில் வருவாள்.
$கந்த.03306.4
ெபாய் உற்றவள் களவு உற்றவள் புைர உற்றிடு சுைர ஊன் $கந்த.03307.1
துய் உற்றவள் களிஉற்றவள் ேசா(வு உற்றவள் ெகாைல ெசய் $கந்த.03307.2
ைக உற்றவள் விழியால் அழல் கால் உற்றவள் பவத்தின் $கந்த.03307.3
ெமாய் உற்றவள் படிறு உற்றவள் முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) உற்றவள் மனத்தின்.
$கந்த.03307.4
ெபாங்கும் சிைக அழல் ைமத்தைல புகுந்தால் என ஒளிரும் $கந்த.03308.1

ெசம் குஞ்சியது உைடயாள் எவ( ெசருச் ெசய்யினும் இைடயாள் $கந்த.03308.2
துங்கம் ெகழு தூணத்து இைட ேதான்றி கனகைன முன் $கந்த.03308.3
பங்கம் படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி( உண்டு எழு
பகுவாய் அr நிக(வாள். $கந்த.03308.4
சீயப் ெபருமுகன் தாரகன் நிக( ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திறலாள் $கந்த.03309.1
மாயத் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) பயில்கின்றவள் மணி_ெப.(மணி_ெப.) மால்
வைர புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.03309.2
காயத்தவள் அடல் கூற்ைறயும் கடக்கின்றது ஒ( வலியாள் $கந்த.03309.3
ேதாயப் புணrகள் ஏழும் ஒ( துைணயில் கடந்திடுவாள். $கந்த.03309.4
மால் உற்றிட வாழ் சூரபன் மாவின் கிைள முழுதும் $கந்த.03310.1
மூலத்ெதாடு முடிவித்திடும் முைற ஊழ் விைன என்னச் $கந்த.03310.2
சூலத்திைன ஏந்தித் தனி ெதாட( துன்முகி உடேன $கந்த.03310.3
ஆலத்தினது உருவாம் என ஆங்கு உற்றனள் அன்ேற. $கந்த.03310.4
கான் நின்றுள ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ஏ( தைனக் காணா
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ேசணாள் $கந்த.03311.1
ஆ நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என வியவாப் புவி அம( ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.)
இது அன்றால் $கந்த.03311.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள
வனத்ைதக் ெகாடுவந்ேத இவண் மகவான் $கந்த.03311.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ைவத்தான் இங்கு இது தப்பாது என நிற்பாள். $கந்த.03311.4
ஏலா இது காணாய் என ஈ(ந்தண் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) எழிைல $கந்த.03312.1

ஆலாலம் அது எனேவ வரும் அசமாமுகி என்பாள் $கந்த.03312.2
பாலானதுன் முகி தன்ெனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஒடு_கரு.ேவ.) பகராவது
காட்டிக் $கந்த.03312.3
ேகாலாலம் அது உடேன அது குறுகும் படி வந்தாள். $கந்த.03312.4
மட்டு உற்றிடு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) காவிைன வருைடத் தனி முகத்தாள்
$கந்த.03313.1
கிட்டிச் சிைன நைன மா மல( கிைள யாைவயும் ேநாக்கித் $கந்த.03313.2
தட்டற்று இவண் உைறகின்றவ( தைம ேநாக்குவல் என்னா $கந்த.03313.3
எட்டுத் திைசயினும் நாடுதற்கு இைட உற்றனள் கடிதின். $கந்த.03313.4
அது கண்டனன் அவண் நின்றெதா( ஐயன் பைடத்தைலவன் $கந்த.03314.1
முது கண்டகி இவளாம் அசமுகி என்பது ஒ( ெகாடியாள் $கந்த.03314.2
எது கண்டு இவண் வருகின்றனள் என்ேனா கருத்து இவள்_பதி.ெப.(இவள்_பதி.ெப.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.03314.3
கதி கண்டனன் நிற்ேபன் எைனக் காணா ெநறி அதனில். $கந்த.03314.4
மற்று இங்கு இவள்_பதி.ெப.(இவள்_பதி.ெப.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) யாைவயும் வரலாற்ெறாடு
காணாத் $கந்த.03315.1
ெதற்று என்று அவண் மீ ள்கின்று உழிச் ெசவ்ேவ எதி( ேபாந்து $கந்த.03315.2
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) தனக்கு இைசயும் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.)
முடிப்ேபெனனக் ெகாைல ெசய் $கந்த.03315.3
வில் தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) புய ேவடrல் ேவறு ஓ( இைட
நின்றான். $கந்த.03315.4

நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.)
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அது கண்டிலள் ெநஞ்சில் களி தூங்கக் $கந்த.03316.1
குன்றா முைல_ெப.(முைல_ெப.) அசமா முகக் ெகாடியாள் அவளுடேன
$கந்த.03316.2
ெசன்றாள் மல(க்கா எங்கணும் திrந்தாள் திrந்து அளவில் $கந்த.03316.3
ெபான் தாழ் முைலச் சசி மா தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrகின்றது கண்டாள்.
$கந்த.03316.4
அந்தா இவள்_பதி.ெப.(இவள்_பதி.ெப.) அயிராணி நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) தனக்கு அஞ்சி $கந்த.03317.1
நந்தா வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) தைனப்
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான் நகரத்ைத விட்டு
இங்ேக $கந்த.03317.2
வந்தாள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட(.ஒரு.)
இவள்_பதி.ெப.(இவள்_பதி.ெப.) தன்ைனக் ெகாடு வருவ(C என எம் ேகான்
$கந்த.03317.3
முந்தா தரமுடன் உய்த்தனன் முடிவு அற்ற தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பைடேய.
$கந்த.03317.4
இங்கு உற்றைத உணராைமயின் இைமேயா( புரம் நாடி $கந்த.03318.1
அங்கு உற்றிலள் அயிராணி என்று அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) தனக்கு உைரப்ப
$கந்த.03318.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கட்டழல் எனச் சீறினன் மீ ண்டும் சில( தைம
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $கந்த.03318.3
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) புைர முகத்தாள் தைனத் ேதடும்படி விடுத்தான்.
$கந்த.03318.4

வான்_ெப.(வான்_ெப.) எங்கணும் பிலம் எங்கணும் வைர எங்கணும் பரைவ
$கந்த.03319.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) எங்கணும் திைச எங்கணும் தைர எங்கணும் தைரயில்
$கந்த.03319.2
கான் எங்கணும் நம( ேதடின( காணா( இவள்_பதி.ெப.(இவள்_பதி.ெப.) தன்ைன
$கந்த.03319.3
ஊன் எங்கணும் வருந்தத் திrந்து உழன்றா( இது உணரா(. $கந்த.03319.4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அம( குளி(பூம்
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) சசி என்பவள் தைன நான் $கந்த.03320.1
கண்ேடன் இனி இவள்_பதி.ெப.(இவள்_பதி.ெப.) ைமயலில் கவலாது
ஒழிக_வியங்.வி.மு.(ஒழி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்ேற $கந்த.03320.2
வண்ேடால் இடு ெதாைட மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) மகிழ்வு எய்த முன்
உய்ப்பக் $கந்த.03320.3
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகுவன்
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) இவள்_பதி.ெப.(இவள்_பதி.ெப.) தைன
என்று குறித்தாள். $கந்த.03320.4
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ேதெமாழி தைன இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.)
ஈண்ேட தனியாக $கந்த.03321.1
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகினன்
இவள்_பதி.ெப.(இவள்_பதி.ெப.) தன்ைன
வருந்தாது_எதி(.ம.வி.எச்.(வருந்து_வி.+ஆத்_எதி(.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) அளித்திட
ஓ( $கந்த.03321.2
புத்ேதளிரும் இல( இங்கு இது ெபாழுதாம் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
புகுமுன் $கந்த.03321.3

ெகாத்ேதன் மல(க் குழலாள் தைனக்ெகாடு ேபாேவன் என்று அைடவாள்.
$கந்த.03321.4
தCனக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) கடும் ெசால் எனும் உருேமறு ெதழிப்பக் $கந்த.03322.1
கூனல் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மின்னுப் புைட குலவக்
$கந்த.03322.2
கானக் கரும் படிவத்ெதாடு கால்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழும் விைசயால்
$கந்த.03322.3
வானப் புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) வழுவிப் புவி
வந்தால்_நி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆல்_நி.எச்.குறி.) என வந்தாள். $கந்த.03322.4
ஊற்றம் ெகாடு வரு துன்முகி உடேன அசமுகிதான் $கந்த.03323.1
ேதாற்றம் கிள( மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெவற்பு எனத்துண் என்று அவண் வரலும்
$கந்த.03323.2
ஏற்றம் ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாற்ேற தனி இருந்தாள்
அது காணாக் $கந்த.03323.3
கூற்றம் தைனக் கண்டால் எனக் குைலந்தாள் வலி குைறந்தாள். $கந்த.03323.4
நிேராத மிைசத் தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிருதக்குல மகேளா
$கந்த.03324.1
பாேரா( மயக்கு உறு ேபய் மகேளா பா( இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அணங்ேகா $கந்த.03324.2
சூேராடு உறு தனிக் ெகாற்றைவ ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ெசய்பவள் தாேனா
$கந்த.03324.3
ஆேரா இவள்_பதி.ெப.(இவள்_பதி.ெப.) அறிேயன் என அஞ்சிக் கடிது எழுந்தாள்.
$கந்த.03324.4

எழுகின்றவள் தைன நில் என இைசத்ேத எதி( எய்தி $கந்த.03325.1
ெமாழிகின்றனள் அயிராணி நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) முதிரா
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நலனும் $கந்த.03325.2
பழி இல்லெதா( ெபரும் காமரும் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) அற்று இவண் வறிேத
$கந்த.03325.3
கழிவு எய்திடத் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) பூண்டிடல் கடேனா இது
விடு_ஏவ.(விடு_வி.) நC. $கந்த.03325.4
ஆ( ஒப்பு உனக்கு உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) தனில் அருள் ஆழி அம் பகவன்
$கந்த.03326.1
மா(பத்து உைற திருமங்ைகயும் மற்று இங்கு உனக்கு ஒவ்வாள் $கந்த.03326.2
பாrல் கரந்து இருந்ேத தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) பயில்வாய் இது என் உன்ைனச்
$கந்த.03326.3
ேசரத் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrகின்றனன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) சூரபன் மாேவ.
$கந்த.03326.4
இந் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வைர உைன நண்ணிய இைம ேயா(க்கு இைற உனது
$கந்த.03327.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாயகன் நாகப் ெபரு நலன்_ெப.(நலன்_ெப.) உற்றவன்
அன்ேற $கந்த.03327.2
தன்னால் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) அrது என்பா(கள் தன்ேப(
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) அதனால் $கந்த.03327.3
பன்னாள் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) உடன் ேமவிைன பாகில் படு கr ேபால்.
$கந்த.03327.4
தவறும் சுர( உலகு ஒன்று உளன் சதேவள்வியன் எம்முன் $கந்த.03328.1

புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) பல அண்டம் பல
புரக்கும்_ெப.எச்.(புர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திரு
உளன் ஆல் $கந்த.03328.2
இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) பணிேய
புrந்து இைளத்ேத கரந்து உழல்வான் $கந்த.03328.3
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) இங்கு இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) தைன
ஏவல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகிலம் தனி
ஆள்வான். $கந்த.03328.4
அழிவு இல்லவன் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) இங்கு
இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) அழியும் பrசு உைடயான் $கந்த.03329.1
பழி இல்லவன் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) இங்கு
இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) பழி ேவைலயில் திைளப்பான் $கந்த.03329.2
கழியும் பட( உழந்தான் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) களிப்பு உற்று உளன்
அவேன $கந்த.03329.3
ெதாழுவன் பலைரயும் இங்கு இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) ெதாழுேமா
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) சிலைர. $கந்த.03329.4
அந் ேநrலன் ஒடு ேமவுவது அறிகின்றிைல அைனயான் $கந்த.03330.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஏவலின் ஒழுகித் திr தமிேயான் தைனத் துைண என்று
$கந்த.03330.2
இன்ேன ெமலிந்தைன ஈது உனக்கு இயல்ேபா நினது எழிலும் $கந்த.03330.3
ெகான்ேன கழிந்தன பற்பகல் குறியா இது குணேனா. $கந்த.03330.4
எத்ேதவரும் முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ஊ(தியும் இகல் ேமவரும் அவுணக்
$கந்த.03331.1
ெகாத் ேதவரும் அணங்ேகாரும் உன் குற்ேறவல் ெசய்திடேவ $கந்த.03331.2

முத்ேதவரும் புகழப்படும் ெமாய்ம்பு உற்றிடு சூ( முன் $கந்த.03331.3
உய்த்ேத அவெனாடு கூட்டுவன் உலகு ஆண்டு உடன் இருக்க. $கந்த.03331.4
ெபான்ேனாடு இகல் பங்ேகருகப் பூம் ேகாமைள தைனயும் $கந்த.03332.1
அன்ேனான் ெவறுத்திடுவன் பிற(_ெப.(பிற(_ெப.) அைனேவாைரயும் அஃேத
$கந்த.03332.2
உன்ேனாடு அளவு அறு காதலின் உறும் இங்கு இது சரதம் $கந்த.03332.3
என்ேனாடு இனி வருவாய் கடிது என்றாள் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெகான்றாள்.
$கந்த.03332.4
தக்க ேவழகத் தைலயாள் கூறிய $கந்த.03333.1
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ெகாடும் ெசாைல அணங்கு ேகட்டலும் $கந்த.03333.2
ெதாக்க தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெசவித் துைளயில் அங்கிேவல் $கந்த.03333.3
புக்கேத எனப் ெபாருமி விம்மினாள். $கந்த.03333.4
ைகம் மல(க் ெகாேட கடிதில் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெசவி $கந்த.03334.1
ெசம்மி வல்விைனத் தC(வு நாடிேய $கந்த.03334.2
விம்மி அங்கு உறும் ெவய்யள் ேகட்டிட $கந்த.03334.3
இம் எனச் சில இைசத்தல் ேமயினாள். $கந்த.03334.4
ஏடி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இவண் இைசத்த தC ெமாழி $கந்த.03335.1
ேநடி ஓ(ந்துளா( நிரய மாெநறி $கந்த.03335.2
ஊடு ேச(வ( ஆல் உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிற்கு
ேமல் $கந்த.03335.3
கூடு தCைமயா( குறிக்கற் பாலேர. $கந்த.03335.4

ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) யாைவயும் விதித்த நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.)
$கந்த.03336.1
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) தரும் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.03336.2
நCதி இல்லேதா( ெநறியின் வாய்ைமையப் $கந்த.03336.3
ேபைதயா( எனப் ேபசல் ஆகுேமா. $கந்த.03336.4
தCங்கி யாவ(க்கும் ெசய்திடாதவ( $கந்த.03337.1
தாங்கள் துன்புறா( தமக்கு ேவண்டிேனா( $கந்த.03337.2
ஆங்கு எவ(க்கு முன் அல்லல் ெசய்வரால் $கந்த.03337.3
ஈங்கு நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இைவ எண்ணலாய் ெகாேலா. $கந்த.03337.4
தருமம் பா(த்திைல தக்க மாதவக் $கந்த.03338.1
கருமம் பா(த்திைல கற்பும் பா(த்திைல $கந்த.03338.2
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) பா(த்திைல பிறப்பும் பா(த்திைல $கந்த.03338.3
உrைம_ெப.(உrைம_ெப.) பா(த்திைல உறவும் பா(த்திைல. $கந்த.03338.4
பழியும் பா(த்திைல படி இகழ்ந்திடு $கந்த.03339.1
ெமாழியும் பா(த்திைல முைறயும் பா(த்திைல $கந்த.03339.2
வழியும் பா(த்திைல வருவ பா(த்திைல $கந்த.03339.3
இழியும் தCய ெசால் இளம்பல் பாைலேயா. $கந்த.03339.4
ஆன்ற ெதால்வளன் ஆற்றல் ஆயுள் பின் $கந்த.03340.1
ஊன்று சீ(த்திகள் ஒருவு உற்ேறா(க்கு இது $கந்த.03340.2
ேதான்று நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இைவ துணியல்
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ேகள் $கந்த.03340.3

சான்று நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) குலத் தகுவ( யாவரும். $கந்த.03340.4
இத்திரற்கு அலால் ஏவ( பாலினும் $கந்த.03341.1
சிந்ைத ைவத்திேடன் தCது_ெப.(தCது_ெப.) இல் கற்பிேனன் $கந்த.03341.2
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனக்கு இது வகுத்தி
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) கிைள $கந்த.03341.3
உய்ந்திடத்தகும் உைரயது அன்றிேய. $கந்த.03341.4
நூன்ைம யாைவயும் நுனித்து நாடிச் ெசம் $கந்த.03342.1
ேகான்ைம அன்றிேய ெகாடுைம
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள $கந்த.03342.2
ேமன்ைம மன்னரும் ேவறு உளா(களும் $கந்த.03342.3
பான்ைமயால் பிலம் படுவ( திண்ணேம. $கந்த.03342.4
மீ ள் இல் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) துய( ேவைல சா(ந்து உளான் $கந்த.03343.1
நாளும் நாதன் என்று அைறதி யா(கணும் $கந்த.03343.2
ேகாளும் நல்லவும் குறுகும் அல்லலும் $கந்த.03343.3
நாைள உங்கள் பால் நணுகு உறாதேவா. $கந்த.03343.4
நCதி ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநறி இலாதவள்
$கந்த.03344.1
ஆதலான் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
மாழ்கிேய $கந்த.03344.2
தCது_ெப.(தCது_ெப.) கூறினாய் ெசவ்விது அன்று அேரா $கந்த.03344.3
மாது நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இது மறத்தி உய்யேவ. $கந்த.03344.4
ஏவ( என்று எைன எய்தல் பாலிேனா( $கந்த.03345.1

ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) சூழ்தரக் காப்ப( சிந்ைத என் $கந்த.03345.2
ஆவி ஐம்புலம்
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எங்கணும் $கந்த.03345.3
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) உண்டு நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) கடிதில்
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்றாள். $கந்த.03345.4
என்ற காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) தC உகக்
$கந்த.03346.1
கன்று ேசயிதழ் கறித்து ெவய்து உயி(த்து $கந்த.03346.2
ஒன்ெறாடு ஒன்று ைக உருமில் தாக்கிேய $கந்த.03346.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று எனா நைகத்துச் சீறினாள். $கந்த.03346.4
மறுவில் வாசவன் மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) கூறிய $கந்த.03347.1
உறுதி ெவய்யவன் கூற்றம் ெசய்தில $கந்த.03347.2
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) இல் ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) ஆய் அலைக ேதறலால்
$கந்த.03347.3
ெவறி ெகாள் பித்தனுக்கு உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெமய்ைம_ெப.(ெமய்ைம_ெப.) ேபால். $கந்த.03347.4
ஆன காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அச முகத்தினாள் $கந்த.03348.1
ஊன ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) துய( உழக்கும் ெபற்றியால் $கந்த.03348.2
வானவ(க்கு இைற மாைத ேநாக்கிேய $கந்த.03348.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உைரத்தனள் இைனய தன்ைமேய. $கந்த.03348.4
கிட்டி நல்லன_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.) கிளத்திேனன்
எைன $கந்த.03349.1

ஒட்டி வந்திைல உைரத்தி மாறு உைன $கந்த.03349.2
அட்டு நுங்குவன் அண்ணற்கு ஆகேவ $கந்த.03349.3
விட்டனன்_வி.மு.(விடு_வி.+ட்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பத(.ஒரு.) இது
ெமய்ைம_ெப.(ெமய்ைம_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல். $கந்த.03349.4
ஆ(த்தி யாவுநC அகல என்னுைடச் $கந்த.03350.1
சீ(த்தி அண்ணன் பால் ேசறல் சிந்தியாய் $கந்த.03350.2
ேப(த்திடாது உைனப் பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வன்ைமயால் $கந்த.03350.3
ஈ(த்துப் ேபாகின்ேறன் சரதம் மீ து அேரா. $கந்த.03350.4
முடிவு இல் ஆற்றலா( மூவ( யாவரும் $கந்த.03351.1
தைட ெசய்கிற்பினும் சமrன் ஏற்பினும் $கந்த.03351.2
விடுவன் அல்லன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) விைரவினில் ெகாேட
$கந்த.03351.3
பட(வன் அன்னது பா(த்தி ேமல் எனா. $கந்த.03351.4
ெவய்யள் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வயிராணி ெமன்கரம் $கந்த.03352.1
ைகயில் பற்றிேய கடிதின் ஈ(த்து உராய் $கந்த.03352.2
ெமாய்யில் ேபாயினாள் முரண் இலாதவள் $கந்த.03352.3
ஐயேகா எனாஅரற்றல் ேமயினாள். $கந்த.03352.4
பாவி தCண்டலும் புலம்பிப் ைபந்ெதாடி $கந்த.03353.1
ஆவி ேபாந்து என அவசம் ஆகிேய $கந்த.03353.2

ஓவிலாத ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) மாய்ந்தனள்
$கந்த.03353.3
காவி ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கண(C கலுழத் ேதம்பினாள். $கந்த.03353.4
ஐய( ைகயில் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவுண ைரச்
ெசறுந்து $கந்த.03354.1
உய்ய தCம்_ெப.அ.(தCம்_ெப.அ.) பைட ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) கண் உறா
$கந்த.03354.2
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) சூ( கிைள வட்ட
C
வந்தது என
$கந்த.03354.3
ைம உலாய கண் வாr மிக்கேத. $கந்த.03354.4
காசிபன் தரும் கலதி கூற்றுவன்_ெப.(கூற்றுவன்_ெப.) $கந்த.03355.1
பாசம் அன்ன ைகப் பட்டு விம்மினாள் $கந்த.03355.2
வாசவன் தனி மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெகாைலப்
$கந்த.03355.3
பூைச வாய்ப்படும் புள்ளின் ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.) ேபால். $கந்த.03355.4
நா(_ெப.(நா(_ெப.) இலாதவள் நலிந்து
ெகாண்டனள்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட(.ஒரு.)
$கந்த.03356.1
ேபரும் எல்ைலயில் ேபது உற்ேற உளம் $கந்த.03356.2
ேசாருகின்றவள் சுற்று ேநாக்கிேய $கந்த.03356.3
யாரும் காண்கிலள் அரற்றல் ேமயினாள். $கந்த.03356.4
ைப அரா அமளியானும் பரம் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) முதலும்
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.03357.1

ஐயேன ஓலம் விண்ேணா(க்கு ஆதிேய ஓலம் ெசண்டா( $கந்த.03357.2
ைகயேன ஓலம் எங்கள் கடவுேள_ெப.(கடவுள்_ெப.+ஏ_சாr.) ஓலம் ெமய்ய(
$கந்த.03357.3
ெமய்யேன ஓலம் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) சீ( வரேன
C
ஓலம் ஓலம்.
$கந்த.03357.4
ஆரணச் சுருதி ஓ( சா( அடல் உருத்திரன் என்று ஏத்தும் $கந்த.03358.1
காரணக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ஓலம் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
நிறத்து_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.) எந்தாய் ஓலம் $கந்த.03358.2
பூரைணக்கு இைறவா ஓலம் புட்கைல கணவா ஓலம் $கந்த.03358.3
வாரணத்து இைற ேமல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வரும் பிரான் ஓலம் என்றாள். $கந்த.03358.4
ஒய் எனச் சசி இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வாற்றால் ஓல் இட அது
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எங்கள் $கந்த.03359.1
ஐயைனக் குறித்துக் கூவி அரற்றுவாள் ேபாலும் என்னா $கந்த.03359.2
ைமயிைனத் தடுத்துச் சிந்து மருத்து என
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) என்ப $கந்த.03359.3
ெவய்யrல் ெபrதும் ெவய்ேயான் வரமா
C
காளன் என்ேபான். $கந்த.03359.4
சாத்தனது அருளின்
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) அம் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) வாேனா(
$கந்த.03360.1
ேவத்து அைவ ஆன எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) வியத்தகு வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
உந்தி $கந்த.03360.2
பூத்தவன் முதேலா( யாரும் புகழ ெவவ் விடத்ைத உண்டு $கந்த.03360.3

காத்தவன் நாமம் ெபற்ேறான் காலற்கும் காலன் ேபால்வான். $கந்த.03360.4
இரு பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ெஞலிந்திட்டு அன்ன இலங்கு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
எயிற்றன் ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) $கந்த.03361.1
வரு முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) தடிந்தால் என்ன வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெகாடு
விதி(க்கும் ைகயன் $கந்த.03361.2
உரும் இடிக்குரல் ேபால் ஆ(க்கும் ஓைதயன் உரப்பும் ெசால்லன் $கந்த.03361.3
கரவிைழத்து எங்ஙன் ேபாதி நில் எனக் கழறி வந்தான். $கந்த.03361.4
ெகாம் என வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
கூவிய சசிைய ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.03362.1
அம்மைன அழுங்கல் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
அசமுகி என்னும் ெவய்யாள் $கந்த.03362.2
கிம்மியின் துைணயும் அஞ்ேசல் ஈண்டு உைனத் தCண்டுகின்ற $கந்த.03362.3
ைகம் முைற தடிந்து வல்ேல விடுவிப்பன் காண்டி என்றான். $கந்த.03362.4
வரனது
C
உைரையக் ேகளா ெமல்லியல் அணங்கின் நல்லாள் $கந்த.03363.1
ேப( இட( சிறிது நCத்துப் ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) உறு
துவைல_ெப.(துவைல_ெப.) தூங்கு $கந்த.03363.2
மாrயின் ெசலவு கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வள
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ைபம் கூழ் ேபால $கந்த.03363.3
ஆருயி( ெபற்றாள் மற்ைற அசமுகி அவைனக் கண்டாள். $கந்த.03363.4
ஓவரும் புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) யாவும் ஒருங்கு முத்ெதாழிலும் ஆற்றும்
$கந்த.03364.1
மூவரும் துறக்கம் ைவகும் முதல்வனும் திைச காப்பாள( $கந்த.03364.2

யாவரும் என் முன் நில்லா( ஈண்டு எைன இகழ்ந்து சீறித் $கந்த.03364.3
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) தம் குழுவின் உள்ளான் ஒருவேனா
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) என்றாள். $கந்த.03364.4
ெவறித்திடு கண்ணில் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெவவ்விதழ் அதுக்கி வல்ேல $கந்த.03365.1
கறித்தனள் எயிற்றின் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) கறகற கலிப்ப ஆ(த்தது
$கந்த.03365.2
முறித்து இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) தன்ைன உண்டு முரண் வலி
ெதாைலப்பன் என்னாக் $கந்த.03365.3
குறித்த அசமுகத்தி நிற்பக் குறுகினன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ேச( வரன்.
C
$கந்த.03365.4
தட்டறு ேநான்ைம பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சசி தைனத்
தமியள் என்ேற $கந்த.03366.1
பட்டிைம ெநறியால் பற்றிப் படருதி இவைள இன்ேன $கந்த.03366.2
விட்டைன_வி.மு.(விடு_வி.+ட்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) ேபாதி
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வியன் பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.)
ெபாறுப்பன் நின்ைன $கந்த.03366.3
அட்டிடு கின்றது இல்ைல அஞ்சைல அrைவ என்றான். $கந்த.03366.4
ேகட்டலும் உருத்து இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வா(த்ைத கிளத்திைன நின்ைன
யாேர $கந்த.03367.1
ஈட்டுடன் இவைளப் ேபாற்று_ஏவ.(ேபாற்று_வி.) என்று இப்பணி
தைல_ெப.(தைல_ெப.) தந்துள்ளா( $கந்த.03367.2
ேவட்டனன் அவைரக் ேகட்ப விளம்புதி என்றான் முந்தூழ் $கந்த.03367.3
மாட்டுறு கனலி என்னத் தன்குலம் முடிப்பான் வந்தாள். $கந்த.03367.4

தாரணி முதல மூன்றும் தைல_ெப.(தைல_ெப.) அளி புrந்து காப்பான் $கந்த.03368.1
காரணி ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றன்ன கrயவன்
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) $கந்த.03368.2
வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) உைடய ஐயன் மற்று இது பணித்தான் என்ேப(
$கந்த.03368.3
வரrல்
C
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
ஆன வரமா
C
காளன் என்றான். $கந்த.03368.4
என்றலும் அைனய வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.)
தனக்கும் ஈசன் $கந்த.03369.1
ெபான் திரண் மா(பன் நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புதல்வற்கும் ெபாதுைமத்து ஆகி $கந்த.03369.2
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அதுவாகத்
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) நிருதரால்
வருந்தும்_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊழால்
$கந்த.03369.3
ெசன்றவன் மகவான் ஏவல் ஆள் எனச் சிந்ைத ெசய்தாள். $கந்த.03369.4
புந்தியில் இதைன உன்னிப் ெபாள் எனச் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) மீ க்
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.03370.1
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ெதாழுவன் ெகால்லாம் எைன இைட
தடுக்கும்_ெப.எச்.(தடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நCரான்
$கந்த.03370.2
சிந்துவன் இவைன என்னாச் ெசம்ைகயில் சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) தன்ைன
$கந்த.03370.3
உந்தினள் அது ேபாய் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
உரன் எதி( குறுகிற்று அன்ேற.
$கந்த.03370.4
குறுகி முன் வருத ேலாடும் குரூஉச் சுட( அங்கி மூன்றும் $கந்த.03371.1

முைறயிேனா( இைட உற்று அன்ன முத்தைலப் பைடையக்
காணூஉ_வி.எச்.(காண்_வி.+ண_இ.க.+_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03371.2
அைற கழல் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அங்கிைய அட்டேத ேபால் $கந்த.03371.3
எறி கதி( வாளால் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) இருதுணி படுத்தினாேன.
$கந்த.03371.4
படுத்தலும் மணிகள் நCலப் ைபயரா உமிழ்ந்தது என்னக் $கந்த.03372.1
கடித்திடும் எயிற்றுப் ேபழ்வாய்க் கரும் கணம் அழல் கான்று என்ன $கந்த.03372.2
விடித்திடு ெகாண் மூவின் பால்
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மின் என்ன அன்னாள்
$கந்த.03372.3
விடுத்திடு சூல ைவேவல் ெவவ் அழல் ெபாழிந்தது அன்ேற. $கந்த.03372.4
காலத்தின் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) உண்ணக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உறு வடைவ
தாேன $கந்த.03373.1
ஆலத்ைத மீ து பூசி அசமுகி கரத்தில் ெகாள்ளச் $கந்த.03373.2
சூலத்தின் அைமந்தது அம்மா ேசாதைன ெகாடுப்பன் என்னாச் $கந்த.03373.3
சீலத்தின் மிக்ேகான் கூ(வாள் ெசந்தழல் ெபாழிவித்தது அன்ேற. $கந்த.03373.4
சூளின் ஆ(த்து எறியும் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
சுட(ெகாள் முத்தைல
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) தன்ைன $கந்த.03374.1
வாளினால் தடிதேலாடும் மறி முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அணங்கு
சீறிக் $கந்த.03374.2
ேகளினால் தனது பாங்கில் கிைடத்த துன் முகி ைகச்சூலம் $கந்த.03374.3
ேகாளினால் கடிது வாங்கிக் கூற்றனும் உட்க ஆ(த்தாள். $கந்த.03374.4

வசி ெகழு சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) பற்றி மருத்துவன் துைணவி_ெப.(துைணவி_ெப.)
ஆன $கந்த.03375.1
சசிதைன இகுைள ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) கரத்தில் ேச(த்தி
$கந்த.03375.2
நிசியின் மால் பாந்தேளாடு ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கதி( ேந( புக்கு என்ன
$கந்த.03375.3
விைசெயாடு ெகாடியள் ெசன்றாள் வரமாகாளன்
C
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ேமல்.
$கந்த.03375.4
ஒற்ைற முத்தைல ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) தன்ைன ஒப்பிலான் மரும மீ து
$கந்த.03376.1
குற்றியம் உன்னி நCட்டிக் குறுகினள் அம( ெசய் ேபாழ்தில் $கந்த.03376.2
கற்ைற அம் சுட(க் கூ( வாளால் காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) எறிதேலாடும்
$கந்த.03376.3
இற்றது சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.)
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அசமுகி இைடந்து
ேபானாள். $கந்த.03376.4
இைடந்தனள் ஏகி ஆண்டு ஓ( இருங்கிr பறித்திட்டு இன்ேன $கந்த.03377.1
முடிந்தைன ேபாலும் என்னா ெமாய்ம்புடன் அவன்ேமல் ஓச்சத் $கந்த.03377.2
தடிந்தனன் தடித ேலாடும் தாைரவாள் பைடயும் வல்ேல $கந்த.03377.3
ஒடிந்தது ெகாடியள் காணா ஒல் ஒலிக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேபால் ஆ(த்தாள்.
$கந்த.03377.4
வரமா
C
காள ேகண்ேமா ேவதேன ஆதி விண்ேணா(_ெப.(விண்ேணா(_ெப.)
$கந்த.03378.1

ஆரும்வந்து ஆசி கூற அகிலமும் ஆளுகின்ற $கந்த.03378.2
சூரன் ஆம் எமது முன்ேனான் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இைட உய்ப்பக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03378.3
ேபருவன் இவைள ஓராய் விலக்கிைன ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) நCராய்.
$கந்த.03378.4
தடுத்திடல் முைறயது அன்று ஆல் தாரகன் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.)
வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
$கந்த.03379.1
அடுத்திடில் படுப்ப( கண்டாய் அன்றியும் யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.)
நின்ைன $கந்த.03379.2
எடுத்தனன் மிைசவன் துய்க்கின் இரும்பசி உலவாது என்னா $கந்த.03379.3
விடுத்தனன் உய்ந்து ேபாதி விளி உேறல் எளிைய என்றாள். $கந்த.03379.4
பாதகி இைனய மாற்றம் பக(தலும் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
ேகளா $கந்த.03380.1
ேவதியின் நினது சூலப் பைடயிற எறிந்ேதன் நின்ைன $கந்த.03380.2
மாது என அடாது நின்ேறன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) மற்று
இைத உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வல்ேல
$கந்த.03380.3
ேபாதியால் இவைள விட்டுப் ேபாக்கைல
கரத்ைத_ெப.(கரம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) என்றான். $கந்த.03380.4
என்றலும் ெகாடியள் ேகளா ஈங்கு இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) வாளும் இன்றி
$கந்த.03381.1
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.பன்.)
இவெனாேட ேபா( ேநருதல் ெநறியது அன்றால் $கந்த.03381.2
அன்றியும் இவைன ெவல்லல் அrதினிச் சசிையக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03381.3

ெசன்றிடல் துணிபாம் என்னாத் திரும்பினள் ேசடி தன்பால். $கந்த.03381.4
துன்முகி ஆகி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
துைணவி_ெப.(துைணவி_ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) சிைறப் பட்டு
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $கந்த.03382.1
ெபான் மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
யாண(_ெப.(யாண(_ெப.) ேமனிப் புேலாமைச தைனத்தான் பற்றிக் $கந்த.03382.2
ெகான்மலி அம் ெபான் ேமருக் குவட்டிைனக் ெகாடுேபாங் காலின் $கந்த.03382.3
வன்ைமயிேனாடு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மறிமுகத்து அணங்கு ேபானாள். $கந்த.03382.4
ேபாகலும் அதைன ஐயன் ெபாருநrல் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) பாரா
$கந்த.03383.1
ஏகுதி ேபாலும் நில் என்று எய்திேய உைடவாள் வாங்கிச் $கந்த.03383.2
ேசகுறு மனத்தாள் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ெசங்ைகயால் பற்றி ஈ(த்துக்
$கந்த.03383.3
ேதாைகையத் ெதாட்டைகையத் துணித்தனன் விண்ேணா(_ெப.(விண்ேணா(_ெப.)
துள்ள. $கந்த.03383.4
இருட்டு உறு பிலத்து உற்ேறாைர எடுத்து ெவள்ளி இைட இட்டு என்ன
$கந்த.03384.1
மருட்டு உறு மதியள் ஆகி
வருந்திய_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சசி என்பாைள
$கந்த.03384.2
அருள் திறத்ேதாடு வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின் அவுண மாைத
$கந்த.03384.3
உருட்டினன் தனது தாளால் உரும் என உைதத்துத் தள்ளி. $கந்த.03384.4

அயமுகி வழ்தேலாடும்
C
அழுங்கிேய அயலின்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.03385.1
வயம் மிகு துன்முகத்து மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
கரத்தில் ஒன்ைறச் $கந்த.03385.2
ெசயி( அறு சசிைய நCயும் தCண்டிைன ேபாலும் என்னாத் $கந்த.03385.3
துயல் வரு ெதாைடயல் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
துணித்தனன் ேசாr ெபாங்க.
$கந்த.03385.4
மத(த்திடு துன்முகி வன்ைக வாளினால் $கந்த.03386.1
சிைதத்திடு ெமாய்ம்புைடச் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) $கந்த.03386.2
உைதத்தனன் அைனயளும் ஓ என்ேற உளம் $கந்த.03386.3
பைதத்தனள் புலம்பிேய படியில் வழேவ.
C
$கந்த.03386.4
அைறபடு கழலினான் அவுண மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) ைக $கந்த.03387.1
எறிதலும் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) நC(
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ைமயால் $கந்த.03387.2
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெகழு ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) சூ(
திருைவச் சுட்டிடும் $கந்த.03387.3
குைற படு ெஞகிழியின் ேகாலம் ேபாலுேம. $கந்த.03387.4
திைரந்து எழு குடிைஞ_ெப.(குடிைஞ_ெப.) ேபால் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.)
ெசன்றிடக் $கந்த.03388.1
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) துமி படுதலும் கவன்று வழ்ந்தனள்
C
$கந்த.03388.2
வருந்தினள் அரற்றினள் மறி முகத்தினாள் $கந்த.03388.3
விrந்திடு கனல் உைட ேவைல ேபான்று உளாள். $கந்த.03388.4

மருண்டனள் பைதத்தனள் மறித்த ைகயினள் $கந்த.03389.1
ெவருண்டனள் நிலன்_ெப.(நிலன்_ெப.) உற வியன் ைக எற்றினள் $கந்த.03389.2
உருண்டனள் ெவr நுடன் உரமும் ேதய் உறப் $கந்த.03389.3
புரண்டனள் ெசக்கrல் புயலில் ேதான்றுவாள். $கந்த.03389.4
புரந்தரன் ேதவிையப் ெபாம் எனப் பிடித் $கந்த.03390.1
துரந்தரு வாயிலில் இட்டு உண்பன் ஈண்டு எனா $கந்த.03390.2
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழும் ெசன்றிடும்
மீ ளும்_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வழ்ந்திடும்
C
$கந்த.03390.3
இருந்திடும் சாய்ந்திடும் இரங்கும் ேசாருேம. $கந்த.03390.4
கடித்திடும் இதழிைனக் கைற கண் மீ ச்ெசலக் $கந்த.03391.1
குடித்திடும் உமிழ்ந்திடும் குவலயத்து இrஇத் $கந்த.03391.2
துடித்திடும் ெபய(ந்திடும் துளக்கும் ெசன்னிைய $கந்த.03391.3
இடித்து எனக் கறித்திடும் எயிற்றின் மாைலேய. $கந்த.03391.4
திைகத்திடும் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ெசய்ைக ஈது எனா
$கந்த.03392.1
நைகத்திடும் அங்குலி நாசியில் ெதாடும் $கந்த.03392.2
புைகத்து என உயி(த்திடும் புவிையத் தாள்களால் $கந்த.03392.3
உைகத்திடும் புைக அழல் உமிழும் வாயினால். $கந்த.03392.4
உம் என உரப்பிடும் உருமுக் கான்று என $கந்த.03393.1
விம் எனச் சினத்திடும் எr விழித்திடும் $கந்த.03393.2
ெதம் முைனப் பைட அடும் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) வரைன
C
$கந்த.03393.3

விம்மிதப் படும் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) விய(க்கும் ெவள்குேம. $கந்த.03393.4
அற்றிடு கரத்திைன அறாத ைகயினால் $கந்த.03394.1
ெதற்ெறன எடுத்திடும் ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேநாக்கிடும் $கந்த.03394.2
ஒற்றிடும் விழிகளில் உகுக்கும் ேசாr நC( $கந்த.03394.3
இற்று எவ( பட்டன( என்னின் என்னுேம. $கந்த.03394.4
வவேத
C
இனி எனும் விைனயிேனன் தனக்கு $கந்த.03395.1
ஆவேதா இஃது எனும் ஐயேகா எனும் $கந்த.03395.2
ஏவரும் புகழ் தரு எங்கள் அண்ண( பால் $கந்த.03395.3
ேபாவது எவ்வாறு எனப் புலம்பு ெகாள்ளுேம. $கந்த.03395.4
காசினி தனில் வரும் கணவ( ைக ெதாடக் $கந்த.03396.1
கூசுவேர எனும் குறிய பங்கு எனப் $கந்த.03396.2
ேபசுவேர எனும் பிறரும் வான்_ெப.(வான்_ெப.) உேளா( $கந்த.03396.3
ஏசுவேர எனும் என் ெசய்ேகன் எனும். $கந்த.03396.4
ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.) அைனவரும் சிந்தித்து என்கரம் $கந்த.03397.1
ேபாவது புண(த்தன( ெபான்றுேவன் இனி $கந்த.03397.2
ஆவதன் முன்னேர அவைர அட்டு உல $கந்த.03397.3
ேகைவயும் முடிப்பன் என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) சீறுேம. $கந்த.03397.4
பா( உயி( முழுவதும் படுத்திடு ஓ எனும் $கந்த.03398.1
ஆ( அழல் வடைவைய அவித்திேடா எனும் $கந்த.03398.2

ேப( உறு மருத்திைனப் பிடித்திேடா எனும் $கந்த.03398.3
ேமருைவ அைலத்தனன் வட்டு
C
ேகா எனும். $கந்த.03398.4
பீள் உறும் எழிலிகள் பிறவும் பற்றிேய $கந்த.03399.1
மீ ள_குைற.எச்.(மீ ள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அrது எனும் வைக மிைசந்திேடா
எனும் $கந்த.03399.2
நாளிைன முழுவதும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உடன் வரும் $கந்த.03399.3
ேகாளிைன முழுவதும் ெகாறித்திேடா எனும். $கந்த.03399.4
சீ(த்தைக இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெதருமந்து உற்றது $கந்த.03400.1
பா( திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெகால்
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பrதி வானவன் $கந்த.03400.2
ஆ(த்திடும் ேத( ஒடும் அவைனப் பற்றிேய $கந்த.03400.3
ஈ(த்தனன் வருவதற்கு எழுந்திேடா எனும். $கந்த.03400.4
கண்டது ஓ( பrதிையக் கறித்துச் சூழ்ச்சி ெசய் $கந்த.03401.1
அண்ட(கள் யாைரயும் அடிசில் ஆகேவ $கந்த.03401.2
உண்டு எழு கடைல உறிஞ்சிக் ைக புறத் $கந்த.03401.3
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைர தனில் கழC இத் திரும்புேகா எனும். $கந்த.03401.4
ெசம் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) நCடிய_ெப.எச்.(நCடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதன்னம் காய் இைடத் $கந்த.03402.1
துன்னிய தCம்_ெப.அ.(தCம்_ெப.அ.) பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) சுைவத்திட்டால் எனப்
$கந்த.03402.2
பின் உறு மதியிைனப் பிடித்துக்
கவ்வி_வி.எச்.(கவ்வு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெமய் $கந்த.03402.3

இன் அமி(திைன நுக(ந்து எறிெகேனா எனும். $கந்த.03402.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) களிற்றிைன ஏைனத் தந்திையச் $கந்த.03403.1
ெசம் துவ(க் காய் எனச் ேசர வாய்க்ெகாளா $கந்த.03403.2
ஐந்தரு இைலகளா அவற்றுள் ெவண்மல( $கந்த.03403.3
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) துகளாக் ெகாடு மிைசக எேனா எனும். $கந்த.03403.4
தாக்குேகா பணிகைளத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) கிழக்கு உற $கந்த.03404.1
நCக்குேகா பிலம் படு நிலயத் ேதாைரயும் $கந்த.03404.2
தூக்குேகா புவனிையச் சுழற்றி ேமல் கீ ழ் $கந்த.03404.3
ஆக்குேகா மால் என அருந்து_ஏவ.(அருந்து_வி.) ேகா எனும். $கந்த.03404.4
ஆரும் அச்சு உற இைனயன அசமுகி ெவய்யாள் $கந்த.03405.1
சூரன் தங்ைக_ெப.(தங்ைக_ெப.) மால் உளத்தினள் இறப்பது துணிவாள்
$கந்த.03405.2
ேப( இடும்ைபயள் ெதாைல உறா மானேம பிடித்தாள் $கந்த.03405.3
ெவகுளும் எல்ைலயில் கண்டனள் துன்முகி
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) $கந்த.03406.1
தகுவ( தம் குலத்து உதித்தனள்
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) தகவின் $கந்த.03406.2
புகுதி சால்பு உண( புந்தியள் ஆதலில் ெபாருக்கு என்று $கந்த.03406.3
இகுைள முந்துற
வந்தனள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட(.ஒரு.) இைனயன
இைசத்தாள். $கந்த.03406.4
ைவயம் என் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வானகம்
என் ெசயும் மற்ைறச் $கந்த.03407.1

ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) என்
ெசய்வ(_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ(_பட(.பன்.) வைரகள் என்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.03407.2
ஐய மால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பிறவும் என் ெசய்திடும் அவனால் $கந்த.03407.3
ைக இழந்திடின் உலெகலாம் முடிப்பது கடேனா. $கந்த.03407.4
பாரும் வானமும் திைசகளும் பல் உயி(த்ெதாைகயும் $கந்த.03408.1
ேசரேவ முடித்திடுவைத நிைனந்தைன ெசய்யின் $கந்த.03408.2
ஆரும் நின்றைன என் ெசய்வ(_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ(_பட(.பன்.)
அைவ எலாம் உைடய $கந்த.03408.3
சூரேன உைன முனிந்திடும் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) வளம்_ெப.(வளம்_ெப.)
ெதாைலயும். $கந்த.03408.4
ஆதலான் மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஒன்று நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
எண்ணைல அவுண( $கந்த.03409.1
நாதன் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) சூ( முன்னுற
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) ேபாய் $கந்த.03409.2
ஈது எலாம் ெசாலின் இைமயவ( கிைள எலாம் முடிக்கும் $கந்த.03409.3
ேபாதேல துணிவு என்றனள் பின்னரும் புகல்வாள். $கந்த.03409.4
ஞானம் இல் சிறு விதி நடாத்தும் ேவள்வியில் $கந்த.03410.1
வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) தங்களின் மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) மா(களில்
$கந்த.03410.2
தானவ( தங்களில் தத்தம் ெமய்களில் $கந்த.03410.3
ஊனம் இல்ேலாைரயாம் உைரக்க வல்லேமா. $கந்த.03410.4

நிைனவருங் கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) நிமலற்ேக அலால் $கந்த.03411.1
அைனயைன அைடதரும் அறிஞ(க்ேக அலால் $கந்த.03411.2
எைனவைக ேயா(க்கும் எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உயி(க்கும் ஏற்பது
ஓ( $கந்த.03411.3
விைனபடும் இழிதுய( விட்டு நCங்குேமா. $கந்த.03411.4
ஆைகயின் மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அரற்றல்
ெவள்கிேய $கந்த.03412.1
ேசாகமும் ெகாள்ளைல துயரும் இன்பமும் $கந்த.03412.2
ேமாகமும் உயி(க்கு எலாம் முைறயில்
கூடும்_ெப.எச்.(கூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல் $கந்த.03412.3
ஏகுதும் எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என இயம்பித்
ேதற்றினாள். $கந்த.03412.4
ெமாழிந்து துன்முகி ெதளித்தலும் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனா உன்னா
$கந்த.03413.1
எழுந்து துண் என அசமுகி என்பவள் இலதாய்க் $கந்த.03413.2
கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துன்ெபாடு
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட(.ஒரு.) ஓ( சசியிைனக்
காணூஉ_வி.எச்.(காண்_வி.+ண_இ.க.+_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03413.3
அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மானம்
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) தCச் சுட இைனயன அைறவாள். $கந்த.03413.4
துப்பு உறுத்திய அண்டங்கள் யாவினும் சூரன் $கந்த.03414.1
ைவப்பு_ெப.(ைவப்பு_ெப.) உறுத்திய திகிrயும் ஆைணயும்
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.03414.2
இப்புறத்தினில் ஒளிப்பினும் இது அன்றி அண்டத்து $கந்த.03414.3

அப்புறத்தினில் ஒளிப்பினும் பிைழப்பு உமக்கு அrேத. $கந்த.03414.4
மைறதல்_ெதா.ெப.(மைற_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) உற்றிடும்
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) தன்ைன இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வனத்தின்
$கந்த.03415.1
உைறதல் உற்றிடும் உன்தைன ஒழிந்த வானவைர $கந்த.03415.2
இைறதனில் பற்றி ஈ(த்துப் ேபாய் என்னக( தன்னில் $கந்த.03415.3
சிைறப் படுத்துவன் திண்ணம் எம் ேகாமகன் ெசயலால். $கந்த.03415.4
உங்கள் தம்ைம யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) சிைறப் படுத்ேதன் எனின்
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) $கந்த.03416.1
எங்கு மாள்கின்ற சூரபன்மா எனும் இைறவன் $கந்த.03416.2
தங்ைக_ெப.(தங்ைக_ெப.) அன்றியான் எனது உரம்தனில் எழுந்தனவும்
$கந்த.03416.3
ெகாங்ைக அன்றியான் ேபடிேய குறிக்ேகாள் என்று அகன்றான். $கந்த.03416.4
அகல நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட(.ஒரு.) ஓ( வரC மாகாளன் ஆம்
அடேலான் $கந்த.03417.1
உகைவ ேயாடு உறு சசியிைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
உளத்தில் $கந்த.03417.2
தகுவ( தங்களுக்கு அஞ்சைல அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.) உன்
தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) $கந்த.03417.3
புகுதும் எல்ைலயும் அளிப்பன் ஈண்டு உைறக என்று ேபானான். $கந்த.03417.4
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) புேலாமைச அடவி அம்புறன் ஓ(
$கந்த.03418.1

மான் இனம் ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்று என
அவ்வனம் ைவகிக் $கந்த.03418.2
ேகான் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) விைன
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநாற்றனள் குறிப்பால்
$கந்த.03418.3
ஆன பான்ைமைய நாரத முனிவரன் அறிந்தான். $கந்த.03418.4
ேமைல ெவள்ளி அம் பருப்பதம் தனில்
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகிச் $கந்த.03419.1
சீல விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) தம் உடன் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) அடி
பரவக் $கந்த.03419.2
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) இன்றிேய இருந்திடும் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.)
கைடேபாய் $கந்த.03419.3
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புேலா மைசக்கு உற்றவா நவின்றான். $கந்த.03419.4
நவின்ற_ெப.எச்.(நவில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாசகம் ேகட்டலும்
மகபதி நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) உள் $கந்த.03420.1
கவன்று ேதறிேய முனிந்து பின் இைறஅருள் கருதி $கந்த.03420.2
அவன்தன் மாமுைற தூக்கிேய தன்ைன
ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழுங்கித் $கந்த.03420.3
துவன்ற ேதவேராடு எழுந்தனன் அரன் புகழ் துதித்ேத. $கந்த.03420.4
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நந்தி எம் அடிகளின் அடி முைற
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03421.1
அந்தம் இல் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ேவைல ேநாக்கு உற்றனம் அமலன் $கந்த.03421.2

சிந்ைத ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எைம அருள்
புrந்திடுகிலன் தCேயம் $கந்த.03421.3
முந்தி இயற்றிய தC விைனப் பகுதிைய முன்னி. $கந்த.03421.4
ைகம்ைம ஆம் ெபய( அணங்கின் ஓ( ெபறாவைக கறுத்த $கந்த.03422.1
ெசம்ைம யா( களத்து எம்பிரான் எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.)
அருள் ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.03422.2
ெபாய்ம்ைம தC( தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) இயற்றிட நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) மிைசப்
ேபாதும் $கந்த.03422.3
எம்ைம ஆங்கு அருள் புrந்தைன விடுத்தி என்று இயம்ப. $கந்த.03422.4
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ேபாம் என நந்தி எம் ெபருந்தைக நவிலத் $கந்த.03423.1
துன்று வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) தம்ெமாடும் கழுமலம்
துன்னி_வி.எச்.(துன்னு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03423.2
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரமாகாளைனக்
C
கண்டனன்
ேந( ேபாய்ச் $கந்த.03423.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புல்லிேய முகமன் ஓ(
அளப்பு இல ெசப்பி. $கந்த.03423.4
ேபாதி ஐய என் தைனயைன ஐயன் பால் புகுத்தி $கந்த.03424.1
மாது ேநாற்றுழிக் குறுகிேய அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) துய( மாற்றிக்
$கந்த.03424.2
ேகதம் எய்திய அசமுகி சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) உைர ேகளா $கந்த.03424.3
ஏது ெசய்வது என்று உன்னினன் இைமயவ(க்கு இைறவன். $கந்த.03424.4
சுட(ப் ெபரும் குலிசத்து இைற சூழ்ந்தனன் துணியா $கந்த.03425.1

அடுத்த மங்ைகைய உடன் ெகாேட
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவண்
அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03425.2
புைடக் கண் வந்திடும் கடவுள( தம்ெமாடும் புராr $கந்த.03425.3
எடுத்த வா( சிைலப் ெபாற்ைறயில் கரந்தனன் இருந்தான். $கந்த.03425.4
இன்ன பான்ைமயின் மகபதி இருந்தனன் இப்பால் $கந்த.03426.1
முன்னம் ஏகிய அசமுகி ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) துன்
முகத்தாள் $கந்த.03426.2
தன்ெனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஒடு_கரு.ேவ.) ஏகிேய மேகந்திரத் தனிநக(
அைடந்தாள் $கந்த.03426.3
அன்னகாைலயில் சூரன் வற்று
C
இருந்தவாறு அைறவாம். $கந்த.03426.4
மீ உய( கின்ற விண்ணினின்று
இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விழுமிய ேமதினி வைரப்பின்
$கந்த.03427.1
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேகாடி
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அண்டத்தில் ஆடகப்
பித்திைக அவற்றுள் $கந்த.03427.2
தCயன விலக்கி நல்லன_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.)
எடுத்துத் திைச முகத்தவ(கள் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என்ன $கந்த.03427.3
ஓய்வு அற விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தபனியப் ெபாது ஒன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
ேயாசைன உறுேம. $கந்த.03427.4
இத்தைர உளது ஆம் ெதால்ைல அண்டத்தில் இைட இைட எய்திேய இலங்கும்
$கந்த.03428.1

அத்தமால் வைரகள் ைகபுைனந்து இயற்றி அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) யாசன(
பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.03428.2
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனச் சூரன் அரசியல்
நடாத்தும் மன்றினில் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேகாடி $கந்த.03428.3
பத்தியின் நிறுவும் ஆடகத் தூண் அம் பரந்தது அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) யா( பக(வா(. $கந்த.03428.4
ெதால்ைல அண்டத்தின் கண்டு ஒறுங்கு ெகழC இய சுவண மாதைர எலாம் ெதாைக
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03429.1
அல்லன விலக்கி நல்லன_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.)
ெதrந்ேத அைமத்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபால்
அணிெபறு நிலத்தில்_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) $கந்த.03429.2
ஒல் உறு புைடயில் உம்பrல் அங்கண் உலப்பு இலாக் குலகிrக் குழுவில்
$கந்த.03429.3
பல்லிருந் துணி ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணி
படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்னப் பல் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.)
ஓவியம்_ெப.(ஓவியம்_ெப.) பயிலும். $கந்த.03429.4
ெபான் உலா அண்டத்து உம்ப(கள் ேதாறும்
ப்ெராஉந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசக்க(
வான்_ெப.(வான்_ெப.) புராr $கந்த.03430.1
தன்னது ஆைணயினால் ஒருங்கு
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்னத்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மல( விதானம் மீ த் தயங்கப் $கந்த.03430.2
பன்னிரு ேகாடி ஆகி எங்கணும் சூழ் பகலவ( சிலவேர அன்றி $கந்த.03430.3
அன்னவ( பலரும் பணியில் உற்று என்ன அணிமணிக் கண்ணடி ஒளிரும்.
$கந்த.03430.4

மண்_ெப.(மண்_ெப.) உலா அண்டத்து இரவிகள் என்று ஊழ்
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இலா மதிகளின் உள ஆம் $கந்த.03431.1
ெதண்ணிலாக் கற்ைற ஐம்ெபரு நிறத்த ெசல் இனம் யாைவயும் ெசறிந்ேத
$கந்த.03431.2
அண்ணலா( ேமைலக் கம்பலம் சூழ்ேபாய்
அம(ந்து_வி.எச்.(அம(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என ஆய் இைடக் கவr
$கந்த.03431.3
எண் இலாதனவும் பல் உகில் குழுவும் இைட விராய் மிைடவன எங்கும்.
$கந்த.03431.4
பரக்குறும் அண்டம் ெதாறும் ெதாறும் உளவாம் பகலிைனப் பrமுகத்து எrயின்
$கந்த.03432.1
உருக்கி ஒன்று ஆக்கித் தவிசு என இயற்றி ஒளிறு தாரைக அவட் குயிற்றித்
$கந்த.03432.2
தருக்கு உறுகின்ற மதிகைள மடங்கல் தகவு_ெப.(தகவு_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருத்தியது என்னத்
$கந்த.03432.3
திருக்கிள( அைவயத்து அவுண( ேகான் இருப்பச் சிறந்தது ஓ( அrயைண
திகழும். $கந்த.03432.4
ஆனது ஓ( மன்றத்து_ெப.(அத்து_சாr.) அrயைண மிைசேய
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேகாடி அண்டத்தின் $கந்த.03433.1
ேமல் நிமி( வடைவ அங்கியும் விடமும்
மிைசந்து_வி.எச்.(மிைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழியா ெநறி ேமவித்
$கந்த.03433.2
தானவ( பரவக் கூற்று எலாம் ஒன்றாய்த் தணப்பில் ேப( அணிகலந் தயங்க
$கந்த.03433.3

வான்_ெப.(வான்_ெப.) நிமி(ந்து_வி.எச்.(நிமி(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உற்றால் என்ன ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சூர மன்னவ(
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) வற்று
C
இருந்தான். $கந்த.03433.4
ேமைல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அமலன் உதவு பல் அண்டம் ேமவர நடாத்து
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ஆைணக் $கந்த.03434.1
ேகால் ஒடு ெவளிய சீ(த்திகள் முழுதும் குறுகிேய ஈ( உருக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03434.2
பால் உற வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்றேத என்னப்
பாங்கrல் அவுண(கள் தாங்கும் $கந்த.03434.3
வாலிய துைண ேச( தவள ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கவிைக மா மதிக்
கடவுைள மைலய. $கந்த.03434.4
கா( உறழ் படிவத்து வrகள் அைனத்தும் கண் அகன் பால்கடல் முழுதும்
$கந்த.03435.1
ஈ( உரு எய்தி எழுந்து ேமல் ஓங்கி இருந்து என ைவகலும் ெசலும்
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $கந்த.03435.2
தாரக விறேலான் பல் தைல_ெப.(தைல_ெப.) சீயத் தைலைமயான் சா(ந்து அயல்
இருப்ப $கந்த.03435.3
ஆ( அழல் உருவப் பண்ணவேர ேபால் அைமச்சரும் குமரரும் அமர. $கந்த.03435.4
எவ்ெவலா அண்டத்து உைற தரு மருத்தும் இரும்புனற்கு இைறவரும் ஆகிச்
$கந்த.03436.1
ெசவ்விதின் ஒருங்கித் தத்தமில் உலவாச் சீகரம் படுபனி
சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03436.2
அவ்வயின் ேவண்டும் அளைவயிற் பலவாய் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அடி
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழும் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.)
ேபால் $கந்த.03436.3

ைமவைர அைனய அவுண(கள் இரட்டும் வாலிய கவrகள் வயங்க. $கந்த.03436.4
உைரத்திடும் அண்டம் ெதாறும் ெதாறும் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) உம்பrல்
இயக்க( ேகான் உலகில் $கந்த.03437.1
தைரப் ெபரு வைரப்பில் பிறவியில் உள்ளது அதனில் தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) இலா
அற்புதத் தனவாத் $கந்த.03437.2
ெதrத்தன( எடுத்துப் ேபாதிந்து என நறிய திைரயன் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.)
இைலத் துவ(ப் பழுக்காய் $கந்த.03437.3
விைரத்திடு சுண்ணம் ெகாள்கலம் பrயா விைன முைறேயா(
பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) விரவ. $கந்த.03437.4
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதேராைன அருக்கருட்
சிலைர நCரம் உய்த்து உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) ேகாடிக ேமல் $கந்த.03438.1
ெபான் தைர உழியின் மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ெசாrந்து_வி.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்னப் புகட்டு உறு
தம்பலக் களாசி $கந்த.03438.2
மன்ற ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) அறிவ( திருத்தின( ெபாருவ மற்றைவ
அவுண(கள் ஏந்தித் $கந்த.03438.3
துன்றி இருந் துவ(க்காய் அைட பிற
பrக்கும்_ெப.எச்.(பr_வி+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெதாழுவ( தம் குழுெவாடு துவன்ற. $கந்த.03438.4
ஆழி அம் கிrயில் கதி( மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெவயிலும் அன்னது
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப( இருளும் $கந்த.03439.1
வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.) அமுதும் உவrயும்
அல்லா வாrதியும் பல மணியும் $கந்த.03439.2
ஊழியின் இறுதி அைமய ேமல் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஒன்றியது என்ன
முன் இருபால் $கந்த.03439.3

ேகழ் உறு பின்ன( அவுண( மாத் தைலவ( கிைளெயாடு துன்றின( ெகழும்.
$கந்த.03439.4
மின் அவி( விசும்பின் அகட்டிைன அளவி ெவண்மதிக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
ெமய் அணுகிப் $கந்த.03440.1
பின் உறும் அமுத நC(க்கடல் திைளத்துப் ெபரும்புறப் புணrயில் படியா
$கந்த.03440.2
இந்நில மருங்கில் வானகத்து உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
மல(க் காவு ேதாறும் உலாவித் $கந்த.03440.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஒலி இன்றி ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ெமல அைசந்து
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) என வசந்தன் முன் சார. $கந்த.03440.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) படு நிைற நC(ப் புதுமதிக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) வியன்
பனித் துவைலையத் துற்றுக் $கந்த.03441.1
கண் படு துறக்கத் தண்டைலப் ெபாதும்பில் காமரம் ேபாதிைடக் கவிழ்த்தி
$கந்த.03441.2
எண் படு பன்னாள் கழித்த பின் கவ(ந்ேத எழிலிகள் கரந்து
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈண்ைடத் $கந்த.03441.3
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பனி உைறப்பில் கண் உறாத் துவைல_ெப.(துவைல_ெப.)
தணப்பு அறச் சிதறிடத் தம்மில். $கந்த.03441.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அம( ஐம்பால் உருப்பசி அரம்ைப திேலாத்தைம ேமனைக
முதலாம் $கந்த.03442.1
வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) மகளி(_ெப.) இயக்க( தம் மகளி(_ெப.) வலிெகழும்
அரக்க( தம் மகளி(_ெப.) $கந்த.03442.2
தானவ( மகளி(_ெப.) விஞ்ைசய( மகளி(_ெப.) சாரண( சித்த( தம் மகளி(_ெப.)
$கந்த.03442.3

ஏைனய( மகளி(_ெப.) யாவரும் ெவவ்ேவறு இயல்படு களிநடம் இயற்ற.
$கந்த.03442.4
ஐந்திறத்து உருவம் காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) உைரப்பான்
அைமயம் இன்று ஆகிேய ேவதா $கந்த.03443.1
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
புைடயில் ஒதுங்கினன் இருப்ப மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) உதவுறும்
குமர( $கந்த.03443.2
நந்து உறு ெபரு நC(க் குடங்கrல் கன்னல் நாடின( நாழிைகப் பைறைய
$கந்த.03443.3
முந்து உற விரட்டிப் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) ெதாறும்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முைற முைற உைரத்தன(
திrய. $கந்த.03443.4
ேத(த்திடும் உழுைவச் சூழலில் சில மான் ெசன்ெறன அவுண(தம் ெசறிவில்
$கந்த.03444.1
ேவ(த்து உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
பைதப்ப_குைற.எச்.(பைதப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வரும் பல முனிவ( ேவறு
ேவறு ஆசிகள் இைசயா $கந்த.03444.2
ஆ(த்திடும் ஒலியால் ேகட்டிலவாம் என்று அஞ்சின(
அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) உறு புலத்ைதப் $கந்த.03444.3
பா(த்திடும் ேதாறும் வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனப்
புரவிப் பாணிைய விrத்தன( நிற்ப. $கந்த.03444.4
திருக்கிள( ெபான்நாட்டு இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) அல்லாத்
ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.) யாவரும் அவுண( $கந்த.03445.1
ெநருக்கின( உந்த ஏகிேந( புகுேவா( ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கைட
காறுமுன்று உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $கந்த.03445.2

ெவருக்ெகாடு ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ ண்டும்
அற்றாகி வியன் கைட காவல(_ெப.(காவல்_ெப.+அ(_பட(.பன்.) புைடப்பத்
$கந்த.03445.3
தருக்குறும் அைவயம் காணிய
ெபறாது_எதி(.ம.வி.எச்.(ெபறு_வி.+ஆத்_எதி(.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) தம் உளம்
குைலந்தன( திrய. $கந்த.03445.4
ெவற்ற ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதத்த( அவுண( கஞ்சுகிேச( ெமய்யின(
ெவறுக்ைக அம் சூரல்_ெப.(சூரல்_ெப.) $கந்த.03446.1
பற்றிடு கரத்தா( ெசல் எனும் ெதழிப்ப( பனிப்பிைற எயிற்ற( பல் இைமேயா(
$கந்த.03446.2
ெபாற்றட மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) சிதறிடப் புைடப்ேபா( புயல்_ெப.(புயல்_ெப.)
உறு சூைறயில் துரந்தும் $கந்த.03446.3
சுற்றுற நிறுத்தும் இருத்தியும் புகுந்ேதா( ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ெபய(
ெசப்பி முன் துதிப்ப. $கந்த.03446.4
ெபான் திகழ் கமலத்து இதழ் எலாம்
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாதினில் ெபாகுட்டு இைட
ேதாறும் $கந்த.03447.1
மின் திகழ் நுசுப்பில் திருமகள் பலராய் வற்று
C
வற்று
C
இருத்தேல ேபாலக்
$கந்த.03447.2
குன்று உறழ் ெகாங்ைக மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.)
பல்ேலா(_ெப.(பல்ேலா(_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உைற உளில்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03447.3
துன்றிய பலவாம் தCபிைகத் தட்டம் ெசால் முைற ஆசியில் சுற்ற. $கந்த.03447.4

ெதன்னுறு பாைல குறிஞ்சிேய மருதம்_ெப.(மருதம்_ெப.) ெசவ்வழி என்னும்
நானிலத்தில் $கந்த.03448.1
பின் அகம் புறேம அருகியல் மற்ைறப் ெபருகு இயல் உறழ
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) இரண்டாய் $கந்த.03448.2
மன்னிய நாதத்து இைசகளில் பிறவில் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல வாய் பாட்டு
அதனுள் $கந்த.03448.3
கின்னர( சித்த( இயக்க( கந்தருவ( கிளத்தும் அம் கலத்தன இைசப்ப. $கந்த.03448.4
மாக நல்ேவள்வி ஆற்றிய திறனும் மதி முடிப் பரன் அருள் அைடந்ேத
$கந்த.03449.1
ஏகிய திறனும் தனதைன முதலா யாைரயும் நிைல அழித்தனவும் $கந்த.03449.2
ேசகுறும் அண்டம் யாைவயும் கண்டு திருவுடன் அரசு இயற்றியதும் $கந்த.03449.3
பூகத நிைலத்து_வி.எச்.(நிைல_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவுண(கள்
பல்ேலா(_ெப.(பல்ேலா(_ெப.) புைட தனில் முைற முைற புகழ. $கந்த.03449.4
கா(த்திடும் அவுண( திைச உளா( ஏேனா( ைக ெதாழூஉத் தனது ேநான் கழல் கால்
$கந்த.03450.1
தூ(த்திடும் மலரும்_ெப.எச்.(மல(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ெபரும் கவியும் தூ ெநறி முனிவர( ெதாைகயும்
$கந்த.03450.2
சா(த்தின( வைரயா மந்திர ெநறியால் தைலத்தைல ஆசிகள் சாற்றிச்
$கந்த.03450.3
ேச(த்தன( சிந்தும் துணரும் அக்கதமும் சீ(த்த கால் வசினன்
C
திrய. $கந்த.03450.4
ஆடியல் முைறைய இயற்றின( தமக்கும்
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்புகழுந( தமக்கும்
$கந்த.03451.1

பாடியல் முைறயில் வல்லுந( தமக்கும் பrவு ெசய் தைலவ(கள் தமக்கும்
$கந்த.03451.2
மீ டு உறு மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) கடகநூல் முதலாம் ேப( அணி மணித்
துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) பிறவும் $கந்த.03451.3
மாடு உறு நிதியும் ஏனவும் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மல(க் ைக நCட்டின ெதாறும் வழங்க. $கந்த.03451.4
ேதவரும் ஏைன முனிவரும் பிறரும்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறாத் தங்கள் பால் அன்றி
$கந்த.03452.1
ஏவ(பால் ஆனும் இைறவன் ஆம் ஒருதான் ஏதம் ேநாக்கு உற்றனன் ெவகுளின்
$கந்த.03452.2
ஆவியது இழப்பா( ேபால் ெவrஇப் புகழ்ந்தும் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
உவப்பு உற்றிடின் உய்ந்தும் $கந்த.03452.3
ஓவற நிற்ப( அசனி வழ்
C ேதாறும் உைரக்கும் மந்திரத்திேனா( என்ன. $கந்த.03452.4
இன்னன பல பல எய்தச் சூரன் ஆம் $கந்த.03453.1
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) இருத்தலும் மற்று அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
ெவல்ைலயில் $கந்த.03453.2
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நக( அணித்து உறத் துன் முகத்தினாள்
$கந்த.03453.3
தன்ெனாடும் அசமுகி தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தினாள். $கந்த.03453.4
ேமாட்டு உறு மேகந்திர முதிய_ெப.அ.(முது_ெப.) மாநக( $கந்த.03454.1
கூட்டு உறு திரு எலாம் குைலய முன்னவள் $கந்த.03454.2

மாட்டு உறு துைணெயாடு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உற்றால் எனக் $கந்த.03454.3
கீ ட்டிைச வாய்தைலக் கிட்டினாள் அேரா. $கந்த.03454.4
ெகழுதரும் அசமுகக் ெகடல்_ெதா.ெப.(ெகடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அணங்கு
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.03455.1
பழி தருைகயிைனப் பா(த்து_வி.எச்.(பா(_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேந(ந்துளா( $கந்த.03455.2
அழி தரு துன்பு_ெப.(துன்பு_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழலில் சீறினா(
$கந்த.03455.3
இழிதரும் இச்ெசயல் யா( ெசய்தா( எனா. $கந்த.03455.4
மானம் இல் அசமுகி மேகந்திரப் புரம் $கந்த.03456.1
தானுரு துய(க்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தாr காட்டல் ேபால் $கந்த.03456.2
ஊன் உறு குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ைக உகுப்பச் ெசன்றுழி $கந்த.03456.3
ஆனது கண்டன( அவுண( யாவரும். $கந்த.03456.4
வட்டு உறு பலைகயின் வல்ல நாய்_ெப.(நாய்_ெப.)
நிைரத்து_வி.எச்.(நிைர_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03457.1
இட்டன( கவற்றிைன இைசத்த சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) ஒடும் $கந்த.03457.2
கிட்டின( இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெதாறும் ெகழுமி ஆடின( $கந்த.03457.3
விட்டன( அத்ெதாழில் விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உற்றா( சில(. $கந்த.03457.4
ெதrதரு கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ெபான் திrத்திட்டால் எனப் $கந்த.03458.1
புrதரு மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) உைடப் புலியன் ெசச்ைசைய $கந்த.03458.2

முrவரு ேப( அம( மூட்டிக் கண்டு உளா( $கந்த.03458.3
பrெவாடு ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயல் பட(
கின்றா( சில(. $கந்த.03458.4
கா(ப் ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அன்னேதா( கடாம் ெகாள்
மால்கr $கந்த.03459.1
கூ(ப் புறு மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) ெமய் குளிப்பச் ேசாr நC( $கந்த.03459.2
ஆ(ப்ெபாடு தத்தம் இல் ஆடல் ெசய்வது $கந்த.03459.3
பா(ப்பது விட்டன( பட(கின்றா( சில(. $கந்த.03459.4
துய்யது ஓ( கிஞ்சுகச் சூட்டு வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) $கந்த.03460.1
ெமாய்ெயாடு தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உயி(
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எல்ைலயும்
$கந்த.03460.2
ெசய்யுறு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினச் ெசருைவ ேநாக்கினா( $கந்த.03460.3
ஒய் என நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.)
உறுகின்றா( சில(. $கந்த.03460.4
ஊனம் இல் பல பணி உடன்று சீறிேய $கந்த.03461.1
பானுைவ நுகர விண்_ெப.(விண்_ெப.)
படரும்_ெப.எச்.(பட(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆறு என $கந்த.03461.2
வானிகள் ஓச்சின( வானில் ைகவிடா $கந்த.03461.3
ேமனிகள் விய(ப்பு உற ெவகுண்டு உற்றா( சில(. $கந்த.03461.4
வாம் பr ேத( கr மானம் பாண்டில்கள் $கந்த.03462.1
ஏம்பேலாடு ஊ(ந்திட இயற்றும் கல் ெபாrஇ $கந்த.03462.2

யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அல்லது ஒன்று
அைடவது என் எனச் $கந்த.03462.3
ேசாம்புதல் இன்றிேய ெதாட(கின்றா( சில(. $கந்த.03462.4
குறி ெகழு ெவளில் ஒடு குற்றி நாட்டியும் $கந்த.03463.1
அறிகுறி தCட்டியும் அைவ இலக்கமா $கந்த.03463.2
எறிகுறு பைடயிைன எய்யும் ேகாலிைன $கந்த.03463.3
ெநறி ெதாறும் விட்டு அவண் ேந(கின்றா( சில(. $கந்த.03463.4
நாந்தகம் ஆதியா நவிலும் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பைட $கந்த.03464.1
ஆய்ந்திடும் விஞ்ைசகள் அடிகள் முன்னம் ஆய் $கந்த.03464.2
ஏய்ந்திடும் கழகம் உற்று இயற்று மாெறாrஇப் $கந்த.03464.3
ேபாந்தன( ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சில( ெபாருமல் மிக்கு உளா(. $கந்த.03464.4
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) படு கனலிகால் வானின் கண்ணவாம் $கந்த.03465.1
காட்புறு நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) யாழ் காம(_ெப.(காம(_ெப.) வைணகள்
C
$கந்த.03465.2
ேவட்பு உறும் ஈ(ங்குழல் மிடறு கால் இைச $கந்த.03465.3
ேகட்பது விட்டு அவண் கிட்டினா( சில(. $கந்த.03465.4
நாடக_ெப.அ.(நாடகம்_ெப.) நூல் முைற நுனித்து நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) உண(
$கந்த.03466.1
ேகாடிய( கழாயின( கூத்த( ஏைனேயா( $கந்த.03466.2
ஆடு உறு ேகாட்டிகள் அகல் உற்று அங்ஙனம் $கந்த.03466.3
கூடின( ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சில( குைலயும் ெமய்யினா(. $கந்த.03466.4
புலப்படு மங்கலப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) முற்றும் ெகாடு $கந்த.03467.1

நலப்படு ேவள்விகள் நடத்திக் ேகள் ஒடு $கந்த.03467.2
பலப்பல வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) ெசய் பான்ைம நCத்து ஒராய்க் $கந்த.03467.3
குைலப்புறு ைகெயாடும் குறு குற்றா( சில(. $கந்த.03467.4
மால் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) பால்
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முன் உறு $கந்த.03468.1
ேசல் விழி ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) பால்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஊடிேய $கந்த.03468.2
ேமல் உறு சினத்து இகல் விைளக்க நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இது $கந்த.03468.3
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) என்று உன்னிேய கழன்று உற்றா( சில(. $கந்த.03468.4
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) உறு வr விழித் ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) மாருடன்
$கந்த.03469.1
மாடமது இைட ெதாறும் வதிந்த_ெப.எச்.(வதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பங்கயக் $கந்த.03469.2
காடு உறு பூம் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) காம(_ெப.(காம(_ெப.) தண்டைல $கந்த.03469.3
ஆடைல ெவறுத்து_வி.எச்.(ெவறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழC இ
அைடகின்றா( சில(. $கந்த.03469.4
சுள்ளிைனக் கறித்தன( துற்று வாைக அம் $கந்த.03470.1
கள்ளிைனக் ெகாட்ெபாடு களிக்கும் ெநஞ்சினா( $கந்த.03470.2
உள் உறுத்திய புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) ேபான்று உளா(
$கந்த.03470.3
தள் உறத் தள் உறத் தள(ந்து உற்றா( சில(. $கந்த.03470.4
அைனய பல் வைகயின( அவைளக் கண்டுளா( $கந்த.03471.1
பனிவரு கண்ணின( பைதக்கும் ெநஞ்சின( $கந்த.03471.2

கனெலாடு தCப்புைக கால் உயி(ப்பின( $கந்த.03471.3
முனி உறு கின்றன( ெமாழிகின்றா( இைவ. $கந்த.03471.4
அந்தகன் ஒருத்தன் ேபேரான் ஆடல் வல்லியத்ேதான் ஆதி $கந்த.03472.1
வந்திடும் அவுண( தம்ைம மதிக்கிலா வலிேயா( தம்ைம $கந்த.03472.2
முந்து உறு புரத்ைத அட்டு முழுவதும் முடிப்பான்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.03472.3
ெசம்தழல் உருவத்து அண்ணல் ெசய்ைகேயா இைனயது என்பா(. $கந்த.03472.4
ேமதியம் ெசன்னிவரன்
C
ெவவ்வலி நிசும்பன் சும்பன் $கந்த.03473.1
ேகாது அறு குருதிக் கண்ணன் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) அம் குரத்தன் முந்ேத
$கந்த.03473.2
பூதலம் புரந்த சீ(த்திப் ெபாருவில் தாரகேன பண்டன் $கந்த.03473.3
ஆதிய( ஆயுள் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஐைய
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெசயேலா என்பா(. $கந்த.03473.4
சிரபத்தி அளைவ இல்லாத் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அr ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
நால் தந்தக் $கந்த.03474.1
கரபத்தின் அண்ணல் வாேனா( யாைரயும் கலக்கம்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.03474.2
வரபத்தி புrயா அன்ேனா( வணங்கின(
அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அந்நாள் $கந்த.03474.3
சரபத்தின் வடிவம்
ெகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_படெரா.ஒரு.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெசயலாம் ெகால் என்பா(. $கந்த.03474.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உள( கமலச் ெசம் கண் மாயனும் தூய
நCலம்_ெப.(நCலம்_ெப.) $கந்த.03475.1

கண்டம் அது அைடத்த ேதவும் கலந்தன( தழுவிச் ேசரப் $கந்த.03475.2
பண்டு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) புண(ப்புத் தன்னில் உருத்திர( பrசால் உற்ற
$கந்த.03475.3
ெசண்டு உறு கரத்து வள்ளல் ெசய்ைகேய ேபாலும் என்பா(. $கந்த.03475.4
பிளிற்று உறு குரலின் நால்வாய்ப் ெபருந்துைண எயிற்றுப்
புன்கண்_ெப.(புன்கண்_ெப.) $கந்த.03476.1
ெவளிற்று உறு தடக்ைக ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவழமா முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) எம்ேமேலான் $கந்த.03476.2
ஒளிற்று உறு கலன்மா(பு எய்தி உயி( குடித்து உமிழ்ந்த தந்தக் $கந்த.03476.3
களிற்றுைட முகத்துப் பிள்ைள ெசய்ைகேயா காணும் என்பா(. $கந்த.03476.4
ஈசைன மதிக்கிலாேத யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) முதல்
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) என்று $கந்த.03477.1
ேபசிடு தைலவ(க்கு ஏற்ற ெபற்றியால் தண்டம் ஆற்றும் $கந்த.03477.2
ஆசு அறு சங்கு கன்னன் அகட்டு அழல் குண்டம் ேபால்வான் $கந்த.03477.3
ேதசு உறு பானு கம்பன் முதலிேனா( ெசயேலா என்பா(. $கந்த.03477.4
நஞ்சுபில் ெகயிற்றுப் புத்ேதள் நாக அைணப் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) மீ து
$கந்த.03478.1
தஞ்ச ெமாடு இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அண்ணல்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெசயலாேமா என்பா( $கந்த.03478.2
அஞ்சுவன் இைனய ெசய்ைகக்கு அைனயது நிைனவு அன்று என்பா( $கந்த.03478.3
ெநஞ்சினும் இதைனச் ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நிைனக்குேமா மலேரான் என்பா(. $கந்த.03478.4
புரந்தரன் என்னும் விண்ேணான் புண(த்திடு ெசயேலா என்பா( $கந்த.03479.1

கரந்தனன் திrவான் ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லேனா
கருத்தன்று என்பா( $கந்த.03479.2
இருந்திடு கடவுேளா(கள் இைழத்திடும் விதிேயா என்பா( $கந்த.03479.3
நிரந்து_வி.எச்.(நிர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
பணியின் நிற்ேபா( நிைனப்பேரா இதைன என்பா(. $கந்த.03479.4
கைழத்துணி நறவ மாந்திக் களிப்பு உறா உண(ச்சி முற்றும் $கந்த.03480.1
பிைழத்தவ( ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேறல்
பித்த( ெசய்தனராம் என்பா( $கந்த.03480.2
இைழத்த நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
ெசன்ேறா(_வி.அ.ெப.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஓ(_பட(.பன்.) இயற்றியா( யாேரா
என்பா( $கந்த.03480.3
விழுப்ெபரு முனிவ( ெசால்லால் வழ்ந்தேதா
C
இவ(ைக என்பா(. $கந்த.03480.4
அங்கியின் கிள(ச்சிேய ேபால் அவி( சுட(க் கூ( வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) தன்ைனத்
$கந்த.03481.1
தங்களில் ஏந்தி இன்ேனா( சான்ற சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) உறவு_ெப.(உறவு_ெப.)
சாற்றித் $கந்த.03481.2
துங்கெமாடு அமrன் ஏற்று முைற முைற துணிந்தா( ெகால்ேலா $கந்த.03481.3
இங்கு இவ( இருவ( ைகயும் இற்றன காண்மின் என்பா(. $கந்த.03481.4
ஆ( இவள்_பதி.ெப.(இவள்_பதி.ெப.) கரத்தில் ஒன்ைற அடவல்லா( எவ(
கண்ேணேயா $கந்த.03482.1
ேப( உறு காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.)
மதி மயக்கம்_ெப.(மயக்கம்_ெப.) தன்னால் $கந்த.03482.2
சீrய உறுப்பில் ஒன்று சின்னமாத் தருவன் என்று $கந்த.03482.3

கூ( உைட வாளால் ஈ(ந்து ெகாடுத்தனள் ேபாலும் என்பா(. $கந்த.03482.4
ேகடு உறும் இைனயள் தன்ைனக் ேகட்பது என் இனிநாம் என்பா( $கந்த.03483.1
நாடி நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) வினாவிேனாேமல் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
எலாம் முனியும் என்பா( $கந்த.03483.2
மாடு உறப் ேபாவது என்ைன மா நில வைரப்பின் காறும் $கந்த.03483.3
ஓடிேய அறிதும் என்பா( இைனயன
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேலாடும். $கந்த.03483.4
ெசால் இயல் சூரன் தங்ைக_ெப.(தங்ைக_ெப.) துன்முகிேயாடு ைக ேபாய்
$கந்த.03484.1
வல்ைலயில் ேபாதல் ேகளா மம்மருள் அவுண மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) $கந்த.03484.2
சில் இயல் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) தாழத் ெதருத் ெதாறும்
ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கஞ்சம் $கந்த.03484.3
ஒல்ைல முத்து உதி(ப்பது என்ன ஒண்கண(C உகுத்துச் சூழ்ந்தா(. $கந்த.03484.4
அந் நக( மகளி(_ெப.) யாரும் ஆடவ(_ெப.(ஆடவ(_ெப.) யாரும்
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03485.1
துன்னின( இைனய வாற்றால் துய( உழந்து இரங்கிச் ேசாரப் $கந்த.03485.2
பின்னவ( ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.) நCங்கிப் பிறங்கு ேகா நகரம் ேபாந்து
$கந்த.03485.3
மன்னவ( மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ைவகும் மன்றினுக்கு அணியள் ஆனாள்.
$கந்த.03485.4
மறிமுகம் உைடய தCயாள் மன்றினுக்கு அணியள் ஆகிக் $கந்த.03486.1
கிறி ெசயும் அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.) தன்ைனக் ேகளிைர மருகாேனாைரத்
$கந்த.03486.2

திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) உைட முன்ைனேயாைரச் சிந்ைதயில் உன்னி ஆண்ைடப்
$கந்த.03486.3
ெபாறி மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) இrயல் ேபாகக் கதறிேய புலம்பல் உற்றாள்.
$கந்த.03486.4
ெவறி யாரும் இதழி முடிப் பண்ணவ( ேகான் அருள் புrந்த ேமல்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வந்தாய்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.)
$கந்த.03487.1
பிறியாது நும்ைமப் ேபாற்றித் திrவன் என்றாய் அம்ெமாழியும் பிைழத்தாய்
ேபாலும் $கந்த.03487.2
அறியாேயா கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) ேபானது அஞ்சல் என்றாய் இைல தகுேமா
அன்ேன அன்ேன $கந்த.03487.3
சிறிேயன் நான் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.)
பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பட்ட பrபவம் என்று
தCரும்_ெப.எச்.(தC(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஐேயா. $கந்த.03487.4
தாைத யானவ( அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைமந்த(கேண விருப்புறுவ( தாயா(
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.03488.1
மாதரா( பால் உவைக ெசய்திடுவ( ஈது உலக வழக்கம் என்பா( $கந்த.03488.2
ஆதலால் என் துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) அகற்ற
வந்தாய்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) இைல அந்ேதா ஆரும் இன்றி
$கந்த.03488.3
ஏதிலா( ேபால் தமிேயன் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) இழந்தும்
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உயி(
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருப்பேதேயா.
$கந்த.03488.4

வருவ(C எங்கணும் என்ேற அஞ்சாது புேலாமைசைய வலிேத ெவௗவிப்
$கந்த.03489.1
ெபரு வரமுடன்
C
வந்ேதன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) எனது
கரதலம் துணித்துப் பின்ேன ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.03489.2
ெபாரு வரC மாகாளன் அவைளயும் மீ ட்டு ஏகினன் அப்ெபாதும்ப(க் கானில்
$கந்த.03489.3
ஒருவரும்
C
ெசல்lேரா நமரங்காள் நCரும் அவ(க்கு ஒளித்திட்டீேரா. $கந்த.03489.4
புரம் குைறத்தும் வலிகுைறத்தும்
ெபாங்கிய_ெப.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நிைல குைறத்தும் புைர உறாத $கந்த.03490.1
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) குைறத்தும் புகழ்குைறத்தும் மைற ஒழுக்கம் தைனக்
குைறத்தும் மலிசீ( ெதால்ைல $கந்த.03490.2
உரம் குைறத்தும் வானவைர ஏவல் ெகாண்ேடாம் என்று இருப்பீ( ஒருவன்
ேபாந்து என் $கந்த.03490.3
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) குைறத்தது அறியீ( நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) நாசி
குைறத்தனன் ேபாலும் காண்மின் காண்மின். $கந்த.03490.4
ேமயினான் ெபான் உலகின் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) சுமந்து பழிக்கு அஞ்சி ெவருவிக்
காணான் $கந்த.03491.1
ேபாயினான் ேபாயினான் வலி இல் என்று உைரத்திடுவ(C ேபாலும் அன்னான்
$கந்த.03491.2
ஏயினான் ஒருவைனேய அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ேபாந்து என்
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) துணித்தான் இல்லக் கூைரத் $கந்த.03491.3
தCயினா( கரந்த திறன் ஆயிற்ேற இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெசயலும் மாேதா. $கந்த.03491.4

எள் உற்ற நுண் துகளில் துைண
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிறுைமத்ேத எனினும்
யா(க்கும் $கந்த.03492.1
உள் உற்ற பைக உண்ேடல் ேகடு உளது என்று உைரப்ப( அஃது
உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) ஆம் ஆல் $கந்த.03492.2
தள் உற்றும் தள் உற்றும் ஏவல் புrந்து உழல் குலிசத் தடக்ைக அண்ணல்
$கந்த.03492.3
கள் உற்று மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருந்ேத எனது
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) துணிப் பித்தான் காண்மின் காண்மின். $கந்த.03492.4
சங்கு இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புணrதனில் நடு
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வடைவ எனும் தழலின்
புத்ேதள் $கந்த.03493.1
உங்கிருந்த குவலயேமாடு அைவ முழுதும் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.)
பா(த்து_வி.எச்.(பா(_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழிப்பேத ேபால் $கந்த.03493.2
அங்கு இருந்து என் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) துணித்த ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ேவானும் உங்கைள ேமல் அடுவன் ேபாலும் $கந்த.03493.3
இங்கு இருந்து என் ெசய்கின்றC( வானவைரச் சிறிய( என இகழ்ந்திட்டீேர.
$கந்த.03493.4
முச்சிரம் உண்டு இரணியனுக்கு இருசிரம் உண்டு அந்த வன்னிமுகற்கு மற்ைற
$கந்த.03494.1
வச்சிர வாகுவுக்கு ஒருபான் சிரம் உண்ேட அைவ வாளா வள(த்திட்டாேரா
$கந்த.03494.2
இச்சிரங்கள் என் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிரத்ேதான் என்
கரத்ைத_ெப.(கரம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) இறுத்துப் ேபானான் $கந்த.03494.3

அச்சுர(க்கு அஞ்சுவேர பாதலத்தில் அரக் கrவ(க்கு அளிய( அம்மா. $கந்த.03494.4
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீ(
உருவக் குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) உருக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
ெபய(ந்து_வி.எச்.(ெபய(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வானின் $கந்த.03495.1
முைற ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசம் கதிேரான் ஆதப
ெமய் தCண்டுதலும் முனிந்து பற்றிச் $கந்த.03495.2
சிைற ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மருகாேவா மருகாேவா
ஒருவன் எைனச் ெசம்ைக தCண்டிக் $கந்த.03495.3
குைற ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாவதுேவா
வினவு_ஏவ.(வினவு_வி.) கிலாய் ஈது என்ன ெகாடுைம தாேன. $கந்த.03495.4
நCண்ட_ெப.எச்.(நCள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆழி சூழ் உலைக ஓ(
அடியால் அளைவ ெசய்தான் ேநமி தன்ைனப் $கந்த.03496.1
பூண்டாய் ெபான் ஆரம் என இந் நாளும் ஓ( பழிேய பூணா நின்றாய் $கந்த.03496.2
ஈண்டு ஆரும் குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) பைகஞ( என்கரம் ேபாந்து
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) இயற்ற இனிது ைவயம் $கந்த.03496.3
ஆண்டாய் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) தாரகேன குைற மதி நCேரா
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ேப( ஆற்றல் அம்மா. $கந்த.03496.4
ைவ ஒன்று வச்சிரக்ைகப் புரந்தரைனத் தந்திெயாடும் வான்_ெப.(வான்_ெப.)
மீ ச்ெசல்ல $கந்த.03497.1
ஒய் என்று கரத்து ஒன்றால் எறிந்தைன வழ்ந்தனன்
C
கிடப்ப உைதத்தாய் என்ப(
$கந்த.03497.2
ெமய் என்று வியந்து இருந்ேதன் பட்டிைமேயா அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
தூதன் ெவகுண்டு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்
$கந்த.03497.3

ைக ஒன்று தடிந்தாேன சிங்கமுக வரC இது காண்கிலாேயா. $கந்த.03497.4
சூரனாம் ெபய( பைடத்த அவுண(கள் தம் ெபருவாழ்ேவ ெதால்ைல அண்டம்
$கந்த.03498.1
ேசரேவ புரந்தைன நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) பrதி ெசம்ேகால் குைட எங்கும்
ெசல்லா_எதி(.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.03498.2
ஆரும் வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) அவற்றிற்கு அச்சு உறுவ( ெபான் நகேரான்
ஆைண ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.03498.3
வரமாகாளன்
C
இைடக் கண்டிலனால் வலிய( முனம் ேமவு உறாேவா. $கந்த.03498.4
ஒன்னா( தம் சூழ்ச்சியினால் ஒருமுனிவன் என்சிறுவ( உயி(
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றான் $கந்த.03499.1
இந் நாளில் அஃதன்றி ஒருவைனக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனது ைகயும்
இழப்பித்தாேர $கந்த.03499.2
பின்னாள் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) உற
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அரசு புrந்தைனயால் பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ஈது அன்ேறா
$கந்த.03499.3
மன்னாேவா மன்னாேவா யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) பட்ட இழி_வி.(இழி_வி.)
வரைவ மதிக்கிலாேயா. $கந்த.03499.4
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) புrந்து உலகு ஆளும் அண்ணாேவா அண்ணாேவா
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) அற்ேறன் காண் $கந்த.03500.1
ஏவ( எனக்கு உறவு_ெப.(உறவு_ெப.) ஆவா( ஊனம் உற்ேறா( இருப்பதுவும்
இழுக்ேக அன்ேறா $கந்த.03500.2

ஆவிதைன விடுேவன் நான் அதற்கு முனம் என்மானம் அடுவது ஐேயா
$கந்த.03500.3
பாவி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.)
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) இதுேவா
விதிக்கு என்பால் பைக மற்று உண்ேடா. $கந்த.03500.4
என்று பல பல உைரத்தனள் ஆவலித்து இரங்கிப் $கந்த.03501.1
பின் ெதாட(ந்திடு துன் முகி தன்ெனாடும் ெபயரா $கந்த.03501.2
மன்றின் ேமவரு சூரபன்மா எனும் வலிேயான் $கந்த.03501.3
ெபான் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கழல் முன்னேர
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
ேபாய்ப் புரண்டாள்.
$கந்த.03501.4
புரண்டு மற்று அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) சகைடயில் ெபய(ந்திடும் ேபாழ்தின்
$கந்த.03502.1
மருண்டு_வி.எச்.(மருள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபரைவ அகத்திேனா(
அஞ்சின( மறுக_குைற.எச்.(மறுகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.03502.2
அரண்டு அரும் கழல் சூரபன்மா எனும் அவுணன் $கந்த.03502.3
இரண்டு ேநாக்கினும் தC எழ விழித்து இைவ இைசப்பான். $கந்த.03502.4
என்ைனேயா இவள்_பதி.ெப.(இவள்_பதி.ெப.) புலம்புதி அசமுகத்து இைளேயாய்
$கந்த.03503.1
உன்ைன ஓ(கிலாது என்ைனயும் நிைனகிலாது உன்ைக $கந்த.03503.2
தன்ைனயும் இவள்_பதி.ெப.(இவள்_பதி.ெப.) கரத்ைதயும் வாளினால் தடிந்து
$கந்த.03503.3
முன்ைனேயா( என இருந்துளா( யா( என ெமாழிந்தான். $கந்த.03503.4
புரந்தரன் புண( புேலா மைச புவியில் ஓ( புறத்தில் $கந்த.03504.1

இருந்து ேநாற்றலும் உன் தனக்கு என்று
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எடுத்ேதாம் $கந்த.03504.2
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
விண்ணவன் எங்கைள ெவகுண்டு $கந்த.03504.3
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) துணித்து மற்று அவைள மீ ட்டு ஏகினன் கண்டாய்.
$கந்த.03504.4
என்னும் முன்னேர ெசாrந்தன விழிகனல் எrவாய் $கந்த.03505.1
துன்னும் தCம்_ெப.அ.(தCம்_ெப.அ.) புைகப் படலிைக உமிழ்ந்தது துண்டம்
$கந்த.03505.2
வன்னி கால் உறு கால் என உயி(த்தது மதி ேபால் $கந்த.03505.3
மின்னல் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) இதழிைன மைறத்தது
விைரவில். $கந்த.03505.4
ெவடிக்கல் உற்றது எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) அண்டம் என்று ஐயுற
விைரவில் $கந்த.03506.1
இடிக்கல் உற்றது தCயவாய் நைக வந்தது இதழும் $கந்த.03506.2
துடிக்கல் உற்றது புருவம் ேமல் நிமி(ந்தது துள்ளிக் $கந்த.03506.3
கடிக்கல் உற்றன எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அணி கறகற கலிப்ப. $கந்த.03506.4
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ெதாறு நித்தில முதி(ந்தவா ேபால
$கந்த.03507.1
விய(ப்பு மிக்கன முைற முைற அன்னது விளிய $கந்த.03507.2
மயி(ப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ெதாறும் புலிங்கம்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

அைடந்தன_வி.மு.(அைட_வி.+ம்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.) வல்ேல
$கந்த.03507.3
ெசயி(ப்பு எனும் கனல் கிள(ந்தது சிந்ைதயின் நின்றும். $கந்த.03507.4
நCடு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) இத்திறம்
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) இைட நிகழ $கந்த.03508.1
ஓடு கின்றன( திைச உளா( உைலந்தன( முனிவ( $கந்த.03508.2
ஆடுகின்றது ஓ( ெதய்வதக் கணிைகய(_ெப.(கணிைகய(_ெப.)
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) சீ( $கந்த.03508.3
பாடு கின்றவ( யாவரும் பைத பைதத் திrந்தா(. $கந்த.03508.4
தாங்கல் உற்றிடு திைசக் கr ஓடிய தrக்கும் $கந்த.03509.1
ஓங்கல் ேமருவும் குைலந்தன பணிஎலாம் உைலந்த $கந்த.03509.2
ஏங்குகின்றன( வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) நடுங்கின( இரவி $கந்த.03509.3
தCங்கு நாடிேய ேபாயினன் மீ ண்டனன் திrந்தான். $கந்த.03509.4
பா( நடுங்கின விண்_ெப.(விண்_ெப.) எலாம் நடுங்கின பரைவ $கந்த.03510.1
நC( நடுங்கின அயன் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) நடுங்கின ெநடிேயான் $கந்த.03510.2
ஊ( நடுங்கின அவுணரும் நடுங்கின( உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$கந்த.03510.3
ஆ( நடுங்கில( அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) சிறியேதா
அன்ேற. $கந்த.03510.4
அண்ணல் அம்புகழ்ச் சூரபன்மா என அைறயும் $கந்த.03511.1
கண்ணில் புன்மனத்து அவுண(ேகான் இத்திறம் கனன்று $கந்த.03511.2
துண் எனச் சினத்து அமர(கள் யாைரயும் ெதாைலப்பான் $கந்த.03511.3

எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உற்றிடும் இைளயைரப்
பா(த்து_வி.எச்.(பா(_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைவ இைசப்பான்.
$கந்த.03511.4
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) எடுத்து நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ஏவலில் திrந்த
விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) ேகான் $கந்த.03512.1
கான் இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) இருந்து ஒருவைனக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவ(
கரங்கள்_ெப.(கரங்கள்_ெப.) $கந்த.03512.2
ஊன் எடுத்திடத் தறித்தனன் என்றிடின் ஒழிந்த $கந்த.03512.3
மானுடத் தரும் அடுவேர இங்கு இனி மாேதா. $கந்த.03512.4
பரமேன அலன் பங்கயத் தவிசிேனான் அல்லன் $கந்த.03513.1
திருவுலா வரு மா(புைடத் ேதவனும் அல்லன் $கந்த.03513.2
இrயும் வாசவன் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அலன் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
பணி இயற்றும் $கந்த.03513.3
ஒருவனாம் இவ( ைக தடிந்து ஆவி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைறவான். $கந்த.03513.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.) உறு ெசருவிைடத் தாைனயால்
வக்கி
C
$கந்த.03514.1
எண்ைம ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறும்
அமரைரக் ெகாண(தலும் எனது $கந்த.03514.2
கண்முன் நின்றிடும் அவுண(தம் அழிபசி
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.03514.3
உண்மின் நC( எனக் ெகாடுத்திேலன் அற
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்ேறன். $கந்த.03514.4

மைற ைவத்ேத அம(கின்றேதா( வாசவன் தைனயும் $கந்த.03515.1
நைற ைவத்ேத அம( பூம் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) சசிையயும் நான் முன்
$கந்த.03515.2
சிைற ைவத்ேதன் இலன் சிறிய( என்று உன்னினன் தCயின் $கந்த.03515.3
குைற ைவத்ேதா(கள் ேபால் ஆயிேனன் இத்திறம் குறிேயன். $கந்த.03515.4
ைகப் படுத்திய உயி(ப்பலி கடிதின்
உண்ணாது_எதி(.ம.வி.எச்.(உண்_வி.+ஆத்_எதி(.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03516.1
தப்ப விட்டது ஓ( மால் கr ஒத்தனன் தமிேயன் $கந்த.03516.2
இப்புவிக்கேண இவ( கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) குைறத்திட்டது எனது $கந்த.03516.3
ெமய்ப்படுத்திய ஊனேம அலது ேவறு உண்ேடா. $கந்த.03516.4
பூதரம் தைனச் சிைற தடிந்திடு புரந்தரைன $கந்த.03517.1
மாதரா( புகழ் சசிதைன நாடுவான் வழிக்ெகாள் $கந்த.03517.2
தூத( இன்னமும் கண்டில( ெகால் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) துணிவால்
$கந்த.03517.3
ஏதம் இன்றி இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புடவியில் குறும்பு
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருத்தல். $கந்த.03517.4
நC( இருந்தனி( புதல்வரும் இருந்தன( நிக( இல் $கந்த.03518.1
ேத( இருந்தது ேநமியும் இருந்தது சிறிது என் $கந்த.03518.2
ேப( இருந்தது யானும் இங்கு இருந்தனன் பின்ைன $கந்த.03518.3
யா( இருந்தும் என் இருந்தும் ஆகின்றது என் அந்ேதா. $கந்த.03518.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) அளாவு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பஞ்சியின் மால் வைர
வறிேத $கந்த.03519.1

தC நிலாயது ஓ( அளைவயின் முடிந்திடும்
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேபால் $கந்த.03519.2
தூ நிலா எயிற்றிைனய( ைகச் ேசாrயின் துளியால் $கந்த.03519.3
ேபானேத பல அண்டமும்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நம்புகேழ. $கந்த.03519.4
இழிவும் இங்கு இவ(க்கு உறுவேத இைமயவ( தங்கள் $கந்த.03520.1
வழியின் நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட(.ஒரு.) ஓ( அரந்ைதயும்
இவ்விைட வருேம $கந்த.03520.2
பழியும் என்னிடத்து எய்துேம என்றும் இப்பழி தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
$கந்த.03520.3
ஒழிவது இல்ைலேய ெபாறுப்பேத அதைன என் உயிேர. $கந்த.03520.4
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) அம் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேத( கடக் ைகம்மைல
வயமா $கந்த.03521.1
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல்லவும் அவுணரும் எங்கணும் இருப்பச்
$கந்த.03521.2
சில்ைல ெமன்குழல் அசமுகி படுவது இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திறேமா
$கந்த.03521.3
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நல்ல என் அரசியல் முைற என நக்கான். $கந்த.03521.4
நக்க_ெப.எச்.(நகு_வி.+க்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) கால் உறும் வா(கழல் நரல
$கந்த.03522.1
மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) தங்களில் பானு ேகாபப் ெபய( வலிேயான் $கந்த.03522.2
ெசக்க( அங்கியில் கிள(ந்து_வி.எச்.(கிள(_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) முன் ெசவ்ேவ $கந்த.03522.3

புக்கு வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைனயன புகல்வான்.
$கந்த.03522.4
ஐய ேகண் மதி நமது குற்ேறவலால் அழுங்கித் $கந்த.03523.1
ெதாய்யல் உள்ளேமாடு இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) கரந்தனன் சுரரும்
$கந்த.03523.2
ெநாய்ய( இத்ெதாழில் நிைனப்பதும் ெசய்யல( நுங்ைக $கந்த.03523.3
ைக இழந்தது என் மாயேமா உண(கிேலன் கவல் ேவன். $கந்த.03523.4
வந்தி ெபற்றிடும் கான் முைள எட்டி வான்_ெப.(வான்_ெப.) தவழும் $கந்த.03524.1
இந்துைவக் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.)
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
என்பது ஓ( இயல்ேப $கந்த.03524.2
அந்தரத்தrல் ஒருவேன இைனயவ( அங்ைக $கந்த.03524.3
சிந்தி உற்றனன் என்று நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) உைரத்திடும் திறேன. $கந்த.03524.4
வலிய( ஆகிேய புrந்தன( எனினும் மற்றவ(கள் $கந்த.03525.1
ெமலிய( ஆற்ற நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ெவகுளுறும் தைகைம ேமவினேரா
$கந்த.03525.2
ஒலி தரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) சுமந்து உன் பணி உழந்தா(
$கந்த.03525.3
அலிய( அல்லைத ஆண்டைகயா( ெகாேலா அைனேயா(. $கந்த.03525.4
நைற மல(க் கமலத்தைன ெவகுளினும் நாரத் $கந்த.03526.1
துைறயுள் ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முகுந்தைன
ெவகுளினும் உம்ப( $கந்த.03526.2

எறிபுனல் சைட இைறவைன ெவகுளினும் இயல்ேப $கந்த.03526.3
சிறிய( தம்ைமயும் முனிதிேயா ெபருைமயில் சிறந்ேதாய். $கந்த.03526.4
முத்திறப் படும் ேதவேர அல்லது உன் முனிவிற்கு $கந்த.03527.1
எத்திறத்தின( இையந்துேளா( இைளய(க்கும் இைனத்ேத $கந்த.03527.2
சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) உற்றிடும் ெவகுளிையத் தCருதி இன்ேனா( $கந்த.03527.3
ைகத்தலம் தைன இழந்துழிப் ெபயருவன் கடிதின். $கந்த.03527.4
விைசய வாளினால் இங்கு இவ( கரந்தைன வட்டும்
C
$கந்த.03528.1
அைசவில் ஆடவன்_ெப.(ஆடவன்_ெப.) தன்ைன நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
உளத்தின் மால் அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.03528.2
சசிைய இந்திரக் கள்வைனத் தம் உயி( தமக்குப் $கந்த.03528.3
பைக இலாதது ஓ( அமரைரப் பற்றினன் பட(ேவன். $கந்த.03528.4
அங்கண் உற்றில( மைறகுவேர எனில் அகிலம் $கந்த.03529.1
எங்கும் நாடுவன் அைனய( வாழ் துறக்க நாடு ஏகிச் $கந்த.03529.2
ெசம் கனல் ெகாள அளிக்குவன் அமர( தம்
திறத்ைத_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) $கந்த.03529.3
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) மாெராடும் பற்றி ஓ( கன்னலின் வருேவன்.
$கந்த.03529.4
ஈதியால் விைடதமியனுக்கு என்று
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரப்பத் $கந்த.03530.1
தாைத ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அவுண( ேகான்
முனிவிைனத் தணித்ந்து_வி.எச்.(தணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03530.2
ேபாதி ைமந்த நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) பைடெயாடும் ஆங்ெகனப் புகல
$கந்த.03530.3

ஆதவன் பைக அழகிது என்று உவைக அைடந்தான். $கந்த.03530.4
ஓைக ேச( தரு விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) முடி
உrஞ்சிச் $கந்த.03531.1
ேசைக ேச( தரு தாைததாள் உச்சியில்_ெப.(உச்சி_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ேச(த்தி
$கந்த.03531.2
வாைக ேச( சிறு தந்ைதய( தம்ைமயும் வணங்கிப் $கந்த.03531.3
ேபாைக ேச( விைட ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இருக்ைகயில் ேபானான். $கந்த.03531.4
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) ஏகலும் சூரபன்மா எனும் வலிேயான் $கந்த.03532.1
உந்து தCவிழி உைழயrல் சிலவைர
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03532.2
அந்த நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) இங்ஙனம் வருகுவன் அவைன
$கந்த.03532.3
நந்தம் முன்னுறக் ெகாடுவருவ(C என நவின்றான். $கந்த.03532.4
எங்கண் உற்றுளான் அயன் எனக் கூவின( ஏகிப் $கந்த.03533.1
பங்கயத்தைனக் கண்டு நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ெகாண(க எனப் பணித்தான்
$கந்த.03533.2
நங்கள் ெகாற்றவன் என்றலும் ஒல் என நடவா $கந்த.03533.3
அங்கம் ஐந்துடன் அவுண(கள் மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) முன் அைணந்தான்.
$கந்த.03533.4
அைணந்த_ெப.எச்.(அைண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூமகன் ைவகேல பக்க
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அவற்றால் $கந்த.03534.1
புண(ந்த_ெப.எச்.(புண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேயாெகாடு கரணம் ேமல்
உள்ளன புகல $கந்த.03534.2

நுணங்கு சிந்ைதயால் அகிலமும்
பைடத்து_வி.எச்.(பைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளாய் ெநாய்தில்
$கந்த.03534.3
தணந்தைக இவ(க்கு உதவுதி என்றனன் தைலவன். $கந்த.03534.4
என்று தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) இைவ ெமாழிதலும் திைச முகன்
இைசந்து_வி.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03535.1
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) கூடுக மற்று இவ(க்கு எனலும்
$கந்த.03535.2
ஒன்று ஒ( மாத்திைரப் ெபாழுதின் முன் அைவ
வள(ந்து_வி.எச்.(வள(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறலும் $கந்த.03535.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) வல்லபம் என்று சூ(
நவின்றான். $கந்த.03535.4
அன்னதன் பின்ன( அசமுகத்து அணங்கிைன அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.)
$கந்த.03536.1
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நக(க்குேள இருந்திடச்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துன் முகத்தி $கந்த.03536.2
தன்ைன ைமந்தேனாடு உய்த்தனன் புேலாமைசத் ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.)
$கந்த.03536.3
முன் இருந்துழி காட்டிேய வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என
ெமாழிந்து. $கந்த.03536.4
உைழத்தி( இந்தபல் சிலதைர ேநாக்கிேய உலகில் $கந்த.03537.1
தைழத்த ெசம் கதி(க் கடவுைளத் தாரகா கணத்ைத $கந்த.03537.2
எழுச்சி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறு ேகாளிைன
யாைரயும் இன்ேன $கந்த.03537.3

அைழத்திரால் எனச் ெசாற்றனன் அவுண( கட்கு அரசன். $கந்த.03537.4
ேசட( பற்பல( விைடெகாடு ேசட்புலம்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03538.1
ேநடி அன்னவ( தைம எலாம் ெகாண(ந்து முன் நிறுவ $கந்த.03538.2
மூடு ெகாண்டலில் கரந்த மின் பின் எழு முைற ேபால் $கந்த.03538.3
ேகடு ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) சின ெவr சூரன் உள் கிள(ந்த. $கந்த.03538.4
விய(க்கும் ெநஞ்சினன் கதி( முதேலா( தைம விளியா $கந்த.03539.1
அய(க்ைக இன்றிேய வான்_ெப.(வான்_ெப.) இைடத் திrயு நC( அறியா $கந்த.03539.2
இயற்ைக ஒன்று இைல எங்ைக தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெசங்ைகைய
எறிந்ேதான் $கந்த.03539.3
ெசயற்ைக காணுதி( வறிது நC( இருந்தது என் ேசணில். $கந்த.03539.4
இைளயள் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) குைறத்திடும்
இைமயவன் உயிைரக் $கந்த.03540.1
கைளதல் ெசய்திl( அல்லேதல் அைனயைனக் கட்டித் $கந்த.03540.2
தைள ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவ்விைடக்
ெகாண(ந்திலி( அல்லதத் தைலயில்_ெப.(தைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கந்த.03540.3
விைளைவ வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) உைரத்திl( நன்று_ெப.(நன்று_ெப.)
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) மிகுதி. $கந்த.03540.4
மறத் திறத்தினால் எங்ைக தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ைகைய ஓ( வலிேயான்
$கந்த.03541.1
குைறத்ததற்கு நC( அகத்தேர அல்லது குறிக்கில் $கந்த.03541.2

புறத்த( அன்று நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ஆைணயால் இத்ெதாழில் புrவ(C
$கந்த.03541.3
முைறத்திறம் ெகாேலா நுங்களுக்கு இது என ெமாழிந்தான். $கந்த.03541.4
நCதி இல்லவன் ஈங்கு இைவ உைரத்தலும் நிருப $கந்த.03542.1
ஏதும் எங்கைள ெவகுளைல இங்கு இவள்_பதி.ெப.(இவள்_பதி.ெப.) கரத்ைதக்
$கந்த.03542.2
காது வான்தைனக் கண்டிலம் இன்று ெசல் கதியின் $கந்த.03542.3
மீ து ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) விழி என உைரத்தன( விண்ேணா(. $கந்த.03542.4
துண்டம் ஆகிேய இவள்_பதி.ெப.(இவள்_பதி.ெப.) கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) துணிபட்ட
ெசய்ைக $கந்த.03543.1
கண்டிலா( களாம் கதி இைடச் ெசன்றவாம் கண்கள் $கந்த.03543.2
அண்ட( தம் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அழகிது என்று
அைனயைர எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.03543.3
தண்டல் இல்லேதா( சிைற புrவித்தனன் தைலவன். $கந்த.03543.4
தினகரன் முதலிேனா( சிைறயில் புக்க பின் $கந்த.03544.1
விைனஞrல் சில( தைம விளித்து நCவி( ேபாய்த் $கந்த.03544.2
துைனவரு மருத்துவ( ெதாைகையத் தம் என $கந்த.03544.3
முனிெவாடு தூண்டினன் முடிவு இல் ஆற்றலான். $கந்த.03544.4
ஒற்றrல் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சில( ஒல்ைல ஏகிேய $கந்த.03545.1
குற்றமின் மருத்துவ( குழாத்ைதக் கூவிேய $கந்த.03545.2
பற்றி முன் உய்த்தலும் பைதக்கும் ெநஞ்சினான் $கந்த.03545.3

ெதற்ெறன ஆங்கு அவ(க்கு இதைனச் ெசப்புவான். $கந்த.03545.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) இைட மண்_ெப.(மண்_ெப.) இைட மாதிரத்து இைட
$கந்த.03546.1
ேமல் நிகழ் கடலிைட வியன் பிலத்து இைட $கந்த.03546.2
ஊன் இைட உயிrைட ஒழிந்து நின்றிடும் $கந்த.03546.3
ஏைனய ெபாருளிைட எங்கும் நிற்றிரால். $கந்த.03546.4
ஏண் உறுகின்ற என் இைளயள் ைகைய ஓ( $கந்த.03547.1
ேசணினன் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெகாடு ேசதித் திட்டைதக் $கந்த.03547.2
காணுதி( உமக்கு எவ( கரக்கற் பாலிேனா( $கந்த.03547.3
நCள் நக( குறுகி இந் நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) ெசாற்றிலி(. $கந்த.03547.4
தr அல( சூழ்ச்சியால் தகுவ(க்கு இப்பழி $கந்த.03548.1
வருவது நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என மகிழ்ந்து ைவகின C( $கந்த.03548.2
ெபருமிதம் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனப்
ேபச_குைற.எச்.(ேபசு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாறு ெசால் $கந்த.03548.3
உைர அற நின்றன( உலைவப் பண்ணவ(. $கந்த.03548.4
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) இன்றிேய மனத்தில் அச்சமாய் $கந்த.03549.1
நின்றிடு கால்கைள நCடு கால்களில் $கந்த.03549.2
துன்றிய கைனகழல் சூரன் என்பவன் $கந்த.03549.3
ஒன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிைறதனில் உய்த்திட்டான் அேரா. $கந்த.03549.4
ஈற்றிைன இைழத்திட இருக்கும் கால்கைளச் $கந்த.03550.1
சீற்றெமாடு அவுண( ேகான் சிைறயில் வட்டினான்
C
$கந்த.03550.2

சாற்றிடின் உலக ேமல் தவத்தினால் வரும் $கந்த.03550.3
ேபற்றினும் உளது ெகால் ெபருைமத் தானேத. $கந்த.03550.4
திrதரு மருத்தைரச் சிைறயில் ைவத்தபின் $கந்த.03551.1
குைர கழல் விைனஞைரக் கூவி இற்ைற யாண்டு $கந்த.03551.2
இருது நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மதிமுதல் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) யாளைரத்
$கந்த.03551.3
தருதி( என்று உைரத்தலும் தாழ்ந்து ேபாயினா(. $கந்த.03551.4
ஏவல( ஆயிேனா( ஏகி எல்ைலயின் $கந்த.03552.1
காவல(_ெப.(காவல்_ெப.+அ(_பட(.பன்.) ஆகிேய கடவுேளா( தைமக் $கந்த.03552.2
கூவின( பற்றின( ெகாடுவந்து உய்த்தலும் $கந்த.03552.3
ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.) மாற்றலன் சீறிக் கூறுவான். $கந்த.03552.4
புல்லிய மகபதி புண(த்த அச்ெசயல் $கந்த.03553.1
ஒல்லுவது என்று அதற்கு உள்ளம் ஆகி நC( $கந்த.03553.2
எல்லிரு மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) மகிழ்ந்து இருத்தி( என்ெனாடும் $கந்த.03553.3
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வந்தlr யாண்டும்
துன்னின C(. $கந்த.03553.4
நிரந்தரம் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) பணி ெநறியின்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நC( $கந்த.03554.1
இருந்ததில் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) எவன் இருக்கலாைமயால் $கந்த.03554.2
வரும் தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) என் சுர( மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) உற்றC( எனா
$கந்த.03554.3
அரும் தைள இட்டனன் அவ(கள் தம்ைமயும். $கந்த.03554.4

தூவலி ெகழுவிய சூரன் பின் சில $கந்த.03555.1
ஏவல( தங்கைள விளித்திட்டு இப்புவி $கந்த.03555.2
காவல(_ெப.(காவல்_ெப.+அ(_பட(.பன்.) தைம எலாம் கடிது வம்ெமனக்
$கந்த.03555.3
கூவுதி( தம் ெமனக் கூறித் தூண்டினான். $கந்த.03555.4
தூண்டலும் அளைவ தC( தூத( ஓடிேய $கந்த.03556.1
ஈண்டிய காவல(_ெப.(காவல்_ெப.+அ(_பட(.பன்.) இனத்ைத மாநிலம் $கந்த.03556.2
ேதண்டின( பற்றிேய ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெவன்றிெகாள் $கந்த.03556.3
ஆண்டைக_ெப.(ஆண்டைக_ெப.) இைறவனது அைவயின் உய்ப்பேவ.
$கந்த.03556.4
ஆக்ைகயில் விய(ப்பு உற அச்சம் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) உயி( $கந்த.03557.1
தாக்கு உற நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) உளம் தளரக் ைக ெதாழும்
$கந்த.03557.2
காக்குந( ெதாகுதிையக் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
$கந்த.03557.3
ேநாக்கினன் ெவகுண்டு இது நுவறல் ேமயினான். $கந்த.03557.4
எளித்து உறல் இன்றி நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ஏவல்
நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $கந்த.03558.1
களித்திடு சசிெயாடும் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) வாசவன் $கந்த.03558.2
ஒளித்தனன் இம்பrன் உம்ப( இல்ைல நC( $கந்த.03558.3
அளித்தது_ெதா.ெப.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) சாலவும் அழகிதாம்
அேரா. $கந்த.03558.4

குறித்திடு புைர மனக் ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) ஊ(பவன் $கந்த.03559.1
ெநறித்திகழ் ஆைணயின் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தூதுவன் $கந்த.03559.2
மறித்திரு முகன் உைட மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) $கந்த.03559.3
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவண் இருந்தனன் அதுவும்
ேத(ந்திl(. $கந்த.03559.4
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) கிள( ேதறல் வாய் மடுத்து ைவகலும் $கந்த.03560.1
கறங்கு உறு நிைலயராய்க் கலங்கின C( ெகாேலா $கந்த.03560.2
உறங்கினிேர ெகாேலா ஓம்பl( ெகாேலா $கந்த.03560.3
பிறங்கு ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) வளைமயால் பித்து உற்றC(ெகாேலா.
$கந்த.03560.4
ஓயும் என் பைஞேராடு உறவு_ெப.(உறவு_ெப.) உற்றC( ெகாேலா $கந்த.03561.1
வாயவ( தங்களுக்கு அஞ்சின C( ெகாேலா $கந்த.03561.2
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) இைழய( இைடச் ெசருக்கு உற்றC( ெகாேலா $கந்த.03561.3
நCயி(கள் இருந்தது என் நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) என்னேவ. $கந்த.03561.4
எண்டரும் எந்ைத நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இைசத்த தன்ைமயில் $கந்த.03562.1
ெகாண்டிலம் ஒன்று உமக்கு குவலயம் தைனப் $கந்த.03562.2
பண்டு ெதாட்டு அளிக்கு தும் பைகஞ( யாைரயும் $கந்த.03562.3
கண்டிலம் கரந்து உைற கைதயும் ேகட்டிலம். $கந்த.03562.4
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) எனும் ஏழகத் தைலயள் துன்முக $கந்த.03563.1
ஆயிைழ ெயாடும் வரல் அதுவும் அன்ன(ைக $கந்த.03563.2

ேபாயதும் ெதrந்திலம் புந்தி ெகாள்ளுதி $கந்த.03563.3
மாயம் இது ஆகுமால் மன்ன என்னேவ. $கந்த.03563.4
மிைடதரு ெவறுக்ைகைய மிைசந்து_வி.எச்.(மிைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மால் ெகாள Cஇப் $கந்த.03564.1
புடவிைய இைட ெதாறும் ேபாற்றல் ெசய்திl( $கந்த.03564.2
இைட உற என்வயின் இைனய ேதா(பழி $கந்த.03564.3
அைடவது மாையயாம் அழகிேத என்றான். $கந்த.03564.4
ஒலிெகழும் உவrப்புத்ேதள் உள்ளுைற வடைவச் ெசந்தCத் $கந்த.03565.1
ெதாைல உழி எழுவேத ேபால் சூரனும் சினமீ க்
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.03565.2
மலிகதி( இருள் புக்கு என்ன வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உrஇ மருங்ேக தாைனத்
$கந்த.03565.3
தைலவ( நின்றாைர ஏவித் தனித் தனி தண்டம் ெசய்வான். $கந்த.03565.4
சிற்சில( தமது நாைவச் ெசங்ைகையச் ேசதித் திட்டான் $கந்த.03566.1
சிற்சில( துண்டம் தன்ைனச் ெசவிகைளக் கைளதல் ெசய்தான் $கந்த.03566.2
சிற்சில( மருமம் தன்ைனச் சிறு புறத்ெதாடு ெகாய் வித்தான் $கந்த.03566.3
சிற்சில( தாைளத் ேதாைளச் ெசன்னிையச் ேசதிப் பித்தான். $கந்த.03566.4
எறி தரு கழல்கால் சூரன் இத்திறம் பல் தண்டங்கள் $கந்த.03567.1
முைறயினில் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சீய முழுமணித்
தவிசில் தC(ந்து_வி.எச்.(தC(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03567.2
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ெகழும் இைளய(
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விைட ெகாடுத்து அயைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03567.3

மைற முனி ேபாதி என்ன மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) இைனய
ெசாற்றான். $கந்த.03567.4
மன்னவ( மன்ன ேகண்ேமா வான்கதி( உடுக்கள் ஏேனா( $கந்த.03568.1
இந் நில மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) ேவைலக்கு இைறயவ( யாரும் என்றும்
$கந்த.03568.2
உன்னுைடப் பணியில் நிற்ப( உலகிவ( இன்றி ஆகா $கந்த.03568.3
அன்னவ( பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) உட்ெகாள்ேளல் அரும் சிைற விடுத்தி என்றான்.
$கந்த.03568.4
குைற இரந்து இைனய கூறிக் ேகாகன தத்ேதான் ேவண்ட $கந்த.03569.1
நைற இருந்து உலவு தாேரான் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என இைசவு ெகாள்ளா
$கந்த.03569.2
உைற இருந்து இலங்கும் வாட்ைக ஒற்றைர
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நம்தம் $கந்த.03569.3
சிைற இருந்ேதாைரத் தம்மின் என்றலும்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அங்கு உய்த்தா(.
$கந்த.03569.4
வன்தைள உற்ேறா( தம்ைம மன்னவ( மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) பாரா
$கந்த.03570.1
என்று நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) பணியில் நிற்றி( இந்திரெனாடு ேச( கல்லி(
$கந்த.03570.2
ெசன்றிடு நுங்கள் ெதான்ைம ெசய்திட என்ன அன்ேனா( $கந்த.03570.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இது புrதும் என்னா நயெமாழி புகன்று ேபானா(.
$கந்த.03570.4
ேபாதலும் கமலத் ேதாற்கும் புதல்வ(க்கும் அைமச்ச( யா(க்கும் $கந்த.03571.1

ேமதகு முனிவ( யா(க்கும் வியன் பைடத் தைலைம ேயா(க்கும் $கந்த.03571.2
ேபாதைல உதவிச் சூரன் உைறயுளில் புகுந்தான் முன் ெசல் $கந்த.03571.3
ஆதவன் பைகஞன் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசயலிைன அைறதல் உற்ேறன். $கந்த.03571.4
எழிலிகள் ெமாய்த்ததன் இருக்ைக ேபாகிய $கந்த.03572.1
மழவுறு சூ(மகன் மாறு இலாத ேப( $கந்த.03572.2
அழகிைன ெமய் ெகாள அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பைட $கந்த.03572.3
விழுமிய
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
மிைலச்சித் தும்ைபேய. $கந்த.03572.4
இருவைகப் பத்து நூறு இவுளி பூண்டிடும் $கந்த.03573.1
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனித் ேத(தைன ஒல்ைல ஊ(ந்து ராய்த் $கந்த.03573.2
திரு முதல் கைடதனில்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எல்ைலயில்
$கந்த.03573.3
விைரவினில் சுற்றின அனிக ெவள்ளேம. $கந்த.03573.4
நிைரத்து_வி.எச்.(நிைர_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு தானவ( நCத்தம்
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) $கந்த.03574.1
பrத் ெதாைக அன்னேத பாதி ேத( கr $கந்த.03574.2
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அத்தாைனேயாடு
ஒல்ைல ஏகினான் $கந்த.03574.3
திருத்தகும் இரவிையச் சிைறயில் வட்டினான்.
C
$கந்த.03574.4

கிள(ந்தன தூளிகள் ெகழC இய வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
$கந்த.03575.1
வள(ந்தன_வி.மு.(வள(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.)
அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) அணி மாைலயில் படீஇ $கந்த.03575.2
உள(ந்தன வண்டினம் உம்ப( தம்மனம் $கந்த.03575.3
தள(ந்தன ெநளிந்தனன் தrக்கும் ேசடேன. $கந்த.03575.4
ெபாள் என ஆண்டு எழு பூழி பாrனும் $கந்த.03576.1
தள்ளரும் விசும்பினும் நிரந்த தானவ( $கந்த.03576.2
எள் உறும் அமர( தம் இருக்ைக நாடிய $கந்த.03576.3
உள்ெளாடு பவத்துகள் ஒருங்கு
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபால். $கந்த.03576.4
ஏறிய பூழி நாப்பண் ஈண்டிய இவுளி வாயில் $கந்த.03577.1
வறு
C ெகாள் களிற்றுக் ைகயின் விலாழியும் கrக்க ேபாலத் $கந்த.03577.2
தூறிய கடமும் ஒன்றாய் ஒழுகு தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
சூழ் குன்றின் $கந்த.03577.3
ஆறுகள் இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைவயத்து அைடவது
ேபாலும் அன்ேற. $கந்த.03577.4
பால்நிற முதல ஆய பல்வைக வண்ணத்து உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $கந்த.03578.1
கான் நிமி( துவசக் காடும் கவிைகயின் கானும் ெமாய்த்த $கந்த.03578.2
ேசனமும் கழுகும் ஏைனச் சிைற ெகழுபுள்ளும் ெவம்ேபா( $கந்த.03578.3
ஊனுக( ெபாருட்டுத் தாமும் உம்ப( உற்று இடுவேத ேபால். $கந்த.03578.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) உறு துகளின் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மேகந்திர மூதூ(
முற்றும் $கந்த.03579.1

துண் என மைறத்தேலாடும் துளங்கிேய சூரற்கு அஞ்சி $கந்த.03579.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைட மதிபல் ேகாடி
ேமவல்_ெதா.ெப.(ேமவு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேபால் ெவளிேய
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.03579.3
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) கவிைக ஈட்டம் தைலத்தைல
ஈண்டிற்று அன்ேற. $கந்த.03579.4
முைற இது நிகழ ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) முதிய_ெப.அ.(முது_ெப.) மா நகரம்
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03580.1
அைற கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அகழி தாவி அவனியின் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
ஏகிச் $கந்த.03580.2
சிைற வரு துன் முகத்துத் ெதrைவைய
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நுங்ைக $கந்த.03580.3
எறி சுட( வாளால் இற்றது எவ்விைட இயம்புக என்றான். $கந்த.03580.4
என்னலும் குமர ேகண்ேமா எம்கரம் துணித்து ஓ( வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
$கந்த.03581.1
மன்னினன் சசியும் உற்றாள் மதுமல(ப் ெபாதும்ப( ஒன்றில் $கந்த.03581.2
அன்னதும் இஃேத என்று ஓ( அணிவிரல் சுட்டிக் காட்டப் $கந்த.03581.3
பன்னிரு ெபய(ச் சீகாழிப் பழுமரக் காவில் ேச(ந்தான். $கந்த.03581.4
ேதசு உறும் இரவி தன்ைனச் ெசயி(த்திடு சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) தாைனத்
$கந்த.03582.1
தூசி_ெப.(தூசி_ெப.) முன் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
காைவத் ெதாைலத்து ெவள்ளிைடய
தாக்க_குைற.எச்.(தாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.03582.2
வாசவன் மைனையக் கூ(வாள் வயவைன நாடிக் காணான் $கந்த.03582.3

காசினி யாண்டும் ேத(ந்து_வி.எச்.(ேத(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
காம(_ெப.(காம(_ெப.) ெபான் உலகில் ேபானான். $கந்த.03582.4
அந்நிைல அவுண(கள் அனிகம் யாைவயும் $கந்த.03583.1
முன் உற ஏகிேய ெமாய்ப்ப_குைற.எச்.(ெமாய்ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆங்கு
அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) $கந்த.03583.2
ெமய்ந் நிைற மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.)
விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சூழ்தலால் $கந்த.03583.3
ெபான்னக( ேவறு ஒ( ெபான் நகரம் ேபான்றேத. $கந்த.03583.4
எழுந்திடு முனிவின( இைமக்கும் ெவவ் அழல் $கந்த.03584.1
வழிந்திடு கண்ணின( மடித்த வாயின( $கந்த.03584.2
கழிந்திடு திறலின( ககன வாண(கள் $கந்த.03584.3
அழிந்திடு ஆ(ப்பின( அவுண( எய்தினா(. $கந்த.03584.4
மண்டலேம முதல் வகுத்த வான்_ெப.(வான்_ெப.) கதி $கந்த.03585.1
ெகாண்டிடும் கந்துகக் குழுவின் மாைலகள் $கந்த.03585.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெதாட( ெசலவினில் விரவு பூழியால் $கந்த.03585.3
அண்டமும் புவி என ைவயம் ஆக்கிய. $கந்த.03585.4
இலகிய ெபான் நக( எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) எங்கணும் $கந்த.03586.1
அைல தரு மத நதி ஆக்கி ஆய் இைட $கந்த.03586.2
நிலவிய கங்ைக மா நCத்தம் யாவும் உண்டு $கந்த.03586.3
உலவுதல் உற்றன ஒருத்தல் யாைனேய. $கந்த.03586.4

ெவம்கr ெசாr மதம்_ெப.(மதம்_ெப.)
விரும்பும்_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வண்டினம்
$கந்த.03587.1
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) இவ( தரு மல(க் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
வாசத்தால் $கந்த.03587.2
அங்கு உள மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) ேமல் அணுகி ைவயக $கந்த.03587.3
மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.) ெகால் என மால் ெசய்கின்றேவ. $கந்த.03587.4
அற்றம் இல் வலியைரச் சிறிய( ஆயிேனா( $கந்த.03588.1
பற்றிடின் ேமல் ெநறிப் பால( ஆவரால் $கந்த.03588.2
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) ெகாள் அவுண( ேகான் ேவழத்தின் குழாம் $கந்த.03588.3
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பறைவயும் துறக்கம்
புக்கேவ. $கந்த.03588.4
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ஓடினன் ைமந்தேன உளன் $கந்த.03589.1
முன் உறு பைகயிைன முடித்தும் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) எனா $கந்த.03589.2
இந் நிலவைர எலாம் ஏகிச் சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேபால் $கந்த.03589.3
ெபான்னக( வைளந்தன ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) ெபான் ேத(கேள. $கந்த.03589.4
விட(_ெப.(விட(_ெப.) ெநறி ஒழுகிய_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவய்ய( ேமைல ஓ( $கந்த.03590.1
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) உறு மகளிைர எய்திப் பற்றல் ேபால் $கந்த.03590.2
கடி கமழ் தருவிைனக் கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.03590.3
ெகாடியிைன ஈ(த்தன ெகாடியின் கானேம. $கந்த.03590.4

ெசந்ேதாடு அவிழும் தாரான் இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ெசய்ைக நிகழச்
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) புகலும் $கந்த.03591.1
அந்ேதா என்று பைத பைதயா அலமந்து ஏங்கி அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03591.2
வந்ேதான்_வி.அ.ெப.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓன்_பட(.ஒரு.) பானுப் பைகவன் எனா
மகவான் ெசம்மல் ஒடு வாேனா( $கந்த.03591.3
ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடின( ேபாய் உைரத்திடலும்
அைனேயான் இைனய நுவல் கின்றான். $கந்த.03591.4
எந்ைத ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குரவன் இைல
இைமேயா( குழுவில் பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) இல்ைல $கந்த.03592.1
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) எம்ேமா இங்கு இல்ைல தமிேயன்
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) ேமாடு இருந்ேதனால் $கந்த.03592.2
அந்த அசுரன் ெசன்றைமயும் அல்லல் புrயும் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ேபாலும்
$கந்த.03592.3
முந்ைத விதிைய அறிேவேனா என்ேனா இன்று முடிந்திடுேம. $கந்த.03592.4
பாடு இன்று ஓங்கு திரு நCங்கப் பயந்ேதா( கரக்கப் பழி ேவைல $கந்த.03593.1
வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
இன்றி ஆகத் தம( பrய_குைற.எச்.(பr_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சூ( முதல்வன் பணிேபாற்றி $கந்த.03593.2
ஈடு இன்று ஆயும் இப்பகல் காறும் இந்த நகரத்து இருந்ேதனால் $கந்த.03593.3
ேகடு இன்று ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்
ெசய்ேகன் கிளத்தC( புைரதC( உளத்தCேர. $கந்த.03593.4
தாயும் பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதால்ேலானும் தமராகு
உற்ற அமர(களும் $கந்த.03594.1

பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சூழ்
நில வைரப்பில் கரந்தா( அதைனப் பல் அவுண( $கந்த.03594.2
ஆயும் படிேய திrந்தன( ஆல் அற்றாம் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) அளிேயமும்
$கந்த.03594.3
ேபாய் எங்கு உைறேவாம் நைம எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) படிக்ேகா(
புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) உண்ேடா. $கந்த.03594.4
ேபாவது இல்ைல யாண்டும் இனிப் புலம்பும் ஆறும் இல்ைல அதின் $கந்த.03595.1
ஆவது இல்ைல வருவது எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
அைடயும்_ெப.எச்.(அைட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்றி அகலுவேதா
$கந்த.03595.2
ஈவது இல்ைல அவ(க்கு ெவrந் இைறஞ்சிப் புகழ்வது இைல எதி(ந்து
$கந்த.03595.3
சாவது அல்லால் உய்ந்திடுதல் இரண்ேட உறுதி தமிேயற்ேக. $கந்த.03595.4
அஞ்ேசன் மன்ேனா அவ(க்கு இனியான் ஆவி ெபாருளாக் ெகாள்ளாதா(
$கந்த.03596.1
நஞ்ேச ெபாருவும் தCங்கு உறினும் நடுக்கம்
ெசய்யா(_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ஆ(_பட(.பன்.) இட(ப்படியா( $கந்த.03596.2
தம் ேசவகத்தின் ெநறி பிைழயா( அஃேத ேபாலத் தானவ( ேகான் $கந்த.03596.3
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேசைனகள் ஏற்று எதி( ெசல்ேவன் ெவல்ேவன்
பலைரக் ெகால்ேவன். $கந்த.03596.4
ெசரு வரமுடன்
C
அவ(ப் ெபாருவான் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) நCரும்
எற்ேபாற்றி $கந்த.03597.1
வருவ(C வம்மின் வல்லாதC( வல்ைல இன்ேன வழிக் ெகாண்மின் $கந்த.03597.2

ஒருவ(C அன்றி எல்lரும் உள்ளத்து அஞ்சி ஒருவி அழி $கந்த.03597.3
தருவ(C ஏனும் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இைறயும் தளேரன் துணிந்த தமிேயேன.
$கந்த.03597.4
என்று சயந்தன் ெமாழிந்திடலும் இைமேயா( ேகளா இட( உழவா $கந்த.03598.1
உன்றன் உள்ளம் ஈதாயின் எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) ேவறு ஓ(
உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) உண்ேடா $கந்த.03598.2
ெவன்றி அவுண( பணிபுrந்து வடா
C
விழுமம் துய்ப்பதினும் $கந்த.03598.3
ெபான்றி விடுதல்_ெதா.ெப.(விடு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) இனிதம்மா எழுதி கடிேத
ேபா(க்கு என்றா(. $கந்த.03598.4
சயந்தன் அதுேகட்டு அமர( தம் குழுைவ ேநாக்கித் $கந்த.03599.1
துய(ந்த நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) சிந்தைன துணிந்தது ெகால் என்னா
$கந்த.03599.2
வியந்து கனகத் தவிசின் ேமவுதல் விடாத் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.03599.3
கயந்தைன நிைனப்ப அது உண(ந்தது கருத்தில். $கந்த.03599.4
கல் ெகழு நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) கண் சுளகு கன்னம்
$கந்த.03600.1
மல்கிய கைறப்பத மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) இைண இரட்ைட $கந்த.03600.2
ெமல்கிய புைழக் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) ெவளிற்று உடலின்
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) $கந்த.03600.3
பில்கிய மதத்ெதாடு ெபய(ந்துளைத அன்ேற. $கந்த.03600.4
இந்திர குமாரைன இைறஞ்சி எதிராகி $கந்த.03601.1
வந்திட அதன் பிடrல் வல்ைல தனில் ஏறி $கந்த.03601.2
உந்தினன் நடாத்தி அயல் உம்ப( புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ெமாய்ப்பப் $கந்த.03601.3

புந்தி ெகழு ஓவின் ஒடு ெபாள் என அகன்றான். $கந்த.03601.4
ேபாகிதரு காைள_ெப.(காைள_ெப.) பசும் ெபான் புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) நிறத்தான்
$கந்த.03602.1
ஆகம் ெவளிறு ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அயிராவதம் மிைசக் கண் $கந்த.03602.2
வாகு ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேமவுவது மன்னு ெநடுமால்
பால் $கந்த.03602.3
சீகர அளக்க( இைட ெசவ்விது இருந்து அன்ன. $கந்த.03602.4
பாங்க( உறு வானவ(கள் பல் பைடயும் ஏந்தி $கந்த.03603.1
வங்கு_ஏவ.(வ
C
ங்கு_வி.)
C
துய(
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகல ேவறு ஒ( இைட
காணா( $கந்த.03603.2
நCங்கல்_ெதா.ெப.(நCங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) வைச என்பது
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துணிவாகி $கந்த.03603.3
ஆங்கு அவெனாடு ஏகின(கள் அச்சம் இலேர ேபால். $கந்த.03603.4
ெபருந்தவள ெமய்க்கr பிளிற்று ஒலியும் உள்ளத்து $கந்த.03604.1
அரந்ைத உறு வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) தம் ஆ(ப்பு ஒலியும் ஆற்றப்
$கந்த.03604.2
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பகுவாய் முரசு_ெப.(முரசு_ெப.)
பண் ஒலியும் ஒன்றாய் $கந்த.03604.3
வரும் தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) எனக் ககனம் வாய்விடுதல் ேபாலும். $கந்த.03604.4
ஊழி வரு கால் அைனய உம்ப( பைட ெசல்லப் $கந்த.03605.1
பூழி நிமி(ந்து_வி.எச்.(நிமி(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகின ெபாலத்து உய(
நிலத்த $கந்த.03605.2

வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ெகாள் சுவ(க்கம் எr வவ்வு
நைம என்னாக் $கந்த.03605.3
ேகழில் உய( ேமல் நிைல கிள(ந்து_வி.எச்.(கிள(_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுதல் ேபாலும். $கந்த.03605.4
முைற இது நிகழ்ந்திட முரட் களிறு ேமலான் $கந்த.03606.1
வறியமக வான்_ெப.(வான்_ெப.) மதைல மா நகரம்
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03606.2
எறி கதி( அருக்கைன இரும் சிைறயில் வட்டும்
C
$கந்த.03606.3
சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) அனிகத்தின் எதி(
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புகேலாடும். $கந்த.03606.4
வன் புறு தயித்திய( வரும் சுரைர
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03607.1
முன் பகலின் எல்ைலயும் முைறப் பணி புrந்தா( $கந்த.03607.2
தற்பம் உடன் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சம( உன்னி
வருவாேரா $கந்த.03607.3
அற்புதம் இது அற்புதம் இது என்று அைறயல் உற்றா(. $கந்த.03607.4
கிட்டின(கள் வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) கிைடத்த தம( என்னா $கந்த.03608.1
முட்டின( ெதழித்து அவுண( முன் பின் இருபாலா( $கந்த.03608.2
ஒட்டின( முனிந்து அயில்கள் உய்த்தன( ைகவாளால் $கந்த.03608.3
ெவட்டின( குனித்து வில் வடிக்கைண விடுத்தா(. $கந்த.03608.4
எழுப்பைட விடுத்தன( எடுத்த கைத விட்டா( $கந்த.03609.1
மழுப்பைட எறிந்தன( வயி(க் குலிசம் உய்த்தா( $கந்த.03609.2

நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
முத்தைல ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பைடகள் ெதாட்டா( $கந்த.03609.3
சுழற்றின( உருட்டின( சுட(ப் பrதி ேநமி. $கந்த.03609.4
மாr_ெப.(மாr.) என இப்பைட வழங்கி இைமேயாரும் $கந்த.03610.1
சீ( அவுண( ஆயினரும் ேச(ந்து_வி.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபாரும் எல்ைலச் $கந்த.03610.2
ேசாrயது ேதான்றியது தூய
விரும்பும்_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எற்றும்
$கந்த.03610.3
பாrய உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைட
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு கனல் ேபால். $கந்த.03610.4
அங்கம் எழு ெசம்குருதி ஆற்றின்
நிமி(ந்து_வி.எச்.(நிமி(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடி $கந்த.03611.1
எங்கணும் நிரந்தன இைமப்பிலவ( ைவகும் $கந்த.03611.2
துங்கமிகும் உம்ப( இைட சூ( மதைல சீற்ற $கந்த.03611.3
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கனல் எழுந்து முன் மிைசந்திடுவேத ேபால்.
$கந்த.03611.4
நCடு இரு திறத்தரும் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பைடகள் ஏந்தி $கந்த.03612.1
ஆடல் புr காைல_ெப.(காைல_ெப.)
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆற்றல் இல( ஆகி
$கந்த.03612.2
ஓடின(கள் வானவ(கள் ஒல்ைல ெதாட(ந்ேத பின் $கந்த.03612.3
கூடின(கள் ெவவ் அவுண( குற்றின(கள் பற்றி. $கந்த.03612.4

ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) ெகாடு முrந்து பட( ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) குழு ேவாைர
$கந்த.03613.1
ஏண் ெகாடு வரும் தகுவ( யாத்தன( புயங்கள் $கந்த.03613.2
நாண்ெகாடு திரும்பின( நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாள் கைல மாைன $கந்த.03613.3
மாண் ெகாடு வrத் ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.) வவ்வி
அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ன. $கந்த.03613.4
இடுக்கண் உறு ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) தைம ஈ(த்தன( ெகாடு ஏகி $கந்த.03614.1
மிடல் கதி( அருக்கைன ெவகுண்டு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) முன் உய்ப்பக்
$கந்த.03614.2
கடக் கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) வன்ைமெயாடு காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ெகாளும்
என்றான் $கந்த.03614.3
தடக் களிறு ேமல் வரு சயந்தன் இைவ கண்டான். $கந்த.03614.4
கண்டான் ெவகுண்டான் புைக ஆ( அழல் கல் என் ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.)
$கந்த.03615.1
உண்டான் எனேவ உமிழ்ந்தான் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) சிைலக் ைகக் $கந்த.03615.2
ெகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_படெரா.ஒரு.) குணத்தின் இைச
காட்டினன் ேகாட்டி ேந( ேபாய் $கந்த.03615.3
அண்டா( ெவருவக் கைண மாrகள் ஆ(ப்ெபாடு உய்த்தான். $கந்த.03615.4
ெபாழியும்_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாழுதத்து
அவுணப் பைட ேபாந்த வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
$கந்த.03616.1
ெமாழியும் மனமும் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) தாழ்த்திட முன்ன( ஏகி
$கந்த.03616.2
ஒழியும் கைட நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அரன் ெவற்ைப உறாது சூழ் ேபாஞ் $கந்த.03616.3

சுழியும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேபால் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ஊ( கr
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆ(த்தா(. $கந்த.03616.4
சயந்தன் மிைசயும் ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) கிம்புrத்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவள்ைளக் $கந்த.03617.1
கயந்தன் மிைசயும் சிைல வாங்கிக் கைணகள் ேகாடி $கந்த.03617.2
பயந்தந்திடத் தூ(த்தன( ேசாமைனப் பன்னகங்கள் $கந்த.03617.3
வயந்தன் தன்ெனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஒடு_கரு.ேவ.) ேபாய் முயேலாடு
மைறக்கு_ெப.எச்.(மைற_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.)
மாேபால். $கந்த.03617.4
கல் என்று அரற்றும் கழல் வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
கைனந்து சுற்றிச் $கந்த.03618.1
ெசல் என்று விட்ட கைண யாைவயும் சிந்தி வல்ேல $கந்த.03618.2
மல் ஒன்று ெமாய்ம்பில் சயந்தன் சர மாr_ெப.(மாr.) தூண்டி $கந்த.03618.3
வில்லும் மைனேயா( தனுவும் புவி வட்டினன்
C
ஆல். $கந்த.03618.4
வட்டிக்
C
கைணகள் அவுணப் பைட மீ து தூ(த்து $கந்த.03619.1
ேமாட்டுக் களிற்றின் ெதாைக தன்ைன முகம்ெகாள் பாய்மா $கந்த.03619.2
வட்டத்திைனத்
C
ேத(கைள வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
இனத்ைத
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.03619.3
வாட்டிப் பின் ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நூற்றிைன
மாய்வு ெசய்தான். $கந்த.03619.4
வாலில்
புைடக்கும்_ெப.எச்.(புைட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புைழக்ைக ெகாடு வாr எற்றும் $கந்த.03620.1
காலில் படுக்கும் மருப்பால் அடும் கந்தரம் ேபால் $கந்த.03620.2

ஓல் இட்டு உயி( உண்டிடும் ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ஊ(ந்த
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) $கந்த.03620.3
சீலக் கதிைரச் சிைற இட்டவன் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) தன்ைன. $கந்த.03620.4
நூறாய்ப் புகுதானவ( ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ெநாடிப்பின் மாய $கந்த.03621.1
வறாய்ப்
C
பைடயும் பல பூண்களும் மீ னம் ஆக $கந்த.03621.2
ஆறாய்க் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ெபய(ந்ேத அகல் வான நCத்தம் $கந்த.03621.3
மாறாய்ப் ெபாருது மிைச ஓடி
வைளந்து_வி.எச்.(வைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகாண்ட. $கந்த.03621.4
காய் ெகால் இப ேமல் சயந்தன் அடுகாைல தன்னில் $கந்த.03622.1
ேபய் ெகால் உைனத் தCண்டின ேமல் வரும் ெபற்றி ஓராய் $கந்த.03622.2
தC ெகால் பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) புைரவாய் எம( ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
தன்ைன $கந்த.03622.3
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ெகால் அடுதி என
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
நCல_ெப.அ.(நCலம்_ெப.) ேகசன். $கந்த.03622.4
எண்ணத்து அவைர அைலக்கின்ற இருண்ட ேகசன் $கந்த.03623.1
தண்ணத்து அவைர நிக(கின்ற சயந்தன் முன் ேபாய் $கந்த.03623.2
விண்ணத்து அவைர முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) தாங்கு உறும் ேவடம் என்ன
$கந்த.03623.3
வண்ணத்து அவைரக் குனித்து அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) எனும் மாr_ெப.(மாr.)
தூ(த்தான். $கந்த.03623.4
தூ(த்தான் அது கால் சயந்தன் எதி( தூண்டி வாளி $கந்த.03624.1
தC(த்தான் சரமாrைய அன்றியும் சின்னம் ஆக்கி $கந்த.03624.2

ஆ(த்தான் கவசம் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) இட்டைத அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.)
நூறால் $கந்த.03624.3
ேவ(த்தான் உயி(த்தான் இருள் குஞ்சியன் ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) ஒப்பான்.
$கந்த.03624.4
பாசம் பிணித்த_ெப.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரணம் பrவு எய்த
நCல_ெப.அ.(நCலம்_ெப.) $கந்த.03625.1
ேகசன் விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ(
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) அம்பிைனக் ேகடு இல் விண்ேணா(_ெப.(விண்ேணா(_ெப.)
$கந்த.03625.2
ஈசன் சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) சிைல நாைண இறுத்தி ைசத்தான் $கந்த.03625.3
காெசான்று அரவம் துணியப் பைக ெகௗவு மாேபால். $கந்த.03625.4
சின்னம் படலும் ெபரு நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) சிைல
வழ_குைற.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
C
விட்டுத் $கந்த.03626.1
தன்னம் தனியாம் சயந்தன் சம( ெசய்வதற்கு $கந்த.03626.2
முன்னம் பயிற்றும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மாையைய முன்னி ஆற்றித்
$கந்த.03626.3
துன்னம் தருபல் உருவம் ெகாடு ேதான்றி உற்றான். $கந்த.03626.4
ஒன்ேற எனும் கrேமல் வரும் ஒருவன் பல உருவாய்ச் $கந்த.03627.1
ெசன்ேற திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) பலவால் அடச் ெசறி ேப( இருட் குடுமிக்
$கந்த.03627.2
குன்ேற புைர அவுண(க்கு இைற குறிப்பால் இது மாயம் $கந்த.03627.3
என்ேற நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைவ மாற்றிட
யாதும் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) இல்லான். $கந்த.03627.4

மைலவு_ெப.(மைலவு_ெப.) உற்று எதி(
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ(த்திட வாய் அற்றனன்
மயங்கித் $கந்த.03628.1
ெதாைல உற்றனன் இருள் குஞ்சியன் சூரன்மகன் அனிகம் $கந்த.03628.2
மைல உற்றன விrகின்றன அலமந்தன ெவருவி $கந்த.03628.3
உைல உற்றன இறுதிப் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ஒழி உற்றிடும் உயி( ேபால்.
$கந்த.03628.4
ேசாமா சுரன்_ெப.(சுரன்_ெப.) மாயாபலி சுரேகசr பதுமன் $கந்த.03629.1
மா மாருத பலி தண்டகன் வாமன் மதி வருணன் $கந்த.03629.2
தC மாகதன் முதல் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசைனப்
ெபரும் தைலவ( $கந்த.03629.3
ஆ மாயம் இது என
வந்தன(_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ(_பட(.பன்.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விஞ்ைசைய உணரா(. $கந்த.03629.4
தாம் கற்றிடும் மாயப் ெபரும் தனி விஞ்ைச கண் முன்னி $கந்த.03630.1
ஆங்கு உற்றிடும் மரபால் ெபாரு தன்னான் புr மாயம் $கந்த.03630.2
நCங்கற்கு அருநிைல ஆதலும் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) தடுமாறி $கந்த.03630.3
ஏங்கு உற்றன( என் ெசய்குதும் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) என்று நிைனந்தா(.
$கந்த.03630.4
அந் ேந( உறு காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) தனில் ஆகின்றதும் தைலவ( $கந்த.03631.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஏவலின் ெமலி உற்றதும் சயந்தன் ெபரும் திறலும்
$கந்த.03631.2
ெகான்ேன தன தனிகக்கடல் குைறகின்றதும் கண்டான் $கந்த.03631.3

முன்ேன இரவிைய ஓ( பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) சிைற வட்டிய
C
முதல்வன்.
$கந்த.03631.4
அந்தரம் தனில் இரவிையச் ெசயி(த்திடும் அவுணன் $கந்த.03632.1
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) மையெகால் இது என எண்ணா
$கந்த.03632.2
முந்ைத நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) புக(_ெப.(புக(_ெப.) உதவிய மூலமா ஞான
$கந்த.03632.3
மந்திரம் தைன உளம் தனில் விதிமுைற மதித்தான். $கந்த.03632.4
மதித்து ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுட(ப் பைகயினன் ேசறலும் மாைய
$கந்த.03633.1
விதித்த பல் உருப் ேபாயின தமியனாய் விடைல_ெப.(விடைல_ெப.) $கந்த.03633.2
கதக் களிற்றின் ேமல் ேதான்றினன் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கதிேரான்
$கந்த.03633.3
உதித்த காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) கைலயிலாக் குைறமதி ஒப்ப.
$கந்த.03633.4
ஆன காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) இது புக(_ெப.(புக(_ெப.)
விஞ்ைச என்று அறிந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03634.1
மானமும் சினமும் சுடச் சயந்தன் உள் மறுகித் $கந்த.03634.2
தான ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) ேமல் இருந்துழி ேதெராடும் சா(ந்து $கந்த.03634.3
பானு ேகாபனாம் ெபயrனன் இைனயன பக(வான். $கந்த.03634.4
வருதி_வி.மு.(வா_வி.+ருத்_(?)+இ_முன்.ஒரு.) இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) மதைல
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) மாையயும் வலியும் $கந்த.03635.1
கருதியான் வருமுன்னேர ேபாயின கண்டாய் $கந்த.03635.2

பrதி ேபாலேவ நின்ைனயும் இரும் சிைறப் படுப்பன் $கந்த.03635.3
ெபாருதி வல்ைலேயல் என்றனன் சூ( தரு புதல்வன். $கந்த.03635.4
வல்ல( ஆயிேனா( ெவல்வதும் மற்று அஃது இல்ேலா( $கந்த.03636.1
அல்ல( ஆகிேய ேதாற்பதும் இல்ைலயால் அரேன $கந்த.03636.2
ெதால்ைல ஊழ் முைற புண(த்திடும் நின்ைன நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) துதிக்கச்
$கந்த.03636.3
ெசல்லுேமா என உைரத்தனன் சயந்தன் ஆம் திறேலான். $கந்த.03636.4
ேதற்றேமாடு இைவ புகறலும் இரவிையச் ெசயி(த்ேதான் $கந்த.03637.1
ஆற்றல் இல்லவ( ெமாழி திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) புகன்றைன அன்ேற $கந்த.03637.2
ஏற்ற வரரும்
C
இத்திறம் உைரப்பேரா என்னாக் $கந்த.03637.3
கூற்றேம என இருந்தேதா( தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) சிைல குனித்தான்.
$கந்த.03637.4
சிைல வணக்கிய காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) சயந்தனும் சினத்து
$கந்த.03638.1
மைல வணக்கு தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) ெகாேட
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிைல வைளத்தான் $கந்த.03638.2
அைல வணக்கரும் ஞமலி எம் அடிகைள அைடந்ேதா( $கந்த.03638.3
தைல_ெப.(தைல_ெப.) வணக்கிேய தத்தமில் இருவ( தாழ்வது ேபால்.
$கந்த.03638.4
பாற்றிரும் சிைறக் கைண பல பrதி அம் பைகஞன் $கந்த.03639.1
ஊற்றேமாடு வான்_ெப.(வான்_ெப.) புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) எனச் ெசாrதலும்
ஒருத்தன் $கந்த.03639.2
ேமல் திகழ்ந்திடு சயந்தனும் அைனயன விசிகங் $கந்த.03639.3

காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) எனும் படி தூண்டிேய விலக்கினன் கடிதின். $கந்த.03639.4
அன்னவன் விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சரம் எலாம்
சூ(மகன் அறுத்துத் $கந்த.03640.1
துன்னு பல்கைண தூண்டினன் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அைவ
ெதாைலத்தான் $கந்த.03640.2
இன்ன தன்ைமயின் இருவரும் ெபாருதன( இருளும் $கந்த.03640.3
மின்னும் ஆகேவ முைற முைற மைலந்திடும் விதிேபால். $கந்த.03640.4
இைனய வாறு அம( புr இரவி அம் பைகஞன் $கந்த.03641.1
விைனய நCrனால் ெசாrந்திடு பகழிைய விலக்கித் $கந்த.03641.2
துைனய இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) மதைல ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கைண
தூண்டி $கந்த.03641.3
அைனயன் ஏந்திய சிைலப் ெபரு நாணிைன அறுத்தான். $கந்த.03641.4
அறுத்த காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.)
ெவகுண்டு உேளான் அழலில் $கந்த.03642.1
ெசறுத்து ேவறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிைல
வைளஇ_வி.எச்.(வைள_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) கைண
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.03642.2
மறுத்தும் ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சரம் சிந்தி மற்று
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ெமய் $கந்த.03642.3
உறுத்தினான் என்ப ஓ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) சிl முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
உய்த்து. $கந்த.03642.4

உய்த்த காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) சயந்தனும் ஓ(
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கைணதூய்ப் $கந்த.03643.1
பத்திேயாடு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ேத( ெகழு பாய் பrபடுத்து
$கந்த.03643.2
ெமத்து பல்சரம் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ேமல் வசினன்
C
விளிேவா( $கந்த.03643.3
ைவத்த மா நிதி யாவ(க்கும் வழங்கு மாறு என்ன. $கந்த.03643.4
வாய்ந்தேதா( தனது இரதம் ஈறு ஆக மற்றுஒருேத( $கந்த.03644.1
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவய்து உயி(த்து அழல் என
ெவகுண்டு பல் கறித்துச் $கந்த.03644.2
ேசந்த ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இதழ் அதுக்கி வான்_ெப.(வான்_ெப.) உரும் எனத்
ெதழியா $கந்த.03644.3
ஏந்துவா( சிைல குனித்தனன் எறிகதி(ப் பைகஞன். $கந்த.03644.4
கூனல் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைல குனித்து நூறு
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேகாடி $கந்த.03645.1
ேசாைன ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைண தூண்டி வில் தூணிையத் துணித்துத்
$கந்த.03645.2
தான ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கr தன்னுடன் முழுவதும் சயந்தன் $கந்த.03645.3
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) முற்றவும் அழுத்தினன் பகலிைன ெவகுண்ேடான்.
$கந்த.03645.4
ெவய்யவன் சிைற இட்டவன் விட்ட ேகால் $கந்த.03646.1
ைசயம் ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சயந்தன் ெமய்ம்
மூழ்கலும் $கந்த.03646.2
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) உற்றனன் மற்ெறாரு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சம(
$கந்த.03646.3

ெசய்வதற்குத் ெதளிதல் இன்று ஆயினான். $கந்த.03646.4
நCண்ட_ெப.எச்.(நCள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாளிகள் ஆன
நிறத்து_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைட $கந்த.03647.1
ஆண்ட காைல_ெப.(காைல_ெப.) அrமகன் தந்தி ேமல் $கந்த.03647.2
வண்டு
C
விம்மி உண(ச்சியும்
விட்டனன்_வி.மு.(விடு_வி.+ட்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பத(.ஒரு.)
$கந்த.03647.3
மாண்டிலான் அமுதம் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வன்ைமயால். $கந்த.03647.4
நண்ணு பாசைட நாப்பண் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெதாறும் $கந்த.03648.1
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) என் மா மல(த் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.)
பூத்து_வி.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என $கந்த.03648.2
விண்ணவ(க்கு இைற மா மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ெமய் இைடத் $கந்த.03648.3
துண் எனப் படு ேசாr ெபாலிந்தேத. $கந்த.03648.4
கற்ற வாசவன் காைள_ெப.(காைள_ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) சீற்றம்
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) $கந்த.03649.1
முற்ற ஓத முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெகால்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) $கந்த.03649.2
அற்ற ேபாதும் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) சினக் கண் அழல் $கந்த.03649.3
வற்ற வித்த ெமய் வா( குருதிப் புனல். $கந்த.03649.4
சயந்தன் அவ்வழி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.)
இன்றிேய $கந்த.03650.1
அய(ந்த ேபாதத்து அைனயவன் ஊ(தி ஆம் $கந்த.03650.2

கயந்தன் நக்கு இைற கண்டு கலங்கிேய $கந்த.03650.3
துய(ந்து நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சுளித்து எதி( புக்கேத.
$கந்த.03650.4
காய்ந்த ெதான்ைமக் கதிைர முனிந்திடும் $கந்த.03651.1
ஏந்தல் ஊ(தரும் எந்திரத் ேத(மிைசப் $கந்த.03651.2
பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைலப் பrத் ெதாைக
பாகுடன் $கந்த.03651.3
வய்ந்து
C
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதழித்தது ேவழேம.
$கந்த.03651.4
பாண்டில் ேச( தரு பண்ணைம ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேத( $கந்த.03652.1
மாண்ட காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) வல்ைலயில் கீ ழ் உறத்
$கந்த.03652.2
தாண்டி ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) அம் தந்திையச் சீறினான் $கந்த.03652.3
மூண்டு பானுைவ முன் சிைற ெசய்துளான். $கந்த.03652.4
மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி மா(பிைடச் $கந்த.03653.1
ெசற்ற மால் கr ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முன்
தாக்கலும் $கந்த.03653.2
ெபாற்ைறயின் கண் புைழத்திடும் சூசியின் $கந்த.03653.3
இற்றவால் அதன் ஈ( இரு தந்தமும். $கந்த.03653.4
தந்தம்_ெப.(தந்தம்_ெப.) நான்கும் சட சட ஆ(ப் ெபாடு $கந்த.03654.1
சிந்தல் உற்றன சீ(ெகழு சூ(மகன் $கந்த.03654.2

உந்து ெதாண்டலம் பற்றி மற்று ஓ( ைகயால் $கந்த.03654.3
தந்தி ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) கவுளி இைடத் தாக்கினான். $கந்த.03654.4
காழ்ந்த ெநஞ்சினன் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) ெகாடு தாக்கலும் கயமா $கந்த.03655.1
ஆழ்ந்த ெதண்திைரப் பாற்கடல் உைடந்து என அரற்றி $கந்த.03655.2
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
அய(ந்தது சயந்தனும்
அறிந்தனன் விைரவில் $கந்த.03655.3
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) எய்தலும் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) இைவ
ெசால்லும். $கந்த.03655.4
தCய( பற்றுவ( அழியும் இந் நக( எனச் சிறிது $கந்த.03656.2
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இரங்கைல இனி மனேன விதி ெநறி காண் $கந்த.03656.3
ஆயின்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) இங்கு இைவ என்றனன் சயந்தனாம்
அறிஞன். $கந்த.03656.4
நுனித்து நாடிேய இத்திறம் நுவன்று நூல் துணிபு $கந்த.03657.1
மனத்தில் ைவத்திடும் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) கான் முைள மயங்கித்
$கந்த.03657.2
தனித்த நC(ைமயும் களிற்ெறாடு வழ்ந்ததும்
C
தள(வும் $கந்த.03657.3
அைனத்தும் ேநாக்கிேய தானவத் தைலவ(கள் ஆ(த்தா(. $கந்த.03657.4
ஆ(த்த தானவத் தைலவ(கள் சயந்தைன அயேல $கந்த.03658.1
ேபா(த்ததாம் எனச் சுற்றின( பற்றின( புவிேமல் $கந்த.03658.2
கூ(த்த வால் எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரவினம் யாைவயும் குழC இப் ேபாய்ச்
$கந்த.03658.3

சீ(த்த எல்ைலயில் இரவிையக் கரந்திடும் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ேபால்.
$கந்த.03658.4
தடித்த ெமாய்ம்புைடச் சயந்தைனத் தானவத் தைலவ( $கந்த.03659.1
பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ைகதவன் ைகதவன் ெபrதும்
$கந்த.03659.2
அடித்திடுங்கள் குற்றிடுங்கள் இங்கு இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) உயிரதைனக்
$கந்த.03659.3
குடித்திடுங்கள் என்றா( எலா அவுணரும் குழுமி. $கந்த.03659.4
மன்ன(_ெப.(மன்ன(_ெப.) மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) திருமகன் அவ்வழி
மற்ேறா( $கந்த.03660.1
ெபான் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெபரும் ேத( மிைசப் ெபாள் என ஏகிப்
$கந்த.03660.2
பன்னரும் புகழ் பைடத்திடு சயந்தைனப் பற்றித் $கந்த.03660.3
துன்னி_வி.எச்.(துன்னு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றிடும் அவுணருக்கு
ஒருெமாழி ெசால்வான். $கந்த.03660.4
வrவில் வாங்கிேய யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சரம்பட மயங்கிப்
$கந்த.03661.1
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) ெமய்தள( உற்றனன் ேபசவுங் கில்லான் $கந்த.03661.2
கருதலான் என இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) தைன வருத்தலி( கடிேத
$கந்த.03661.3
சுர( குழாத்ெதாடு புrமிேனா சிைற எனச் ெசாற்றான். $கந்த.03661.4
ெகாற்றவன்ெமாழி வினவிேய மந்தரக் குன்ைறச் $கந்த.03662.1

சுற்று பாந்தள் ேபால் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) திருமகன் துைணத்ேதாள்
$கந்த.03662.2
இற்ற ெகால் என நாணினால் யாத்தன( இைமேயா( $கந்த.03662.3
உற்று நின்றேதா( குழுவினுள் ஒருங்கு உற உய்த்தா(. $கந்த.03662.4
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) இது புrந்த காைலச் சூ(மகன் தனது மாேட
$கந்த.03663.1
தழிய காவலைர ேநாக்கிச் சயந்தனும் இவரும் அல்லால் $கந்த.03663.2
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நின்ேறாைர
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஒல்ைலயில் தருதி( பின்ன( $கந்த.03663.3
அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இம் மூதூ( ெசந்தC அரசனுக்கு
அளித்தி( என்றான். $கந்த.03663.4
என்றலும் இைறஞ்சி அன்ேனா( எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) உைடத் துறக்கம்
யாண்டும் $கந்த.03664.1
ெசன்றன( நாடி ஏைனத் ேதவைர மகள C( தம்ைம $கந்த.03664.2
ஒன்று ஒருவைரயும் வடாது
C
உடன் உறப் பற்றி நாணால் $கந்த.03664.3
ெபான்திரள் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) யாத்துப் புரவலன்
முன்ன( உய்த்தா(. $கந்த.03664.4
உய்த்த பின் பதுமச் ெசல்வி_ெப.(ெசல்வி_ெப.) உைறதரும் உைறயுள் ேபாலச்
$கந்த.03665.1
சித்திரம் ெகழுவு ெபான் அம் திரு நக( எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) எங்கும்
$கந்த.03665.2
புத்தழல் ெகாளுவேலாடும் ெபாள் எனப் ெபாடி பட்டன்ேற $கந்த.03665.3
முத்திற வைரப்பும் எம்ேகான் முறுவலான்
முடிந்த_ெப.எச்.(முடி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாேபால். $கந்த.03665.4

ஊழியின் அன்றி என்றும் ஒழி உறாத் துறக்க மூதூ( $கந்த.03666.1
பூழியது ஆனது அன்ேற புரந்தரன் வறியன் ேபானான் $கந்த.03666.2
வழ்_உறு
C
சிைறயின் உற்றா( மிக்கவ( என்றால் யாரும் $கந்த.03666.3
வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.)
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) தன்ைன நிைலெயன மதிக்க லாேமா. $கந்த.03666.4
அளிபடல் இன்றி என்றும் அல( தரு நிழற்றும் மூதூ( $கந்த.03667.1
ெவளிபடு சுடைல ேபாலாய் ேவற்று உருக் ேகாடேலாடும் $கந்த.03667.2
களிபடு பானுேகாபன் கண்டனன் அவுண( தம்மில் $கந்த.03667.3
ஒளிபடு காவேலாைர ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஈது
உைரக்கல் உற்றான். $கந்த.03667.4
தாது_ெப.(தாது_ெப.) உலாம் ெதrயல் ஆகச் சயந்தைன அவேனாடு உற்ற
$கந்த.03668.1
ஏதிலா( தம்ைமப் பின்ேனா( யாைரயும் ெகாடுமுன் நCவி( $கந்த.03668.2
ேபாதிரால் என்ன அற்ேற ேபாயின(_வி.மு.(ேபா_வி.+இன்_இ.கா.+அ(_பட(.பன்.)
உவைண நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03668.3
ஆதவன் பைகஞன் மீ ளா அனிகேமாடு அவனி வந்தான். $கந்த.03668.4
மாநிலம் மதிக்கும் வரC மேகந்திர புரத்துப் புக்குக் $கந்த.03669.1
ேகானக( முன்னம் ஏகிக் ெகாடிஞ்சிமான் ேதrன் நCங்கிச் $கந்த.03669.2
ேசைனைய நிறுவி வானச் சிைறயிைனக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03669.3
தானவ( மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) முன் ேபாய்த் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) முைற
வணக்கம் ெசய்தான். $கந்த.03669.4

தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துளி நறவ மாைலத் தாைத தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எந்தாய் $கந்த.03670.1
கண்டிலன் சசிைய வாேனா( காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) தைனயும் காேணன்
$கந்த.03670.2
அண்டைரச் சயந்தன் தன்ைன யாைரயும்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசன்ேறன் $கந்த.03670.3
விண்ெதாட( துறக்கம் முற்றும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கனல் ெகாளுவி
என்றான். $கந்த.03670.4
என்றலும் மகிழ்ந்து சூரன் இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) சிறு குமரன் புல்லித்
$கந்த.03671.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) திருமுன்ன( இட்ட சயந்தைன முதலிேயாைரக்
$கந்த.03671.2
கன்றினன் உருத்து வாள்ைகக் காவல(_ெப.(காவல்_ெப.+அ(_பட(.பன்.) சிலைர
ேநாக்கித் $கந்த.03671.3
துன்றிய இைனய( அங்கம் யாைவயும் துணித்தி( என்றான். $கந்த.03671.4
இரைல மான் ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ேமல் இரும்
சிைற வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.03672.1
உருெகழு புலிபாய்ந்து ஒப்ப ஒப்புஇலா அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) ெசால்லால்
$கந்த.03672.2
விைரவுடன் அவுண( பல்ேலா(_ெப.(பல்ேலா(_ெப.)
விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) தம்பால் ேமவித் $கந்த.03672.3
துருைவயின் முகத்தில் காணத் துண் எனத் துணிக்கல் உற்றா(. $கந்த.03672.4
கரத்திைனத் தாைளத் ேதாைளக் கன்ன மூலத்ைதக் கல் என்று $கந்த.03673.1

அரற்று உரு கண்டம் தன்ைன அணிெகழு துண்டம் தன்ைனச் $கந்த.03673.2
சிரத்திைனத் துணிப்ப அன்ேனா( சிறியேரா
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநான்பின் $கந்த.03673.3
உரத்தினில் அைவகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உடன் உடன் ெபாருந்தல்
உற்ற. $கந்த.03673.4
ெசல்லரு ெநறிக்கண் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உளா( தம்ைமயாரும் $கந்த.03674.1
ெகால்லr திைறயும் அங்கம் குைறத்தலும் அrதாம் என்றால் $கந்த.03674.2
ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அrது இைனய(
வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) ெதாைலந்தது எம் வரத்தால் என்னா $கந்த.03674.3
வல்லr புைர ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சூரன் மதித்து மற்று அதைனக்
கண்டான். $கந்த.03674.4
கண்டனன் முனிந்து இன்ேனாைர காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ஒன்றானும் வடா
C
$கந்த.03675.1
எண் தரு நிரயம் ேபாலும் இரும் சிைற இடுதி( என்ேற $கந்த.03675.2
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அசுர( ேகட்பச் ெசப்பலும்
சயந்தன் தன்ைன $கந்த.03675.3
அண்டைரப் பிட( ெதாட்டு உந்தி ஆங்ஙனம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபானா(. $கந்த.03675.4
ேபாயின(_வி.மு.(ேபா_வி.+இன்_இ.கா.+அ(_பட(.பன்.) சிைறயின்
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ேபாற்றின( தம்ைம
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03676.1
ஏயினன் நம்ேகான் இன்ேனா( யாைரயும் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ெகாண்மின்
$கந்த.03676.2

நCயி(கள் என்னா ஒற்ற( நCங்கின( நின்ேறா( தம்ைம $கந்த.03676.3
ஆயவ( வல்லி பூட்டி அரும் சிைறக் களத்தில் உய்த்தா(. $கந்த.03676.4
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) அதற்குப் பின்ன( ைமந்தைன அன்பால்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03677.1
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) நகரத்தில் ேபாதி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என
அைனயன் ேபானான் $கந்த.03677.2
அன்னேதா( சூரபன்மன் அைவ ெயாrஇ உைறயுள் புக்கான் $கந்த.03677.3
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) அம் கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) உற்றா(
இரும் சிைறப் பட்ட வாேனா(. $கந்த.03677.4
காடு ேபாந்தனன் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ெபான் நக( கrந்து $கந்த.03678.1
பாடு ேச(ந்தது சயந்தனும் சிைற இைடப்பட்டான் $கந்த.03678.2
நாடில் விண்பதச் ெசய்ைக யீது எம்பிரான்
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.03678.3
வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
அேத அலால் துன்பறும் ஆக்கம் ேவறு உண்ேடா. $கந்த.03678.4
பட அரவு அைனயது ஓ( பரும அல்குலா( $கந்த.03679.1
இடுகிய நுண் இைட எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) அணங்கிேனா( $கந்த.03679.2
ெகாடுைம ெசய் அவுண( ஊ( குறுகி ேவட(பால் $கந்த.03679.3
பிடி உறு மஞ்ைசயில் ெபrதும் அஞ்சினா(. $கந்த.03679.4
சூரன் வாழ் ெபருநக( துன்னிக் காப்ெபாடு $கந்த.03680.1
சீ( இலா ஏவல்கள் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமவினா(
$கந்த.03680.2
கூரும் வாய் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) குrஇக் குடம்ைப_ெப.(குடம்ைப_ெப.)
உய்த்திடப் $கந்த.03680.3

ேப( உறாது இலகுமின் மினியின் ெபற்றி ேபால். $கந்த.03680.4
வாடிய மகபதி மதைல வான்_ெப.(வான்_ெப.) உேளா( $கந்த.03681.1
ஆடு உறு துய(க் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அழுந்திச் சூர( ேகான் $கந்த.03681.2
வடரும்
C
சிைற இைட ேமவினா( அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) $கந்த.03681.3
பாடு உறு திறத்ைத_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) யா( பகரற்
பாலிேனா(. $கந்த.03681.4
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) அம் கடலினும் எடுத்து வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03682.1
அன்னவ( ெபரும் சிைற அகற்றும் வன்ைமயா( $கந்த.03682.2
பின் எவ( உண்டு உயி( ெபற்றுக் காத்திடும் $கந்த.03682.3
முன்னவ( தமக்கு எலாம் முதல்வ நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அலால். $கந்த.03682.4
வியந் தரு கதிைர முன் ெவகுண்டுளான் ஒடு $கந்த.03683.1
சயந்தன் விண்_ெப.(விண்_ெப.) உலகின் இைடச் சம(
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்த்துழி $கந்த.03683.2
வயம் தரு ேகாடு கண் மாய்ந்து தந்தி
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
$கந்த.03683.3
அய(ந்தது புவி இைட அணுகிற்று அத்துைண. $கந்த.03683.4
வாலிய ஒளி ெகழு வனத்தில் ஏகிேய $கந்த.03684.1
மூலம் அது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முக்கண்
மூ(த்திைய $கந்த.03684.2
ேமல் உள தாணுவின் ேமவச் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பின் $கந்த.03684.3

சீலெமாடு அருச்சைன ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ைவகிற்ேற. $கந்த.03684.4
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) உள மால் கr அமலன் தந்திர $கந்த.03685.1
முைறயது நாடிேய முதிரும் அன்பினால் $கந்த.03685.2
மைற உற வழிபடீஇ ைவகும் எல்ைலயில் $கந்த.03685.3
குைறபடு நாற்ெபறும் ேகாடும் வந்தேவ. $கந்த.03685.4
பா(ப்பதி மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) உறு பகவன் ஆைணயால் $கந்த.03686.1
மால் ெபரும் களிற்று இைட வல்ைல முன்பு ேபால் $கந்த.03686.2
நால் ெபரும் தந்தமும் நண்ண ேநாக்கிேய $கந்த.03686.3
ஏற்பரும் மகிழ்ச்சிேயாடு இருந்தது அவ்விைட. $கந்த.03686.4
ஆயேதா( அைமதியின் கண் அணங்ெகாடு_ெப.(அணங்கு_ப்(.+ஒடு_கரு.ேவ.)
ேமரு ெவற்பில் $கந்த.03687.1
ேபாயின அமர( ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) ெபான் நக( சூரன்
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கந்த.03687.2
காய் எr ெகாளுவி அங்கண் கடவுள( குழுவிேனாைரச் $கந்த.03687.3
ேசெயாடு பற்றி ஏகிச் சிைற ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ேத(ந்தான். $கந்த.03687.4
ேத(ந்தனன் தள(ந்து ேமருச் சிலம்பினின் மகவான் பல்நாள் $கந்த.03688.1
வா(ந்திடு கங்ைக ேவணி வள்ளைல உன்னி ேநாற்பச் $கந்த.03688.2
சா(ந்து நிற்கு என்ைன ேவண்டும் சாற்று என முதல்வன் நCதி $கந்த.03688.3
ேபாந்த சூ( கிைளையச் ெசற்று எம் ேபதுறவு அகற்றுக என்றான். $கந்த.03688.4

என்றலும் எந்ைத ெசால்வான் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) உைம தன்ைன ேமவி
$கந்த.03689.1
ஒன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குமரன் தன்ைன உதவுவம் அவேன ேபாந்து
$கந்த.03689.2
ெவன்றி ெகாள் சூரன் ஆதி அவுணைர விைரவில் ெசற்று $கந்த.03689.3
மன்ற நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) உrைம_ெப.(உrைம_ெப.) ஈவன்
வருந்தல்_ெதா.ெப.(வருந்து_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) என்று உைரத்துப் ேபானான்.
$கந்த.03689.4
சாதலும் ெதாைலவும் இல்லாத் தானவ(க்கு இைறவன் ஏேனா( $கந்த.03690.1
ஏது இல( தம்மால் வடான்
C
என்று தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உளத்தில் எண்ணிச்
$கந்த.03690.2
ேசாதி ெகாள் பரமம் ஆகித் ேதான்றிடு முதல்வன் நCேய $கந்த.03690.3
ஆதலின் விமல மூ(த்தி அவைர ேமல் அடுதி என்றான். $கந்த.03690.4
அவ்வுைர மகவான் ேதறி அr அயேனாடு
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03691.1
ைமவரு களத்ேதான் தன்பால் மதனைன உய்ப்ப அன்ேனான் $கந்த.03691.2
ெமய் விழி எrயின் மாய்ந்து ெவறும்_ெப.அ.(ெவறும்_ெப.அ.) துகள்_ெப.(துகள்_ெப.)
படலும் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) $கந்த.03691.3
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) எவரும் ேபாய் ேவண்ட இரங்கிேய கருைண
ெசய்தான். $கந்த.03691.4
அr அயன் மகவான் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) அரும் கணத்தைலவ( யாரும்
$கந்த.03692.1
பரவுற இமய ெவற்பில் பட(ந்து_வி.எச்.(பட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின்
உைமைய ேவட்டுப் $கந்த.03692.2

பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) அரும் கயிைல நண்ணிப் பின் எமது இரக்கம் நாடிக்
$கந்த.03692.3
கருைணயால் எந்ைத நின்ைன ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) அம் கண்ணால் தந்தான்.
$கந்த.03692.4
எந்ைத நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பின்ைற இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) அயன் மால் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.)
$கந்த.03693.1
அந்தம் இல் முனிவ( ஏேனா( அைனவ(க்கும்
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆவி $கந்த.03693.2
வந்தது ேபான்றது அம்மா வலிய ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சூர( ெசற்றுத்
$கந்த.03693.3
தம் தமது அரசுெபற்ற தன்ைமய( ேபால உற்றா(. $கந்த.03693.4
ஆழ் தரு முந்நC( ேநமி அகன்கடல் அழுவம் புக்கு $கந்த.03694.1
வழ்
C தருேவா(கள் தம்பால் வியன் கலம் ஒன்று ேசர $கந்த.03694.2
ஊழ் தரு ெதாட(பால் பற்றி உய்ந்து எனத் துன்பேவைலக் $கந்த.03694.3
கீ ழ் தருேவா(கள் நின்னால் கிள(ந்து_வி.எச்.(கிள(_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேமல் எழுதல் உற்றா(. $கந்த.03694.4
புரந்தரன் முதலா உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) புங்கவ( எம்மேனா(கள் $கந்த.03695.1
அரந்ைதைய அகற்ற உன்னி ஐய நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ேபாந்த பின்னும்
$கந்த.03695.2
ெதrந்திடு துணிபில் ேச(ந்தும் ெதம்முைனச் சூரற்கு அஞ்சிக் $கந்த.03695.3
கரந்தன( இருந்தா( காணில் கடும் சிைறப் பிணிப்பன் என்னா. $கந்த.03695.4
எம்பிரான் நின்ைன முக்கண் எந்ைதைய வணங்க ேநrல் $கந்த.03696.1

தம் ெபரும் வடிவம் காணச் சாருவ( ஒழிந்த காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கந்த.03696.2
உம்ப( ேகான் முதேலா( தத்தம் உருக் கரந்து உழல்வ( வான்ேமல் $கந்த.03696.3
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பணி சிைலகண் மாறாம் ெவய்யவ( நிைலைமேய
ேபால். $கந்த.03696.4
மைறந்திடு பாங்க( இன்ன வாசவன் முதேலா( யாரும் $கந்த.03697.1
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) தவி( சூரபன்மன் அடுபைடத் தைலவ(க் காணில்
$கந்த.03697.2
பைறந்திட மா(பம் உள்ளம் பனித்திட விய(ப்ப யாக்ைக $கந்த.03697.3
இறந்தன( ஆகிப் பின்ன( இன் உயி( ெபறுவ( அன்ேற. $கந்த.03697.4
விைனப்பவம் உழந்த விண்ேணா(_ெப.(விண்ேணா(_ெப.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) அவுண( ேகாைன
$கந்த.03698.1
நிைனப்பினும் அவசம் ஆவ( ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) துயில் ெபறாத நCரால்
$கந்த.03698.2
மனப்படு கனவு நCத்தா( மற்று அது வருேமல் அங்கண் $கந்த.03698.3
உனப்படு சூர( காணின் உயிைரயும் இழப்ப( அம்மா. $கந்த.03698.4
ெபான் நக( இறுதி ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புதல்வைன
அமரேராடு $கந்த.03699.1
துன் அரும் சிைறயுள் ேச(த்தித் துய(ப் ெபரும் கடலுள் வட்டி
C
$கந்த.03699.2
மன்னிய ெவறுக்ைக வவ்வி மைனெயாடு கரப்பச் ெசய்தும் $கந்த.03699.3
இன்னமும் அவுண( ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) இந்திரற்கு கலக்கண் சூழும்.
$கந்த.03699.4

ஒப்பரும் ெவறுக்ைக தன்னால்
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விறலால் சீரான்
$கந்த.03700.1
ெமய்ப்படு மிடலால் யா(க்கும் ேமன்ைமயால் அழியா ஆற்றால் $கந்த.03700.2
இப்பகல் வாேனா(க்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இட(புr ெகாடுைம நCரால்
$கந்த.03700.3
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபரும் சூரற்கு என்றும் ஆரும் ேந( அன்று மாேதா.
$கந்த.03700.4
ஏயது ஓ( அண்டம் ஒன்றின் இைழத்தன இவ்வாறு ஏைன $கந்த.03701.1
ஆயிரத்து ஓ( ஏழ் அண்டத்தவன் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
அறிதல் ேதற்றாம் $கந்த.03701.2
தூயது ஓ( பரத்தின் ேமலாம் ேசாதியாய் எம்ைமக் காப்பான் $கந்த.03701.3
ேமயின ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அன்றி ேவறு யா(
ெதrதல் பாலா(. $கந்த.03701.4
ெதாடந்திடு சீ( ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) சூரனது ஆைண என்னில் $கந்த.03702.1
கடந்திடல் புrயா( மாலும் கமல ேமல் அயனும் வாேனா( $கந்த.03702.2
அடங்கலும் முனிவ( யாரும் ஆயிர இருநால் அண்டத்து $கந்த.03702.3
ஒடுங்கிய_ெப.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உயிரும் அன்ேனான்
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) யா( உைரக்கல் பாலா(. $கந்த.03702.4
முடிவில் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வளம்_ெப.(வளம்_ெப.)
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.)
முரண் ெகழு சூரபன்மன் $கந்த.03703.1
ெகடுகிலன் அன்று ேமேலான் கிளத்திய வரத்தின் சீரால் $கந்த.03703.2

படி அறும் அமல ேமனிப் பரஞ்சுட( குமர நCேய $கந்த.03703.3
அடுவைத அன்றிப் பின்ன( அவைனயா( முடிக்கல் பாலா(. $கந்த.03703.4
ஐந்து இயல் அங்கம் சூரற் கயன் புகன்று உழல்வான் நாளும் $கந்த.03704.1
இந்திைர ேகள்வன் ேபா( ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எஞ்சினன் எவ(க்கும் ேமலாய் $கந்த.03704.2
முந்திய சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) அன்ேனாற்கு முதல்வரம் அளித்தான் பின்ன(
$கந்த.03704.3
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடல் புrயான் நCேய மற்று
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ேகாறல் ேவண்டும். $கந்த.03704.4
ஆவது ஓ( சூரன் தன்ைன அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) துைணேவாைர
ைமந்த( $கந்த.03705.1
ஏவ(கள் தைமயும் அட்ேட எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெபறு சயந்தேனாடும்
$கந்த.03705.2
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) தம் சிைறைய நCக்கித் திைசமுகன் மகவான் ஆதித்
$கந்த.03705.3
காவல(_ெப.(காவல்_ெப.+அ(_பட(.பன்.) பதங்கள் நல்கிக் காத்து அருள் எம்ைம
என்றான். $கந்த.03705.4
இவ்வைக முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ஆறு உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) எம்பிரான்
உளத்திற்கு ஏற்ப $கந்த.03706.1
உய( உறும் அன்பால் ெபான்ேனான் உைரப்ப முன் அறிந்தது ஒன்ைற
$கந்த.03706.2
ெமய்வரு ெதாட(பால் ஈன்ேறா( விைழவினான் மழைல ஓவாச் $கந்த.03706.3

ெசவ்வியல் மகா( வாய்க்
ேகட்கும்_ெப.எச்.(ேகள்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திறன்
என வினவிச் ெசால்வான். $கந்த.03706.4
புன் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) அவுண( தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) புறத்தவ(
ெசய்ைக யாவும் $கந்த.03707.1
ஒன்று இைட விடாது முற்றும் உள்ளவாறு உைரத்தாய் நம்முன் $கந்த.03707.2
அன்றிது பனுவற்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) நாதைன ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அன்ேறா $கந்த.03707.3
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) புறத்ைத நCவி இனிது அருள் புrந்தான் எம்ேகான்.
$கந்த.03707.4
அறிவின் உள் அறிவாய் ைவகும் அறுமுக அமல ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சூ(
$கந்த.03708.1
இறு ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) நிைனக்கில்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஈண்ைட ஓ( ஆடல்
உன்னிக் $கந்த.03708.2
குறுகிைன அது ேபால் அன்ேனான் ெகாள்ைகயும் ேத(ந்தாய் நிற்கு ஓ(
$கந்த.03708.3
சிறியேனன் உைரத்ேதன் என்னும் தCப்பிைழ ெபாறுத்தி என்றான். $கந்த.03708.4
ெபாறுத்தி என் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) என்று ெபான்னடித் துைணையப்
ெபான்ேனான் $கந்த.03709.1
மறத்தல்_ெதா.ெப.(மற_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) இல் அன்பில் பூண்டு
வணங்கினன் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.03709.2

ெவறித் தரு கதி( ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அண்ணல் எம் உைர
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசாற்றாய் $கந்த.03709.3
உறத் தகும் பிைழயில் யாதும் உன்னைல இருத்தி என்றான். $கந்த.03709.4
ெபான் எனும் ெபயrனான் ெபாருவில் கந்தேவள் $கந்த.03710.1
இன் அருள் நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.)
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்னேர $கந்த.03710.2
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அயல் நிற்புறு சதமகத்தைன $கந்த.03710.3
அந் நிைல ேநாக்கிேய அன்பில் கூறுவான். $கந்த.03710.4
ஈண்டு இது ேகள் மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஏதும் எண்ணைல
$கந்த.03711.1
மூண்டிடும் சூ( குலம்_ெப.(குலம்_ெப.)
முடிய_குைற.எச்.(முடி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) உேளா(
$கந்த.03711.2
மீ ண்டிட இரும் சிைற விண்_ெப.(விண்_ெப.)
பதத்ைத_ெப.(பதம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
$கந்த.03711.3
ஆண்டிட நல்குதும் ஐயுேறல் என்றான். $கந்த.03711.4
இகபரம் உதவுவான் இதைனச் சாற்றலும் $கந்த.03712.1
மகபதி பrெவாடு வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வானவத் $கந்த.03712.2
ெதாைகெயாடு ேபாற்றிேய துன்பு_ெப.(துன்பு_ெப.) எலாம் ஒrஇப் $கந்த.03712.3
புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) அரும் மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) உள்ெபாருந்தல்
ேமயினான். $கந்த.03712.4

விrஞ்சன் மால் ேதவராலும் ெவலற்கு அரும் விறேலான் ஆகிப் $கந்த.03713.1
ெபரும் சுர( பதமும் ேவத ஒழுக்கமும் பிறவும் ஆற்றி $கந்த.03713.2
அரும் சிைற அவ(க்குச் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அவுண( ேகான் ஆவி ெகாள்வான் $கந்த.03713.3
பரம் சுட( உருவாய் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குமரைனப்
பணிதல் ெசய்ேவாம். $கந்த.03713.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ஆதி ஆன அமரரும் எைனேயாரும் $கந்த.03714.1
புந்தியில் உவைக பூத்துப் புைடதனில் ஒழுகிப் ேபாற்றச் $கந்த.03714.2
ெசந்திமா நகரம் தன்னில் சீயெமல் அைணேமல் ைவகும் $கந்த.03714.3
கந்தேவள் அருளின் நCரால் இைனயன கருதல் உற்றான். $கந்த.03714.4
நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) ஆதி ஆன நாகரும் முனிவரும் ேபால்
$கந்த.03715.1
ேமல் முைற அவுண( ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வியன் ெதாைகயவரும் எம்ேகான் $கந்த.03715.2
கான் முைள ெநறிய( ஏனும் கடியைர முடிவு
ெசய்தல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $கந்த.03715.3
நூல் முைற இயற்ைக ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நுவலரும் அறனும் அஃேத. $கந்த.03715.4
இற்று இது துணிபாம் ஏனும் எண் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) சூரன் தன்ைன
$கந்த.03716.1
அற்றம் இல் சிறப்பின் ைவகும் அவன்தம( தம்ைம எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.03716.2
ெசற்றிடல் முைறயது அன்று ஆல் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) தம் சிைற விட்டு உய்ய
$கந்த.03716.3

மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தனக்கு ஓ( ஒற்ைற வல்ைலயில்
விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மன்ேனா. $கந்த.03716.4
தூண்டு நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ஒற்றன் மாற்றம் சூரனாம் அவுணன் ேகளா
$கந்த.03717.1
ஈண்டு இடு சிைறயின் நCக்கி_வி.எச்.(நCக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அமரைர
விடுப்பன் என்னின் $கந்த.03717.2
மாண்டிடல் இன்றி இன்னும்
வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.) மறுத்து உளாேனல்
$கந்த.03717.3
ஆண்டு ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடுதும் ஈேத
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) என அகத்துள் ெகாண்டான். $கந்த.03717.4
வடித்த ெசம்கதி( ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அண்ணல் மால் அயன் மகவான் ஆதி
$கந்த.03718.1
அடுத்த பண்ணவைர ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அவுண( தம் கிைளைய எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.03718.2
முடித்திடப் ெபய(தும் நாைள முன்னம் ஓ( தூதன் தன்ைன $கந்த.03718.3
விடுத்தனம் உண(தல் ேவண்டும் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.)
சூ( கருத்ைத என்றான். $கந்த.03718.4
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உைடக் கடுைவ உண்ேடான் காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.)
இைனய ெசப்ப $கந்த.03719.1
மால் உைடப் பதுமப் ேபாதில் ைவகிேனான் மாயன் ேகளா $கந்த.03719.2
அடல் உைடப் ெபரும் ேபா( எந்ைத ஆற்று முன் சூரன் முன்ேனா( $கந்த.03719.3
மிடல் உைடத் தூதன் தன்ைன விடுத்தேல அறத்து ஆறு என்றா(. $கந்த.03719.4
என்றலும் குமர மூ(த்தி இப்ெபரும் திறேலா( தம்முள் $கந்த.03720.1

ெவன்றி ெகாள் சூரன் தன்பால் வரமா
C
மேகந்திரத்துச் $கந்த.03720.2
ெசன்றிட விடுத்தும் யாைரச் ெசப்புதி( என்னேலாடு $கந்த.03720.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என அதைன நாடி நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.)
நவிறல் உற்றான். $கந்த.03720.4
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) என உலைவக் ேகானும் வரமா
C
மேகந்திரத்தில்
$கந்த.03721.1
ெசல் அrது எனக்கு மற்ேற ெசய்பணி ெநறியால் அன்றி $கந்த.03721.2
ஒல்ைலயில் அங்கண் ஏகி ஒன்னல(க்
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மீ ள_குைற.எச்.(மீ ள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.03721.3
வல்லவன் இைனய வரவாகுேவ
C
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்றான். $கந்த.03721.4
சது( முகன் இனய ஆற்றால் சண்முகன் உளத்துக்கு ஏற்பக் $கந்த.03722.1
கதும் என உைரத்தேலாடும் கருைண
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) இது
என்னா $கந்த.03722.2
மதுமல(த் ெதாைடயல் வரவாகுவின்
C
வதனம்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03722.3
முதி( தரும் உவைக தன்னால் இத்திறம் ெமாழியல் உற்றான். $கந்த.03722.4
மேயந்திர மூதூ( ஏகி வல்ைல நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அமலன்
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.03723.1
சேயந்திர ஞாலத் ேதேரான் தைன அடுத்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அந்தக் $கந்த.03723.2
கேயந்திரன் மதைல வாேனா( காப்ைப விட்டு அறத்தாறு உன்னி $கந்த.03723.3

நேயந்திர வளத்திேனாடும் உைறக என நவிறி யன்ேற. $கந்த.03723.4
அம் ெமாழி மறுத் துளாேனல் அவுண நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) கிைளைய
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.03724.1
இம் என முடித்து நின்ைன எஃக ேவற்கு இைரயா நல்கத் $கந்த.03724.2
ெதம் முைன ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாைளச்
ெசல்லுதும் யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) ஈது $கந்த.03724.3
ெமய்ைமயது என்று கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மீ ள்க என
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
ெசால்வான். $கந்த.03724.4
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அவுண( ஈண்டும் வரமா
C
மேகந்திரத்தில் $கந்த.03725.1
சுந்தரத் திருவின் ைவகும் சூரபன்மாவின் முன் ேபாய் $கந்த.03725.2
எந்ைத நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அருளிற் ெறல்லாம் இைசத்தவன் உள்ளம் நாடி
$கந்த.03725.3
வந்திடுகின்ேறன் என்னா வணங்கிேய
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபானான். $கந்த.03725.4
கூ(ந்திடு குலிசத்து அண்ணல் குமரேவள் ஒற்றன் தன்பின் $கந்த.03726.1
ேபா(ந்தனன் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வரC ெபரும்
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) சூரன் மூதூ( $கந்த.03726.2
சா(ந்தைன சிைறயில் வாேனா( சயந்தேனாடு இருந்தா( அங்கட் $கந்த.03726.3
ேச(ந்தைன ேதற்றிப் பின் உன் ெசயலிைன முடித்தி ெஸன்றான். $கந்த.03726.4
அவ்வழி அமர( ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) அைனயன அைறதேலாடும்
$கந்த.03727.1
ெசவ்விது நிற்றி யற்ேற ெசய்வன் என்று அவைன
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03727.2

எவ்வம் இல் துைணவ( ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எண்மரும் இலக்கத் ேதாரும் $கந்த.03727.3
ெமய்வரும் ெதாட(பில் ெசல்லக் கண்ணுறCஇ விடைல_ெப.(விடைல_ெப.)
ெசால்வான். $கந்த.03727.4
நCயி(கள் யாரும் ேகண்மின் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) திைரப்பரைவ வாவித்
$கந்த.03728.1
தCயேதா( மேகந்திரத்தில் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சூ(முன்ேபாய் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) தம் $கந்த.03728.2
நாயகன் பணித்த மாற்றம் நவிலுவன் மறுத்துளாேனல் $கந்த.03728.3
ஆயவன் மூதூ( முற்றும் அட்டபின் மீ ள்வன் அம்மா. $கந்த.03728.4
என்றலும் வியந்து பின்ேனா( யாவரும் இைறஞ்சேலாடும் $கந்த.03729.1
ெபான்திகழ் ஆகத்து ஊடு ெபாருந்துறப் புல்லிக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03729.2
வன்திறல் பூத( தம் முன் மன்னவேராடும் அங்கண் $கந்த.03729.3
நின்றிட அருளி வல்ேல ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ேவைலப் ேபாந்தான். $கந்த.03729.4
அலம் கலம் திைர ெகாள் ேநமி அகன் கைர மருங்கின் ேமரு $கந்த.03730.1
விலங்கலின் உய(ந்த_ெப.எச்.(உய(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கந்த மாதன
ெவற்பு தன்னில் $கந்த.03730.2
ெபாலங்குவடு உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) மீ து ெபாள் என இவ(தல் உற்றான்
$கந்த.03730.3
கலன் கலன் கலன் என்று அம்ெபான் கழல் அம( கழல்கள் ஆ(ப்ப. $கந்த.03730.4
புஞ்சமா( தம் ஆலச் சூழல் ெபாதுளிய ெபாதும்ப(
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03731.1

மஞ்சு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அறாத கந்த மாதனப்
பிறங்கல் உம்ப( $கந்த.03731.2
விஞ்சு நுண் ெபாடி ேதாய் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ேமலவன் இவரும் பான்ைம
$கந்த.03731.3
அஞ்சன வைர ேமல் ெவள்ளி அடுக்கல்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைனயது அன்ேற.
$கந்த.03731.4
கடும் கலி மான் ேத( ெவய்ேயான் ைகயுற நிவந்த ெசம்ெபான் $கந்த.03732.1
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கிr மிைச ேபாய் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
நிற்றலும்
ெபாைற ஆற்றாது $கந்த.03732.2
நடுங்கியது உரும் உற்று என்ன நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) பகி( உற்ற தங்கள்
$கந்த.03732.3
ஒடுங்கிய_ெப.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாவும் புள்ளும் ஒல்
என இrந்த அன்ேற. $கந்த.03732.4
உள் நிைற புள்ளும் மாவும் ஓல் இட ஒலிேமல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03733.1
துண் என அருவி தூங்கத்
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குடுமிக்
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) $கந்த.03733.2
அண்ணைலத் தrக்கல் ஆற்ேறன் அளியேனன் அந்ேதா என்னாக் $கந்த.03733.3
கண் இைட வாr சிந்தக் கலுழுதல் ேபாலும் மாேதா. $கந்த.03733.4
அடல் ெகழு திண்ேதாள் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
அடிகளின் ெபாைற ஆற்றாது
$கந்த.03734.1
விட(ெகழு குடுமி_ெப.(குடுமி_ெப.) ெவற்பு ெவருவலும் ஆண்ைட ைவகும்
$கந்த.03734.2

படவரவு உமிழ்ந்த ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பருமணி
சிதறும் பான்ைம $கந்த.03734.3
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ெகழு குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) துள்ளி உகுக்குமாறு ஒப்பது
அன்ேற. $கந்த.03734.4
அைற கழல் அண்ணல் நிற்ப அவ்வைர
அைசய_குைற.எச்.(அைச_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அங்கண் $கந்த.03735.1
உைற தரு மாக்கள் அஞ்சி ஒருவில ெவருவி விண்ேமல் $கந்த.03735.2
பறைவகள் ேபாய துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) பட்டுழிப் ெபrய( தாமும்
$கந்த.03735.3
சிறியரும் நட்ேடா(க்கு ஆற்றும் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
முைற காட்டுகின்ற. $கந்த.03735.4
மைழஉைடக் கடமால் யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) வல்லியம் மடங்கல் எண்கு
$கந்த.03736.1
புைழஉைடத் தடக்ைக யாளி ெபாருப்பு அைசவு உற்றகாைல $கந்த.03736.2
முைழயிைடத் தவறி வழ்வ
C
முதியகால் எறியப் பட்ட $கந்த.03736.3
தைழஉைடப் ெபாதும்ப( ைபங்காய் தைலத்தைல உதி(க்குமா ேபால்.
$கந்த.03736.4
நன்றி_ெப.(நன்றி_ெப.) ெகாள் பrதிப் புத்ேதள் நகு சிரம் ஆக என்று ஊழ்
$கந்த.03737.1
துன்றி இரும் சடிலம் ஆகச் சுரநதி ேதாயத் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) $கந்த.03737.2
ஒன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாங்க(
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓங்கு இரும் பிறங்கல்
உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) $கந்த.03737.3

நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட(.ஒரு.) ஓ( விசயத் ேதாளான்
ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) அம் கண்ணன் ேபான்றான். $கந்த.03737.4
வலம் மிகு ெமாய்ம்பின் ேமேலான் மல(க் கழல் உைறப்ப ஆற்றா $கந்த.03738.1
தல மரு குவட்டின் நிற்றல் அன்று தC முனிவ( உய்த்த $கந்த.03738.2
ெகாைல ெகழு முயலகன் ெமய் குைலந்திடப் புறத்துப் ெபான்தாள் $கந்த.03738.3
நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) அணி சைடேயான்
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றிடும்
நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) ேநரும். $கந்த.03738.4
மாசு இருள் ெசறியும் ெதண்ண(C மறி திைர அளக்க( ேவைலப் $கந்த.03739.1
பாசைடப் ெபாதும்ப( ெவற்பில் பண்ணவன் தூதன் நிற்றல் $கந்த.03739.2
காசியில் அரற்றத் தள்ளிக் களிறு உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) பைதப்பக் கம்ேமல்
$கந்த.03739.3
ஈசன் அன்று அடிகள் ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இருத்திய இயற்ைக ேபாலும். $கந்த.03739.4
தாரகன் பைடஞ( பல்ேலா(_ெப.(பல்ேலா(_ெப.) சம( இைட இrந்து ேபானா(
$கந்த.03740.1
பா( இைட உறாேம அந்தப் பருவைர முைழக்கண் உற்றா( $கந்த.03740.2
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
ெமாய்ம்பு உைடேயான் அங்கண் ேமவலும்
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) கண்டு ஏங்கி $கந்த.03740.3
ஆ( உயி( அலந்தா( தCேயா(க்கு ஆவது ஓ( அரணம் உண்ேடா. $கந்த.03740.4
அைனயது ஓ( சிைமயக் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) அைசதலும் அங்கண் உற்ற
$கந்த.03741.1
வைன கழல் விஞ்ைச ேவந்த( மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.) ஊடல் மாற்றி
$கந்த.03741.2

இனிது முன் கலந்தா( அஞ்சி இன்புறாது இைடக்கண் நCத்து $கந்த.03741.3
விைன விைளவு உன்னி ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விண்மிைச உயி(த்துச் ெசன்றா(. $கந்த.03741.4
வைர மிைச நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அண்ணல் வைன
கழல் அவுண( ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $கந்த.03742.1
ெபாரு வரு நக( ேமல் ெசல்லப் புந்திேமல் ெகாள்ளா எந்ைத $கந்த.03742.2
திரு உரு அதைன உன்னிச் ெசங்ைகயால்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாலும் $கந்த.03742.3
பிரமனும் வியந்து ேநாக்கப் ேப( உருக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்றான். $கந்த.03742.4
ெபான் ெபாலி அலங்கல் ேதாளான் ெபாருப்பின் ேமல் ெபாருவிலாத $கந்த.03743.1
ெகான்_ெப.(ெகான்_ெப.) ெபரு வடிவம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குலாய் நிமி( ெகாள்ைக
ெசவ்ேவள் $கந்த.03743.2
முன்பு ஒருஞான்று ேமரு முடியில்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம(க்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.03743.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெபரு வடிவம் காட்டி நின்றேதா(
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ஆம் ஆல். $கந்த.03743.4
ஆண்டைக_ெப.(ஆண்டைக_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதாள்வரன்
C
அண்டம் ேமல் மவுலிதாக்க $கந்த.03744.1
நCண்டிடும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) அன்னான் நின்றிடு குன்ற
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) $கந்த.03744.2
கீ ண்டது பிலத்தில் ேசறல் ேகடில் சீ( முனிைக
ஊன்ற_குைற.எச்.(ஊன்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.03744.3

மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாதலத்தில் புக்க விந்தேம
ேபாலும் மாேதா. $கந்த.03744.4
விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) உய்த்த ேத( ேமல் ேமவல( புரம் நCறு ஆக்கும்
$கந்த.03745.1
பண்ணவன் ஒருதாள் ஊன்றப் பாதலம் புகுந்தவா ேபால் $கந்த.03745.2
கண்ணகல் வைரயும் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
கழல் பட அழுந்திற்று அம்மா
$கந்த.03745.3
அண்ணல் அம் தாைத வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) அருள் புr மகற்கு றாேதா.
$கந்த.03745.4
கன்றிய வr வில் ெசம்ைகக் காைள_ெப.(காைள_ெப.) ெபான்தாளும் அந்தண்
$கந்த.03746.1
குன்ெறாடு பிலத்துள் ெசல்லக் குறிப்ெபாடு விழிக்கு உறாேம $கந்த.03746.2
ெசன்றிட முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) ேபாய்த் திைச முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அயனும் மாலும் $கந்த.03746.3
அன்று அடி முடி காணாத அசலமும் ேபால நின்றான். $கந்த.03746.4
ஆள் அr அன்ேனான் தாளும் அடுக்கலும் அழுந்தும் பாrன் $கந்த.03747.1
நCள் இருமுடிேச( வானின் நிரந்தமாப் பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) ேபாதல்
$கந்த.03747.2
சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) உைட இைமேயா( புள்ளும் மாவும் மாய்த்து ஓமில்
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
$கந்த.03747.3
தாெளாடு முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாடிச் சா(
தரும் தைகைமத்து ஆம் ஆல். $கந்த.03747.4

அந்தம் இல் வலிேயான் நிற்ப ஆயிைடத்
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பாந்தள் $கந்த.03748.1
தம் ெதாைக வழ்
C உறாது தழC இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மருங்காகக் கீ ழ்ேபாய் $கந்த.03748.2
முந்து உய( கமடம் ேச(ந்து_வி.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) டிைரக் கண் ைவகும்
$கந்த.03748.3
மந்தரம் என்னக் கந்த மாதனம் ேதான்றிற்று அம்மா. $கந்த.03748.4
பதும ேந( கண்ணன் ேவதாப் பலவைக முனிவ( ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.)
$கந்த.03749.1
கதி பட( உவண( சித்த( கந்தரு வத்த( ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ேகாள்
$கந்த.03749.2
மதி உடுக் கதி(கள் ஏேனா( வான்_ெப.(வான்_ெப.) பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) முற்றும்
ஓங்கும் $கந்த.03749.3
அதி( கழல் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
பல்ேவ றாரமாய் ஒளிர நின்றான். $கந்த.03749.4
எண் திைச முழுதும் ேநமி எழுதிறத் தனவும் மற்ைறத் $கந்த.03750.1
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைரக் கடலும் பாரும் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) கிள(
ஆழி ெவற்பும் $கந்த.03750.2
அண்டமும் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) யாவும் அகன் விழிபரப்பி ேநாக்கிக்
$கந்த.03750.3
கண்டனன் அமலன் ைவப்பும் ைக
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஐயன் நின்றான்.
$கந்த.03750.4
ஆணம் இல் சிந்ைத வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
அச்சுதன் முதேலா( ைவகும்
$கந்த.03751.1

ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) நக( ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வரC திைச நக( ேநாக்கிப் பாrன் $கந்த.03751.2
மாண் நக( ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வரC மேகந்திரம்
ேநாக்கிச் சூரன் $கந்த.03751.3
நCள் நக( இதற்கு யாவும் நிக( இைல ேபாலும் என்றான். $கந்த.03751.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உலாம் புrைச ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சூ( வியன் நக(
அதைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03752.1
உண்ணிலா ெவகுளி
ெகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_படெரா.ஒரு.) ஒருகரம் அங்கண்
ஓச்சி $கந்த.03752.2
நண் அலா( யாரும் துஞ்ச_குைற.எச்.(துஞ்சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) அறப்பிைசேகா என்னா $கந்த.03752.3
எண்ணினான் சிைறயில் உற்ேறா(க்கு இரங்கி அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
ெவண்ணம் மீ ட்டான். $கந்த.03752.4
விஞ்ைசய( இயக்க( சித்த( வியன் சிைற உவண( திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
$கந்த.03753.1
ெசம் சுட(ப் பrதி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ேகாள் ெதய்வத கணத்த( யாரும்
$கந்த.03753.2
வஞ்சினத்து அடுேதாள் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
மால் உரு ேநாக்கல் ஆற்றாது
$கந்த.03753.3
அஞ்சின( ெவருவச் ெசம்ைக அைமத்தனன் அழுங்கல் என்ேற. $கந்த.03753.4
ேகாள் இயல் கருட( தாம் வழ்
C மாதைர விைழந்து
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03754.1
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உறு நகத்தின் ஊறு மதிக்கில( மயங்கித்
துஞ்சி_வி.எச்.(துஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03754.2

ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) எனும் ெநடிேயான் ஊன்றும் ெவற்ெபாடும் பிலத்தில்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03754.3
ேகளுடன் எழுந்து நாக( கிைள தனக்கு அணங்கு ெசய்தா(. $கந்த.03754.4
ஆதி அம் குமரன் தூதன் ஆற்றலால்
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிற்பப் $கந்த.03755.1
பூதலம் கீ ண்டு ெவற்புப் ெபாள்ெளன ஆழ்ந்து கீ ழ்ேபாய்ப் $கந்த.03755.2
பாதலம் குறுக_குைற.எச்.(குறுக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அங்கண் பயில் அராத்
ெதாைகைய நாக( $கந்த.03755.3
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) அம் ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) நாடிக் கலந்தன(
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) ெசய்தா(. $கந்த.03755.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) திகழ் ெதrயல் வாைகச் ேசவகன் கழல்கள் ெவற்பின்
$கந்த.03756.1
ஊன்றலும் அைனய பாங்க( ஒருசில( அரக்க( ேநாற்றா( $கந்த.03756.2
ஆன்றுய( பதத்ைத_ெப.(பதம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) ெவஃகி ஆங்கு
அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) பிலத்துள்
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
$கந்த.03756.3
மான்றன( இரங்கல் உற்றா( வன் கணா(க்கு உய்வும் உண்ேடா. $கந்த.03756.4
புண்டர நCற்று வள்ளல் புைர உருத் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03757.1
மண்டலம் புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வரC
மேகந்திரம் ேசறற்கு அன்றால் $கந்த.03757.2
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வுருவம் ேநாக்கில் குைரகழல் அவுண( தம்ைம
$கந்த.03757.3

அண்டமும் இடித்துச் சாடும் நிைனவு ெகால் ஐயற்கு என்றா(. $கந்த.03757.4
வரமா
C
மேகந்திரத்தில் அவுணரும் வற்று
C
வற்றுச்
C
$கந்த.03758.1
சர( உறும் அவுண( தாமும் சயம் ெகழு புயத்து வள்ளல் $கந்த.03758.2
ேப( உரு ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இங்ஙன்
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால் சழக்ேக இன்னும்
$கந்த.03758.3
ேதருவது உண்டு நம்தம் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வைரப் புண(ப்பிது என்றா(.
$கந்த.03758.4
ஒலி கழல் வரC வாகு ஓங்கைல
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இந்த $கந்த.03759.1
நிைலைமயின் நிற்றேலாடும் ெநடியமால் சுதனும்
விண்ேணா(_ெப.(விண்ேணா(_ெப.) $கந்த.03759.2
தைலவனும் பிறரும் அன்ேனான் தம்பிய( அளப்பு இல்ேலாரும் $கந்த.03759.3
கலிெகழு பூத( யாரும் கண்டு விம் மிதத்தின் ஆ(த்தா(. $கந்த.03759.4
ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.) முனிவ( ஏைனத் திறத்தவ( யாரும்
தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.) $கந்த.03760.1
ஓவரும் பதத்தின் நின்ேற ஒல்வேதா( உறுப்பின் ேமவக் $கந்த.03760.2
காவரு கடி ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பூத்தூய்க் ைக
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஐய
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சூ( $கந்த.03760.3
ேமவரு நக( ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எங்கள்
வியன்துய( அகற்றுக என்றா(. $கந்த.03760.4

ஆவது ஓ( காைல_ெப.(காைல_ெப.) எந்ைத ஆறு இரு தடம்_ெப.(தடம்_ெப.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
$கந்த.03761.1
மூ இரு வதனம் வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) முழுது
அருள் விழிகள் வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
$கந்த.03761.2
தூ உைட ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பைட பிறவும்
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $கந்த.03761.3
ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.) ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) ேசேயான் திருவடி
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றான். $கந்த.03761.4
ஆண்டைக_ெப.(ஆண்டைக_ெப.) ெதாழுத பாணி அணி முடிக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வாற்றால் $கந்த.03762.1
ஈண்டு சீ(க் குமர ேவைள ஏத்தலும் அன்பின் கண்ண(_ெப.(கண்ண
C
(_ெப.)
C
$கந்த.03762.2
வண்டு
C
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கடலுள் ஏகி ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.)
மிக்கு வைர மாற்றப் $கந்த.03762.3
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்டிைகைய மானத்
ேதான்றின ெபாடிப்பின் ெபாம்மல். $கந்த.03762.4
மீ து ெகாள் ெபாடிப்பு மூட ெமய்ப்புலன் சிந்ைத ஒன்ற $கந்த.03763.1
ஓதுவ தவற என்பும் உருகிய_ெப.எச்.(உருகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசருக
நாட்டம் $கந்த.03763.2
ேகாது இல் ேப( அருளின் மூழ்கிக் குதூகலித்திடுதல் ஓடு $கந்த.03763.3

மூது உலகு அைனத்தும் ஆவி முழுவதும்
மகிழ்ந்த_ெப.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற. $கந்த.03763.4
அவ்வைக நிகழச் ெசவ்ேவள் ஆ( அருள் அதைனப்
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03764.1
ெமாய்வைர மீ து நின்ேறான் முழுது உலகு அளந்து ேசண்ேபாம் $கந்த.03764.2
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உருேவாடு
ெசல்லின்_நி.எச்.(ெசல்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) இறந்திடும் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
ஈது $கந்த.03764.3
ெசவ்விது அன்று என்னா ேவண்டும் திருவடி அைமந்தான் அன்ேற. $கந்த.03764.4
கிrமிைச நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அண்ணல்
கிள(ந்து_வி.எச்.(கிள(_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
எழுந்து ெசன்னிக் $கந்த.03765.1
குருமணி மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) அண்ட ேகாளைக புைடப்ப
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
$கந்த.03765.2
உருெகழு சீற்றச் சிம்புள் உருவு ெகண்ேட ஏகிற்று என்ன $கந்த.03765.3
வைர புைர மாட வரC மேகந்திரம் முன்னிப் ேபாந்தான். $கந்த.03765.4
அழுங்கிய கழல் கால் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
அவ்வழி அவனிக் கீ ழ்ேபாய்
$கந்த.03766.1
விழும்_ெப.எச்.(விழு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கிr
நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மீ ண்டும் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) எழுதி என்னா $கந்த.03766.2
வழங்கினன் வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) வல்ைலயில்
கிள(ந்து_வி.எச்.(கிள(_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்றி $கந்த.03766.3

முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) இரும் கடலின் மாேட முந்து ேபால்
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட(.ஒரு.) அன்ேற. $கந்த.03766.4
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
அங்கு எழலும் அன்ேனான் விண்பட( விைசப்பின் காலால்
$கந்த.03767.1
பா( உறு வைரகள் யாவும் பட(ந்தன பாங்க( ஆகச் $கந்த.03767.2
சாரதத் தைலவ( ஏைனத் தம்பிய( இலக்கத்து எண்ம( $கந்த.03767.3
ஆரும் அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பாலாய்
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன் ேசறல் என்ன.
$கந்த.03767.4
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
வழிக் ெகாள் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
விைசத்து எழு காலின் அண்டம் $கந்த.03768.1
திrந்தன உயி(கள் முற்றும் ெதருமரல் உற்ற ெதண்ண(C $கந்த.03768.2
சுரந்திடும் ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) யாவும் சுழன்றன வடைவ உண்ண
$கந்த.03768.3
இருந்திடும் ஊழிக் காலும் ஆற்றலா திrயல் ேபான. $கந்த.03768.4
ெபருமிடல் பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதான்றல்
ெபய(தலும் விைசப்பின் ஊைத $கந்த.03769.1
பரவின ெவம்ைம மாற்றிப் பrதிையக் கனைலத் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
$கந்த.03769.2
வருணன் அது இயற்ைக ஆக்கி வடைவயின் முகத்துத் ேதான்றித் $கந்த.03769.3
திைர கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஊழித் தCையயும் அவித்துச்
ெசன்ற. $கந்த.03769.4

விைர ெசறி நCபத் தாேரான் விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசல் விைசக் கால் தள்ளத் $கந்த.03770.1
திைரகடல் சுழித்து உள் வாங்கித் திறன் மேகந்திரத்தில் ேசறல் $கந்த.03770.2
அரசியல் புr ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சூரன் அனிகங்கள்
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ேமல்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03770.3
ெபாரு முரண் இன்றித் தம் ஊ( புகுவன இrவ ேபாலாம். $கந்த.03770.4
விைடத்தனி ஆற்றல் சான்ற விடைல_ெப.(விடைல_ெப.) கால் ெவற்பிேனாடும்
$கந்த.03771.1
படித்தலம் கீ ண்டு முன்னம் பாதலம் காட்டிற்று அன்னான் $கந்த.03771.2
அடல் படு விைசயின் காலும் அளியேதா வலியது அன்ேறா $கந்த.03771.3
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) புவி கீ ண்டு நாக( உலகிைனக் காட்டிற்று அன்ேற.
$கந்த.03771.4
பாசிைழ அலங்கல் ேதாளான் பட(தலும் விைசயின் காைலக் $கந்த.03772.1
காய்சின உயி(ப்புச் ெசம்தCக் கலந்துடன் தழC இக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகி $கந்த.03772.2
மாசு உறு சூரன் ைவகும் வள நக(
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அன்ேனான் $கந்த.03772.3
தூசியது என்ன முன்னம் ெகாளுவிய தூமஞ் சூழ. $கந்த.03772.4
பூஞ்சிலம்பு அரற்றும் தாளான் ேபாது முன் விைரவின் ஓைத $கந்த.03773.1
ேவய்ஞ் சிலம் படுேதாள் சூரன் வரமா
C
மேகந்திரத்தின் $கந்த.03773.2
நாஞ் சிலம் புrைச ெபான் ெசய் நளி( வைர குளி( பூம் கிள்ைள_ெப.(கிள்ைள_ெப.)
$கந்த.03773.3

தாம் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) உற்ற ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) அைலத்தன
தைரயில் தள்ளி. $கந்த.03773.4
உைற புகு ெநடிய ேவலான் உயி(ப்புறு கனன் முன் ஓடிச் $கந்த.03774.1
ெசறுநன் ஊ( ெகாளுவ அன்னான் ெசன்றிடு விைரவின் கால் ேபாய் $கந்த.03774.2
எறிபுனல் கடைலத் தாக்க_குைற.எச்.(தாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இைடந்து
மற்று அதுதான் ஏகி $கந்த.03774.3
முைற முைற திைரக்ைக நCட்டி மூண்டிடா தவித்துப் ேபாமால். $கந்த.03774.4
அண்ணல் அம் காைள_ெப.(காைள_ெப.) ஏக உயி(த்த கால்
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ெசல் ஓைத $கந்த.03775.1
கண் அழல் துண்டம் ஓச்சும் கடும் கனல் எதிராது ஓடும் $கந்த.03775.2
உள் நிைற புணr_ெப.(புணr_ெப.) யாவும் ஒன்னலன் பதி ேமல்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03775.3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ஒழிந்த பூதம் அடுதலின் விைளத்த
பூசல். $கந்த.03775.4
ெவள்வைரக் குவவுத் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெவலற்கு
அரும் திறேலான் எண்கால் $கந்த.03776.1
புள்_ெப.(புள்_ெப.) விைச ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசல்லப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) தரப் புணr_ெப.(புணr_ெப.) அங்கண் $கந்த.03776.2
உள் வைளந்து_வி.எச்.(வைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலாய சின்ைன
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) சுறாப்பைன மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) நூைற $கந்த.03776.3
ெதள் விளித் திருக்ைக தந்தி திமிங்கிலம் இrந்து பாய்ந்த. $கந்த.03776.4
நாயகன் தூதன் ஏக நளி( கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) எதி(ந்திடாது $கந்த.03777.1
சாய்வது மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) முற்றும் தரங்க ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
கரங்கள்_ெப.(கரங்கள்_ெப.) தாங்கித் $கந்த.03777.2

தCய சூ( மூதூ( உய்த்துச் ெசன்றது ெபான்று ேவா(க்கும் $கந்த.03777.3
ேமயின விச்ைச உண்டி மிகத்தம( வழங்கு மா ேபால். $கந்த.03777.4
காழ்தரு தடக்ைக ெமாய்ம்பன் கடுைம ெசால் ெசலவின் ஓைத $கந்த.03778.1
சூழ்தருகின்ற காைலத் துண் எனத் துளங்கி விண்மீ ன் $கந்த.03778.2
வழ்தர
C
ேவைல தன்னில் ேவைலயும் மறிந்து
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.03778.3
வாழ் திைர எறி மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) முற்றும் அந்தரம் புகுவ மாறாய். $கந்த.03778.4
காமரு நயக்கும் காைள_ெப.(காைள_ெப.) கது ெமனச் ெசல்லப் பாங்கில்
$கந்த.03779.1
தூமல(க் கரத்தில் இட்ட சுட( மணிக் கடக வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ேபாய்
$கந்த.03779.2
ேநமி அம் குவடு சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிமி( தரு
திமிரம் ஓட்டி $கந்த.03779.3
ஏம நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அண்ட வில்ேலாடு எதி(ந்து ேபாய் இகல் ெசய்கின்ற.
$கந்த.03779.4
விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) யாரும் ேதரும் பைடயுமாய் விரவ ேமேலான்
$கந்த.03780.1
நண்ணல( புரம் ேமல் ஓச்சு நைக அழல் ேபதல் ஒத்தான் $கந்த.03780.2
கண் அழல் ெசலவும் ேபான்றான் கா(முகம் பூட்டி உய்த்த $கந்த.03780.3
மண்_ெப.(மண்_ெப.) உலகு இடந்த கூ(வாய் வாளியும் என்னச் ெசன்றான்.
$கந்த.03780.4
தைரதைன அைலத்து ேநாற்கும் தாபத(க்கு அலக்கண்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03781.1

சுர( திருக் கவ(ந்து வாட்டும் சூரைனக் கிைளயிேனாடும் $கந்த.03781.2
விைரவுடன் முடிப்பான் முன்னி ெவகுண்டு ெசவ்ேவள் அங்கு உய்த்த
$கந்த.03781.3
ஒருதனிச் சுட(ேவல் ேபான்றும் ேபாயினன் உய( திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.)
ேதாளான். $கந்த.03781.4
இமிழ் தரு தரங்கப் பாலின் எறிகடல் மதித்து வாேனா(க்கு $கந்த.03782.1
அமி(திைன அளிப்பான் ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அகிலமும் உண்டு ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கந்த.03782.2
உமிழ் தரு திருமால் உன்ன
உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மந்தரம் ஆம் ஓங்கல்
$கந்த.03782.3
நிமி( தரு புணr_ெப.(புணr_ெப.)
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) ேபால் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
ேபாந்தான். $கந்த.03782.4
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) ெதாட( உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) பாரும் ெதருமர
அனலம் வசிக்
C
$கந்த.03783.1
காண்தகு விடத்ைத ஈசன் களத்து இைட அடக்கி ைவப்ப $கந்த.03783.2
ஈண்டு எைம விடுத்தி என்னா ஏத்தலும் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அங்கு
உய்ப்ப $கந்த.03783.3
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அது கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ேபாந்து என்ன வரருள்
C
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
ெசன்றான். $கந்த.03783.4
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) கழல் வரவாகு
C
புணிேமல் இவ்வாறு ஏகி $கந்த.03784.1
அலங்கல் அம் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சூ( அணிநக( வடாது பாலின் $கந்த.03784.2

விலங்கலில் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
யாளி வியன்
முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அவுணன்
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.03784.3
இலங்ைக அம் ெதால்ைல மூதூ( அணித்து எனும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
ெசன்றான். $கந்த.03784.4
அன்னேதா( ேவைல முன்னம் அகன்தைல யாளிப் ேபேரான் $கந்த.03785.1
துன்னு பல் அனிகத் ேதாடும் சூரைனக் காண்பான் ஏக $கந்த.03785.2
மன் அதி வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
என்னும் மதைல ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆம்
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $கந்த.03785.3
தன்ெனாடும் இலங்ைக ைவகித் தணப்பு அறப்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உற்றான். $கந்த.03785.4
ஆனது ஓ( மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) வரத்து
C
ஆண் தைக அவுண(
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.03786.1
மா நக(க் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) நண்ண வட திைச வாயில் தன்னில்
$கந்த.03786.2
ேமல் நிமி( அவுண( தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.)
ஐஞ்ஞூறு ஒடு அன்னான் $கந்த.03786.3
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) அம் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) வரC சிங்கன் ஆம்
திறேலான் உற்றான். $கந்த.03786.4
உற்றது ஓ( வரசிங்கன்
C
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) சிைறச் சிம்புேள ேபால்
$கந்த.03787.1
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) அம் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
ஏந்தல் விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசன்றிடலும்
காணூஉச் $கந்த.03787.2

சற்று நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) எண்ணான் தமியன்
வந்திடுவான் ேபாலும் $கந்த.03787.3
மற்று இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) யாைர என்னாச் சீறினன் வடைவேய ேபால்.
$கந்த.03787.4
உண் குவன் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஆவி
ஒல்ைல என்று உன்னிக் காலும் $கந்த.03788.1
எண் கிள( மனமும் பின்ன( எய்துமாறு எழுந்து ேந( ேபாய் $கந்த.03788.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) கிள( ெசலவில் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.)
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஐஞ்ஞூறும் சுற்ற $கந்த.03788.3
மண்கிள( கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேபால் வரவாகுவின்
C
முன்னம் ெசன்றான்.
$கந்த.03788.4
ெசன்றிடும் வரC சிங்கன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெகழு புயைனப் பாரா $கந்த.03789.1
இன்றளவு எமது காப்புள் ஏகின( இல்ைல யா( நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
$கந்த.03789.2
ஒன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தமியன் ேபாந்தாய் உயி(க்கு நண்பு இல்லாய்
நின்ைனக் $கந்த.03789.3
ெகான்றிடு முன் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) முைற கூறுக என்றான்.
$கந்த.03789.4
ெபான் இயல் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
புகலுவான் இலங்ைக வாவி $கந்த.03790.1
மன்னியல் சூரன் ைவகும் மேகந்திரம்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ ள்வான் $கந்த.03790.2
உன்னினன் ேபாந்ேதன் ஈது என் உறுெசயல் வலிைய என்னின் $கந்த.03790.3

இன் இனி ேவண்டிற்று ஒன்ைற இயற்றுதி காண்பன் என்றான். $கந்த.03790.4
திறன் மிகு சிங்கன் அன்ேனான் ெசப்பிய ெமாழிையக் ேகளா $கந்த.03791.1
இைறயும் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) அவுண( ஆைண எண்ணலன் வலியன்
ேபாலும் $கந்த.03791.2
அறிகுதும் ஈண்டு ேசறல் அழகிது அன்று என்னா உன்னிக் $கந்த.03791.3
குறுகிய பைடஞ( தம்ைம இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) உயி( ேகாடி( என்றான்.
$கந்த.03791.4
என்றலும் அrயது ஒன்ைற எயின(கள் ேவட்ைடக் கானில் $கந்த.03792.1
ெசன்றன( திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சுற்றிச்
ெசருவிைன இைழப்பேத ேபால் $கந்த.03792.2
ெபான் திகழ் விசயவாகுப் புங்கவன் தன்ைனச் சீற்றம் $கந்த.03792.3
வன்திறல் அவுண( யாரும்
வைளந்து_வி.எச்.(வைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம( புrயல் உற்றா(.
$கந்த.03792.4
ேவலிைன விடுப்ப( தண்டம் வசுவ(
C
முசலம் தூ(ப்ப( $கந்த.03793.1
சாலம் அது எறிவ( ஆலம் தன்ைன ஓச்சிடுவ( வா(வில் $கந்த.03793.2
ேகால்வைக ெதாடுப்ப( நாஞ்சில் ெகாடும் பைட துரப்ப(
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) $கந்த.03793.3
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) அது உய்ப்ப(
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாமரம் ெசாrவ(
அம்மா. $கந்த.03793.4
கிள(ந்து_வி.எச்.(கிள(_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு பrதி தன்ைனக்
ேகழ்கிள( உருமுக் ெகாண்மூ $கந்த.03794.1

வைளந்து_வி.எச்.(வைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என அவுண(
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.)
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடல் ெசய்யத் $கந்த.03794.2
தள(ந்திலன் எதி(ந்து தன்ைகத் தாைர வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உைறயின்
நCக்கி_வி.எச்.(நCக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03794.3
உளந்தனில் முனிந்து அன்ேனாைர ஒல்ைல
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடுதல் உற்றான். $கந்த.03794.4
அரக்கு உருக்ெகாண்ட ெவற்பின் அடு கனல் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) எய்தி
$கந்த.03795.1
உருக்கிேய அதைன எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஒல்ைலயின் உைடக்கு
மாேபால் $கந்த.03795.2
ெநருக்கிய அவுண( தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) நCத்தம் அது உைடய
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
$கந்த.03795.3
திருக்கிள( வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ஒன்று ஏந்திச் ெசன்று-ெசன்று_அ.ெதா.(ெசன்றுெசன்று_அ.ெதா.) அடுதல் ெசய்தான். $கந்த.03795.4
பனிபட( குழுமல்_ெப.(குழுமல்_ெப.) தன்ைனப் பாய் இருள் ெசறிைவ அங்கிக்
$கந்த.03796.1
கனிபட( ெபாற்பில்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காய்கதி(
முடிக்கும் மா ேபால் $கந்த.03796.2
நனிபட( அவுண( தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ைநந்திடச் சுட( வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
ஒன்றால் $கந்த.03796.3
தனிபட( வரவாகு
C
தடிந்தனன் திrதல் உற்றான். $கந்த.03796.4
உைறந்தன குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) வாr ஒல்ைலயில் உவrத் ெதண்ண(C
$கந்த.03797.1

மைறந்தன அவுண( தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) மால்கr பrேத(முற்றும்
$கந்த.03797.2
குைறந்தன கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெமாய்ம்பு ெகாடு முடி
துணிந்து வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
C
$கந்த.03797.3
நிைறந்தன_வி.மு.(நிைற_ெப.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.) அலைக
ஈட்டம் நிரந்தன பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூதம்.
$கந்த.03797.4
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) நூறு அவுண( தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) விளிந்திட
இைனய பாலால் $கந்த.03798.1
வள்ளல் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடுதல்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மற்றுள அவுண( யாரும்
$கந்த.03798.2
உள்ளம் ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரங்கித் தத்தம்
உயிrைன ஓம்பல் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03798.3
ெபாள் என நிலனும் வானும் புலம் ெதாறும் இrயல் ேபானா(. $கந்த.03798.4
ேபாதலும் வரC சிங்கன் ெபாள் எனச் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) ேமல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03799.1
மாதிரம் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமல் ேபாய் வள(
தரும் வாைக ெமாய்ம்பன் $கந்த.03799.2
மீ து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) தன்ைன
விட்டனன்_வி.மு.(விடு_வி.+ட்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பத(.ஒரு.) விட்ட
காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கந்த.03799.3
ஏதி அங்கு அதனால் அன்ன திரு துணி படுத்தி ஆ(த்தான். $கந்த.03799.4
ஆ(த்தலும் மடங்கல் ேபேரான் ஆண்தைக வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
ேமன்ைம
$கந்த.03800.1

பா(த்தனன் தனது பாணி பற்றிய பைடகள் தம்மில் $கந்த.03800.2
கூ(த்தது ஓ( குலிசம் வசக்
C
குறுகி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அதனான் மாற்றிப்
$கந்த.03800.3
ேப(த்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பைட ெயடா முன் ெபய(ந்தவன் முன்னம்
ெசன்றான். $கந்த.03800.4
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
மணிவாள் ஓச்சிச் ெசம்ைககள் துமித்துத் தCேயான் $கந்த.03801.1
ஒன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெகாய்ேத உவ(க்
கடலிைடேய வட்டி
C
$கந்த.03801.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உைறயுள்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாந்தகம் ெசறித்து முன்ேனா(
$கந்த.03801.3
ெவன்றி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகன்றான்
என்ப ேவலவன் விடுத்த தூதன். $கந்த.03801.4
மலங்ெகாடு சுறவு தூங்கும் மறி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மீ து ேமரு $கந்த.03802.1
விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெசன்றிட்டது என்ன
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) தன்னின்
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03802.2
அலங்கல் அம் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வள்ளல்
அவுண(தம் இருக்ைக ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.03802.3
இலங்ைக அம் குவடு மூன்றில் இைடப்படு சிகரம்_ெப.(சிகரம்_ெப.) பாய்ந்தான்.
$கந்த.03802.4
ெநடுவைர தன்ைன ேவேலான் ஈறு ெசய்திட்ட அண்ணல் $கந்த.03803.1

விட வரு தமிேயான் ெதால்ைல இலங்ைகயின் மீ து
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.03803.2
அடல் அதி வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
ஏைன அவுண(கள்
கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏங்கி $கந்த.03803.3
இடி உறு புயங்கம் என்ன யாரும் ெமய் பனித்து வழ்ந்தா(.
C
$கந்த.03803.4
ைவப்பு_ெப.(ைவப்பு_ெப.) உறு மேகந்திர வடாது புலம் ஆகி $கந்த.03804.1
இப்புறம் இருந்திடும் இலங்ைக தனில் எந்தல் $கந்த.03804.2
குப்புறுதலும் குைல குைலந்து அவுணேராடும் $கந்த.03804.3
உப்பு உறு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) படிதல் கண்டு உவைக ஊற்றான். $கந்த.03804.4
தந்திமுக மாமதைல தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அடி வணங்கா $கந்த.03805.1
தந்தர விண்ேணா(க் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அைலத்திடலும் அன்ேனான்
$கந்த.03805.2
சிந்ைத முனி ெவய்த விைட ேச(த்த கயிேறாடு $கந்த.03805.3
மந்தர ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கிr மறிந்தபடி மானும். $கந்த.03805.4
ஆடல் ெகழு ெமாய்ம்பினன் அடித்தலம் அது
ஊன்ற_குைற.எச்.(ஊன்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.03806.1
மூடுதிைர ேவைல இைட மூழ்கிய_ெப.எச்.(மூழ்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இலங்ைக $கந்த.03806.2
கூடு மகவு அண்ணல் குலிசம் ெதாடர ேநமி $கந்த.03806.3
ஊடு புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) உற்றிடும் ைம நாக வைர ஓக்கும். $கந்த.03806.4
மா மைறகள் தம்ைம முனம் வஞ்சைன புrந்ேத $கந்த.03807.1
ேசாமுகன் மைறந்த_ெப.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திைர தூங்கு
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஊேட $கந்த.03807.2

ஏமம் உறு ேப( உரு எடுத்தது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மாண் ேசல் $கந்த.03807.3
ேபாம் என வாழ்ந்தது ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) ெகழும் இலங்ைக. $கந்த.03807.4
ெதால்ைல தனில் ஓ( விதி துயின்ற கைட நாளின் $கந்த.03808.1
எல்ைலயது இகந்து கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஏழும் எழ அங்கண் $கந்த.03808.2
ஒல்ைல பிலம் முற்ற புவி உய்ப்ப ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ேகழல்_ெப.(ேகழல்_ெப.) $கந்த.03808.3
ெசல்லுவதின் ஆழ்ந்தது திைரக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இலங்ைக. $கந்த.03808.4
சிந்துவின் அகன் கைர ஒ( திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) கிr அழுந்த $கந்த.03809.1
அந்தம் இல் இலங்ைகயும் அழுந்தி இடும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $கந்த.03809.2
முந்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மடக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) விருப்பின் முனி
மூழ்க $கந்த.03809.3
இந்திரனும் ேநமியின் இைடப் புகுதல் ேபாலும். $கந்த.03809.4
உலம் ெகாள் புய வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
அடி ஊன்றுதலும் முன்ேனா( $கந்த.03810.1
விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) பணி
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ேமவியது ேகளா $கந்த.03810.2
அலங்கல் ெபறு வாைக அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ஆற்றல் அது தாங்கி
$கந்த.03810.3
இலங்ைக அது காண்பல் என ஏகியது ேபாலும். $கந்த.03810.4
இலங்ைக இது பான்ைமயின் இரும் கடலுள் மூழ்கக் $கந்த.03811.1
குலங்கெளாடு ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாடும்
தகுவ( யாரும் $கந்த.03811.2
கலங்கின(_வி.மு.(கலங்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அ(_பட(.பன்.) அழுங்கின(
கவன்றன( துவன்றி $கந்த.03811.3

மலங்கின( புலம்பின( மருண்டன( ெவருண்டா(. $கந்த.03811.4
அற்றம் உறு தானவ(கள் ஆழ அைனேயாைரச் $கந்த.03812.1
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அளப்பு இல சுறா உழுைவ
மீ னம் $கந்த.03812.2
பற்றிய வைளந்தன பலப்பல திரண்ேட $கந்த.03812.3
ெசற்றிய திமிங்கில திமிங்கில கிலங்கள். $கந்த.03812.4
ைகயதைன ஈ(ப்ப சில கால்கள் சில ஈ(ப்ப $கந்த.03813.1
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஈ(ப்ப சில
மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) உய( ேதாள்கள் $கந்த.03813.2
ெமாய்யுைட மா(பு_ெப.(மா(பு_ெப.) அதைன ஈ(ப்ப சில ெமாய்த்ேத $கந்த.03813.3
ைசயம் உறழ் யாக்ைக உள தானவைர மீ னம். $கந்த.03813.4
அத்தெனாடி யாைய மைன அன்பின் முதி( ேசையக் $கந்த.03814.1
ெகாத்தின் ஒடு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சில(
கூவி எழுகின்றா( $கந்த.03814.2
எய்த்தன(கள் ெசய்வது என் இரும் பைடயும் விட்டுத் $கந்த.03814.3
தத்தம் உயி( ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சில(
தாமும் எழல் உற்றா(. $கந்த.03814.4
உற்ற சில தானவைர ஒய்ெயன அளாவித் $கந்த.03815.1
திற்றி விைழ வான்_ெப.(வான்_ெப.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
திரண்டன(கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.03815.2
பற்றுழி தனித்தனி பறித்தது ெபாருட்டால் $கந்த.03815.3
ெபாற்ைற புைர மீ ன்கள் ெபரும் ேபா( விைன புrந்த. $கந்த.03815.4

தானவ(கள் ஓ( சிலவ( தம் உணல் குறித்ேத $கந்த.03816.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) நிமிரும் ஓைத என
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தைம எற்றப் $கந்த.03816.2
பூ நுைனய வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) சுrைக ேபா( அயில்கள் ெகாண்ேட $கந்த.03816.3
மீ னம் ஒடு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) விைளத்து அம(
புrந்தா(. $கந்த.03816.4
சீ(த்தி ெகாள் இலங்ைக கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெசன்றிடலும் அங்கண் $கந்த.03817.1
ஆ(த்தி ெபறு மங்ைகய(கள் அங்ைக அைவபற்றி $கந்த.03817.2
ஈ(த்த பிற(_ெப.(பிற(_ெப.) இல் உற
இைசந்து_வி.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கரம்_ெப.(கரம்_ெப.)
பற்றும்_ெப.எச்.(பற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.03817.3
தூ(த்தைர நிக(த்தன சுறா மகர மீ னம். $கந்த.03817.4
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைக பற்றி இட ேவறு
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கரத்ைதத் $கந்த.03818.1
தானவ( வலித்து தடக்ைக ெகாடு இசிப்ப $கந்த.03818.2
மான் அைனய கண்ணிய( வருந்திடுதல் ஓ( ஐந்து $கந்த.03818.3
ஆன புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) ஈ(ப்ப உள் அழுங்குவது ேபாலும். $கந்த.03818.4
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வலம்படு திருக்ைக சுற மீ னம்
$கந்த.03819.1
மண்டிய திமிங்கிலம் வரும் தகுவ( சூழல் $கந்த.03819.2
கண்டு மிைச எற்றிடுதலும் கடிது வாளால் $கந்த.03819.3
துண்டம் உறேவ அைவ துணித்து எழுந( சில்ேலா(. $கந்த.03819.4
கட்டழல் விழிச் சுறவு கா( அவுண( தம்ைம $கந்த.03820.1

அட்டு உணல் குறித்து வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) அன்னவ(கள்
நCவித் $கந்த.03820.2
ெதாட்டன( பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகடு தூரும்
வைக ேபழ்வாய் $கந்த.03820.3
இட்டன( மிைசந்தன( எழுந்தன(கள் சில்ேலா(. $கந்த.03820.4
ஏற்ற புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஊடு ெதrவு இன்றி எம( என்ேற $கந்த.03821.1
ேவற்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மடந்ைதய( வியன் ைகயது பற்றிப் $கந்த.03821.2
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எழ அங்கவ( புறத்தவ(
களாக $கந்த.03821.3
மாற்றின( இைசந்து_வி.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சில(
வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ைவத்தா(. $கந்த.03821.4
இல் இவ( எனப் பிறைர ஏந்தி எழ அன்ேனா( $கந்த.03822.1
புல்லு தனி அன்ப( புைட ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சில்ேலா( $கந்த.03822.2
அல்லல் உறுவா( தைம அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதாரு கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) $கந்த.03822.3
ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) அயல் ேபாந்துழி
ெமலிந்து_வி.எச்.(ெமலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழலுவா( ேபால்.
$கந்த.03822.4
தCைம புr மால் களிறு திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) யாவும்
$கந்த.03823.1
ஏமரு சுறாத் ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.) ஈ(த்து
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகித் $கந்த.03823.2
ேதா மறு பிணா மகரம் துய்ப்ப உதவுற்ற $கந்த.03823.3

காம(_ெப.(காம(_ெப.) ெகழு ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) மயல்
கடக்க_குைற.எச்.(கடக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எளிதன்ேற. $கந்த.03823.4
மாற்று அறு சுறாச் சில மடப்பிடிைக பற்றி $கந்த.03824.1
ஏற்ற ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) வழிச் ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எதி(ந்து அதைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.03824.2
ேவற்று ஒ( ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) ஆயது என ேவ( உறுைக ைகய(க்கு
$கந்த.03824.3
ஆற்றும் உபகார இயல் பாகியைத அன்ேற. $கந்த.03824.4
சிந்துவதன் மீ தில் எழு சில் அவுண( ஆேயா( $கந்த.03825.1
கந்தன் முருேகசன் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) காைள_ெப.(காைள_ெப.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) காணா $கந்த.03825.2
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) தைமயும் நின்றிடின் நலிந்திடுவன் யாங்கள் $கந்த.03825.3
உய்ந்திடுதும் என்று கடிேதாடி அயல் ேபானா(. $கந்த.03825.4
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) ெசறி தம் கணவைரப் பிrகிலாேம $கந்த.03826.1
கூடும்_ெப.எச்.(கூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வழி ஆழ்ந்த சில ேகால்
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) மின்னா(கள் $கந்த.03826.2
ஆைட புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஊடு புக அல்குல் தம் ைகயால் $கந்த.03826.3
மூடி எழுவா( முைல_ெப.(முைல_ெப.) முகத்தின் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ைவத்ேத. $கந்த.03826.4
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) ெதாட( இலங்ைக கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழிய தன்பால் $கந்த.03827.1
ஆண்ட சில மாத(கள் அரத்த உைட ெகாண்டா( $கந்த.03827.2

மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழலும் நC( பட
ெவளிப்படுவது அல்குல் $கந்த.03827.3
காண்டைகய ெசம்மதி களங்கம்
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ன. $கந்த.03827.4
கா( அவுண( மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) சில( காம(_ெப.(காம(_ெப.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வழ்வா(
C
$கந்த.03828.1
நCரம் எழேவ உைட ெநகிழ்ந்து_வி.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒருவி ேயக $கந்த.03828.2
மூரல் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) அல் உருவு முற்று உற மைறத்ேத $கந்த.03828.3
ேதைர என ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) திr உற்றா(. $கந்த.03828.4
ஆசு உறும் அைரத் துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) அன்றிட எழுந்ேத $கந்த.03829.1
ேதசு உறு மடந்ைதயrல் ஓ( சிலவ( ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) ேபாய் $கந்த.03829.2
மாசு உறு புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) குழுைவ வல்ைல கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) பற்றித்
$கந்த.03829.3
தூசின் இயல்பால் நடுவு சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உலவு
உற்றா(. $கந்த.03829.4
அன்னெதா( பான்ைம களாக இலங்ைக $கந்த.03830.1
முன் உறு வா(கடல் ஆழ்ந்தது மூழ்க $கந்த.03830.2
இந் நக( ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இருந்திடு கின்ற
$கந்த.03830.3
மின் நுைன ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அதி வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
உண(ந்தான்.
$கந்த.03830.4
தனது புரங் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சாருதல் காணா $கந்த.03831.1

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) துய( எய்தினன்
நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அைடந்தான் $கந்த.03831.2
சினவி உயி(த்து அழல் சிந்த நைகத்தான் $கந்த.03831.3
அைனயவன் இன்னது அகத்திைட ெகாண்டான். $கந்த.03831.4
சுந்தர ேமவரு சூரபன் மாேவா $கந்த.03832.1
அந்தம் இல் தம்பிய( ஓவைனயா( தம் $கந்த.03832.2
ைமந்த(கேளா மதிேயன் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) அல்லால் $கந்த.03832.3
இந்த இயற்ைகைய யா( புrகிற்பா(. $கந்த.03832.4
ஆயவ( என்னினும் ஆங்கு அது ெசய்தற்கு $கந்த.03833.1
ஏயது ஒ( ஏதுவும் இன்று தம் ஊ(க்குத் $கந்த.03833.2
தCயது ெசய்கல( சிந்ைதயது அன்றால் $கந்த.03833.3
மாையயும் ஈது மதிக்கிலள் ேபாலும். $கந்த.03833.4
மூவரும் இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) முன்னல( பின்ன(த் $கந்த.03834.1
ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.) யா( இது ெசய்திட வல்லா( $கந்த.03834.2
ஏவரும் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) சிைற எய்தின( ேவள்விக் $கந்த.03834.3
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) ஆருயி( காத்து மைறந்தான். $கந்த.03834.4
மாதிர ேமலவ( வானிைட ைவப்பின் $கந்த.03835.1
ேமதகும் விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) விஞ்ைசய( சித்த( $கந்த.03835.2
ஆதிய( நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) இைற ஆைணயின் நCங்கா( $கந்த.03835.3
ஈது புrந்திட எண்ணுவ( ெகால்ேலா. $கந்த.03835.4

தவ்வற ஈண்டு அம( தானவ( ஆற்ற $கந்த.03836.1
ெமய் வலி மாையகள் ேமவின( ஏனும் $கந்த.03836.2
ெதவ்வடு சூ( முதல் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) பைட அஞ்சி $கந்த.03836.3
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இயல் தன்ைன இைழக்கல( ேபாலும். $கந்த.03836.4
ஆதலின் அன்னவ( ஆற்றல( என்னின் $கந்த.03837.1
ஈது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெசய்ைக இைழத்தவ( யாேரா $கந்த.03837.2
தாைத அகன்றுழி தானவ( ஓடும் $கந்த.03837.3
காதலின் இந் நக( காத்தது நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ஆல். $கந்த.03837.4
காயம் ஒடுங்கு கனல் சிரம் ஊடு $கந்த.03838.1
ேபாயது வல்ைல புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாற்று $கந்த.03838.2
மாைய ெபரும் பைட வன்ைமகள் ேவதன் $கந்த.03838.3
ஈய முன் வாங்கிய என் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) நன்றால்.
$கந்த.03838.4
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) உறாது தணந்துழி ஆங்கு ஓ( $கந்த.03839.1
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) இருந்து தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மா நகேராடும்
$கந்த.03839.2
அந்தில் அகன் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஆழ்ந்தனன் என்றால் $கந்த.03839.3
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) தம( என்ைன நைகப்ப(கள் அன்ேற. $கந்த.03839.4
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ஈது மதித்திடின் மற்று என் $கந்த.03840.1
தன்ைன அடும் ெபறு தாைதயும் அற்ேற $கந்த.03840.2
பின் உள( எள்ளுவ( ெபற்றி இதாம் ேமல் $கந்த.03840.3

என் இயல் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இைனந்தான். $கந்த.03840.4
இைனந்த அதிவரன்
C
எனும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
$கந்த.03841.1
கைனந்திடு கின்ற கடற்கு இைட ஆழ்ேவான் $கந்த.03841.2
அனந்தரம் ஊழ் விைன ஆற்றலின் அன்னான் $கந்த.03841.3
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) தனில் ஈது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) மதித்தான். $கந்த.03841.4
ஒல் ஒலி ேசருவ( வrக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மீ தாய்ச் $கந்த.03842.1
ெசல்லுவான் யா( இது ெசய்தன( என்ேற $கந்த.03842.2
வல்ைலயில் ஓ( குவன் மற்று அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தம்ைமக்
$கந்த.03842.3
ெகால்லுவன் ெமய்ப்படு ேசாr குடிப்பன். $கந்த.03842.4
என்று அதி வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
இரும் பைடயாவும் $கந்த.03843.1
ஒன்று அற வாr உருத்துனி அகத்துள் $கந்த.03843.2
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள( தங்கைள ேநடுபு
ெகாண்ேட $கந்த.03843.3
வன் திைர ேவைலயின் மீ மிைச வந்தான். $கந்த.03843.4
விடைல_ெப.(விடைல_ெப.) திருமுன்னம் அதி வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
அனிகங்கள்
$கந்த.03844.1
புைடயில் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) நCrன் மிைச ெபாள் என
எழுந்தான் $கந்த.03844.2
அடு ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) இயற்றிடும் ஆதி தைன எய்தக் $கந்த.03844.3

ெகாடிய விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) வா( கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) குலாய் நிமி(வேத
ேபால். $கந்த.03844.4
விழுந்திடும் இலங்ைக தனில் ேமவும் அதிவரன்
C
$கந்த.03845.1
எழுந்து தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) தாைனெயாடு இரும் கடலுள் அங்கிக்
$கந்த.03845.2
ெகாழுந்து மிைச ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைனய
ேகாலெமாடு நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.03845.3
ெசழும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெகாள் ெமாய்ம்புைடய ெசம்மல் நிைல கண்டான்.
$கந்த.03845.4
கண்டனன் ெவகுண்டு இதழ் கறித்து நைக
ெசய்யா_எதி(.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.03846.1
அண்ட( குழு வான்_ெப.(வான்_ெப.) இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) ஓ(
ஆண்டைக_ெப.(ஆண்டைக_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) மூதூ( $கந்த.03846.2
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைரயில் ஆழும் வைக ெசய்தும் இவண்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.03846.3
எண் திைச ெதாழும் தகுவ( ஆைண இனிது என்றான். $கந்த.03846.4
என்று ெமாழியா விைரவில் யாளி முகன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
$கந்த.03847.1
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவனது ஆருயி(
குடிப்பன் என உன்னிச் $கந்த.03847.2
ெசன்றிடலும் ஆழ்ந்தவ( ெசயற்ைக அது காண்பான் $கந்த.03847.3
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதாரு ேப( அறிஞன்
நC(ைமயது கண்டான். $கந்த.03847.4

ஆன ெபாழுதுதத் தினில் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) புைடயில்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.03848.1
தானவ(கள் சூழ்ந்தன( சம(த் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) இயற்ற $கந்த.03848.2
மான விறேலான் தனது வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உைற கழித்ேத $கந்த.03848.3
ஊன் ஒடு உயி( சிந்திட ஒல்ைல அடல் ெசய்தான். $கந்த.03848.4
அற்றன சிரத் ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.) அற்றன கரங்கள்_ெப.(கரங்கள்_ெப.)
$கந்த.03849.1
அற்றன புயத்ெதாகுதி அற்றன பதங்கள் $கந்த.03849.2
அற்றன ெபரும் புறமும் அற்ற உடன் முற்றும் $கந்த.03849.3
அற்றன(கள் யாரும் உயி( அற்றது அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) பூசல்.
$கந்த.03849.4
பங்கி ெசறி ெசம் தைலகள் பாய் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) நC( ேமல் $கந்த.03850.1
எங்கணும் மிதப்பன இரும் கடலின் ஊேட $கந்த.03850.2
ெசம் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) படந்திடு ெசழும் பவள ைவப்பில் $கந்த.03850.3
அங்கமலம் ஆனைவ அல(ந்திடுதல் ேபாலும். $கந்த.03850.4
அற்றம் அகல் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
அவுணப் பைட துணிப்பச் $கந்த.03851.1
ெசற்றிய பிணத்ெதாைக திைரப் புணr_ெப.(புணr_ெப.) தூ(த்து $கந்த.03851.2
மற்று மிைச ேபாந்து மணியாலும் ஒ( இலங்ைகப் $கந்த.03851.3
ெபாற்ைறயது இயற்றியது ேபான்றுளது மாேதா. $கந்த.03851.4
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பைட விளிந்து சலதிக் கடலுள்
வழ_குைற.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
C
$கந்த.03852.1

முன் பன் அதி வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
முனி யாவதைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03852.2
என் புைடயி ேனாைர எறிந்தாய் கடிதின் நின்ைனத் $கந்த.03852.3
தின்பனது காண்டி எனேவ ெசரு முயன்றான். $கந்த.03852.4
ெசால்லும் அதி வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
வரு ேதாற்றம் அது காணா $கந்த.03853.1
வல்ைல வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வள்ளலும் அைழப்ப $கந்த.03853.2
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) அதனில் ெசருவின் ஏற்று இவைன இன்ேன
$கந்த.03853.3
ெகால்லுக என அங்கண் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குந்தம் அது எறிந்தான்.
$கந்த.03853.4
உய்த்தது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கூ( அயில் உரத்தில் உறு முன்ன( $கந்த.03854.1
மத்தகய ேந( விடைல_ெப.(விடைல_ெப.) மற்று அது ெதrந்ேத $கந்த.03854.2
ைகத் தலம் இருந்திடும் கனல்
புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வாளால் $கந்த.03854.3
அத்துைண இரண்டு துணியாய் விழ எறிந்தான். $கந்த.03854.4
கண்டம் உற ஞாங்கரது கண்டு திறன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கந்த.03855.1
தண்டம் விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒன்று
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தடக்ைக ெகாடு எடுத்ேத $கந்த.03855.2
மண்டு அம( ெசய் உன் உயிைர
வாங்கும்_ெப.எச்.(வாங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இஃது என்னா
$கந்த.03855.3
அண்ட( புகழ் காைள_ெப.(காைள_ெப.) தனது ஆகம் உற விட்டான். $கந்த.03855.4

விட்டகாைல அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தண்டிைன ெவலற்கு அரும்
திறேலான் $கந்த.03856.1
அட்டிடான் தனிவாளினால் ஏற்றனன் அகலம் $கந்த.03856.2
பட்டு மற்று அது நுண் துகளாக அப்பதகன் $கந்த.03856.3
மட்டு இலாத ஓ( விம்மிதம் எய்தினன் மறுகி. $கந்த.03856.4
ேவறு ஒ( முத்தைலப் பைடயது
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அதி
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
$கந்த.03857.1
மாறு இலா விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ெமாய்ம்பினன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) மா(பின் $கந்த.03857.2
ஊறு ெசய்திறம் ஓச்சலும் கண்டு நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) உரேவான் $கந்த.03857.3
சீறி ஆங்கு அது பற்றினன் ெசம்ைகயால் இறுத்தான். $கந்த.03857.4
இறுத்த காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) இலங்ைகயில் யாளிமா
முகன் ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) $கந்த.03858.1
ெசறுத்து மற்று இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) தைன அடல் அrது எனச் சிந்ைத
$கந்த.03858.2
குறித்து மற்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாந்தகம் ஏந்தினன் குறுகி $கந்த.03858.3
ெவறித்த ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) உட் ெகாட்புறு மின் என விதி(த்தான்.
$கந்த.03858.4
கறங்கினில் ெபரு வட்டைண புrந்து தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) கரேமல்
$கந்த.03859.1
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) ெகாள் வாளிைன இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) வலம் திrத்தனன்
ெநறிேய $கந்த.03859.2
பிறங்கும் ஆ( கலித் ெதண்டிைர அைலதரப் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) $கந்த.03859.3

மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) ெகாள் நாந்தகம் ஈனு கண்டு அலமரும் வைக ேபால்.
$கந்த.03859.4
ஏது இங்கு இது நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.)
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளது எவ(க்கும் $கந்த.03860.1
ேபதகம் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அrயதால் அன்னது
பிடித்ேதன் $கந்த.03860.2
சாதி திண்ண நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனா மிைக ெமாழி சாற்றிக்
$கந்த.03860.3
ேகாது இல் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
முன் அணுகலும் அைனயவன் கூறும்.
$கந்த.03860.4
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ஆற்றலும் ஆண்ைமயும்
நம்ைம_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) $கந்த.03861.1
ெவன்றிேய எனின் யாவரும் ேமல் உைன வியப்பா( $கந்த.03861.2
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) சில
ெமாழிவது என் கடிது ேநருதியால் $கந்த.03861.3
ெவன்றி வரரும்
C
தைமப் புகழ்கிற்பேரா ெவன்றான். $கந்த.03861.4
என்ன ஒன்னலன் கிைடத்தனன் வரனும்
C
எதி(ந்தான் $கந்த.03862.1
அன்ன பான்ைமய( வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அம( ஆடின( அகல்வான் $கந்த.03862.2
மின்னு மா முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ேதான்றிேய எதி( எதி(
விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03862.3
பின்னருள் புகுந்து உடன் உடன்
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபற்றிைம ேபால்.
$கந்த.03862.4

ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) நாடுவ( களத்திைன நாடுவ( ெசவிதாள் $கந்த.03863.1
கன்ன நாடுவ( புயங்கைள நாடுவ( கரங்கள்_ெப.(கரங்கள்_ெப.) $கந்த.03863.2
உன்னி நாடுவ( உரத்திைன நாடுவ( உகளப் $கந்த.03863.3
ெபான்னின் வா( கழல் நாடுவ( வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அம( புrவா(. $கந்த.03863.4
இணங்கு நCரவ( இருவரும் இைனயன உறுப்பில் $கந்த.03864.1
அணங்கு ெசய்திடும் மரபினால் ஆயிைட உய்ப்பா( $கந்த.03864.2
நுணங்கு விஞ்ைசயின் வன்ைமயான் ெநாய்தின் மாற்றிடுவா( $கந்த.03864.3
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) ெகாள் ெசந்நிற வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெகாேட வட்டைண
வருவா(. $கந்த.03864.4
ேபாதம் இன்னதில் எம்பிரான் தூதுவன் ெபாருவான் $கந்த.03865.1
ஏதி ெகாண்டுளான் தன்ைனயான் வலிந்திடல் இயல்ேபா $கந்த.03865.2
ஆதலால் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) பைட முைற ெவல்வேத அறன் என்று
$கந்த.03865.3
ஓதி ேச( உளம்
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
இைட ெதrந் துற்றான். $கந்த.03865.4
இைடபுகுந்த அதி வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
அது அடிகள் ஓ(
இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) $கந்த.03866.1
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆகமும் ேதாள்களும்
ஆங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) முைறேய $கந்த.03866.2
சுட( பிறங்கிய_ெப.எச்.(பிரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாளினால்
ஆண்தைக துணித்துக் $கந்த.03866.3

கடிது வட்டினன்
C
நடுவன் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) உயி( கவ(ந்தான். $கந்த.03866.4
வரவாகு
C
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அதிவரைன
C
வட்டித்
C
$கந்த.03867.1
தாைர வாளுைற ெசலுத்திேய ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சம( தணித்து
$கந்த.03867.2
ேந( இல் வரமா
C
மேகந்திரம் ேபாவது நிைனந்ேத $கந்த.03867.3
ஏ( உலா வரும் இலங்ைகயின் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) நCத்து எழுந்தான்.
$கந்த.03867.4
எழுந்து வான்வழிச் ேசறலும் ஆ( கலி இைடேய $கந்த.03868.1
விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கீ ழ் உறும் இலங்ைக
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந்தது விைரவில்
$கந்த.03868.2
கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
பரம் நCங்கிய_ெப.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஊடு
$கந்த.03868.3
அழுந்து கின்ற ெபான் ேதணி மீ ச் ெசன்றிடும் அது ேபால். $கந்த.03868.4
வா(த்தயங்கிய கழலவன் வான்_ெப.(வான்_ெப.) வழிக் ெகாளலும் $கந்த.03869.1
ஈ(த்த ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நCத்தம் ேமல் எழுதரும்
இலங்ைக $கந்த.03869.2
சீ(த்த நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) உறங்குழிச் சிந்து ஊடு அழுந்திப்
$கந்த.03869.3
ேப(த்து ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) விட்டு எழுதரு_வி.(எழு_வி.+தரு_து.வி.)
ேமருவில் பிறழும். $கந்த.03869.4

எள்ளு நCரைரப் பற்பகல் ஆற்றலின் இலங்ைக $கந்த.03870.1
ெகாள்ைள ெவம்பவம் மாசு இருள் அைடந்தது குைறதC( $கந்த.03870.2
வள்ளல் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) பட நCத்தது பவம் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) மாற்றத்
$கந்த.03870.3
ெதள்ளு நC(க் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந்தால் எனத் திகழும்.
$கந்த.03870.4
கந்தரம் தவழ் ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கரும்
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நடுவண் $கந்த.03871.1
சுந்தரம் ெசறி ெபான் சுட( இலங்ைக ேதான்றியது $கந்த.03871.2
முந்து காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) எம்பிரான் அருள் வழி முராr
$கந்த.03871.3
உந்தி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு பிரமன் மூதண்டம்
ஒத்து உளதால். $கந்த.03871.4
இன்னது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இலங்ைக மா புரத்ைத
நCத்து எழுந்து $கந்த.03872.1
பின்னும் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேயாசைன வான்_ெப.(வான்_ெப.) இைடப்
ெபய(ந்து_வி.எச்.(ெபய(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03872.2
ெபான் உலா உறு வாைக அம்புயத்தவன் புலேவா( $கந்த.03872.3
ஒன்னலான் உைற மேகந்திர வைரப்பின் முன் உற்றான். $கந்த.03872.4
ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) நாட்டத்து நந்தி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) கணத்தவன்
ேநமிப் $கந்த.03873.1
ெபாற்ைற ஆம் எனச் சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய(
மேகந்திரப் புrைசச் $கந்த.03873.2

சுற்று ஞாயிலும் வாயில்கள்_ெப.(வாயில்_ெப.+கள்_பன்.குறி.) ெதாறும் ெதாறும்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.03873.3
கற்ைற மா மணிச் சிகrயும் நுனித்து முன் கண்டான். $கந்த.03873.4
ேசரல் ஆ( அம( மேகந்திர நக( வட திைசயில் $கந்த.03874.1
வாr வாய்தலுட் ேகாபுரத் ெதற்றியின் மாேட $கந்த.03874.2
ேகாரேன அதி ேகாரேன எனப்படும் ெகாடிய $கந்த.03874.3
வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
தாைனேயாடு இருந்தன( காவல்ெகாள் விைனயால்.
$கந்த.03874.4
கrகள் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெவள்ளேம ேதரும் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
கணிதம் $கந்த.03875.1
பrகள் ஆங்கு அதற்கு இரு ெதாைக அத்ெதாைக பதாதி $கந்த.03875.2
உrய அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபரும் தாைனயம் ெபரும்
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உலவா $கந்த.03875.3
விரவி ேமவர இருந்தன( காத்திடும் வர(.
C $கந்த.03875.4
பகுதி ெகாண்டிடும் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) அம் சூழலாம் பரைவத் $கந்த.03876.1
ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.) கண்டனன் விம்மிதம்
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
துன்னா( $கந்த.03876.2
மிகுதி_ெப.(மிகுதி_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைற காவலும் கண்டனன் வியனூ( $கந்த.03876.3
புகுதி ெகாண்டிடும் உண(வினான் இைனயன புகல்வான். $கந்த.03876.4
ஈண்டு ெசல்லினித் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.)
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம( ெசயும் யானும்
$கந்த.03877.1

மூண்டு ேநrனும் முடிப்ப ஓ( பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) எலாம்
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.03877.2
மாண்டது என்னினும் உலவுேமா மா நக( இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$கந்த.03877.3
மீ ண்டும் வந்திடும் கr பr பதாதி ேத( ெவள்ளம். $கந்த.03877.4
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வந்தேதா( தானவப்
பைடெயாேட மைல உற்று $கந்த.03878.1
எந்ைத கந்த ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) அருளினால் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேவனும் $கந்த.03878.2
சிந்தி நிற்பேனல் இந் நக(த் தாைனகள்
சிைதய_குைற.எச்.(சிைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.03878.3
அந்தம் இல் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ெசன்றிடும் அளியேரா அவுண(. $கந்த.03878.4
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ெசல்லினும் ெசல்லுக
இைனய $கந்த.03879.1
மல்லன் மா நக( அவுண( மாப் ெபரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வறப்ப $கந்த.03879.2
ஒல்லும் நC(ைமயால் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அடல் ெசய்வேனல்
உருத்துத் $கந்த.03879.3
ெதால்ைல ைமந்தைரத் துைணவைர உய்க்குவன் சூரன். $கந்த.03879.4
உய்த்த ைமந்த(கள் சூழ்ச்சியின் துைணவ(கள் ஒழிந்ேதா( $கந்த.03880.1
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.) உேளா(
யாைரயும் ெவலற்கு அrது அயில் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $கந்த.03880.2
ைகத்தலத்தவன் வலி ெகாேட பற்பகல் காறும் $கந்த.03880.3
இத்தைலச் சம( ஆற்றிேய முடிக்குவன் எனினும். $கந்த.03880.4

ஏவரும் ெவலற்கு அrய சூ( பின்ன(
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி(க்கும் $கந்த.03881.1
ஓவில் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சம( பல பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ஆற்றி
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உறினும் $கந்த.03881.2
வவது
C
இல்ைலயால் அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ேமைல
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) தவத்தால் $கந்த.03881.3
ேதவ ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) முன் அருளிய வரங்களின் சீரால். $கந்த.03881.4
அன்னவன் தைன மால் அயன் தனக்கும் ெவல்லல் அrதால் $கந்த.03882.1
இன்னும் ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ஆைணக்கும் ெவருவிேய
இருந்தா( $கந்த.03882.2
பின்ைனயா( அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தன்ைன ெவன்றிடுவ(கள் ெபருநாள்
$கந்த.03882.3
துன்னியான் சம( ஆற்றினும் ெதாைலகிலன் சிறிதும். $கந்த.03882.4
ெதாைலந்து ேபாகிலன் சூ( அம( இயற்றிடில் துன்னிக் $கந்த.03883.1
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) இன்றி மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏகுதல் கடேனா $கந்த.03883.2
மைலந்து நிற்கேவ ேவண்டுமால்
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) வறிது $கந்த.03883.3
மைலந்து அைலப்படும் சுர( சிைற அகன்றிட வற்ேறா. $கந்த.03883.4
மற்று இந் நC(ைமயில் பற்பகல் அவெனாடு மைலந்து $கந்த.03884.1
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) ெகாண்டிலன் இன்னும் என்று அமrைன வட்டி
C
$கந்த.03884.2
ஒற்றின் நC(ைமைய உண(த்துதல் ஒல்லுேமா உலவா $கந்த.03884.3

ெதற்ைற ைவகலும் அம( ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேவண்டுமால் எனக்ேக. $கந்த.03884.4
ேபாத நாயகன் பரம் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) நாயகன் ெபாருவில் $கந்த.03885.1
ேவத நாயகன் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) அருள் நாயகன் விண்ேணா(க்கு
$கந்த.03885.2
ஆதி நாயகன் அறுமுக நாயகன் அமலச் $கந்த.03885.3
ேசாதி நாயகன் அன்றியா( சூரைனத் ெதாைலப்பா(. $கந்த.03885.4
இம்ப( சூெராடு ெபாருது நின்றிடுவேன என்னின் $கந்த.03886.1
நம்பிரான் அறு மாமுகன் பின்னேர
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03886.2
ெவம்பு சூரைன ேவலினால் தடிந்து ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைறயில்
$கந்த.03886.3
உம்ப( யாைரயும் மீ ட்டிட ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) ேமல் ஒருநாள்.
$கந்த.03886.4
ஆதலால் அம( ஆற்றுதல் முைறயேதா அஃதான்று $கந்த.03887.1
ஈது நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ெபருமான் தனது அருளும் அன்று இைனய
$கந்த.03887.2
தூத( ெசய் கடன் ஆம் ெகாேலா அம( ெபறாத் ெதாட(பால் $கந்த.03887.3
ேபாதேல கடன் என்றனன் ெபாருவில் சீ( அறிஞன். $கந்த.03887.4
இப்பால் வாய்தலின் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
நCங்கிய_ெப.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.03888.1
துப்பா( தாைனகள் துற்று நின்றவால் $கந்த.03888.2
அப்பால் எய்தrதாம் மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) ேபாய் $கந்த.03888.3

ைவப்பா( கீ ழ்த்திைச வாயில் நண்ணுேவன். $கந்த.03888.4
என்னா உன்னி இயன்ற உத்தரப் $கந்த.03889.1
ெபான் ஆ( ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) புகாது பாங்க( ேபாய்க் $கந்த.03889.2
ெகான்னா( கின்ற குணக்கு வாய்தலின் $கந்த.03889.3
முன்னா ஏகினன் ெமாய்ம்பின் வரேன.
C
$கந்த.03889.4
ேமதிக் கண்ணவன் வரC பானு
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03890.1
ஆதிக்கத்து அவுண(க்கு நாயக( $கந்த.03890.2
ஏதிக் ைகய( இரண்டு வரரும்
C
$கந்த.03890.3
ஆதிக் கன்னதன் வாயில் ேபாற்றினா(. $கந்த.03890.4
திரு உந்தும் வட திக்கு வாய்தலின் $கந்த.03891.1
விரவும் தாைனயின் ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ெமய்த்ெதாைக $கந்த.03891.2
பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சூர( பயிற்று பல் பவத்து
$கந்த.03891.3
உருவம் சூழ்ந்ெதன ஒத்து நின்றேவ. $கந்த.03891.4
வண்டா( ெசற்றிய வாைக ெமாய்ம்பினான் $கந்த.03892.1
கண்டான் அன்ன கடிக்ெகாள் காவலும் $கந்த.03892.2
தண்டாது உற்றிடு தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) நCத்தமும் $கந்த.03892.3
அண்டா அற்புத நCரன் ஆயினான். $கந்த.03892.4
ஆண்டு அங்கு உற்ற அளப்பில் ேசைனையக் $கந்த.03893.1
காண்டும் இவ்வுழி காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ேபாற்றிேய $கந்த.03893.2

ேசண்டு உன்றும் புவி ெசற்றும் ஆதலால் $கந்த.03893.3
ஈண்டும் ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அrது என்றும்
உன்னினான். $கந்த.03893.4
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
பாற் படல் நC(ைம அன்று அேரா $கந்த.03894.1
ெதன் திக்கின் வழி ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாடுவன்
$கந்த.03894.2
என்று உட்ெகாண்டு அவண் நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஏகினான் $கந்த.03894.3
குன்றின் ெதான்மிடல் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதாளினான். $கந்த.03894.4
ஏகா நிற்புழி ஏந்தல் கீ ழ்த்திைச $கந்த.03895.1
மா காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ெகாள் மதங்க மாமுகன் $கந்த.03895.2
மீ கான் ஒப்ப வியன் கலத்தினுக்கு $கந்த.03895.3
ஆகாயத்தின் அம(ந்து_வி.எச்.(அம(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாற்றுவான்.
$கந்த.03895.4
நூற்றுப் பத்து நுவன்ற ேதான்முகன் $கந்த.03896.1
மூற்ைறக் ைகயினன் ெமாய்ம்பி( ஆயிரன் $கந்த.03896.2
சீற்றத் துப்புறு தCய சிந்ைதயான் $கந்த.03896.3
கூற்றத்துக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கூற்றேம அனான். $கந்த.03896.4
ெபான்னா( ஏம புரத்து ைவகலும் $கந்த.03897.1

மன்னாய் வாழ்பவன் மாறு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.03897.2
முன்னா எய்தி முனிந்து ேபா( ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கந்த.03897.3
ஒன்னா( இன்றி உளங்கு உைறந்துளான். $கந்த.03897.4
கருேமகங்கள் கறித்து வாrயுண்டு $கந்த.03898.1
உருேமறு ஓடு முரற்ற ஓச்சுவான் $கந்த.03898.2
ெபரு ேமதக்க பவம் ெசய் ெபற்றியான் $கந்த.03898.3
ெசருேமல் ெகாண்டிடு சிந்ைத ெபற்றுளான். $கந்த.03898.4
மஞ்சா( ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) வனத்தில் வல்லுளி $கந்த.03899.1
எஞ்சா ெவவ்வr யாளி வல்லியம் $கந்த.03899.2
அஞ்சா( ஆயிர மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உணாச் $கந்த.03899.3
ெசம் ேசாrப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சிந்தும் வாயினான். $கந்த.03899.4
காைசப் ேபாது கடுத்த ெமய்ய( ெதன் $கந்த.03900.1
ஆைசக் கால( ஒ( ஆயிரத்த( தம் $கந்த.03900.2
பாசத்ேதாடு பயின்று ேச(ந்து_வி.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என
$கந்த.03900.3
வசித்
C
தூங்கும் வியன்று திக்ைகயான். $கந்த.03900.4
வாணாள் அஃகினன் மாயும் எல்ைலயான் $கந்த.03901.1
ஏணாள் அத்திைச ஏகும் வரைனக்
C
$கந்த.03901.2

காணா நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கனன்று சாலவும்
$கந்த.03901.3
ேசணான் இன்னன ெசப்பி ஏகுவான். $கந்த.03901.4
மிக்கா( காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) விலங்கி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இவண்
$கந்த.03902.1
புக்காய் மாைய புகன்று உளாய் ெகாேலா $கந்த.03902.2
அக்கால் தானும் எம் ஆைண
நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $கந்த.03902.3
எக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காலத்தினும் ஏக வல்லேதா. $கந்த.03902.4
வறிய( ஆகி மயங்கும் வானவச் $கந்த.03903.1
சிறியா( ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீ( இல் ஊ( எனக்
$கந்த.03903.2
குறியா வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ேகாது இல் இந்நக( $கந்த.03903.3
அறியாேயா நமது ஆைண ஆற்றேல. $கந்த.03903.4
மூண்டு ஏகுற்றெனன் ெமாய் சினத்திேனன் $கந்த.03904.1
மாண்ேட ேபாயிைன வல்ைல நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இனி $கந்த.03904.2
மீ ண்ேட ேபாம் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) இல்ைல ேமல் உனக்கு $கந்த.03904.3
ஈண்ேட மாய விைழத்த எல்ைலேய. $கந்த.03904.4
சூ( ஆள்கின்றது ஒ( ெதால்ைல மாநக( $கந்த.03905.1
ேசரா நின்றைன சீறு ேகசr $கந்த.03905.2
ேபரா எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ஒ( பீடின் மான்பிைண $கந்த.03905.3

ஆராய்தற்கு வரும் ெகால் ஆற்றலால். $கந்த.03905.4
ெதாடு ேநமிக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) துண் எனக்
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03906.1
கடிேத இந்நக( காண உன்னிேய $கந்த.03906.3
அைடவாய் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) கணத்து உளாைர நC. $கந்த.03906.4
திருத்தம் கண் அகல் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) தம்முளும் $கந்த.03907.1
விருத்தன் ேபாலும் மிகத் துணிந்து நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.03907.2
ஒருத்தன் ேபாந்தைன ஒன்று ஒ( வாெளாேட $கந்த.03907.3
வரத்து என் இவ்விைட மாைய கற்றுளாய். $கந்த.03907.4
ஆலாலத்ைத அயின்ற நம்பேனா $கந்த.03908.1
மாலாேனா வனசத்தில் அண்ணேலா $கந்த.03908.2
பாலா( தந்தி பைடத்த கள்வேனா $கந்த.03908.3
ேமலா( இங்கு உைன விட்ட தன்ைமயா(. $கந்த.03908.4
சுற்றா நின்றைன சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இந்நக( $கந்த.03909.1
ஒற்றாய் வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ேபாலும் உன்தைன $கந்த.03909.2
மற்றா( உய்த்தன( வந்தது என் ெகாேலா $கந்த.03909.3
விற்றாய் நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) உயி( எங்கண் உய்தி நC. $கந்த.03909.4
சிைறயில் பட்டு உழல் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ெசய்ைகைய $கந்த.03910.1
அறிகுற்று இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ஆைள ஆகிேய $கந்த.03910.2

ெநறியில் ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளாய் ெகால் ஆங்கு
$கந்த.03910.3
உறு குற்றாய் இதுவும் குறிப்பேதா. $கந்த.03910.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ேதாயும் கனல் ேமவும் எல்ைலயின் $கந்த.03911.1
மண்ேடாய் பூைள மருத்தன் உய்த்ெதனப் $கந்த.03911.2
பண்ேட ெநாய்ைய படும் திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.) இவண் $கந்த.03911.3
ெகாண்ேட வந்தது ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வல்விைன. $கந்த.03911.4
முன்னம் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) பணி முற்றும் ஆற்றிேய $கந்த.03912.1
கின்னம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கரந்த கீ ழ்த்
திைச $கந்த.03912.2
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) பால் உறுவாருள் அன்று நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
$கந்த.03912.3
இன்னும் அஞ்சைல என்ைன எண்ணலாய். $கந்த.03912.4
ெகால்லா நிற்பது ஒ( கூற்றேம எனச் $கந்த.03913.1
ெசல்லா_எதி(.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) நின்றிடு
திண்ணிேயன் முனம் $கந்த.03913.2
நில்லாய் எங்கடா நCங்குவாய் எனா $கந்த.03913.3
ஒல்லான் ஓதி உரப்பி ேயகினான். $கந்த.03913.4
வன் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மதக்க யாசுரன்
$கந்த.03914.1

ெசன்றான் இன்னன ெசப்பி இம்ெமாழி $கந்த.03914.2
நன்றால் என்று நைகத்து ேநாக்கிேய $கந்த.03914.3
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) வாைக
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) புயத்தினான். $கந்த.03914.4
ஓவாது இவ்வைக ஓதி முன் வரும் $கந்த.03915.1
தC வாேயான் எதி( ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வல்ைலயில் $கந்த.03915.2
சாவா என் இைட சா(ந்துளாய் ெகால் ஆம் $கந்த.03915.3
வாவா என்றனன் வாைக ெமாய்ம்பினான். $கந்த.03915.4
வாேனா( அஞ்ச வரும் கயாசுரன் $கந்த.03916.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஓ( குன்று தைனப் பறித்திடா $கந்த.03916.2
ஊேனாடு உன் உயி(
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஈது எனா
$கந்த.03916.3
வாேனான் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) முன் ஆ(த்து வசினான்.
C
$கந்த.03916.4
விண்ேதாய் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வியன் கயாசுரன் $கந்த.03917.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ( ைகயில் விடுத்த
குன்று அது $கந்த.03917.2
வண் ஓலம் புr மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெமாய்ம்பினான் $கந்த.03917.3
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மீ மிைச ெசவ்வண் உற்றேத.
$கந்த.03917.4
ேவழத் ேதான் முகன் விட்ட பூதரம் $கந்த.03918.1

பாழித் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மிைச பட்ட
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கந்த.03918.2
வாழிப் பூதியின் வட்டு விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) எனப் $கந்த.03918.3
பூழித்தாகி உைடந்து ேபாயேத. $கந்த.03918.4
ெபாடியும் கால் எதி(புக்க தCயவன் $கந்த.03919.1
மிடல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றிடும்
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
ஆற்றல் கண்டு $கந்த.03919.2
உடலும் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) உற்று ஒ(
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆம் $கந்த.03919.3
படரும்_ெப.எச்.(பட(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குன்று பறித்தன்
ேமயினான். $கந்த.03919.4
பறியா நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பகட்டு மாமுகன்
$கந்த.03920.1
ெநறி வழ்கின்ற
C
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ைக சுற்றினான் $கந்த.03920.2
இைற ேச( ேமரு இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாடு
எலாம் $கந்த.03920.3
கைற ேச( காலவ( கட்டு எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேபால். $கந்த.03920.4
பத்தாம் நூறு படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவைலயுள்
$கந்த.03921.1
மத்தாகு உற்றன வாசுகித் ெதாைக $கந்த.03921.2
ெமாய்த்தா( வன்தைல முன்பு சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எனக் $கந்த.03921.3
ைகத்தா மால்வைரக் காட்சி மிக்கேவ. $கந்த.03921.4

துண் என்ேற கயா சூரன் நூறு பத்து $கந்த.03922.1
எண்ணும் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) கிr யாவும் எம்பிரான் $கந்த.03922.2
கண் நின்ேறான் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) காம(_ெப.(காம(_ெப.)
காைள_ெப.(காைள_ெப.) ேமல் $கந்த.03922.3
விண்ணம் கான்று என ஆ(த்து வசினான்.
C
$கந்த.03922.4
பாடா( பல்கிr பற்றி வசலும்
C
$கந்த.03923.1
ஈடா( ெவம்புலி யாளி ேகசr $கந்த.03923.2
ேகாடா( தந்திகள் ேகாடிேகாடிகள் $கந்த.03923.3
வடா
C
ஆ(ப்ெபாடு விம்மி வழ்பேவ.
C
$கந்த.03923.4
ேகடாய் மன்ன(_ெப.(மன்ன(_ெப.) கிடப்ப ஆங்கு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.)
$கந்த.03924.1
வடா
C
ஆக்கம் இைசந்து_வி.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளா( எனப்
$கந்த.03924.2
பாடா வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பராைர மால்வைர $கந்த.03924.3
ஊடா( ேதன்கள் உகுப்ப உண்டேவ. $கந்த.03924.4
ேவறு ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பல ெவற்பு
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெதாறும் $கந்த.03925.1
ஊறா நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உல உற்ற
வான்_ெப.(வான்_ெப.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) $கந்த.03925.2
மாறாமல் கவிழ் உற்று வல்ைல ேப( $கந்த.03925.3
ஆறாகிக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அன்ன ஆ(த்தேத. $கந்த.03925.4
வைர வழ்
C பூம் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) மா நதிக் கேண $கந்த.03926.1

இைரயா மாக்கள் யாவும் வழ்தலால்
C
$கந்த.03926.2
திைர ேச( வாrகள் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) எழC இ $கந்த.03926.3
விைரவால் ெவய்யவன் ெவப்பம் நCக்குேம. $கந்த.03926.4
ேபசும்_ெப.எச்.(ேபசு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சீ( இைவ
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவற்பு எலாம் $கந்த.03927.1
ஈசன் தூதுவன் முன்ன( எய்தின $கந்த.03927.2
பாசம் சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பம்பரத் ெதாைக
$கந்த.03927.3
வசும்_ெப.எச்.(வ
C
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
C
காைல_ெப.(காைல_ெப.)
சுழன்று_வி.எச்.(சுழல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழ்வ
C
ேபால். $கந்த.03927.4
சுட(ப் ெபரும் கதி( ஆதவன் துண் எனக் கரப்ப $கந்த.03928.1
அடுக்கல் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) இன்னவாறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஆகக் $கந்த.03928.2
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) புகும் கண முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) என வருதலும் கண்டான்
$கந்த.03928.3
தடக்ைக ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) உைட அண்ணல் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) முன்னினன்
தமிேயான். $கந்த.03928.4
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எல்ைலயின் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெகாைலத் ெதாழின்முைற நிரம்பக்
$கந்த.03929.1
கிற்கும் ெவய்யவன் விடுத்திடும் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கிrயும் $கந்த.03929.2

பற்கன் மால்வைர
காப்பவன்_வி.அ.ெப.(கா_வி.+ப்ப்_இ.இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அன்_ெப.) தன்மிைச
பழிதC( $கந்த.03929.3
அற்கன் ேமல் வரும் எழிலிகள் என அைடந்தனேவ. $கந்த.03929.4
மறு வைரயாத திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) வா(சைடக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
நல்க $கந்த.03930.1
அறுவைர அைனயாப் ெபற்ேறான் அருளினால் ஐயன் நிற்ப $கந்த.03930.2
உறு வைர பத்து நூறும் ஒருங்கு மா உற்று மற்ேறா( $கந்த.03930.3
சிறு வைர தன்னில் யாவும் சிதறிேய உைடந்த அன்ேற. $கந்த.03930.4
ெதளிதரு வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ேமல் ெசறிந்திடும்
அடுக்கல் யாவும் $கந்த.03931.1
விளெவாடு மாய்ந்த வன்றி விைளத்தில ேவறு அங்கு ஒன்றும் $கந்த.03931.2
வள நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) சுருங்கி வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
வறந்த_ெப.எச்.(வற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
ெவளிற்றுக் ெகாண்மூக் $கந்த.03931.3
கிள(வன பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) இன்று ஆகிக் ேகடுபட்டு உைடயு மா ேபால்.
$கந்த.03931.4
மட்பைக விைனஞ(_ெப.(விைனஞ(_ெப.) ஆேனா( வைன தரு கலங்கள் முற்றும்
$கந்த.03932.1
திட்பெமாடு அம(ந்த_ெப.எச்.(அம(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கற்றூண்
ேச(ந்துழிச் சிதறுமா ேபால் $கந்த.03932.2
ெகாட் புறு புைழக்ைக ெவய்ேயான் குறித்ெதறி பிறங்கல் யாவும் $கந்த.03932.3
ஒட்பம் மது அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
மிைசபட உைடந்த அன்ேற. $கந்த.03932.4

விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ெகழு புயத்தினான் ேமல் விடுத்திடும் கிrகள் யாவும்
$கந்த.03933.1
வறிது பட்டிடலும் காணாமால் கr முகத்தன்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.03933.2
அற ெநறி ஒருவி ெமாய்ம்பால் ஆற்றிய ெவறுக்ைக யாவும் $கந்த.03933.3
பிற(_ெப.(பிற(_ெப.) ெகாள உகுத்தி யாதும் ஊதியம் ெபறுகிலா( ேபால்.
$கந்த.03933.4
கண்டு விம்மிதத்தன் ஆகிக் கயாசுரன் முனிந்ேதா( தண்டம் $கந்த.03934.1
திண்டிறன் ெமாய்ம்பன் தன்ேமல் ெசலுத்தலும் அதைனக் காணா $கந்த.03934.2
ஒண்தழல் புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒள்வாள்
உைற கழித்து ஒல்ைல வழத்
C
$கந்த.03934.3
துண்டம் அது ஆக்கி அன்ேனான் எதி( உறத் துன்னல் உற்றான். $கந்த.03934.4
மத்த ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கயமாம் தCேயான் வாைக அம் தடந்ேதாள்
அண்ணல் $கந்த.03935.1
ெமய்த்தனி ஆற்றல் காணா விழுத்தகு பைனக்ைக ேயாச்சிப் $கந்த.03935.2
பத்து நூறு ஆன சாலப் பழுமரம் பறியா ஏந்தி $கந்த.03935.3
உய்த்திட ஒருதன் வாளால் ஒய்ெயனச் சிந்தி ஆ(த்தான். $கந்த.03935.4
காெயr கலுழும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண் கயாசுரன் விடுவான் பின்னும்
$கந்த.03936.1
ேசயுய( வைர பல் ேவறு ெதrந்தனன்
பறிக்கும்_ெப.(பறி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $கந்த.03936.2
நாயகன் தூதன் காணா நாந்தகம் ெகாடு ேபாய் அன்னான் $கந்த.03936.3

ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆகி உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) புைழக்ைகயும் அறுத்தான்
அன்ேற. $கந்த.03936.4
அறுத்தலும் கவன்று தCேயான் ஆயிரத்து இரட்டி ைகயும் $கந்த.03937.1
ெசறித்திவன் தன்ைனப் பற்றித் திற்றியாக் ெகாள்வன் என்ேற $கந்த.03937.2
குறித்தனன் வைளப்ப வாளால் ெகாம் என ஆற்றல் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
$கந்த.03937.3
தறித்தனன் ஒருசா( வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) தடக்ைக முற்றும். $கந்த.03937.4
ெசற்ற மால் கrயின் ேபேரான் திண்ைக ஆயிரமும் வட்ட
C
$கந்த.03938.1
மற்ைற ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ைக யாலும் வாைக அம் ெசம்மல் மா(பின்
$கந்த.03938.2
எற்றினான் எற்றும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) எல்ைலயில் ெவகுளி எய்தி
$கந்த.03938.3
அற்று வழ்ந்திடேவ
C
வாளால் அைவெயலாம் அடுதல் ெசய்தான். $கந்த.03938.4
ெகாைல ெகழு தறுகண் நால்வாய்க் குஞ்சர முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ெவய்ேயான் $கந்த.03939.1
நிைல ெகழு பாணி முற்றும் நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஈ( ஐந்து நூற்றுத் $கந்த.03939.2
தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெகழு நிைலைமத் தாகி தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) சிைன
பலவும் மல்கி $கந்த.03939.3
அைலெகழு வழ்ேபாய்
C
உற்ற ஆலேம ேபால நின்றான். $கந்த.03939.4
பாணிகள் இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பகட்டுைட வதனத் தCேயான்
$கந்த.03940.1

நாணினன் இவைன அட்டு நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) உயி( துறத்தும் என்னா
$கந்த.03940.2
மாண் அறு மனத்தில் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மற்ெறாழின் முன்னித் ேதாளால் $கந்த.03940.3
தாணுவின் கயிைல காப்ேபா_ெப.(காப்ேபான்_ெப.) தடம்_ெப.(தடம்_ெப.)
புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஆ(த்தான். $கந்த.03940.4
ஐயன ெதாற்றன் காணா ஆற்றலின்றாகி முற்றும் $கந்த.03941.1
ைகயிைன இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) கடும்கதி( வாளின்
ெவம்ேபா( $கந்த.03941.2
ெசய்யலன் இனியான் என்னாச் சிந்ைத
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைறவாள் ஓச்சி $கந்த.03941.3
ஒய்ெயன அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மா(பின்
உைதத்தனன் ஒருதன் தாளால். $கந்த.03941.4
உைதத்திடு கின்ற காைல_ெப.(காைல_ெப.) ஒல் என அரற்றி
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
$கந்த.03942.1
மதத்திைன உறுக ேபால மால்கr முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ெவய்ேயான் $கந்த.03942.2
பைதத்தனன் ஆவி சிந்திப்
பட்டனன்_வி.மு.(படு_வி.+ட்_இ.கா.+அன்_ப்ெராஉ.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) பகி(ந்த
மா(பில்_ெப.(மா(பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கந்த.03942.3
குதித்திடு ேசாr நCத்தம் குைர கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேபாயது அன்ேற. $கந்த.03942.4
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) கண்டு
பல்ேலா(_ெப.(பல்ேலா(_ெப.) அவுண(கள் நமேர ஈண்டு $கந்த.03943.1

ெதவ் வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) முைறயின்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசருவிைன இைழப்பா(
ேபாலும் $கந்த.03943.2
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விவ( ஆடற்கு ஏது என் ெகாேலா அறிதும் என்ேற
$கந்த.03943.3
கவ்ைவயின் ெநறிகள் ேதாறும் காண்பது கருதிப் ேபாந்தா(. $கந்த.03943.4
ெசன்றிடல் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
காணாத் தCய( என் ெசய்ைக ேநாக்கில்
$கந்த.03944.1
கன்றி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) ேமற்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கடும் சம( இைழப்ப(
யானும் $கந்த.03944.2
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம( புrதல் ேவண்டும்
நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) ஈது என்றால் அம்மா $கந்த.03944.3
இன்ெறாடு முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெகால்ேலா
இயற்றினும் இவ( ேபா( என்றான். $கந்த.03944.4
ஆரணம் தனக்கும் காணா ஆதி அம் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ெசாற்ற
$கந்த.03945.1
ேப( அருண் மறந்ேத_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) இன்ேன
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) இலா( தம்ேமாடு ஏற்றுப் $கந்த.03945.2
ேபாrைன இைழத்து நிற்றல் புல்லிது புலைமத்து அன்றால் $கந்த.03945.3
சூ( உைற மூதூ( தன்னில் துன்னுவன் கடிதின் என்றான். $கந்த.03945.4
எப்_சுட்.(எ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபரு வாயில் சார ேவகினும் அங்கண்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.03946.1

ைகப் பைட அவுண( ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) காவல்_ெப.(காவல்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்ற ஆற்றால்
$கந்த.03946.2
தப்பினன் ேசறல் ஒல்லா தமியன் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) படிவத்
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) $கந்த.03946.3
ெமய்ப்பதி இதற்குச் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) ேவற்று உரு எய்தி என்றான்.
$கந்த.03946.4
கூற்றிைன உறழும் ைவேவல் குமரேவள் அருளால் ஈண்டு ஓ( $கந்த.03947.1
ேவற்று உரு அதைனக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெவய்யராம் அவுண வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
$கந்த.03947.2
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குணபால் வாய்தல் ெபாள் எனக்
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின்ன( $கந்த.03947.3
மாற்றலன் ஊrல் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) என்றனன் வாைக ெமாய்ம்பன்.
$கந்த.03947.4
ெநாய்யேதா( அணுவின் ஆற்ற நுணுகியும் ேமன்ைம தன்னில் $கந்த.03948.1
ெபாய் இல் சீ( ெபருைமத்து ஆயும் பூரணமாகி ைவகும் $கந்த.03948.2
ெசய்யேதா( குமரன் ெபான் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) சிந்ைத
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்பின்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03948.3
ஒய்ெயன அருளின் நCரால் ஓ( அணு உருவம் ெகாண்டான். $கந்த.03948.4
நுணுகு தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உண(ேவ ேபால ேநாக்கரும் திறத்தால்
தாேனா( $கந்த.03949.1

அணு உருக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
அடுகளம் அதைன
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03949.2
இைண அறு குமரன் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து விண்_ெப.(விண்_ெப.) பட(ந்து_வி.எச்.(பட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மூதூ(க் $கந்த.03949.3
குண திைச வாய்தல் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாபுர
மிைசக் கண் உற்றான். $கந்த.03949.4
அண்டம் யாைவயும் எழுவைக உயி(த்ெதாைக அைனத்தும் $கந்த.03950.1
பிண்டம்_ெப.(பிண்டம்_ெப.) ஆம் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) முழுவதும்
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எம் ெபருமான் $கந்த.03950.2
பண்டு பாrத்த திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) என மேகந்திரப் பதியின் $கந்த.03950.3
மண்டு ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ேநாக்கிேய இன்னன
மதிப்பான். $கந்த.03950.4
எந்ைத முன்னேர சூரபன்மா வினுக்கு ஈந்த $கந்த.03951.1
முந்தும் அண்டங்கள் அலமரும் உவrகள் முழுதும் $கந்த.03951.2
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெமாய்த்தன ேபாலும் ஆல்
வைரபுைர காட்சிக் $கந்த.03951.3
கந்து பற்றிேய ஆ(த்திடும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) தC( கrகள். $கந்த.03951.4
இயலும் ஐம் ெபரும் நிறத்தின் அண்டங்களின்
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.03952.1
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) இனம் பல ஓ( வழித் ெதாக்கன ெபாருவ $கந்த.03952.2
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) இரும் சரம் முயெலாடு யூக மற் ெறாழிைலப் $கந்த.03952.3

பயில் பrத் ெதாைக அளப்பில வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) ெதாறும்
பரவும். $கந்த.03952.4
அண்டம் ஆயிரத்து எட்டினுள் ேமதகும் அடல் மாத் $கந்த.03953.1
தண்டமால் கr ஆயின தம் ெபரும் ேத(கள் $கந்த.03953.2
எண்டரும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) யாவும் ஈண்டு இருந்தன இவற்ைறக்
$கந்த.03953.3
கண்டு ேத(ந்தன( அல்லேரா அகிலமும் கண்ேடா(. $கந்த.03953.4
இைண இல் இவ்விைடத் தாைனயின் ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஓ( இலக்கம்
$கந்த.03954.1
நணுகும் என்றனன் அந்தணன் நாற் ெபரும் பைடயும் $கந்த.03954.2
கணிதம் இல்லன இருந்தன ெவள்ளி கண் இலன் ேபால் $கந்த.03954.3
உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) இலன் ெகாலாம் கனகனும் ேகட்ட ெசால் உைரத்தான்.
$கந்த.03954.4
உைரயின் மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) சூ(
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அண்டம் ெதாறும் உளவாம்
$கந்த.03955.1
வைரயின் மிக்கேத( கடல்களின் மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) ைக மாக்கள்
$கந்த.03955.2
திைரயின் மிக்கவாம் பrத் ெதாைக ஆயிைடச்
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.03955.3
பரைவ நுண் மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) தன்னினும் மிக்கன பதாதி. $கந்த.03955.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ெகாள் ஆயிரத்து எட்டு எனும் அண்டத்தின் வளமும்
$கந்த.03956.1
எண் ெகாள் எண்பதினாயிரம் ேயாசைன எல்ைலக் $கந்த.03956.2

கண் ெகாள் பான்ைமயில் ஈண்டிய அற்புதம் கைற ேதாய் $கந்த.03956.3
புண் ெகாள் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) உைடச் சூ( தவத்து அடங்கிய ேபாலாம்.
$கந்த.03956.4
உைரெசய் ஆயிரத்து எட்டு எனும் அண்டத்தின் உளவாம் $கந்த.03957.1
கைர இல் சீ( எலாம் ெதாகுத்தனன் ஈண்டு அைவ கண்டாம் $கந்த.03957.2
தருமம் ெமய்ெயாளி கண்டிலம் அவற்ைறயும்
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03957.3
சுர(கள் தம்முடன் சிைறயில் இட்டான் ெகாேலா சூரன். $கந்த.03957.4
அரண்டு அரும் கழல் சூரன் வாழ் மேகந்திரம் அதனில் $கந்த.03958.1
திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல்லியத் துழனி ஏழ்
கடலினும் ெதழிப்ப $கந்த.03958.2
முரண்டிறத்து அைவ இயம்புவா( அளைவயா( ெமாழிவா( $கந்த.03958.3
இரண்டு பத்து நூறு ேயாசைன உண்டவ( இடங்கள். $கந்த.03958.4
கrகள் ேசவகம் ஒருபதினாயிரம் கடும் ேத( $கந்த.03959.1
விrயும்_ெப.எச்.(விr_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நCள் இைட
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பதினாயிரம் விசயப் $கந்த.03959.2
பrயின் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ஓ( இருபதினாயிரம் ைபயத்து $கந்த.03959.3
உருவின் இன்னமும் உண்டுெகால் ேயாசைனத் ெதாைகேய. $கந்த.03959.4
இவுளி வாயினும் மால் கrக் கரத்தினும்
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03960.1
திவளும் நC(ைம சால் விலாழியும் தானமும்
ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03960.2

குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) உண்கணா( நCத்த சாந்து அணிமல( ெகாண்ேட
$கந்த.03960.3
உவள கந்தரும் அகழி ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகன்
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உறும் ஆல். $கந்த.03960.4
வளைம ேமதகும் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபரு மேகந்திரம் வகுத்தன்
$கந்த.03961.1
முளr அண்ணல் இங்கு ஒருவனான் முடிந்திட வற்ேறா $கந்த.03961.2
ஒளிறு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) பைட அவுண( ேகானுைடய அண்டத்தின்
$கந்த.03961.3
அளவின் நான்முக( யாரும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைழத்தன( ஆம் ஆல். $கந்த.03961.4
புரந்தரன் தனது உலகமும் ஒழிந்த புத்ேதளி( $கந்த.03962.1
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வானமும் எண் திைச
நகரமும் யாவும் $கந்த.03962.2
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இந் நக( சைமத்திட
முன்னேர வண்ைக $கந்த.03962.3
திருந்தேவ ெகாலாம் பைடத்தன( திைச முகத்தைலவ(. $கந்த.03962.4
ெபான் புலப்படு துறக்கம் வான்_ெப.(வான்_ெப.) மாதிரம் புவிகீ ழ் $கந்த.03963.1
துன்பில் ேபாகமா( உலகு என்ப( ெதாடு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) $கந்த.03963.2
முன்பு காண் கல( ேகாட்டகம் புகழ்தரு முைற ேபால் $கந்த.03963.3
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) யாைவயும் உள நக( ஈது ேபால் இயாேதா. $கந்த.03963.4
கைற பைடத்ததாள் கrபr அவுண( ேத(க் கணங்கள் $கந்த.03964.1

அைற பைடத்து_வி.எச்.(பைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவண் ஈண்டிய
அண்டங்கள் அைனத்தும் $கந்த.03964.2
முைற கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெதாைக முழுவதும் சூ( ெகாண(ந்து ஒருங்ேக
$கந்த.03964.3
சிைற படுத்திய ேபாலும் ேவறு ஒன்று இைல ெசப்ப. $கந்த.03964.4
ஐய பூழியும் ஆரகில் ஆவியும் ஆற்ற $கந்த.03965.1
ெநாய்ய வாகிய அணுக்களும் நுைழ வrது என்னில் $கந்த.03965.2
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இந் நக( ஆவணம் எங்கணும்
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.03965.3
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) ேத(கr அவுண( தம் ெபருைமயா(
விrப்பா(. $கந்த.03965.4
அள்ளல் ேவைல சூழ் மேகந்திர புrக்கு இைணயாகத் $கந்த.03966.1
ெதள்ளிதா ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நகரம் இன்று உளது எனச் ெசப்ப $கந்த.03966.2
எள்ளல் இன்றிய அண்டம் ஓ( ஆயிரத்து எட்டின் $கந்த.03966.3
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) சீ( எலாம் ஈது ேபால் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புரத்து
உளேதா. $கந்த.03966.4
கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீ(த்தி ெகாள் இந் நக(
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இைடக் கஞல $கந்த.03967.1
வழிந்து ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) உரு மாைழயின் மணி_ெப.(மணி_ெப.)
நிழலாகி $கந்த.03967.2
இழிந்துளான் ெபறு திரு எனப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.)
ெபறாது_எதி(.ம.வி.எச்.(ெபறு_வி.+ஆத்_எதி(.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) எவ(க்கும்
$கந்த.03967.3

ஒழிந்த ேவைலகள் தம் புகழ் ெகாள்வது இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வுவr.
$கந்த.03967.4
ஏற்கும் ேநமி சூழ் மேகந்திர ெவறுக்ைக இவ்வுலேகா( $கந்த.03968.1
ஆ(க்கும் ஓ( பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ெபற்றிலது உயி(ப்பலி அருந்தும் $கந்த.03968.2
கா(க்குழாம் புைர அலைக சூழ் காளி மந்திரத்தில் $கந்த.03968.3
சீ(க் ெகாள் கற்பகம் பிற(க்கு உதவாத அம( ெசயல்ேபால். $கந்த.03968.4
மறக் ெகாடும் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) இரவி அம் பைக அழல் மடுப்பத்
$கந்த.03969.1
துறக்கம் ஆண்டது பட்டிைம
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ெதால்லூ( $கந்த.03969.2
சிறக்கும் இந்நக( ேநாக்கிேய தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
ேதய்ந்து $கந்த.03969.3
ெபாறுக்க அரும்ெபரு நாண்சுடக் கrந்தது ேபாலாம். $கந்த.03969.4
துங்க மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) சூ( பைடத்திடும் அண்டமாத் ெதாைகயுள்
$கந்த.03970.1
ெசங்கதிரத் ெதாைக ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) பணியினால்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03970.2
ெபாங்கு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) சுட( நடாத்தி நின்ெறன்ன இப்புrயில்
$கந்த.03970.3
எங்கும் உற்றன ெசழுமணிச் சிகரம்_ெப.(சிகரம்_ெப.) எண் இலேவ. $கந்த.03970.4
மாண் நிைலப்படும் எழுவைக உலகின் ைவப்பு_ெப.(ைவப்பு_ெப.) என்ன
$கந்த.03971.1
ேவண் நிைலப் ெபரும் சிகrகள் ெசறிந்தன யாண்டும் $கந்த.03971.2

ேகாள் நிைலக் கதி( உடுப்பிற( பதங்களில் குழுமி $கந்த.03971.3
நCண் நிைலத்தலம் பல உள மாடங்கள் நிரந்த. $கந்த.03971.4
நூறு ேயாசைன ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) படு நCட்சியும் நுவலும் $கந்த.03972.1
ஆறு ேயாசைனப் பரைவயும் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஆவணங்கள் $கந்த.03972.2
ஏறு ேத( பr களிறு தானவ( பைட ஈண்டிச் $கந்த.03972.3
ேசறல் ஆயிைட அருைமயால் விசும்பினும் ெசல்லும். $கந்த.03972.4
அடல் மிகுத்திடு தானவ( அகல் இரு விசும்பில் $கந்த.03973.1
கடிதினில் ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மத்திைம காட்டு மாறு
ஒப்ப $கந்த.03973.2
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) கணம் தழுவு சூளிைக மிைச
நிறுவும் $கந்த.03973.3
ெகாடிகள் எற்றிடப் ேபாவன இரவி ெகாய் உைளமா. $கந்த.03973.4
ேமல் உலாவிய படிக மாளிைக சில மின்னா( $கந்த.03974.1
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) தாழ் குழற்கு இடும் அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) ஆவியான்
மைறவ $கந்த.03974.2
சீலம் நCங்கிய_ெப.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அவுண( தம் சீ(த்திகள்
அைனத்தும் $கந்த.03974.3
ேமலேவ அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) பவத்தினுள் ஒடுங்குமாறு என்ன.
$கந்த.03974.4
அணிகுலாய ேகா ேமதகம் மரகதம் ஆரம் $கந்த.03975.1
துணியும் நCலம்_ெப.(நCலம்_ெப.) வச்சிரம் வயிடூrயம் துப்பு $கந்த.03975.2

நணிய_குறி.வி.மு.(நணி_ெப.+அ_பட(.பன்.) பங்கயம் புருடராகம் எனும் நவமா
$கந்த.03975.3
மணிகளால் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மிளி(வன
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் ெபான் மாடம். $கந்த.03975.4
இயல் பைடத்த ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) படிகத்தின் இயன்ற மாளிைக ேமல்
$கந்த.03976.1
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) பைடத்திடு களிமயில் வந்திடப் புைடேய $கந்த.03976.2
கயல் பைடத்த கண்ணிய( புr அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) புைக கலப்ப $கந்த.03976.3
முயல் பைடத்திடு மதியிைனச் சூழ் தரு முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ேபால்.
$கந்த.03976.4
வளன் இயன்றிடு ெசம்மணிப் பளிங்கு மாளிைக ேமல் $கந்த.03977.1
ஒளிறு ெபான் தலத்து அrைவய( வடிமிைசந்து உறுதல் $கந்த.03977.2
ெவளிய ேசயன பங்கயப் ெபாகுட்டின் மீ மிைசேய $கந்த.03977.3
அளி இனங்கள் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) மாந்திேய ைவகும் மாறு அைனய.
$கந்த.03977.4
துய்ய வால் அr புனற்கு இைற மண்ணிேய ெதாகுப்பச் $கந்த.03978.1
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தCயவன் ஊன்கெளாடு அைவ
பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.03978.2
ைமயன் மாதேராடு அவுண(கள் அரம்ைபய( வழங்க $கந்த.03978.3
ெநய் அளாவு உண்டி உண்குவ( மறுசிைக நCக்கி. $கந்த.03978.4
துப்பு உறுத்தன குஞ்சி அம் காைளய( ெதாைகயும் $கந்த.03979.1
ெசப்பு உறுத்து சீறடி மினா( பண்ைணயும்
ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03979.2

ெமய்ப் புறத்து இயல் காட்சியும் கலவியும் ெவறுப்பும் $கந்த.03979.3
எப்புறத்தினும் நிகழ்வன மதன் உலகு இதுேவ. $கந்த.03979.4
பூணும் ஆரமும் கலாபமும் இைழகளும் ெபான் ெசய் $கந்த.03980.1
நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒற்றரால்
பரத்ைதய(_ெப.(பரத்ைதய(_ெப.) பால் பட நல்கிப் $கந்த.03980.2
ேபணி மற்றவ( விலக்கின நயந்தன பிறவும் $கந்த.03980.3
மாணு ைமந்த(கள் ேதறுவான் ஆறுபா(த்து அய(வா(. $கந்த.03980.4
துன்று தானவ( ெதrயலின் மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) பூம் ெதாைடயின் $கந்த.03981.1
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) மாளிைகச் ேசாைலயின் இலஞ்சியின் மலrல்
$கந்த.03981.2
குன்றமால் கrத்து அண்டத்தில் யாழ் முரல் குழுவில் $கந்த.03981.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசன்றன துண(வு ேபால்
அளிகளும் திrயும். $கந்த.03981.4
மாறு இலாத சூ( ஆைணயால் வந்திடும் வசந்தன் $கந்த.03982.1
ஊறு ெதண்கடல் அளவிேய தண்டைல உலவி $கந்த.03982.2
வறு
C மாளிைக நூைழயின் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெதாறும் ெமல்லத் $கந்த.03982.3
ேதறல் வாய் மடுத்ேதா( என அைசந்து ெசன்றிடும் ஆல். $கந்த.03982.4
மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) மீ து அம( மடந்ைதய( தம் உரு வனப்புக் $கந்த.03983.1
கூடேவ புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) அணி
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) காண்பது குறித்துப் $கந்த.03983.2
பாடு ேச( கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) நCட்டிேய பகலவன் பற்றி $கந்த.03983.3
ஆடி நC(ைமயின் ேநாக்கிேய அந்தரத்து எறிவா(. $கந்த.03983.4

வன்ன மாட ேமல் ஆடவ(_ெப.(ஆடவ(_ெப.)
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைம மகளி(_ெப.) $கந்த.03984.1
உன்னி ஊடிேய பங்கி ஈ(த்து அடிகளால் உைதப்பப் $கந்த.03984.2
ெபான்னின் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) அறத் தமது ைக எழிலி உள் ேபாக்கி $கந்த.03984.3
மின்னு வாங்கிேய ஆ(த்தன( குஞ்சிைய வக்கி.
C
$கந்த.03984.4
முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) நதி
ேதாய்ந்த_ெப.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சின் மாளிைக முகட்டின்
$கந்த.03985.1
அழுங்கல் என்பைத உண(கிலா மாதரா( அகல்வான் $கந்த.03985.2
வழங்கு ேகாளுடன் உருமிைனப் பற்றி அம்மைனயும் $கந்த.03985.3
கழங்குமாய் எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடுவ( அலமரக்
கண்கள். $கந்த.03985.4
ஈண்ைட மாளிைக மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.) தம் சிறா( இரங்க $கந்த.03986.1
ஆண்டு மற்று அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ஆடுவான் பற்றி ஆதவன் ேத(
$கந்த.03986.2
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மான் ெதாைக ெகாடுத்தலும்
ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ேபாந்து $கந்த.03986.3
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றிட வாங்கிேய
உதவுவா( ெமல்ல. $கந்த.03986.4
நCடு மாளிைக மிைச வரு மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) ைக நCட்டி $கந்த.03987.1
ஈடு சால் உரும் ஏறுடன் மின் பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைசத்ேத $கந்த.03987.2
ஆடு கிங்கிணி மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஆம் ைமந்தருக்கு அணியா $கந்த.03987.3

ஓடு ெகாண்டைலச் சிறு துகிலாப்
புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) உகப்பா(. $கந்த.03987.4
ெபாங்கு மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேமல் தலத்து இரவி ேபாந் திடலும் $கந்த.03988.1
இங்கு இது ஓ( கனி எனச் சிறா( அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தைன எட்டி
$கந்த.03988.2
அங்ைக பற்றிேய கறித்து அழல் உைறப்ப விட்டு அழுங்கக் $கந்த.03988.3
கங்ைக வாr நC( ஊட்டுவா( கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நற்றாய(. $கந்த.03988.4
கண்டு வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
வரும் புகழ் தம் சிறா( கலுழ $கந்த.03989.1
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.)
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனத்
தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமல்
நிலத்தில்_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) $கந்த.03989.2

வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) வந்தைனப் படுகதி(க் ைகம்மல( வலிந்து $கந்த.03989.3
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) மா(
இரங்கா வைக ெகாடுப்பா(. $கந்த.03989.4
அஞ்சில் ஓதிய( மாளிைக மிைசச் சில( அகல்வான் $கந்த.03990.1
விஞ்சு ேதவைர விளித்தலும் ெமய்யுறன்
மற்றுப்ப_குைற.எச்.(மறுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.03990.2
வஞ்ச( வஞ்ச( என்று அரற்றி அவ்வானவ(
இைசய_குைற.எச்.(இைச_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.03990.3

நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) சிறாருடன் ஆடுதும் என்ப( நண்ணின(க்கு. $கந்த.03990.4
ெபாருளில் மாளிைகப் படிற்றிய( புணவ( என்று உன்னி $கந்த.03991.1
வரவும் அஞ்சுவ( வராைமயும் அஞ்சுவ( மடவா( $கந்த.03991.2
கரவின் ேமவுதல் அவுண(கள் காண்ப( ெகால் என்றும் $கந்த.03991.3
ெவருவுகின்றன( என் ெசய்வா(_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ(_பட(.பன்.)
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெநறிப் பட(வா(. $கந்த.03991.4
ேமல் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) தனின் மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.) சிறா( விடாது
இரங்க $கந்த.03992.1
ஊனம் இல் கதி( ேத(வர அவைர ஆண்டு உய்த்து $கந்த.03992.2
வானகம் தனில் சில்லிைட ேயகி நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) மகைவப் $கந்த.03992.3
பானுவந்து நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) தருக என விடுக்குந( பலரால். $கந்த.03992.4
கலதி ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அவுண( தம்
மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) கால் வருடிச் $கந்த.03993.1
சிலதியா( என வணங்கிேனா( ஏவல் ெசய் கிற்பா( $கந்த.03993.2
சலதியா( தரும் உலகேமல் ெதr குறில் தவேம $கந்த.03993.3
அலதி யாவுள ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு
உதவ நின்றனேவ. $கந்த.03993.4
ஐந்து ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தருக்களும் மணியும்
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஆவும் $கந்த.03994.1
நந்தும் அம்புய நிதியமும் பிறவும் இந் நகrன் $கந்த.03994.2
ைமந்த( மாத(கள் இருந்துழி இருந்துழி
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03994.3

சிந்ைத தன்னிைட ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஆங்கு உதவிேய திrயும். $கந்த.03994.4
மீ து ேபாகிய மாளிைகக் காப்பினுள் ேமவும் $கந்த.03995.1
மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெநறிச் ெசல்லுேவா( சில( தைம
வலித்ேத $கந்த.03995.2
காதலால் பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சில( முைற முைற
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.03995.3
ேபாதிரால் என விடுப்ப( பின் அசமுகி ேபால்வா(. $கந்த.03995.4
ேமதாவி ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கதி(
ெவய்யவைன ெவம்சூ( $கந்த.03996.1
ேசய்தான் வலிந்து சிைற ெசய்திடலின் முன்ன $கந்த.03996.2
ேமதாம் இனம் ெகால் என எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) என்று ஊழ் $கந்த.03996.3
வாதாய் அனங்கள் ெதாறும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) இன்ேற. $கந்த.03996.4
ேதசு உற்ற மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) உைற சீப்ப வரு காேலான் $கந்த.03997.1
வாசப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கலைவ வா(புணr ெகாண்கன்_ெப.(ெகாண்கன்_ெப.)
$கந்த.03997.2
வசப்
C புல(த்தியிட விண்_ெப.(விண்_ெப.)
படரும்_ெப.எச்.(பட(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெவய்ேயான் $கந்த.03997.3
ஆசுற்ற தானவ( அம(ந்து_வி.எச்.(அம(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவண்
இருந்தா(. $கந்த.03997.4

பால் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மிைசப் பதுைம தன்ைன
$கந்த.03998.1
மால் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கண்துயிலும்
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) இது என்ன $கந்த.03998.2
ேமல் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நுண் பளித
ேமனிலம் அதன் கண் $கந்த.03998.3
சூல் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கா( எழிலி
மின்னின் ஒடு துஞ்சும். $கந்த.03998.4
குழலின் ஓைதயும் எழால்களின் ஓைதயும் குறிக்கும் $கந்த.03999.1
வழுவில் ேகாட்ெடாடு காகள ஓைதயும் மற்ைற $கந்த.03999.2
முழவின் ஓைதயும் பாடுந( ஓைதயும் முடிவில் $கந்த.03999.3
விழவின் ஓைதயும் ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைர ஓைதயின் மிகுமால்.
$கந்த.03999.4
மதன் இழுக்கு உறு ைமந்தரும் மாதரும் வனமா $கந்த.04000.1
மதன் இழுக்கிய வதியில்
C
வசும்_ெப.எச்.(வ
C
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
C
வண் கலைவ $கந்த.04000.2
பதன் இழுக்கு உறச் ேசதம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) பலவும்
$கந்த.04000.3
பதன் இழுக்கியவாம் தினம் புைனந் ெதறி பணிகள். $கந்த.04000.4
அளப்பில் ேவட்ைக அங்கு ஒருவ( கண்
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்று அதைன $கந்த.04001.1
ெவளிப் படுக்கில( ெமலிதலும் குறிகேள விளம்ப $கந்த.04001.2

ஒளிப்பது என் உளம் பக( என ஆற்றலா துைடந்து $கந்த.04001.3
கிளிப் ெபைடக்கு இருந்து ஒருசில மடந்ைதய( கிளப்பா(. $கந்த.04001.4
குருைள_ெப.(குருைள_ெப.) மான்
பிணித்து_வி.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.)
சிறா( ஊ(ந்திடும் ெகாடித்ேத( $கந்த.04002.1
உருைள ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெபாைன மணித்தலம் கவ(ந்து
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறுவ $கந்த.04002.2
ெவருளின் மாக்கைள ெவறுப்பது என் முனிவரும் விைழவா( $கந்த.04002.3
ெபாருளின் ஆைசைய நCங்கின( யாவேர புவியில். $கந்த.04002.4
விைழவு மாற்றிய தவத்தினேரனும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ெவறுக்ைக
$கந்த.04003.1
ெமாழியிேனாrனும் அவுணராகத் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) முயல்வா( $கந்த.04003.2
ஒழியும் ஏைனய( ெசய்ைகைய உைரப்பது என் உலகில் $கந்த.04003.3
கழி ெபரும் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ேநாற்றவேர இது காண்பா(. $கந்த.04003.4
குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) மதிக் கிம்புr மருப்புைடக்
ெகாண்மூ $கந்த.04004.1
விழும்_ெப.எச்.(விழு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எனச் ெசாrது ஆன நC(
ஆறு ேபால் ஏகி $கந்த.04004.2
மழைல ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சிறா( ஆவணத்து ஆடும் வண் சுண்ணப்
$கந்த.04004.3
புழுதி ஈண்டலின் வறப்ப வான்_ெப.(வான்_ெப.) கங்ைகயும் புலர. $கந்த.04004.4
கங்ைக யூண் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ஆகவும் தூய ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.04005.1

அங்கண் மா நக(ப் பrசனம் ஆடவும் அைணந்து $கந்த.04005.2
துங்க ேமல்நிைல மாளிைக ஆவணம் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $கந்த.04005.3
எங்கும் வாவியும் ெபாய்ைகயும் பிறவும் ஆய் ஈண்டும். $கந்த.04005.4
வில் இயற்றுேவா( வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) பைட இயற்றுேவா( ேவறு ஆம்
$கந்த.04006.1
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் பைட உள்ளவும் இயற்று ேவா( இகலான்
$கந்த.04006.2
மல் இயற்றுேவா( மாயம் அது இயற்றுேவா( மனுவின் $கந்த.04006.3
ெசால் இயற்றுேவா( கண் உறு புலம் ெதாறும் ெதாகும் ஆல். $கந்த.04006.4
நாடி ேமல் எழத் தைச இலாது உலறிேய நைரயாய்க் $கந்த.04007.1
ேகாடுபற்றி மூத்து அைசந்திடு ேவாைரயும் கூற்றால் $கந்த.04007.2
வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
ேவாைரயும் பிணி உழப்ேபாைரயும் மிடியால் $கந்த.04007.3
வாடுேவாைரயும் கண்டிலம் இது தவ வலிேய. $கந்த.04007.4
கன்னல் மாண் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) வால் அைள ெசய் கடும் ேதறல் $கந்த.04008.1
துன்னு தCயபால் அளக்க(தம் ேப( உருச் சுருக்கி $கந்த.04008.2
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ஆைணயால் இந்நக(மைன ெதாறும் மருவிப்
$கந்த.04008.3
பல்ெநடும் குளன் ஆகிேய தனித்தனி பயில்வ. $கந்த.04008.4
அட்ட ேதறலும் அடாது அைம ேதறலும் அருந்திப் $கந்த.04009.1
பட்டு வா( துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) கீ றிேய தம்ெமாடு
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04009.2
விட்ட நாணின் ஓ( ஒருசில மடந்ைதய( வியன் ைக $கந்த.04009.3

ெகாட்டி யாவரும் விைழ உறக் குரைவ_ெப.(குரைவ_ெப.) ஆட்டு அய(வா(.
$கந்த.04009.4
திலக வாண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) மாத(_ெப.(மாத(_ெப.)
ஆடவ(_ெப.(ஆடவ(_ெப.) சிறு வைரயின் $கந்த.04010.1
அலகிலா முைற புைனதலின்
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணிந்து அகற்றும்
$கந்த.04010.2
இலகு பூண் துகின் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) கந்தம் பிற ஈண்டி $கந்த.04010.3
உலகில் விண்_ெப.(விண்_ெப.) நக( எனச்
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆவணம் உறுேம. $கந்த.04010.4
ெகாய்து_வி.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அல(ந்த பூ நித்தில
மணியுடன் ெகாழித்துப் $கந்த.04011.1
ெபாய்தல் ஆடுவா( முற்றிலால் எற்று ெபான் பூழி $கந்த.04011.2
எய்தல் ஆனது இந் நக( அளேவா கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இகந்து $கந்த.04011.3
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) அம் கைரக் கானைல
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமல் நிமிரும்.
$கந்த.04011.4
சுந்தரம் ெகழு ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மல(களால் ெதாடுத்த $கந்த.04012.1
கந்துகங்கைளச் சிறுவ(கள் கரங்களின் ஏந்தி $கந்த.04012.2
அந்தரம் புக எறிதலும் ஆங்ஙனம் ஏகி $கந்த.04012.3
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழுமால்
C
இரு கதி( வழுக்கி
வழ்வன
C
ேபால். $கந்த.04012.4
கழக மீ து முன் ேபாந்திட முதுகணக் காய( $கந்த.04013.1

குழகு ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சிறா( தனித்தனி
வந்தன(_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ(_பட(.பன்.) குறுகிப்
$கந்த.04013.2
பழகு கற்பின் நூல் பயின்றன( மாைலயில் பட்ட $கந்த.04013.3
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ேச( மதிப்பின் எழு கணங்கள் ெமாய்த்து அைனயா(.
$கந்த.04013.4
கள்ளின் ஆற்றலால் களிப்பவ( ேதறைலக் கரத்தில் $கந்த.04014.1
கிள்ைள_ெப.(கிள்ைள_ெப.) ஆணினுக்கு ஊட்டிேய காம ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
கிள(த்தி $கந்த.04014.2
உள்ளம் ஓடிய ேசவலும் இரங்க ஓதிமத்துப் $கந்த.04014.3
புள்ளின் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பைட மீ மிைச கலந்திடப் புண(ப்பா(.
$கந்த.04014.4
உரத்தின் முன்னேர ெவௗவி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஈட்டிய உம்ப( $கந்த.04015.1
சிரத்தின் மா முடித் திருமணி பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிலவ( $கந்த.04015.2
அரத்த ேமய தம் பங்கியில் பஞ்சியில் அழுத்தும் $கந்த.04015.3
பரத்ைத_ெப.(பரத்ைத_ெப.) மாரடிப் பாதுைக அணி ெபறப் பதிப்பா(. $கந்த.04015.4
ேதவி மா( பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) வருந்தவும் அைனய( பால் ேசரா(
$கந்த.04016.1
ஆவி ேபாவது நிைனகில( ஆகிேய அயலா( $கந்த.04016.2
பாைவமா( தைம ெவஃகிேய பட்டிைம ெநறியான் $கந்த.04016.3
ேமவு வா( சில( காண்பேத இதுவும் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) விழிேய.
$கந்த.04016.4

ெநருக்கு பூண் முைல_ெப.(முைல_ெப.) இயக்க( தம்
மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.) ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) $கந்த.04017.1
உருக்கு ேமருைட அமர( தம் மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.) உளத்தின்
$கந்த.04017.2
இரக்கம் நCங்கிய_ெப.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அவுண(தம்
மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.) ஏைன $கந்த.04017.3
அரக்க( மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.) கணிைக_ெப.(கணிைக_ெப.)
மங்ைகய(களாய் அம(வா(. $கந்த.04017.4
கந்தம் ஆன பல் களபமும் சுண்ணமும் கமழும் $கந்த.04018.1
பந்து_ெப.(பந்து_ெப.) மாைலயும் சிவிறி நCெராடு பரத்ைதய(கள் $கந்த.04018.2
ைமந்தேராடு எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடல் யா(
உளத்ைதயும் மயக்கும்_ெப.எச்.(மயக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.04018.3
இந்த வதி
C ெகால் உருவு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அநங்கன் வற்றிருத்தல்.
C
$கந்த.04018.4
ெபான்னின் அன்னமும் பதும ராகம் புைர புறவும் $கந்த.04019.1
ெசந்நலம் கிள( மஞ்ைஞயும் சாrைகத் திறனும் $கந்த.04019.2
பல் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) ெகழு புள்ளினம் இைனயன பலவும் $கந்த.04019.3
இன்ன ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நக( மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.)
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) ெதாறும் இருப்ப. $கந்த.04019.4
பண்டு ேவட்டவ( பின் முைறப் பாைவய( பrவில் $கந்த.04020.1
கண்டு பின்வைர மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.) கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) அது
இயற்றிக் $கந்த.04020.2

ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இல்வழிப்
பரத்ைதய(_ெப.(பரத்ைதய(_ெப.) கணிைகய(_ெப.(கணிைகய(_ெப.) குழாத்துள்
$கந்த.04020.3
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பூ உறு தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடவ(_ெப.(ஆடவ(_ெப.)
மணப்பா(. $கந்த.04020.4
தக்க ெமல்லடிப் பrபுரம் முழவுறத் தனமா $கந்த.04021.1
மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) தாளங்கள்
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
புள்_ெப.(புள்_ெப.) இைச விரவ $கந்த.04021.2
இக்கு ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) அைவ காணிய பூந்துகில் எழினி $கந்த.04021.3
பக்க நCக்கிேய ைமந்தேராடு ஆடுவா( பலேர. $கந்த.04021.4
பாட்டு அைமந்திடும் காைளய( அணிநலம் பாரா $கந்த.04022.1
ேவட்டு மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சில( தமது
ெமய் விள(ப்பக் $கந்த.04022.2
கூட்டம்_ெப.(கூட்டம்_ெப.) உன்னிேய பல் நிறக் கலைவயும் குைழத்துத்
$கந்த.04022.3
தCட்டுவா( அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) உருவிைன வியன் கிழி திருத்தி.
$கந்த.04022.4
சுற்று விட்டல( தா(_ெப.(தா(_ெப.) உைட வயவ( ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
உருவில் $கந்த.04023.1
பற்று விட்டு உடன் உளத்ைதயும் விட்டு ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பா(ப்ைபப்
$கந்த.04023.2

ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விட்டிலாப்
ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) தழC இத் துய(
ேபசி_வி.எச்.(ேபசு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04023.3
ஒற்று விட்டன( ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சில( ஆறு
பா(த்து_வி.எச்.(பா(_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழல்வா(. $கந்த.04023.4
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாண் கைர நனவின்
எக்காலமும் அகத்தில் $கந்த.04024.1
புகன்று மட்டித்த ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முைலச் சாந்ெதாடும் புல(வா(
$கந்த.04024.2
பகன்ைற_ெப.(பகன்ைற_ெப.) ேபால் முரல் சிலம்படிப் பாைவய(
பல்ேலா(_ெப.(பல்ேலா(_ெப.) $கந்த.04024.3
முகன் தனில் கருமணிகளில் ெசாrதர முத்தம். $கந்த.04024.4
மங்ைகமா( சில( ஆடவ(_ெப.(ஆடவ(_ெப.) தம்ெமாடு மாடத் $கந்த.04025.1
துங்க ேமல் நிலத்திைடப் படு ேசக்ைகயில்
துன்னி_வி.எச்.(துன்னு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04025.2
ெவம்கண் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இதழ் ேவறு பட்டு அணிமுகம் விய(ப்பக்
$கந்த.04025.3
கங்குல் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) உண(கில( விைழெவாடு
கலப்பா(. $கந்த.04025.4
மறிெகாள் ேசாrநC( பலியுடன்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) மல(
தூய் $கந்த.04026.1
இைற ெகாள் இல்லிைடத் ெதய்வதம் வழிபடல் இயற்றிப் $கந்த.04026.2
பைறகள் தங்க அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கடவுைள ஆற்று உறப் படுத்தி
$கந்த.04026.3

ெவறி அய(ந்து நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடுவ(
அளப்பில( மின்னா(. $கந்த.04026.4
அலங்கல் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) விழி மாதரும் ைமந்தரும்
அம(ந்த_ெப.எச்.(அம(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04027.1
ெபாலங்ெகாள் மாட ேமல் ஆடுறு ெபரும் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ெபாலிவ
$கந்த.04027.2
மலங்கு சூழ்தரு ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைரப் புணrயில் ைவகும்
$கந்த.04027.3
கலங்கள் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூம்பு எனக்
காட்டிய அன்ேற. $கந்த.04027.4
புரைச ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கr புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ேத( ெபாரு பைடத்
தைலவ( $கந்த.04028.1
பrசனங்களாம் ேதாரண( வாதுவ( பரவ $கந்த.04028.2
முரசேம முதல் இயம் எலாம் முன்னேர
முழங்க_குைற.எச்.(முழங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.04028.3
அரச ேவழ மா எண்ணில ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடவ. $கந்த.04028.4
கள் உைறத்திடு மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அம் பங்கிய( கமஞ்சூல் $கந்த.04029.1
வள் உைறப் புயன் ேமனிய( ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சில( வா( வில் $கந்த.04029.2
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) உைறப் பைட பிறவினில் கவr தூங்கு உறுத்துத்
$கந்த.04029.3
தள்ளு தற்கரும் வயமுரசு அைறய முன் சா(வா(. $கந்த.04029.4
அறுகு ெவம்புலி வலியுைட மடங்கல் மான் ஆமாச் $கந்த.04030.1

சிறுகு கண் உைடக் கrமைர இரைல இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திறத்தில்
$கந்த.04030.2
குறுகு மாக்கைளப் படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அவற்று
ஊன் வைகக் குவால்கள் $கந்த.04030.3
மறுகுளா( ெபறப் பண்டி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அளப்பிேலா( வருவா(. $கந்த.04030.4
மஞ்சு உலா வரு சிகrயும் சூளிைக வைரப்பும் $கந்த.04031.1
விஞ்சு ேமல் நில அடுக்கமும் ேசாைலயும் ெவற்பும் $கந்த.04031.2
சஞ்சrக மா( ஓைடயும் வாவியும் தடமும் $கந்த.04031.3
எஞ்சல் இல்லேதா( மாடங்கள் எங்கணும் உளேவ. $கந்த.04031.4
எற்றி முன் ெசலும் முரசின( கம்மிய( எல்லில் $கந்த.04032.1
பற்று தCபிைகச் சுடrன( மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) தாழ் பைடய( $கந்த.04032.2
ஒற்ைற முக்குைட இரு புைடக் கவrய( உலப்பில் $கந்த.04032.3
ெகாற்ற வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
ஈண்டு அளப்பிேலா(
வந்தன(_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ(_பட(.பன்.) குலவி.
$கந்த.04032.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) பைடத்திடு தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) எனும் மேகந்திர மலிேச(
$கந்த.04033.1
எண் பைடத்த கண் இரண்டின( காணுதல் எளிேதா $கந்த.04033.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) பைடத்தவற்கு
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) அைமயுேமா மிகவும்
$கந்த.04033.3
கண் பைடத்தவற்கு அன்றிேய கண்டிடல் ஆேமா. $கந்த.04033.4

வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் கட்புலம் ெகாண்டவேரனும் மற்று இவ்வூ(
$கந்த.04034.1
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இத்திரு ேநாக்கினும்
அளத்தல் ேம வருேமா $கந்த.04034.2
வரும் புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) குழு ைவகலும் பருகினும் அதனால் $கந்த.04034.3
ெபரும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கடலானது முடிவு ெபற்றிடுேமா. $கந்த.04034.4
கழியும் இந் நக( ஆக்கேமா கைர இலா இவற்றுள் $கந்த.04035.1
விழிகள் எண் இல ெபற்றுளா( தாம்
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவறுக்ைக $கந்த.04035.2
ெமாழிவ( என்னினும் நாவது ஒன்றான் முடிந்திடுேமா $கந்த.04035.3
அழிவில் ஆயிர ேகாடி நாப் ெபறுவேரல் அைறவா(. $கந்த.04035.4
வாழ்வின் ேமதகு மேகந்திரப் ெபருமித வளத்ைதத் $கந்த.04036.1
தாழ்விலா ெநறி கண்டன( தாலு எண் இலவால் $கந்த.04036.2
சூழ்வின் நாடிேய பகrனும் ெமய் எலாம் துைதயக் $கந்த.04036.3
ேகள்வி மூலங்கள் இல்லவ( எங்ஙனம் ேகட்பா(. $கந்த.04036.4
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) பதினாயிரம் ேகாடி நா_ெப.(நா_ெப.) அளவில்
$கந்த.04037.1
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) விழி ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆயிரம் ெசவிகள்
$கந்த.04037.2
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) புந்தி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளா(க்கு அல்லது
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வகன்சீ( $கந்த.04037.3

ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) உகம் கண்டு
ேத(ந்து_வி.எச்.(ேத(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரப்பினும் அடங்கா.
$கந்த.04037.4
ெபாய்த்தல்_ெதா.ெப.(ெபாய்_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) இன்றிேய இந் நக(த்
திருைவ ஐம் புலத்தும் $கந்த.04038.1
துய்த்தல்_ெதா.ெப.(துய்_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) முன்னிேய விைழந்து ெகால்
ேநாற்றிடும் ெதாட(பால் $கந்த.04038.2
பத்து நூறுடன் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேகாடியாப்
பகரும்_ெப.எச்.(பக(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04038.3
இத்ெதாைக சிரம்
ெகாண்டன(_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ(_பட(.பன்.)
ஈண்டு உளா( எவரும். $கந்த.04038.4
முன்னவ(க்கு முன் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அறுமுக
முதல்வன் $கந்த.04039.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அருள் திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ஒல்ைலயில் ேப( உருச் சைமந்ேத $கந்த.04039.2
இந் நக(த் திரு யாைவயும் காண்குவன் இன்ேன $கந்த.04039.3
ஒன்னல(க்கு எைனக் காட்டுதல் தகாது என ஒழிந்ேதன். $கந்த.04039.4
இைனத்த வாகிய ெபருவளம் எல்ைலயின்றி இவற்ைற $கந்த.04040.1
மனத்தில் நாடினும் பல பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல் மனக்கு
$கந்த.04040.2
நுனித்து நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று ஆய்ந்து இைவ முழுவதும்
ேநாக்க_குைற.எச்.(ேநாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.04040.3
நிைனத்துேளன் எனின் இங்கு இது ெபாழுதினில் நிரம்பா. $கந்த.04040.4

அம்புய ஆசனன் ெதளிகிலா அருமைற முதைலக் $கந்த.04041.1
கும்ப மா முனிக்கு உதவிேய ெமய் அருள்
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04041.2
எம்பிரான் பணி புrகிலாது இந்நக( இரும் சீ( $கந்த.04041.3
நம்பி நாடிேய ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாணிப்பது
நலேனா. $கந்த.04041.4
என்று முன்னிேய அறுமுகன் தூதுவன் இமயக் $கந்த.04042.1
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) அன்ன கீ ழ்த் திைச முதல் ேகாபுரக்
குடுமி_ெப.(குடுமி_ெப.) $கந்த.04042.2
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மா நக( வளம்_ெப.(வளம்_ெப.)
சில ேநாக்கிேய ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சீ( $கந்த.04042.3
துன்று சூ( உைற திரு நக( அைடவது துணிந்தான். $கந்த.04042.4
வைனந்த மாளிைக ஒளியினில் இைடப்படு மறுகில் $கந்த.04043.1
கைனந்து ெசற்றிேய பrசனம் பரவுதல்_ெதா.ெப.(பரவு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
காணா $கந்த.04043.2
நிைநந்த_ெப.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சூழ்ச்சியான் கீ ழ்த்திைசச்
சிகrைய நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04043.3
நனந்தைலப்பட நகரத்து விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைட நடந்தான். $கந்த.04043.4
வான மா ெநறி நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.)
மைறகளின் துணிபாம் $கந்த.04044.1
ஞான நாயக அறுமுகன் அருள் ெகாடு நடந்து $கந்த.04044.2
தூ நிலா உமிழ் எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) உைடச் சூ( முதல் சுதனாம் $கந்த.04044.3
பானு ேகாபனது உைறயுைள எய்தினன் பா(த்தான். $கந்த.04044.4

பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசம் சுட(ப் பrதிையப்
பற்றிேனான் உைறயுள் $கந்த.04045.1
ஏந்தல் காணுறCஇ விம்மிதப் பட்டு அவண் இகந்து $கந்த.04045.2
காந்து கண் உைட அங்கி மா முகன் நக(
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04045.3
ேசந்த ெமய்யுைட ஆடகன் உைறயுளும் தC(ந்தான். $கந்த.04045.4
உச்சிைய இரண்டு இருபது கரதலம் உைடய $கந்த.04046.1
வச்சிரப் ெபரு ெமாய்ம்பிேனான் மாளிைக வைரப்பும் $கந்த.04046.2
அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ெசனத் தணந்து ஏகி மூவாயிரவ(
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04046.3
எச்சம் எய்திய ைமந்த( தம் இருக்ைகயும் இகந்தான். $கந்த.04046.4
உrய மந்திரத் துைணவrல் தைலைம
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04047.1
தரும ேகாபன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) கடிமைனச் சிகரம்_ெப.(சிகரம்_ெப.) ேமல்
தங்கிச் $கந்த.04047.2
சுரரும் வாசவன் மதைலயும் அவுண(கள் சுற்றப் $கந்த.04047.3
பrவு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம( சிைறக்களம்
நாடிேய பா(த்தான். $கந்த.04047.4
கைற அடித்ெதாைக பிrதலும் கயமுனி கவ(ந்து $கந்த.04048.1
மைற இடத்தினில் ேவட்டுவ( உய்ப்ப ைவகுவ ேபால் $கந்த.04048.2
ெபாைற உைடத் துய( இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ேபாந்த பின்
புல்லா(_ெப.(புல்லா(_ெப.) $கந்த.04048.3

சிைறயில் உற்றவ( ெசய்ைகயில் சிறிது உைர ெசய்வாம். $கந்த.04048.4
பரஞ் சுட( ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கைண
படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாயலில் $கந்த.04049.1
வரும் சசி அைனயேதா( வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) சசி
$கந்த.04049.2
தரும் சிறு குமரனாம் சயந்தன் அவ்விைட $கந்த.04049.3
அரும் சிைற இருந்தனன் அமர( தம்ெமாடும். $கந்த.04049.4
வாலிதாம் அமர( சூழ் ைவப்பில் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) $கந்த.04050.1
ேகாலம் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தனிக் குமரன்
ைவகுதல் $கந்த.04050.2
ேமைல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அமுது எழும் ேவைல தன்னிைட $கந்த.04050.3
நCலமா முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) உைற நC(ைம ேபாலுேம. $கந்த.04050.4
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) புைர அவுண( சூழ் ைவப்பில் வால் ஒளி $கந்த.04051.1
தழுவிய_ெப.எச்.(தழுவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அமரருள் சயந்தன்
ேமயினான் $கந்த.04051.2
கழிதரு பணிபல கவரச் ேசா( தரும் $கந்த.04051.3
முழுமதி அதன் இைட முயல் உற்று என்னேவ. $கந்த.04051.4
ெவன்றி வில் இயற்றிய விஞ்ைச நC(ைமயால் $கந்த.04052.1
கன்றிய கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) எனக் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) சாைலயில்
$கந்த.04052.2
ெபான் திகழ் வல்லிகள் பூண்டு பற்பகல் $கந்த.04052.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) துைணத் தாள்களில் தழும்பு ேச(ந்துளான். $கந்த.04052.4

இயற்படு மானமும் இகலும் நாணமும் $கந்த.04053.1
அயல்பட ெவம்பழி அனல் அம் சுற்றிட $கந்த.04053.2
உயி(ப்பு எனும் ஓைத நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி(
அைலத்திடத் $கந்த.04053.3
துய(ப் ெபரும் பரைவ ஊடு அழுந்திச் ேசாருவான். $கந்த.04053.4
அண்டரும் சிைறயினால் வடும்
C
அல்லேதல் $கந்த.04054.1
எண்டரு முகம்பல இடருள் மூழ்கலின் $கந்த.04054.2
மண்டு ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பழி அற வலிது துஞ்சுமால் $கந்த.04054.3
உண்ட நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அமுதினால் அைவ ஒழிந்துளான். $கந்த.04054.4
தணிப்பரும் ெவம்சினத் தகுவ( மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) $கந்த.04055.1
பணிப்படு சிைறக்களம் பட்டுத் தம் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) $கந்த.04055.2
துணிப்புறு ேவா( எனத் துய( ெகாண்ேடா( கணம் $கந்த.04055.3
கணிப்பரு முகங்களாக் கழித்து ைவகுவான். $கந்த.04055.4
ேதவியல் மரகதம் ெதளித்துத் தCட்டிய $கந்த.04056.1
ஓவிய உருவ மா சுண்ட தன்ைமயான் $கந்த.04056.2
ஆவி அம் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அறாது அமரும் காவியம் $கந்த.04056.3
பூவியல் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ெதாைட
புல(ந்த_ெப.எச்.(புல(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதயான். $கந்த.04056.4
வியன் உகம் நூறுடன் மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) எட்டினுள் $கந்த.04057.1
இயல் உறு சிறுவைர எனினும் துஞ்சுேமல் $கந்த.04057.2
மயல் சிறிது அகலுமால் மரபின் ைவகலும் $கந்த.04057.3

துயில்கிலன் ஆதலால் அறாத துன்பினான். $கந்த.04057.4
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) அழி துன்பிைட
நCட_குைற.எச்.(நCடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ைவகலில் $கந்த.04058.1
துஞ்சலன் வலிது உயி( துறப்பு மாற்றலன் $கந்த.04058.2
எஞ்சும் ஓ( இைறவைர இைமயும் கூட்டலன் $கந்த.04058.3
விஞ்சிய தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) துய( விைளக்குமாம் ெகாேலா. $கந்த.04058.4
இலங்கிய மரகதத்து இயன்று ெபான் குலாய் $கந்த.04059.1
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கிள( தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.)
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெதாறும்
$கந்த.04059.2
சலம் ெகழும் அவுண(கள் தைமக் கண்டு அஞ்சிேய $கந்த.04059.3
கலங்கினன் உய்வைக யாதும் காண்கிலான். $கந்த.04059.4
சுந்தர மரகதத் தனது ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) உரு $கந்த.04060.1
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) துய( உழத்தலின் ெவய்து உயி(ப்பு என $கந்த.04060.2
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு புைக பட
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கண் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
$கந்த.04060.3
சிந்திட உடனுடன் நிகழத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல்.
$கந்த.04060.4
முழுது உறு தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) துய( முன்னி முன்னிேய $கந்த.04061.1
இழுைதய( அவுணரும் இரங்க ஏங்கு உறா $கந்த.04061.2
அழுதிடும் காப்பிேனா( அச்சம் ெசய்தலும் $கந்த.04061.3

பழுது ெகால் என்று வாய் ெபாத்தும் பாணியால். $கந்த.04061.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) சசிெயாடும்
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சூழல் ேபாய்த் $கந்த.04062.1
தந்தன( பற்றின( தம( எனச் சில( $கந்த.04062.2
முந்து உறு காவேலா( ெமாழிந்த ெபாய் உைர $கந்த.04062.3
அந்தம் அது அைடயும்_ெப.எச்.(அைட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முன்
அய(ந்து வழுேம.
C
$கந்த.04062.4
ஐந்தரு நCழைல
நிைனக்கும்_ெப.எச்.(நிைன_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆய் மல( $கந்த.04063.1
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
பள்ளிைய_ெப.(பள்ளி_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) உன்னும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) எனப்
$கந்த.04063.2
புந்திெகாள் மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.) புண(ப்ைப உட் ெகாளும் $கந்த.04063.3
இந்திரப் ெபருவளம் எண்ணிச் ேசாருேம. $கந்த.04063.4
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இைண இல்லேதா( தருவின் நCழலுள் $கந்த.04064.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) துய்த்தி
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) நாளும் இன்புறும் $கந்த.04064.2
ெபான் நக( பூழியாய்ப் ேபாம் ெகாேலா எனா $கந்த.04064.3
உன்னிடும் ெதான்ைம ேபால் உறுவது என்ெறனும். $கந்த.04064.4
ஈண்ைடயில் அவுண( ேகான் ஏவத் தாைனகள் $கந்த.04065.1
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) ெதாட( துறக்கம் ேமல்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாடிேய $கந்த.04065.2

காண்தகு தம் உருக் கரந்து ேபாயினா( $கந்த.04065.3
யாண்ைடயேரா எைம ஈன்றுளா( எனும். $கந்த.04065.4
ஏயின துறக்க நாடு இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெதால்ைல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கந்த.04066.1
தாெயாடு பயந்துள தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) பாரகம் $கந்த.04066.2
ேபாயினன் எனச் சில( புகலக்
ேகட்டனன்_வி.மு.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
$கந்த.04066.3
ஆயிைடப் புகுந்தன அறிகிேலன் எனும். $கந்த.04066.4
அண்டகள் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சில( அய(வு கூற உட் $கந்த.04067.1
ெகாண்டன(_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ(_பட(.பன்.)
ஏகின( குறுகி எந்ைதையக் $கந்த.04067.2
கண்டனேர ெகாேலா கரந்துளா( ெகாேலா $கந்த.04067.3
விண்டனேர ெகாேலா விைளவு எேனா எனும். $கந்த.04067.4
சீகரம் மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) சூ( ெசயி(த்துச் ெசய்திடும் $கந்த.04068.1
ஆகுலம் முழுவதும் அைறய அம்ைம ஓ( $கந்த.04068.2
பாகமது உைடய நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) பரமன் மால் வைரக்கு $கந்த.04068.3
ஏகினேன ெகாேலா எந்ைத என்றிடும். $கந்த.04068.4
ெபாருந்தல( கண் உறாப் ெபாருட்டுத் தம் உருக் $கந்த.04069.1
கரந்தனேரா வழC இக் குரவ( கள்வ( பால் $கந்த.04069.2
ெபாருந்தினேர ெகாேலா புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) எங்குமாய்த் $கந்த.04069.3
திrந்தனேர ெகாேலா ெதளிகிேலன் எனும். $கந்த.04069.4

மாண் கிள( சூர பன் மாவின் ஏவலால் $கந்த.04070.1
ஏண் கிள( அவுண(கள் யாையத் தந்ைதைய $கந்த.04070.2
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ெகாடு
பிணித்து_வி.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவண் நல்கப் ேபாயினா(
$கந்த.04070.3
காண்கிலேர ெகாேலா கரந்த வாறு எனும். $கந்த.04070.4
அன்புைட அம்மைன அத்தன் ஈங்கு இவ( $கந்த.04071.1
வன்புைட அவுண(கள் வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) காண்பேரல் $கந்த.04071.2
துன்புைட மனத்தராய் துளங்கி ஏங்கிேய $கந்த.04071.3
என்படுவா( ெகாேலா அறிகிேலன் எனும். $கந்த.04071.4
ெபான் நக( கrந்ததும் புதல்வன்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று $கந்த.04072.1
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.) இம் முது நக(த்
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தானவ( $கந்த.04072.2
துன்னரும் சிைற இடு துயரும் ேகட்ட பின் $கந்த.04072.3
என் நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரங்குேமா ஈன்ற
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) எனும். $கந்த.04072.4
பல் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மாையகள்
பயின்ற_ெப.எச்.(பயில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தானவ( $கந்த.04073.1
அன்ைனெயாடு அத்தைன ஆய்ந்து பற்றி என் $கந்த.04073.2
முன்னுறக் காண்தகு முைறயின் உய்ப்பினும் $கந்த.04073.3
என் உயி( பின்னரும் இருக்கும் ெகால் எனும். $கந்த.04073.4

ஆற்ற அரும் ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உள் அழுந்தும்
பான்ைமயான் $கந்த.04074.1
ேமல் திகழ் பரம் சுட( விமல( ேபாற்றிேய $கந்த.04074.2
ேநாற்றன( முத்தியின் நுைழகு உற்றா( ெகாேலா $கந்த.04074.3
ேபற்றின( இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால் பிறந்தது
இல் எனும். $கந்த.04074.4
தCம்_ெப.அ.(தCம்_ெப.அ.) கதி(ப் பைகெயாடு ெசரு
முயன்ற_ெப.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$கந்த.04075.1
தாங்கி என் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழித் தம்
தம் இயற்றிட $கந்த.04075.2
ஆங்கனம் வழ்ந்ததால்
C
அதற்கு ேமற்பட $கந்த.04075.3
யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.) ெசன்றது ெகாேலா யாைன_ெப.(யாைன_ெப.)
என்றிடும். $கந்த.04075.4
பிறப்பு உறு ைவகைலத் ெதாட்டுப் பின்னேர $கந்த.04076.1
இறப்பு உறு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வைர யாவ(க்கு
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $கந்த.04076.2
உறப்படு துய்ப்பு எலாம் ஊழின் ஊற்றமால் $கந்த.04076.3
ெவறுப்பது என் அவுணைர விைனயிேனன் எனும். $கந்த.04076.4
தாவறு ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நக( விளியத் தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.)
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) $கந்த.04077.1
ஆவிெயாடு இrந்திட அளியன் ஓ( மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) $கந்த.04077.2
வவரும்
C
சிைறப்பட ேமைல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) புr $கந்த.04077.3

தCவிைன ஆவேதா ெதளிகிேலன் எனும். $கந்த.04077.4
துப்பு உறழ் சைடயினான் சூரற்கு ஈறு இலா $கந்த.04078.1
அப்ெபரு வரத்திைன அளித்தலால் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) $கந்த.04078.2
ெமய்ப் பட விளிகிலன் வடும்
C
ெசய்கிலன் $கந்த.04078.3
எப்ெபாழுது இச்சிைற தCரும்_ெப.எச்.(தC(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என்றிடும். $கந்த.04078.4
மட்டறு ெவறுக்ைகயும் நகரும் வாழ்க்ைகயும் $கந்த.04079.1
விட்டன( கடந்தன( ேமைலேயா( என $கந்த.04079.2
உள் ெதளித்து_வி.எச்.(ெதளி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகன்றிலன் உவ(
பிணித்திடப் $கந்த.04079.3
பட்டனேன ெகாேலா பாவிேயன் எனும். $கந்த.04079.4
மாற்றலன் இவ்வுயி( வைச உறாவைக $கந்த.04080.1
ேபாற்றலன் குரவ( பால் புகுந்த புன்கைணத் $கந்த.04080.2
ேதற்றலன் தமியனும் ெதளிகிலன் சிைற $கந்த.04080.3
ஆற்றலன் ஆற்றல் அைனய ேகா எனும். $கந்த.04080.4
துறந்தேதா ேப( அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெதாைலயும் தCம்பவம் $கந்த.04081.1
சிறந்தேதா மாதவப் பயனும் ேதய்ந்தேதா $கந்த.04081.2
குைறந்தேதா நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநறி கூடிற்ேறா கலி $கந்த.04081.3
இறந்தேதா மைற சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) இல்ைலேயா எனும். $கந்த.04081.4
கூடல( வருத்தலில் குரவ( தங்கைளத் $கந்த.04082.1
ேதடின( விைரவுடன் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ேபால் $கந்த.04082.2

ஓடின( புகாவைக ஒழிந்து உேளாைரயும் $கந்த.04082.3
வடரும்
C
சிைற இைட வட்டிேனன்
C
எனும். $கந்த.04082.4
அந்தியின் மைறெமாழி அய(த்து ைவகினன் $கந்த.04083.1
சந்தி இல் விைனகளும் தழலும் ஓம்பலன் $கந்த.04083.2
எந்ைதைய வழிபடும் இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) நCங்கினன் $கந்த.04083.3
முந்ைதயின் உண(ச்சியும் முடிந்துேளன் எனும். $கந்த.04083.4
ெமய் உயி( அகன்றிட விளிகிேலன் எனின் $கந்த.04084.1
எய் உறும் அலக்கண் நCத்து இனிது ேமவலன் $கந்த.04084.2
ைவ உறு ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) புr வடிவம்
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனப் $கந்த.04084.3
ெபாய் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) சுமந்தனன் புலம்பு உற்ேறன் எனும். $கந்த.04084.4
ெசால்லுவது என் பிற ெதால்ைல ைவகலின் $கந்த.04085.1
ெமல்ெலன ஆற்றிய விைனயின் பான்ைமயால் $கந்த.04085.2
அல் உறழ் மிடற்றின் எம் அடிகேள எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.)
$கந்த.04085.3
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் இத்துய( இயற்றினான் எனும். $கந்த.04085.4
ஆவியும் உலகமும் அைனத்தும் ஆகியும் $கந்த.04086.1
ஓவியும் கருைணயின் உருக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடல் ெசய் $கந்த.04086.2
ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.) ேதவனாம் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) மற்று
அல்லைத $கந்த.04086.3

ஏவ( என் குைற உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இரங்குவா( எனும். $கந்த.04086.4
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அரும் திரு எலாம் பிைழத்துச் சூ(
உயி( $கந்த.04087.1
அறுவதும் அவுண(கள் அவிந்து மாய்வதும் $கந்த.04087.2
சிைற இது கழிவதும் தC(கிலா வைச $கந்த.04087.3
இறுவதும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) எய்துேமா எனும்.
$கந்த.04087.4
நூறு ெதாட( ேகள்விேயா( நுணங்கு சிந்ைதேச( $கந்த.04088.1
கூறு உைட மதி முடிக் குழகன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அருள் $கந்த.04088.2
ேபறு உைடேயன் எனில் ெபரும் துய(க்கடல் $கந்த.04088.3
ஏறுவன் விைனயின் ஏற்கு இல்ைல ெகால் எனும். $கந்த.04088.4
இத்திறம் அளப்பில எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
எண்ணிேய $கந்த.04089.1
ெமய்த் துய( உழந்து ெவய் துயி(த்து விம்மிேய $கந்த.04089.2
அத்தைல சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அமர( யாவரும்
$கந்த.04089.3
தத்தம் இல் இரங்கு உறச் சயந்தன் ைவகினான். $கந்த.04089.4
கண்டகன் உதாவகன் கராளன் மாபலன் $கந்த.04090.1
சண்டகன் இசங்கேன சங்கன் ஆதியா $கந்த.04090.2
எண் தகும் அவுண(கள் எண்ணிேலா( குழC இக் $கந்த.04090.3
ெகாண்டன(_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ(_பட(.பன்.)
சிைறக்களம் குறுகி ஓம்பினா(. $கந்த.04090.4

ஆயேதா( காப்பிேனா( அறுமுகத் தனி $கந்த.04091.1
நாயகன் தூதுவன் நணுகும் அப்பகல் $கந்த.04091.2
ஏய் உறு சயந்தைன இைமப்பிலா( ஒடு $கந்த.04091.3
காய் எrயாம் எனக் கனன்று சுற்றினா(. $கந்த.04091.4
மன்னா நம்ேகான் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பணி நில்லா மகவு ஏந்தும்
$கந்த.04092.1
மின்னாடானும் யாண்டு உறுகின்றா( விைரவாகிச் $கந்த.04092.2
ெசான்னால்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆல்_நி.எச்.குறி.) உய்வ(C அல்லதும்
ஆவி ெதாைலவிப்ேபாம் $கந்த.04092.3
முன் நாேள ேபால் எண்ணலி( உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) ெமாழிக என்றா(.
$கந்த.04092.4
என்னும் காைலக் ேகட்ட சயந்தன் எம் ஆயும் $கந்த.04093.1
மன்னும் வான்_ெப.(வான்_ெப.) நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓடின கண்டாம் மற்று அன்ேனா( $கந்த.04093.2
பின் அங்கு உற்ற தன்ைமயும் ஓராம் பிணி ேநாயுள் $கந்த.04093.3
துன்னும் தCேயம் யாவதும் உைரத்தும்
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்றான். $கந்த.04093.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ேதாய் மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) முன்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெமல்லியல் தன்ைனக் $கந்த.04094.1
ெகாண்ேட ேபானான் இன்னுழி என்று குறிக் ெகாள்ேளம் $கந்த.04094.2
கண்ேடாம் அல்லம் ேகட்டிலம் உள்ளம் கழி ெவய்தப் $கந்த.04094.3
புண் ேதாய்கின்ேறாம் என் ெசால்வது என்றா( புலேவா(கள். $கந்த.04094.4
ெசாற்றா( இவ்வாறு அன்னது ேபாழ்தில் துணிவு எய்தி $கந்த.04095.1

உற்றா( ேபாலும் இங்கு இவ( எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உளம் ஒன்றி
$கந்த.04095.2
எற்றால் உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) ஓதுவ( இன்ேனா( என எண்ணாச்
$கந்த.04095.3
ெசற்றா( ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காவல(_ெப.(காவல்_ெப.+அ(_பட(.பன்.) துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) ெசய்கின்றா(.
$கந்த.04095.4
ெவன்னம் ெசன்னக் காய் எr என்ன மிகுதCஞ் ெசால் $கந்த.04096.1
முன்னம் ெசாற்ேற ைவவ( ெதழிப்ப( முரண் ஒடும் $கந்த.04096.2
கன்னம் ெசல்லத் ேதாமரம் உய்ப்ப( கைடகிற்பா( $கந்த.04096.3
சின்னம் ெசய்வா(_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ(_பட(.பன்.) ேபால் உடன்
முற்றும் ேசதிப்பா(. $கந்த.04096.4
கண்டம் துண்டம் ெசய்திடும் அங்கம் கடி ெதான்றிப் $கந்த.04097.1
பிண்டம்_ெப.(பிண்டம்_ெப.) தன்னில் கூட ெவகுண்ேட ேப( ஆற்றல் $கந்த.04097.2
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம் ைகயால்
வாள்ெகாடு மா(பம் குைடகிற்பா( $கந்த.04097.3
தண்டம் தன்னான் ேமாதுவ( அன்ேனா( தைலகீ ற. $கந்த.04097.4
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தன்ைமத்தாக்
காவல(_ெப.(காவல்_ெப.+அ(_பட(.பன்.) யாரும் எண் இல்லா $கந்த.04098.1
ெமய்த் துன்பத்ைதச் ெசய்திட ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) விண்ேணா(தம்
$கந்த.04098.2
ெகாத்தும் தானும் ஆற்றலன் ஆகிக் குைலவு எய்தி $கந்த.04098.3
நித்தன் தன்ைன உன்னி அரற்றா நிற்கின்றான். $கந்த.04098.4

சீற்றத்துப் ேபா( பல் பைட ெகாண்ேட ெசறு ேபாழ்து $கந்த.04099.1
மாற்றத் துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) பட்டதல் ஆன் ெமய் அழிவாகி $கந்த.04099.2
ஈற்றுத் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ேச(ந்திலன்
விண்ேணா(_ெப.(விண்ேணா(_ெப.) இைற ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
$கந்த.04099.3
கூற்றில் பட்டுச் ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.) உழக்கும் ெகாடிேயா( ேபால்.
$கந்த.04099.4
ெநஞ்சினில் வால் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) எய்தின( ஐம்புல ெநறி நின்றும்
$கந்த.04100.1
எஞ்சிய ேமல் விைன ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலேத
என இறும் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $கந்த.04100.2
தம் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெவய்ேயா( ெசய்யவும்
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) தமேராடும் $கந்த.04100.3
துஞ்சிலன் ஊறும் ெபற்றிலன் உற்றான் துய( ஒன்ேற. $கந்த.04100.4
மாேட சூழ்வா( தம்ெமாடு ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) சிைற புக்கான்
$கந்த.04101.1
காேட ேபானான் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ஏேனா( கவல் உற்றா( $கந்த.04101.2
பாேட விண்ேணா(_ெப.(விண்ேணா(_ெப.) தம் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) முக் கண் பரன்
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04101.3
வேட
C
அல்லால் துன்பறும் ஆக்கம் ேவறு உண்ேடா. $கந்த.04101.4
அந்தா வாளந் ேதாமரம் எஃகம் அடுதண்டம் $கந்த.04102.1
முந்தா வுற்ற பல்பைடயாவும் முrெவய்தச் $கந்த.04102.2
ெசந்தா( மா(பிற் காவல(_ெப.(காவல்_ெப.+அ(_பட(.பன்.) ைகயும் திறெலஞ்ச
$கந்த.04102.3

ெநாந்தா( இன்னா ெசய்வது நCத்தா( நுவல்கின்றா(. $கந்த.04102.4
வவா(
C
பின்னாள் அல்லது ேவறா( விைனயத்தால் $கந்த.04103.1
சாவா( எஞ்சா( ேப( அமி( துண்டா( தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) மிக்கா( $கந்த.04103.2
ேநாவா( நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) இங்கு ஆற்றிய பாலான்
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ெநாந்தும் $கந்த.04103.3
ஆவா யாதும் ெசாற்றில( என்று அற்புதம் உற்றா(. $கந்த.04103.4
இன்ேனா( யாரும் ைமந்தைன வாேனா( இனேமாடு $கந்த.04104.1
ெமய்ந் ேநாவாகும் பாங்கின் அைலத்த விைனயாேல $கந்த.04104.2
ைகந் ேநாவு எய்தி வன்ைமயும் நCங்கிக் கவல் உற்றா( $கந்த.04104.3
முன்ேனா( தம்பால் ெசய்தது உடன் சூழ் முைறேய ேபால். $கந்த.04104.4
அத்தைகய காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) அவுண( அவ(க்கு அணித்தாய் $கந்த.04105.1
ெமாய்த்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சா( ஈண்டி முைற நCங்கல( காப்ப $கந்த.04105.2
எய்த்த அமர( உடன் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) பண்ண
அருள் $கந்த.04105.3
உத்தமனாம் கண்ணுதைல உன்னிப் புலம்புறு வான். $கந்த.04105.4
வந்திப்பவ( பவங்கள் மாற்றுேவாய் எத்ேதவ( $கந்த.04106.1
சிந்ைதக்கும் எட்டாச் சிவேன_ெப.(சிவன்_ெப.+ஏ_சாr.) ெசழும் சுடேர $கந்த.04106.2
இந்தப் பிறவி இட( உழப்பச் ெசய்தைனேயா $கந்த.04106.3
வந்தித்த நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) புண(ப்ைப யாேர கடந்தாேர. $கந்த.04106.4
ைகந் நாகத்துக்கும் கயவாய்க்கும் நாைரக்கும் $கந்த.04107.1
ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) நாகத்துக்கும்
படரும்_ெப.எச்.(பட(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிலந்திக்கும் $கந்த.04107.2

பின் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உயி(க்கும் ேப( அருள்
முன் ெசய்தைன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) ஆல்
$கந்த.04107.3
என் நாயகேன எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) ஏன் அருளாேய.
$கந்த.04107.4
கங்ைக முடித்தாய் கைற மிடற்றாய் கண் நுதலாய் $கந்த.04108.1
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) புைனந்தாய் சிவேன_ெப.(சிவன்_ெப.+ஏ_சாr.) சிவேன
என்று $கந்த.04108.2
இங்கு நினது அடிேயம் எல்ேலங்களும் அரற்றல் $கந்த.04108.3
நங்கள் உயி(க்கு உயிராம் நாயக நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ேகட்டிைலேயா.
$கந்த.04108.4
பாசம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆவி பலவும்
பிணிப்ேபானும் $கந்த.04109.1
ேநசம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு அதைன
நCக்கி_வி.எச்.(நCக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அருள் ெசய்ேவானும்
$கந்த.04109.2
ஈசன் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) என்று இயம்பும் மைற நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
இைழத்த $கந்த.04109.3
ஆசு ஒன்றும் இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தCைம ஆ( தவிக்க வல்லாேர.
$கந்த.04109.4
நாராயணனும் அந்த நான்முகனும் நாட அrய $கந்த.04110.1
ேப( ஆதியான ெபருமான் உயி(க்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.04110.2
ஆராயின் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அன்றி யாேர துைண ஆவா( $கந்த.04110.3

வாராய்_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) தமிேயன் உயி(
அளிக்க_குைற.எச்.(அளிக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாராேய. $கந்த.04110.4
சீற்றம் விைளத்து முனம் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ெதாைக அைலப்பான்
$கந்த.04111.1
கூற்றம் எனேவ குறுகுற்ற அந்தகனும் $கந்த.04111.2
ஆற்றல் இழப்ப அகல் மா(பில்_ெப.(மா(பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) முத்தைல
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $கந்த.04111.3
ஏற்றியவன் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அன்ேறா
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) ஏன் இரங்கைலேய. $கந்த.04111.4
ஏங்கி அமர( இrந்து ஓடேவ துரந்த $கந்த.04112.1
ஓங்கு குரண்டத்து உருக்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தானவைனத்
$கந்த.04112.2
தCங்கு ெபறத் தடிந்து சின்னமா ஓ( சிைறைய $கந்த.04112.3
வாங்கி அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அருள் இங்கு
என்பால் ைவத்திைலேய. $கந்த.04112.4
ஞாலத்திைன அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நான்முகனும்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவற்ைறப் $கந்த.04113.1
பாலித்தவனும் பிறரும் பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இரங்க $கந்த.04113.2
ஓலக் கடலுள் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ெதாைலப்ப
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04113.3
ஆலத்ைத உண்ட அருள் என்பால் அய(த்தைனேயா. $கந்த.04113.4
ேமாடி தரவந்த முக்கண் உைடக் காளி $கந்த.04114.1

ஓடி உலகு உயி(கள் உண்ணும்படி எழலும் $கந்த.04114.2
நாடி அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) ெவருவி நாணிச் ெசருக்கு அகல $கந்த.04114.3
ஆடி அருள் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அருள் இங்கு
அணுகாேதா. $கந்த.04114.4
ெபாற்ைறக் கயிைலப் புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) புக்க ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) தைமச்
$கந்த.04115.1
ெசற்றத்துடன் அடேவ ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சலந்தரைன $கந்த.04115.2
ஒற்ைறத் திகிrப் பைடயால் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) பிளந்ேத $கந்த.04115.3
அற்ைறப் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) அவைர அஞ்சல் என்றாய் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
அன்ேறா. $கந்த.04115.4
நந்துற்ற கங்ைக நதி ெசறியும் காசிதனில் $கந்த.04116.1
தந்திக் ெகாடிேயான் தவத்ேதா( தைமத் துரந்து $கந்த.04116.2
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றிடச் சினவி வன் ேதாலிைன
உrத்த $கந்த.04116.3
அந்தக் கருைணக்கு அளியேரம் பற்று இலேமா. $கந்த.04116.4
ஈ( அஞ்சு ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) இருபான் புயம்_ெப.(புயம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ( $கந்த.04117.1
ஓரம் சரக்க( உலகு அைலப்ப அன்னவைர $கந்த.04117.2
வரம்_ெப.(வ
C
ரம்_ெப.)
C
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அட்ட
விமல எைம அவுண( $கந்த.04117.3
ேகாரம் ெசய்கின்ற ெகாடும் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) உட் ெகாள்ளாேயா.
$கந்த.04117.4

பண்ைட_ெப.அ.(பண்டு_ெப.) மகவான் பrசு உணராத் தக்கைனப் ேபால்
$கந்த.04118.1
அண்ட( பிரான் நின்ைன அறியாேதா( ேவள்வி ெசயத் $கந்த.04118.2
துண்டம் அது ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சுரைர
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) முrத்தாய் $கந்த.04118.3
தண்டம் அதைன இன்று தானவ( பால் காட்டாேயா. $கந்த.04118.4
சிந்தப் புரம் ெகாடிய தC அவுண( மூவைகத்தாம் $கந்த.04119.1
அந்தப் புரங்கள் அடல் ெசய்தாய்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) எம்
ெபருமான் $கந்த.04119.2
சந்தப் புரம் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தானவேராடு ஒன்றாகும் $கந்த.04119.3
இந்தப் புரமும் எrக்கு தவ ஒண்ணாேதா. $கந்த.04119.4
அன்பான் அவருக்கு அருளுதியால் பத்தி ெநறி $கந்த.04120.1
என்பால் இைலயால் இைறயும் எவன் அளித்தி $கந்த.04120.2
நன்பால் மதி மிைலச்சு நாயகேன நல்லருள் கூ( $கந்த.04120.3
உன்பால் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெநாந்ேத ஓதியது என்
ேபைதைமேய. $கந்த.04120.4
ஆனாலும் தCேயன்_குறி.வி.மு.(தC_ெப.+ஏன்_தன்.ஒரு.) அழுங்க அருள் ெகாடு
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.04121.1
தானாக நண்ணித் தைல_ெப.(தைல_ெப.) அளி
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆண்டாேயல் $கந்த.04121.2
ஆனாத இத்துயரம் ஆறுேம ஆறியக்கால் $கந்த.04121.3

ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) என யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) துறக்க வளன்
ேவண்டிலேன. $கந்த.04121.4
ெவன்றி அரக்கரால் ேமதைகய தானவரால் $கந்த.04122.1
அன்றி முனிவரால் அண்டரால் ஏைனயரால் $கந்த.04122.2
ஒன்று ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒன்றாய் உறு துயரத்து
ஆழ்ந்தது அன்றி $கந்த.04122.3
என்று மகிழ்வாய் இட( அற்று இருந்தனேம. $கந்த.04122.4
கீ ற்று மதியும் கிள( ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெபாறி அரவும் $கந்த.04123.1
ஆற்றின் ஒடு மிைலந்த ஆதிேய நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) அருளால் $கந்த.04123.2
ஏற்ற மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அலக்கண் ஏகின்
இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வளம்_ெப.(வளம்_ெப.)
$கந்த.04123.3
ேபாற்றுகிலன் ேநாற்றல் புrேவன் புrேவேன. $கந்த.04123.4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) துளிக்கும் தரு
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) கீ ழ் வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) ெவஃகிக் $கந்த.04124.1
ெகாண்ேடன் ெபரும் துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) பதமும்
ேகாது என்ேற $கந்த.04124.2
கண்ேடன் பிற(_ெப.(பிற(_ெப.) தம் பதத் ெதாைலவும் கண்டனன் ஆல்
$கந்த.04124.3
ெதாண்ேடன் சிவேன_ெப.(சிவன்_ெப.+ஏ_சாr.) நில் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
பதேம ேவண்டுவேன. $கந்த.04124.4
அல்லல் பிறவி அலமலம் விண்_ெப.(விண்_ெப.) நாடு உைறந்து $கந்த.04125.1
ெதால்ைலத் திருநுகரும் துன்பும் அலம் அலமால் $கந்த.04125.2

தில்ைலத் திரு நடம் ெசய் ேதேவ இனித் தமிேயற்கு $கந்த.04125.3
ஒல்ைலத் துய( தC(த்து உனது பதம்_ெப.(பதம்_ெப.)
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருேள. $கந்த.04125.4
ஒன்றாய் இரு திறமாய் ஓ( ஐந்தாய் ஐஅய்ந்தாய் $கந்த.04126.1
அன்று ஆதியின் மீ ட்டும் ஐந்தாய் அளப்பு இலவாய் $கந்த.04126.2
நின்றாய் சிவேன_ெப.(சிவன்_ெப.+ஏ_சாr.) இந் நC(ைம எலாம் தCங்கு அகற்றி
$கந்த.04126.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ஆவிகட்கு நலம்புrதற்ேக அன்ேறா. $கந்த.04126.4
ெபான் ெபாலியும் ெகான்ைறப் புrசைடயாய் இவ்வழி ேச( $கந்த.04127.1
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) அகற்றித் துறக்கத்துள் தாழாது $கந்த.04127.2
பின்பு நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ேநாற்றுப் ெபறற்கு அrதாம்
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) அடிக்கீ ழ் $கந்த.04127.3
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தைலயாய் எய்த அருளாய்
எனக்ேக. $கந்த.04127.4
என்று பல பல இரங்கிேய விடம்_ெப.(விடம்_ெப.)
ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்னச் $கந்த.04128.1
ெசன்று-ெசன்று_அ.ெதா.(ெசன்று-ெசன்று_அ.ெதா.) இட( மூடு உறா
உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) எலாம் சிைதப்ப $கந்த.04128.2
ஒன்றும் ஓ(கிலன் மயங்கினன் உயி( கரந்து உைலயப் $கந்த.04128.3
ெபான்றினா(களின் மறிந்தனன் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) புதல்வன்.
$கந்த.04128.4
ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தைனப் ேபாலேவ அமரரும் அழுங்கி
$கந்த.04129.1

ஏங்கி ஆருயி( பைதத்திட வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
உண( விழந்தா( $கந்த.04129.2
தூங்கு வழுறு
C
பழுமரம் சாய்தலும்
ெதாட(ந்து_வி.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04129.3
பாங்க( சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வல்லிகள் தியங்கி
வழ்
C பrசின். $கந்த.04129.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உளா(களும் சயந்தனும் வியன் மேகந்திரத்தின்
$கந்த.04130.1
உண்ணிலாம் ெபரும் துயருடன் மாழ்கியது உண(ந்தான் $கந்த.04130.2
எண் இலா உயி( ேதாறும் உற்று இன்னருள் புrயும் $கந்த.04130.3
அண்ணலா( குமேரசனாம் அறுமுகத்து அமலன். $கந்த.04130.4
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைறத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) மூழ்கிேய அவுணரால்
ெமலிந்து_வி.எச்.(ெமலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04131.1
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) அழிந்திடும் அவ(தைம அருள்வது நிைனந்தான்
$கந்த.04131.2
தஞ்சம் இன்றிேய தனித்து அய( சிறுவைரத்
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04131.3
அஞ்சல் என்று ேபாற்றிட வரும் ஈன்ற யாய் அைனயான். $கந்த.04131.4
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) சீறடிக் குமரனில் ெசந்தி_ெப.(ெசந்தி_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைமேயா( $கந்த.04132.1
விைன ெகாள் கம்பைல அகற்றுவான் இருந்திடும் விமலன் $கந்த.04132.2
தனது உண(ச்சி இன்றாகிேய அவசமாஞ் சயந்தன் $கந்த.04132.3

கனவின் முன் உற
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) அருள் புr
கருத்தால். $கந்த.04132.4
வறு
C ேகதனம் வச்சிரம் அங்குசம் விசிகம் $கந்த.04133.1
மாறு இலாத ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அபயேம வலம் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) வரதம்
$கந்த.04133.2
ஏறு பங்கயம் மணி_ெப.(மணி_ெப.) மழுத் தண்டுளில்
இைசந்த_ெப.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04133.3
ஆறு இரண்டு ைக அறுமுகம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.)
அைடந்தான். $கந்த.04133.4
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) இல்லது ஓ( பரமைனத் தாைதயா உைடய $கந்த.04134.1
கந்தன் ஏகிேய அைனய தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உருவிைனக் காட்ட
$கந்த.04134.2
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) உளப்படும் யாக்ைகயுள்
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04134.3
முந்து கண்களால் கண்டனன் ெதாழுதனன் ெமாழிவான். $கந்த.04134.4
ெதாண்டேனன் படும் இடுக்கைண நாடிேய ெதாைலப்பான் $கந்த.04135.1
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப( அருள் நC(ைமயில்
ேபாந்தைன குறிக்கின் $கந்த.04135.2
விண்டும் அல்ைல அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பிரமனும் அல்ைல ேமல்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04135.3
அண்ட( நாதனும் அல்ைல நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ஏவ( மற்று அருேள.
$கந்த.04135.4

என்ற காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அறுமுகப் பண்ணவன்
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $கந்த.04136.1
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) ேவணியன் மிைலச்சிய பரஞ்சுட( குமரன்
$கந்த.04136.2
உன்றன் அல்லலும் இரக்கமும் ைமயலும்
உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04136.3
ெசன்றனம் எனக் கூறிேய பின்னரும் ெசப்பும். $கந்த.04136.4
நுந்ைத_ெப.(நுந்ைத_ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) குைற
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) குைற யாைவயும் நுவன்று $கந்த.04137.1
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) தைம
ேவண்டலும் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் ேசைனெயாடும் $கந்த.04137.2
இந்த ஞாலத்தின் எய்திேய கிரவுஞ்சம் என்னும் $கந்த.04137.3
அந்த ெவற்ைபயும் தாரகன் தன்ைனயும் அட்டாம். $கந்த.04137.4
அைனயவன் தைன அட்டபின் ெசந்தி_ெப.(ெசந்தி_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம(ந்தாம் $கந்த.04138.1
வனச மீ மிைச இருந்திடு பிரமனும் மாலும் $கந்த.04138.2
உனது தாைதயும் அமரரும் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) உைறந்தா( $கந்த.04138.3
இைனயல் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ேகள்
நுங்ைகயும் ேமருவின் இருந்தாள். $கந்த.04138.4
வரC வாகுவாம் தூதைன யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) இவண் விடுத்ேதஞ்
$கந்த.04139.1
சூரன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) அங்கு ஒருவைனப் பலெராடும் ெதாைலயா
$கந்த.04139.2

ேந( இலாத இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கடி நக(
அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நCறாக்கிப் $கந்த.04139.3
பாrன் மாைலயின் மீ ண்டிடப் புrதும் இப்பகலின். $கந்த.04139.4
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் நாைளேய
ெசந்தி_ெப.(ெசந்தி_ெப.) $கந்த.04140.1
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) அம் பதி
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இந் நக(க்கு அயல் ைவகிச்
$கந்த.04140.2
ெசால்லும் ஐந்திரு ைவகலின் அவுண( தம் ெதாைகயும் $கந்த.04140.3
அல்லல் ஆற்றிய சூரனும் முடிந்திட அடுதும். $கந்த.04140.4
அட்ட பின்னேர நின்ைன வானவருடன் அவுணன் $கந்த.04141.1
இட்ட ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைற
நCக்கி_வி.எச்.(நCக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.)
திருெவலாம் ஈதும் $கந்த.04141.2
விட்டு இங்கு உனது ஆகுலம் என்றனன் விைன
தC(ந்து_வி.எச்.(தC(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04141.3
உள் ெதளிந்தவ( ேபாதத்தின் உண(வுமாய் உைறேவான். $கந்த.04141.4
ஐயன் ஈங்கு இைவ உைரத்தைவ ேகட்டலும் அகத்துள் $கந்த.04142.1
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) மாசு இருள் அகன்றன புகுந்தன
மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) $கந்த.04142.2
ெமய்யும் ேராமங்கள் சிலி(த்தன உகுத்தன விழிநC( $கந்த.04142.3

ைசயேம என
நிமி(ந்தன_வி.மு.(நிமி(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.) சயந்தன்
தடந்ேதாள். $கந்த.04142.4
பற்றினால் வரும் அமி(திைன எளிது உறப் பைடத்துத் $கந்த.04143.1
துற்றுேளா( எனத் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) எனத் தனது ெமய் சுருதி $கந்த.04143.2
கற்ற கற்றன பாடினான்_வி.மு.(பாடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) ஆடினான்
களித்தான் $கந்த.04143.3
மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உவைகயின்
ெபருைமயா( வகுப்பா(. $கந்த.04143.4
நிகழ்ந்திடும் அறவிைய நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இவ்வைக $கந்த.04144.1
மகிழ்ந்திடும் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) மதைல எம்பிரான் $கந்த.04144.2
திகழ்ந்திடு பதமல( ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைறஞ்சிேய $கந்த.04144.3
புகழ்ந்தனன் இைனயன புகல்வது ஆயினான். $கந்த.04144.4
ெநாய்ய சீ( அடியேரம் ேநாவு மாற்றிேய $கந்த.04145.1
ஐய நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) வலிது
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அளித்தி
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உைர $கந்த.04145.2
ெசய்வதும் உண்டு ெகால் சிறிது நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) கேண $கந்த.04145.3
ைகயைட புகுந்தனம் காத்தியால் என்றான். $கந்த.04145.4
சயந்தன் மற்று இவ்வைக சாற்ற யாrனும் $கந்த.04146.1
உய(ந்திடு பரஞ்சுட( ஒருவன் ேகட்குறா $கந்த.04146.2

அய(ந்த நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) குைற அற அளித்தும் திண்ணம் என்று
$கந்த.04146.3
இையந்திட ேமலும் ஒன்று இைசத்தல் ேமயினான். $கந்த.04146.4
இந் நக( குறுக_குைற.எச்.(குறுக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ஏய தூதுவன் $கந்த.04147.1
நின்ைனயும் சுரைரயும் ேந(ந்து கண்ணுறCஇ $கந்த.04147.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) கூறிேய நடப்ப உயக்குதும்
$கந்த.04147.3
அன்னதும் காண்க என அருளிப் ேபாயினான். $கந்த.04147.4
பைடப்பு உறாது அயந்திடும் பங்கயன் கனா $கந்த.04148.1
அடுத்து உனக்கு அருள் ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆெறாடு
ஐவைர $கந்த.04148.2
விடுத்தும் என்று ஏகிய விமலன் ேபாலேவ $கந்த.04148.3
இட(ப்படு சயந்தன் முன் இைவ ெசாற்று ஏகினான். $கந்த.04148.4
ஏகிய காைலயின் இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முன்னேர
$கந்த.04149.1
ேபாகிய புலம் எலாம் ெபாறியில் ேதான்றலும் $கந்த.04149.2
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கனவிைன
அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைபப்பய $கந்த.04149.3
நாக( ேகான் திருமகன் நனவின் நண்ணினான். $கந்த.04149.4
தந்தி நஞ்சம் தைலக் ெகாளச் சாய்ந்தவ( $கந்த.04150.1
மந்திரத்தவ( வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றுழிச் $கந்த.04150.2

சிந்ைத ைமயைலத் தC(ந்து_வி.எச்.(தC(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுமாறு
ேபால் $கந்த.04150.3
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மதைல எழுந்தனன்.
$கந்த.04150.4
நனவு_ெப.(நனவு_ெப.) தன்னிைட நண்ணிய சீ( மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) $கந்த.04151.1
கனவின் எல்ைலயில் கண்டன யாைவயும் $கந்த.04151.2
நிைனவு ேதான்றினன் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) குள(ந்து
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) $கந்த.04151.3
விைனெயலாம் இவண் வடியேவா
C
என்றான். $கந்த.04151.4
கவைல தூங்கிக் கடும் துய( நCரதாய் $கந்த.04152.1
அவலம் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆழியில்
ஆழ்ந்துளான் $கந்த.04152.2
சிவ குமாரன் திருவருள் உன்னிேய $கந்த.04152.3
உவைக என்னும் ஒலி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மூழ்கினான். $கந்த.04152.4
அைனய காைல_ெப.(காைல_ெப.) அய(ந்திடு வான்_ெப.(வான்_ெப.) உேளா(
$கந்த.04153.1
கனவு ேதாறும் கடிது ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) $கந்த.04153.2
தனயனுக்கு முன் சாற்றிய வாறு ெசாற்றி $கந்த.04153.3
இைனயl( என ஏகினன் எம்பிரான். $கந்த.04153.4
அம்ெமன் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) அணி முடிக் ெகாண்டவன் $கந்த.04154.1
ெசம்மல் ஏகலும் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) கனா ெவாrஇ $கந்த.04154.2
விம் மிதத்தின் விழித்து எழுந்ேத இrஇத் $கந்த.04154.3

தம்மில் ஓ(ந்து தவமகிழ்வு எய்தினா(. $கந்த.04154.4
சில்ைல ெவம்ெமாழித் தCயவ( ேகட்பேரல் $கந்த.04155.1
அல்லல் ெசய்வ(_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ(_பட(.பன்.) என்று அஞ்சிக்
கனாத் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) $கந்த.04155.2
மல்லன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) உறுவா( சில(
$கந்த.04155.3
ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ேகட்க
விளம்பினா(. $கந்த.04155.4
அண்ட(கள் ெமாழி தரும் அற்புதத்ைத உள் $கந்த.04156.1
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
அங்கு அைவ குமரன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) முனம் $கந்த.04156.2
உண்டவன் ஆம் என உடலம் விம்மினான். $கந்த.04156.4
அறு முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) உைடய ேதா( ஆதி நாயகன் $கந்த.04157.1
இைற தரும் உலெகலாம் நCங்கல்_ெதா.ெப.(நCங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
இன்றிேய $கந்த.04157.2
உைறவதும் கருைண ெசய் திறனும் உன்னிேய $கந்த.04157.3
மைற முைற அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அடி
வழுத்தி_வி.எச்.(வழுத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ைவகினான். $கந்த.04157.4
இத்திறம் அமரேராடு இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
$கந்த.04158.1
அத்தைல இருத்தலும் அைனய( யாவரும் $கந்த.04158.2
ெமாய்த்திடு சிைற அகம் முன் கண்டான் அேரா $கந்த.04158.3
வித்தக அறிவனாம் வரC வாகுேவ. $கந்த.04158.4

மா கண்டம் ஒன்பான் புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வாகு அங்கண் $கந்த.04159.1
ஆ கண்டலன் ைமந்தைன விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) ஆயினாைரக்
$கந்த.04159.2
காய் கண்டகராம் அவுணத் ெதாைக காத்தல் கண்டான் $கந்த.04159.3
ேபய் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) தைனக் காத்திடும் ெபற்றிேய ேபால். $கந்த.04159.4
கண் ஓடல் இன்றித் துய( ேவலியில் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04160.1
எண்ேணா( எைனக் கண்டிலராய் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) இன்றி மாழ்க
$கந்த.04160.2
விண்ேணா(கள் காணத் தமிேயன் ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேவண்டும் என்றான் $கந்த.04160.3
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ஓ( அடியால் அளக்கும் தனி மாயன் ஒப்பான். $கந்த.04160.4
ஓம் காரமூலப் ெபாருளாய் உயி( ேதாறும் என்றும் $கந்த.04161.1
நCங்காது அமரும் குமேரசைன ெநஞ்சில் உன்னி $கந்த.04161.2
யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.) ஆகுவேதா( அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) மந்திரம்
அன்பின் ஓதிக் $கந்த.04161.3
தCங்காம் அவுண( ெசறி காப்பகம்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புக்கான். $கந்த.04161.4
தாமம் தரும் ெமாய்ம்புைட வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
சயந்தன்
விண்ேணா(_ெப.(விண்ேணா(_ெப.) $கந்த.04162.1
ஏமம் தருவன் சிைறச் சூழலுள் ஏகேலாடும் $கந்த.04162.2

தூமம் திகழ் ெமய்யுைடக் காவல(_ெப.(காவல்_ெப.+அ(_பட(.பன்.) துப்பு
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04162.3
மா மந்திரம் ஆம் வைலப்பட்டு மயங்கல் உற்றா(. $கந்த.04162.4
எண் தானவrல் புைட காப்பவ( யாரும் ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) $கந்த.04163.1
ெகாண்டா( குயிற்றப் படும் ஓவியக் ெகாள்ைக ேமவத் $கந்த.04163.2
தண்டா( அயில் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட நாயகன் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.)
ேவந்ைதக் $கந்த.04163.3
கண்டா( சயந்தெனாடு ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) கருதல் உற்றா(. $கந்த.04163.4
ஏமாந்து அவுண( சிறுகாைலயின் இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.)
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.04164.1
நா_ெப.(நா_ெப.) மாண்டன( ேபால் அவசத்தின் அணுகும்
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $கந்த.04164.2
மா மாண்பைடய அருள் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) வள்ளல் தூதன் $கந்த.04164.3
ஆமாம் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) என்று அகம்
ெகாண்டன(_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ(_பட(.பன்.)
ஆ(வம் உற்றா(. $கந்த.04164.4
அன்னா( அமரும் களம் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அயில் ஏந்து நம்பி $கந்த.04165.1
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) நாயகமாம் திரு நாமம் நவின்றுப் ேபாற்றிப் $கந்த.04165.2
ெபான் நாடு இைற கூ( திருநCங்கிய புங்கவன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
$கந்த.04165.3
முன்னா அணுகி இருந்தான் அடல் ெமாய்ம்பின் ேமேலான். $கந்த.04165.4
ெசறிகின்ற ஞானத் தனி நாயகச் ெசம்மல் நாமம் $கந்த.04166.1

எறிகின்ற ேவைல அமுதில் ெசவி ஏக ேலாடும் $கந்த.04166.2
மறிகின்ற துன்பின் சயந்தன் மகிழ்வு எய்தி முன்ன( $கந்த.04166.3
அறிகின்றிலன் ேபால் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இன்ன அைறதல் உற்றான். $கந்த.04166.4
தாவம் பிணித்தது எனும் குஞ்சித் தகுவ( ஆேனா( $கந்த.04167.1
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) சூழ்வது ேபால் எைமப் பாடு காப்ப
$கந்த.04167.2
மா ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) படrல் இருந்ேதம் கண் மருங்கின் ஐய $கந்த.04167.3
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) வந்தது என்ைன இனிது இங்கு நிகழ்த்துக என்றான்.
$கந்த.04167.4
முைற உண( ேகள்வி வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
ெமாழிகுவான் முதல்வன்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04168.1
அறுமுக ஐயன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பின் அடுத்து உேளன்
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) துது_ெப.(தூது_ெப.) ஆேனன் $கந்த.04168.2
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ெகழு நந்தி பாேலன் வரவாகு
C
என்ேப( நுங்கள்
$கந்த.04168.3
சிைற விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாருட்டுச்
சூ(முன் ெசப்புவான் வந்ேதன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) என்றான்.
$கந்த.04168.4
என்னலும் அமரேராடும் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) குமரன் ேகளாச் $கந்த.04169.1
ெசன்னியின் அமி(து உள் ஊறல் ெசய்தவத்து அயின்ற ேமேலா( $கந்த.04169.2
அன்ன தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பின்ன( ேநமி அமி(தமும்
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண்டு ஆங்கு $கந்த.04169.3

முன்னுறு மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) ேமலும் முடி விலா
மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) ைவத்தான். $கந்த.04169.4
அந்தர முதல்வன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) அைறகுவான் ஐய துன்பூ(
$கந்த.04170.1
புந்திேயங் குைறவின் ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெபாருட்டினால் ேபாந்தாய் அற்றால் $கந்த.04170.2
இந்தவன் சிைறயும் நCங்கிற்று இட( எலாம் அகன்றி யாங்கள் $கந்த.04170.3
உய்ந்தனம் பவங்கள் தCரும்_ெப.எச்.(தC(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஊதியம் பைடத்தும் என்றான். $கந்த.04170.4
பூண்தகு தடந்ேதாள் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
புகலுவான் சூ(ேமல் ஒற்றா
$கந்த.04171.1
ஈண்டு எைன விடுத்த ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ைக எம்பிரான் வலிேத நும்ைம
$கந்த.04171.2
ஆண்டிடுகின்றான் முன்ன( ஆக்கமும் ெபறுதி( பின்னும் $கந்த.04171.3
ேவண்டியது எய்து கின்றC( என்றனன் ேமலும் ெசால்வான். $கந்த.04171.4
உலம் எலாம் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாள C(
உன்னுதி( உன்னி ஆங்கு $கந்த.04172.1
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) எலாம் வழிபட்ேடா(க்கு நல்கிய குமரன் தன்னால்
$கந்த.04172.2
தலம் எலாம் பைடத்த ெதால்ைலச் சது(முகன் முதலாம் வாேனா( $கந்த.04172.3
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) எலாம் உய்ந்தது என்றால் உமக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
குைற உண்டாேமா. $கந்த.04172.4
ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.) ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) ேவண்டச்
சிைறவிடுத்து அயைனக் காத்த $கந்த.04173.1

மூவிரு முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) வள்ளல் முழுது அருள் ெசய்தான்
நும்பால் $கந்த.04173.2
பாவமும் பழியும் தCங்கும் ைபயுளும் பிறவும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.04173.3
ேபாவது ெபாருேளா ேதாற்றப் புணrயும் பிைழத்தC( அன்ேற. $கந்த.04173.4
சீ( ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கமலத் ேதாைனச் சிைற
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விசும்பிேனாடும் $கந்த.04174.1
பா( ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உயி(கள்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பரஞ்சுட( நும்ைம
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.04174.2
சூ( ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிைறயின் நCக்கத்
ெதாட(ந்திவண் உற்றான் என்றால் $கந்த.04174.3
நC( ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தவத்ைத_ெப.(தவம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) யாேர ெசய்தன( ெநடிது காலம்.
$கந்த.04174.4
சங்ைகயில் பவங்கள் ஆற்றும் தானவ(
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூதூ( $கந்த.04175.1
இங்கு இதன் அறிஞ( ெசல்லா( எம்பிரான் அருளினால்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கந்த.04175.2
அங்கணம் பட(ேவா( என்ன அகம்
ெமலிந்து_வி.எச்.(ெமலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்ேறன் ஈண்ேட
$கந்த.04175.3
உங்கைள எதி(தலாேல உலப்பிலா உவைக பூத்ேதன். $கந்த.04175.4
என்றலும் மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) எய்தி இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) மதைல
யாங்கள் $கந்த.04176.1

வன் தைளப் படுமுன் ேபானா( மற்று எைமப் பயந்ேதா( அன்ேனா( $கந்த.04176.2
அன்று ெதாட்டு இன்று காறும் ஆற்றிய ெசயலும் அற்றால் $கந்த.04176.3
ஒன்றிய பயனும் யாவும் உைரமதி ெபrேயாய் என்றான். $கந்த.04176.4
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
அங்கு அதைனக் ேகளா விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.)
ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$கந்த.04177.1
ஆரணங்குடேன காழி அைடந்தேத எழுவாயாகச் $கந்த.04177.2
சீ( அைல வாயில் அந் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெசன்றிடு காறும்
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $கந்த.04177.3
காrய நிகழ்ச்சி எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) கடிதினில் கழறினான் ஏ. $கந்த.04177.4
ேமதகு தடந்ேதாள் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.)
ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$கந்த.04178.1
ஓதலும் சயந்தன் ேகளா உைர
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.)
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.) தன்ைனத் $கந்த.04178.2
தாைதைய அடிகள் தன்ைனச் சண்முகத் தனிேவல் ெசம் ைக $கந்த.04178.3
ஆதிைய எதி(ந்தால் ஒத்ேதன் ஐய நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ெமாழி
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்றான். $கந்த.04178.4
இைறதரும் அமர( தம்ேமாடு இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) புதல்வன்_ெப.)
தன்ைன $கந்த.04179.1
அறிவrல் அறிவன் கண் உற்று அறுமுகம் பைடத்த அண்ணல் $கந்த.04179.2
மைற இைட வதிந்த_ெப.எச்.(வதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நுங்கள்
வன்சிைற மாற்றும் ைவகல் $கந்த.04179.3

சிறிது இவண் இருத்தி( என்று பின்னரும் ெசப்புகின்றான். $கந்த.04179.4
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) நிக( இன்றி ேமலாய்த் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பரம்
ஒளியாய் ஆரும் $கந்த.04180.1
உன்னரும் பரமாய் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒருவேன
முகங்கள் ஆறும் $கந்த.04180.2
பன்னிரு புயமும் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பாலகன் ேபான்று கந்தன் $கந்த.04180.3
என்னும் ஓ( ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எய்தி
யாவரும் காண வந்தான். $கந்த.04180.4
பங்கய முகங்கள் ஆறும் பன்னிரு புயமும் ெகாண்ேட $கந்த.04181.1
எங்கள் தம் ெபருமான் ேபாந்த ஏது மற்று என்ைன என்னில் $கந்த.04181.2
ெசங்கண் மால் உந்தி பூத்ேதான் சிறுைமயும் மகவான் துன்பும் $கந்த.04181.3
உங்கள் தம் சிைறயும் நCக்கி_வி.எச்.(நCக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உலெகலாம் அளிப்பக் கண்டாய். $கந்த.04181.4
சிறு விதி ேவள்வி நண்ணித் தCயவி நுக(ந்த பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) $கந்த.04182.1
முைறதனில் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
ெசற்று முற்றவும் முடிந்தது இல்ைல
$கந்த.04182.2
குைற சில இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆற்றால் கூடியது
உமக்கு இத்துன்பம் $கந்த.04182.3
அறுமுகப் ெபருமான் அன்றி யா( இது நCக்கற் பாலா(. $கந்த.04182.4
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கமலம் அன்ன கண் முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) எந்ைத ேவலால்
$கந்த.04183.1

காட் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கிrயிேனாடு
தாரக( கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.)
$கந்த.04183.2
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மதுைக சான்ற சூ( முதல் கைளய முன்னம் $கந்த.04183.3
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) அன்ேறா நைற
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அலங்கல் ேதாளாய்.
$கந்த.04183.4
கால் உறக் குனித்துப் பூட்டிக் கா( முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உய்ப்ப ஓ(
ெசம் $கந்த.04184.1
ேகாலினுக்கு உண்டி ஆற்றா( குணிப்பு இலா அவுண(யாரும் $கந்த.04184.2
மாலினுக்கு அrதாம் அண்ணல் மாமகன் கரத்தில்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04184.3
ேவலினுக்கு இலக்கு அது இல்ைல விடுப்பது மிைகயது அன்ேற. $கந்த.04184.4
வாrதி ஏழும் எண்ணில் வைரகளும் பிறவும்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04185.1
பாருடன் உலகு ஈ( ஏழும் பைடத்த பல் அண்டம் யாவும் $கந்த.04185.2
ஓ( இைற முன்னம் அட்ேட உண்டிடும் ஒருவன் ெசவ்ேவல் $கந்த.04185.3
சூரைன அவுணேராடும் ெதாைலப்பது ஓ( விைளயாட்டு அம்மா. $கந்த.04185.4
சுறமறி அளக்க( ைவகும் சூரபன் மாவின் மா(பில்_ெப.(மா(பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
$கந்த.04186.1
எறி சுட( எஃகம் வசி
C இருபிளவு ஆக்கின் அல்லால் $கந்த.04186.2

சிைறயுள C( மீ ள்கிலாைம ேதற்றியும் ெபாருந(
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04186.3
அறெநறி தூக்கி ஒற்றா அடியைன விடுத்தான் ஐயன். $கந்த.04186.4
ஆளுைட முதல்வன் மாற்றம் அவுணருக்கு இைறவன் முன் ேபாய்க் $கந்த.04187.1
ேகள் இது என்று உைரப்பன் அற்ேற கிளத்தினும் கடனாக்
ெகாள்ளான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_இ.இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.)
$கந்த.04187.2
மீ ளுவன் புகுந்தது எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) விளம்புவன்
வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எம் ேகான் $கந்த.04187.3
நாைள வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவைர
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) அற முடிப்பன் காண்டி.
$கந்த.04187.4
நCண்டவன் தனக்கும் எட்டா ெநடியது ஓ( குமரன் ெசவ்ேவல் $கந்த.04188.1
ஆண்டு இருந்ேதயும் உய்த்ேத அவுண( யாவைரயும்
ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04188.2
பாண்டிலந் ேத( ேமல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பைடபுறம் காத்துச் சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.04188.3
ஈண்டு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடுதல் அன்னாற்கு
இதுவும் ஓ( ஆடல் அன்ேற. $கந்த.04188.4
ஈ( இரண்டு இரு மூன்று ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இரும் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) இைடேய எம் ேகான் $கந்த.04189.1
ஆ( இரும் சமரம் ஊட்டி அவுண(தம் மனிகம் தன்ைனச் $கந்த.04189.2
சூெராடு முடித்து நும்ைமத் துய(ச்சிைறத் ெதாட(ச்சி நCக்கிப் $கந்த.04189.3

ேப( இரும் சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.)
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பிற ஒன்று நிைனயல்
மன்ேனா. $கந்த.04189.4
என்று இைவ பலவும் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
இைமயவ( குழாத்திேனாடும்
$கந்த.04190.1
குன்று எறி பைகஞன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) உண(தரக் கூறேலாடு
$கந்த.04190.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என உவைவ
பூத்து_வி.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாம ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) நம்பி
ஆற்ற $கந்த.04190.3
ெவன்றி ெபற்றிடுக என்று வற்று
C
வற்று
C
ஆசி ெசாற்றா(. $கந்த.04190.4
எண் தகும் ஆசி கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) தனது ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கந்த.04191.1
அண்டெராடு அங்ைக கூப்பி அளியேரம் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.04191.2
கண்டைன தாைத ேகட்பக் கழறுதி இவண் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) உள்ளம்
$கந்த.04191.3
ெகாண்டது முடிக்கப் ேபாதி குைர கழல் குமர என்றான். $கந்த.04191.4
வயம் திகழ் விடைல_ெப.(விடைல_ெப.) அங்கண் மற்றவ( தம்ைம நCங்கிக்
$கந்த.04192.1
கயம் தகு காவேலா( தம் கருத்தின் மால் அகற்றிேயக $கந்த.04192.2
இயந்திரம் அன்ேனா( ேதறி இைமயவ( குழாத்திேனாடு $கந்த.04192.3
சயந்தைனச் சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முன்ேபால் தைட
முைற ஓம்பல் உற்றா(. $கந்த.04192.4

மடந்ைதெயாடு இrந்திடும் வாசவன் முகன் $கந்த.04193.1
அைடந்திடு சிைறக் களம் அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெநறி $கந்த.04193.2
நடந்தனன் அவுண(ேகான் நண்ணு ேகான் நக( $கந்த.04193.3
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) தரு கிடங்கைர இகந்து ேபாயினான். $கந்த.04193.4
அகழிைய நCங்கினான் அயுதந் தன்னினும் $கந்த.04194.1
மிகுதி_ெப.(மிகுதி_ெப.) ெகாள் நாற்பைட ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) தாைனகள்
$கந்த.04194.2
தகுதியின் முைற முைற சாரச்
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04194.3
முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) தவழ் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மதில்_ெப.(மதில்_ெப.)
முன்ன( ஏகினான். $கந்த.04194.4
கான்ெகாடி கங்ைக நC( கரப்ப மாந்திேய $கந்த.04195.1
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) கதி( உடுபதி விழுங்கி விட்டிடும் $கந்த.04195.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெகழு கடி மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) வைரப்பின் முன்னேர
$கந்த.04195.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) கிள( ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.) கண்டு சாற்றுவான்.
$கந்த.04195.4
குைர கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உண்டவன்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தண்டினால்
$கந்த.04196.1
வரு புைழ மீ மிைச வாய்ப்பத் தாரகன் $கந்த.04196.2
ெபரு வைர நிமி(ந்திடும் ெபற்றி ேபாலும் ஆல் $கந்த.04196.3

திரு நிைல பல உைடச் சிகr நின்றேத. $கந்த.04196.4
தூணமது உறழ் புயச் சூரன் என்பவன் $கந்த.04197.1
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உறும் அண்டம் ேமற் ெசல்லச் ெசய்தது ஓ( $கந்த.04197.2
ஏணி_ெப.(ஏணி_ெப.) ெகாேலா இது என்ன
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட(.ஒரு.) ஆல் $கந்த.04197.3
நCண் நிைல பலவுடன் நிமி(ந்த_ெப.எச்.(நிமி(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேகாபுரம். $கந்த.04197.4
துங்கெமாடு இைற புr சூரன் ேகாயிலில் $கந்த.04198.1
ெபாங்கு ெசம் மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெசறி ெபான் ெசய் ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.)
$கந்த.04198.2
எங்கணும் முடியு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இவுளி வாய்ப்படும் $கந்த.04198.3
அங்கி விண்_ெப.(விண்_ெப.) காறு எழும் வடிவம் அன்னேத. $கந்த.04198.4
அண்டம் அங்கு எவற்றினும்
அம(ந்து_வி.எச்.(அம(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிற்புறும் $கந்த.04199.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெதாட( வைரகளும் ேமரு வானவும் $கந்த.04199.2
பண்டி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மிைச உறப் பதித்தது ஓக்குமால் $கந்த.04199.3
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயல் சிகr உள் கூட
சாைலகள். $கந்த.04199.4
ெமய்ச் சுட( ெகழுமிய வியன் ெபான் ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.) $கந்த.04200.1
உச்சியில்_ெப.(உச்சி_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ெதாடுத்திட முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.)
ேகதனம் $கந்த.04200.2
அச்சுதனாம் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) அளைவ தC(
முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கந்த.04200.3

உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) ெதாறும் இருந்து அரா ஒலித்தல் ேபாலும் ஆல். $கந்த.04200.4
திைச படு சிகrயில் ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) $கந்த.04201.1
மிைச படும் அண்டம் ேமல் விடாமல் எற்றுவ $கந்த.04201.2
பைச படும் அதள் உைடப் பைண அகத்தினில் $கந்த.04201.3
இைச படப் பலகடிப் ெபறிதல் ேபாலும் ஆல். $கந்த.04201.4
விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) தாம் உைற வியன் பதத்ெதாடும் $கந்த.04202.1
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) நிைல இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெதாறும் சிவண ைவகின(
$கந்த.04202.2
அண்ணல் அம் ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.) அதனில் ைக வேலான் $கந்த.04202.3
பண் உறும் ஓவியப் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) என்னேவ. $கந்த.04202.4
என்பன பலபல இயம்பி ஈறு இலாப் $கந்த.04203.1
ெபான் புைன ேதாணி அம் புrைசச் சூழலின் $கந்த.04203.2
முன்பு உறு ேகாபுர வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) முற்றவும் $கந்த.04203.3
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) ெபரு மகிழ்ச்சியான் நம்பி ேநாக்கினான். $கந்த.04203.4
புத_உறு ேகாபுரப் ெபாருவு இல் வாய்தல் உள் $கந்த.04204.1
மதவலி உக்கிரன் மயூரன் ஆதிேயா( $கந்த.04204.2
அதி( தரு நாற்பைட அயுதம் சுற்றிடக் $கந்த.04204.3
கதம் ஒடு காப்பது காைள_ெப.(காைள_ெப.) ேநாக்கினான். $கந்த.04204.4
ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திறலவன் ெநாச்சி
தாவிேய $கந்த.04205.1
ஆக்கெமாடு அம( தரும் அவுணன் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) உள் $கந்த.04205.2

ஊக்கெமாடு உம்பரான் ஓடி முன் உறு $கந்த.04205.3
ேமக்கு உய( சூளிைக மிைசயில் ேபாயினான். $கந்த.04205.4
சூளிைக மீ மிைச துன்னுபு சூரன் $கந்த.04206.1
மாளிைக உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) தைன
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.04206.2
மீ ளr தாவிழிேயாடு உளம் ஏவ $கந்த.04206.3
ஆளr ேந(தரும் ஆண்டைக_ெப.(ஆண்டைக_ெப.) கண்டான். $கந்த.04206.4
கண்டெதா( அண்ணல் கடும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சூ(
$கந்த.04207.1
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அr
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ெகாள் பீடத்து $கந்த.04207.2
எண் தகும் ஆைண இயற்றிய ெசம் ெபான் $கந்த.04207.3
மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) ைவகுறும் வண்ைம_ெப.(வண்ைம_ெப.)
ெதrந்தான். $கந்த.04207.4
அரும் தவ ேவள்வி அய(ந்து அரன் ஈயும் $கந்த.04208.1
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) திரு மிக்கன
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலகு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.04208.2
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) அடி
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) ெசய்திட
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சூ( $கந்த.04208.3
இருந்திடு கின்ற இயற்ைக இைசப்பாம். $கந்த.04208.4
ஐ இரு நூறு எனும் ேயாசைன ஆன்ேற $கந்த.04209.1

ெமாய் ஒளி மாைழயின் முற்றவும் ஆகித் $கந்த.04209.2
துய்ய பன் மாமணி துஞ்சிவில் வசி
C $கந்த.04209.3
ைமயறு காட்சி ெகாள் மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) ஒன்றின். $கந்த.04209.4
ேமனைக ேயாடு திேலாத்தைம ெமய்யின் $கந்த.04210.1
ஊனம் இல் காம(_ெப.(காம(_ெப.) உருப்பசி ஆதி $கந்த.04210.2
வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.)
வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.) அைசத்ேத $கந்த.04210.3
ேமல் நிமி( சீகரம் வசின(
C
நிற்ப. $கந்த.04210.4
சித்திர மாமதி ெசம் கதி( பாங்காய் $கந்த.04211.1
முத்து அணி ேவய்ந்து_வி.எச்.(ேவய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முகட்டு
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நCலம்_ெப.(நCலம்_ெப.) $கந்த.04211.2
உய்த்து மணித் ெதாைக உள்ளம் அழுத்தும் $கந்த.04211.3
சத்திரம் ஆயின தாங்கின( நிற்ப. $கந்த.04211.4
ெவள்ளைட பாகு ெவளிற்று உறு சுண்ணம் $கந்த.04212.1
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அைடப்ைப
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேகாடிகம் வட்டில் $கந்த.04212.2
வள்ளுைட வாளிைவ தாங்கி மருங்காய்த் $கந்த.04212.3
தள்ளரும் ெமாய்ம்புள தானவ( நிற்ப. $கந்த.04212.4
ெவம்ைம ெகாள் பானுைவ ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைற இட்ட $கந்த.04213.1
ெசம்மலும் ஏைனய சீ( ெகழு ைமந்த( $கந்த.04213.2
மும்ைம ெகாள் ஆயிர மூவரும் ஆகத் $கந்த.04213.3
தம் முைறயால் புைட சா(ந்தன( ைவக. $கந்த.04213.4

பாவ முயன்று_வி.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பழித்திறன்
ஆற்றும் $கந்த.04214.1
காவிதி ேயா( கருமங்கள் முடிப்ேபா( $கந்த.04214.2
ஆவது ஒ( சாரணராய் பைட மள்ள( $கந்த.04214.3
ஏவரும் ஞாங்கrன் எங்கணும் நிற்ப. $கந்த.04214.4
நாடக_ெப.அ.(நாடகம்_ெப.) நூல் முைற நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நிைனந்ேத
$கந்த.04215.1
ஆட அரம்ைபயராய் உள( எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.04215.2
ேசடிய( கின்னர( சித்த( இயக்க( $கந்த.04215.3
பாடு உற வைணகள்
C
பண்ணின( பாட. $கந்த.04215.4
ஏகைன ஈசைன எந்ைதைய எண்ணா( $கந்த.04216.1
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
அவுணக் குழு என்ன $கந்த.04216.2
ேவகும் உளத்தின( கஞ்சுக( ெவங்கண் $கந்த.04216.3
மாகத( சூரல்_ெப.(சூரல்_ெப.) பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வழுத்த. $கந்த.04216.4
உள்ளிடும் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேயாசைன எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
$கந்த.04217.1
ெகாள் இடமான குலப் ெபரு மன்றம்_ெப.(மன்றம்_ெப.) $கந்த.04217.2
தள் இட வற்ற சனங்கள் மிகுத்ேத $கந்த.04217.3
எள் இட ெவள்ளிடம் இன்று என ஈண்ட. $கந்த.04217.4
வச்சிர ெமய் வயிடூrயம் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) பல் $கந்த.04218.1

உச்சியில்_ெப.(உச்சி_ெப.+இல்_இட.ேவ.) வால் உைளேய ஒளி(
முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) $கந்த.04218.2
அச்சுறு கண் மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆம் அr மாவின் $கந்த.04218.3
ெமய்ச் சிரம் ஏந்தும் வியன் தவிசின் கண். $கந்த.04218.4
மீ உய( நCல_ெப.அ.(நCலம்_ெப.) வியன் கிr உம்ப( $கந்த.04219.1
ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) காைலயின் நண்ணிய வாேபால் $கந்த.04219.2
பாய் இருள் கீ றிய பன்மணி
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04219.3
ேசய ெபான் மா முடி ெசன்னியின் மின்ன. $கந்த.04219.4
கறுத்தவ ராத்துைண கண்டிரு ெவய்ேயா( $கந்த.04220.1
உறுப்பிைட கவ்வி_வி.எச்.(கவ்வு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓசிந்து தைலப்
ேபாய் $கந்த.04220.2
முறுக்கிய வாெலாடு முன்கலந்து என்ன $கந்த.04220.3
மறுத்தவி( குண்டலம் வா(குைழ தூங்க. $கந்த.04220.4
வறிய
C
மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெவற்பின் மிைசக்கண் $கந்த.04221.1
ஏறிய ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) இந்து இயற்ைக $கந்த.04221.2
மாறிய வந்ெதன மால் வள மாகும் $கந்த.04221.3
நCறு ெசறிந்திடு ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) இலங்க. $கந்த.04221.4
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) உமிழ் கின்ற வியன் புைழ ேதாறும் $கந்த.04222.1
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துளி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அம( தன்ைமயது என்னப் $கந்த.04222.2

புண்டrகம் ெபாைற ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உயி(க்கும் $கந்த.04222.3
வண் தரளத் ெதாைட மா(பின் வயங்க. $கந்த.04222.4
பங்கம் இல் சந்ெதாடு பாளிதம் நானம் $கந்த.04223.1
குங்குமம் ஏைனய கந்திகள் கூட்டி $கந்த.04223.2
அங்கம் அதன் கண் அணிந்தன அண்டம் $கந்த.04223.3
எங்கும் உலாவி இருங்கடி தூங்க. $கந்த.04223.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) திகழ் நCல்_ெப.அ.(நCலம்_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) மா
முகிலின் பால் $கந்த.04224.1
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மின் புைட சுற்றியது
என்ன $கந்த.04224.2
ஏன்று உள அண்டம் எைனத்ைதயும் ஆற்றும் $கந்த.04224.3
ஆன்று உய( ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இைட அங்கதம் மல்க. $கந்த.04224.4
ெமய்த்துைண ஆம் இரு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பணி
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) $கந்த.04225.1
ைபத்தைல ெகாள்வ பரம் ெபாைற ஆற்றா $கந்த.04225.2
ெதய்த்தன பூண் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) யாப்பு உறுமா ேபால் $கந்த.04225.3
ைகத்தல முன் கடகம் ெசறிவு எய்த. $கந்த.04225.4
நCலம்_ெப.(நCலம்_ெப.) அதாய ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கிr ேமல் பால்
$கந்த.04226.1
வாலிய கங்ைக வைளந்திடு மாேபால் $கந்த.04226.2
ேகால மிடற்று இைட ேகாைவ ெகாள் முத்தின் $கந்த.04226.3

சால் உறு கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சரங்கள்
இைமப்ப. $கந்த.04226.4
வரC மடந்ைதய( ேமதக நாளும் $கந்த.04227.1
சீrய ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இைண ெசல் கதி என்ன $கந்த.04227.2
ஏrயல் பல் மணி_ெப.(மணி_ெப.) இட்டு அணி
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04227.3
ஆர அடுக்கல் ெபான் ஆகம் இலங்க. $கந்த.04227.4
அந்தியின் வண்ணமும் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ெதாளி ஊரும் $கந்த.04228.1
சுந்தர மால் இைட சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வா ேபால்
$கந்த.04228.2
முந்து பராைர ெகாள் ெமாய்ம் மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆைட $கந்த.04228.3
உந்தியின் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) பணிேயாடு வயங்க. $கந்த.04228.4
இரு பணி பா( முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) இட்டிட வட்டி
C
$கந்த.04229.1
உரு ெமாடு மின்னும் உலப்பில சுற்றிக் $கந்த.04229.2
கரு மிடறு ஊடு கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என நுண் னூல்
$கந்த.04229.3
குைர கழல் வா(கழல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
குலாவ. $கந்த.04229.4
ெமன்மணி மாைழயின் ேவதன் இயற்றிப் $கந்த.04230.1
பன்மணி மீ து படுத்திய பல் பூண் $கந்த.04230.2
ெதான்மணி ெமய்புைன சூர பன்மா ஓ( $கந்த.04230.3
ெபான் மணி_ெப.(மணி_ெப.) மா முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ேபால இருந்தான்.
$கந்த.04230.4

இருந்திடு கின்ற இயற்ைக விழிக்கு ஓ( $கந்த.04231.1
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) அமுதாக வியப்ெபாடு ேநாக்கிச் $கந்த.04231.2
சுரந்திடும் அன்ெபாடு சூளிைக ைவகும் $கந்த.04231.3
ெபரும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) மாமுகில் இங்கு இைவ ேபசும். $கந்த.04231.4
மூவrன் முந்திய முக்கணன் அம்ெபான் $கந்த.04232.1
ேசவடி ேபணிய ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.) தம் உள் $கந்த.04232.2
தூவுைட ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) உள சூரபன் மாப்ேபால் $கந்த.04232.3
ஏவ( பைடத்தன( இத்திரு எல்லாம். $கந்த.04232.4
ஓய்ந்து தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrேவாருள் உவன் ேபால் $கந்த.04233.1
மாய்ந்தவ( இல்ைல மறத்ெதாடு ேநாற்ேற $கந்த.04233.2
ஆய்ந்திடின் முக்கண் எம் ஐயனும் இன்ேனாற்கு $கந்த.04233.3
ஈந்தது ேபால் பிற(க்கு ஈந்ததும் இன்றால். $கந்த.04233.4
பாடு உறு ேவள்வி பயின்று அழல் புக்கும் $கந்த.04234.1
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) உறும் இவ்வளம் ஆயின
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04234.2
நCடு உறு மாறு நிைனந்திலன் ெவய்ேயான் $கந்த.04234.3
வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
உறு கின்ற விதித் திறன் அன்ேறா. $கந்த.04234.4
ெமய்ச் ேசாதி தங்கு சிறு ெகாள்ளி_ெப.(ெகாள்ளி_ெப.) தன்ைன விரகு இன்ைம
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குருகா( $கந்த.04235.1
கச்ேசாதம் என்று கருதிக் குடம்ைப_ெப.(குடம்ைப_ெப.) தனின் உய்த்து மாண்ட
கைத ேபால் $கந்த.04235.2

அச்ேசா எனப் பல் இைமேயாைர ஈண்டு சிைற ைவத்த பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.)
அதனால் $கந்த.04235.3
இச்சூர பன்மன் முடிெவய்து நாைள இதனுக்கு ஒ( ஐயம் இல்ைல. $கந்த.04235.4
மிைகயான வரம்_ெப.(வ
C
ரம்_ெப.)
C
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ஆற்றல் சால ேமவுற்று
உேளாரும் இைறயும் $கந்த.04236.1
பைகயா( கண் ஏனும் உளராகி வாழ்தல்_ெதா.ெப.(வாழ்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
பழுதன்றி நன்றி_ெப.(நன்றி_ெப.) படுேமா $கந்த.04236.2
மகவாைன மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) யுடேன துரந்தும்
அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ைமந்தேனாடு சுரைர $கந்த.04236.3
அகலாமல் ஈண்டு சிைற ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) அதனால் இழப்பன் அரேச. $கந்த.04236.4
மன்னும் திறத்தின் அம( சூரபன்மன் மாமக்கள் சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) நகரம்
$கந்த.04237.1
முன்னும் படிக்கும் அrதான ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) உடன் ஆைள ஈறு படு
ேமல் $கந்த.04237.2
முன் என்பவ(க்கு முன்னாகும் ஆறுமுகன்
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முத்தி அலேதல்
$கந்த.04237.3
என் உண்டு நாளும் விைன ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உழன்ற இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) ஆ( உயி(க்கு நிைலேய. $கந்த.04237.4
என்று இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திறங்கள் அருேளாடு பன்னி
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவர மிைசேய $கந்த.04238.1

துன் உற்ற வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
வளேனாடு
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சூரன் முன் ஏகல் துணியாக்
$கந்த.04238.2
குன்றத்தினின்றும் இவ( எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ேபான்று குமேரசன் எந்ைத
அடிகள் $கந்த.04238.3
ஒன்றக் கருத்தின் இைட ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து நைட_ெப.(நைட_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைவக் கண் உறுவான்.
$கந்த.04238.4
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெசய் சூளிைக
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெநறிக்
ெகாடு நடந்து $கந்த.04239.1
கலம் ெசய் திண்திறல் வாகுவாம் ெபய( உைடக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
$கந்த.04239.2
வலம் ெசய் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) பைட அவுண( ேகான் மன்னி வற்றிருக்கும்
C
$கந்த.04239.3
ெபாலும் ெசய்கின்ற அத்தாணி மண்டபத்து இைடப் ேபானான். $கந்த.04239.4
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல்லது ஓ( ெபரும்திரு நிகழ வற்று
C
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04240.1
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) அம் கழல் இைறவைனக் குறுகி மாற்றலரால்
$கந்த.04240.2
ெவல்ல அரும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வரவாகுப்
C
ெபய(
விடைல_ெப.(விடைல_ெப.) $கந்த.04240.3
ெதால்ைல நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உருக் காட்டினன் அைவக்கு எலாம் ேதான்ற.
$கந்த.04240.4

ஒற்ைற ேமருவில் உைடயேதா( பரம் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உதவும்
$கந்த.04241.1
ெகாற்ற ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) உைடப் புங்கவன் துது_ெப.(தூது_ெப.) எனக்
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04241.2
இற்ைற இப்பகல் அவுண( ேகான் கீ ழியான் எளிவாய் $கந்த.04241.3
நிற்றல் எம்பிரான் ெபருைமயின் இழிபு என நிைனந்தான். $கந்த.04241.4
மாைய தந்திடு திருமகன் மன்னி வற்று
C
இருக்கும் $கந்த.04242.1
மீ உய(ந்திடும் அr அைணக்கு ஒருபுைட விைரவில் $கந்த.04242.2
ேபாய் இருப்பது ேமல் அன்று புன்ைமேயா( கடேன $கந்த.04242.3
ஆயது அன்றியும் பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) என்று உன்னினான் அகத்துள்.
$கந்த.04242.4
இைனயது உன்னிேய அறுமுகப் பண்ணவன் இருதாள் $கந்த.04243.1
நிைனயும் எல்ைலயில் ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அருளினால்
நிசியில் $கந்த.04243.2
தினகரத் ெதாைக ஆயிர ேகாடி ேச(ந்தது என்னக் $கந்த.04243.3
கனக மா மணித் தவிசு ஒன்று ேபாந்தது கடிதின். $கந்த.04243.4
நித்திலப்படு பந்தரும் சிவிைகயும் ெநறிேய $கந்த.04244.1
முத் தமிழ்க்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தைலவனாம் மதைலக்கு முதல்வன்
$கந்த.04244.2
உய்த்தவாறு எனக் குமரேவள் வரனுக்கு
C
உதவ $கந்த.04244.3
அத்தைலப்பட வந்தது மடங்கல் ஏறு அைணேய. $கந்த.04244.4
பன்னிரண்டு எனும் ேகாடி ெவய்யவ ெரலாம் பரவப் $கந்த.04245.1

ெபான்னின் மால் வைர திைரக்கடல் அைடந்தவா ேபால $கந்த.04245.2
மின் உலாவிய ெபாலன் மணிப் பீடிைக விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ேச( $கந்த.04245.3
மன்ன(_ெப.(மன்ன(_ெப.) மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) அைவக் களத்து ஊடு
வந்ததுேவ. $கந்த.04245.4
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) விடு_ஏவ.(விடு_வி.) ெபாலன் மணித்
தவிசு ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) விளங்கிப் $கந்த.04246.1
புவன முற்று உறத் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) சுட( விடுத்தலில் ெபால்லாப்
$கந்த.04246.2
பவ மனத்ெதாடு தCைமேய ைவகலும் பயிற்றும் $கந்த.04246.3
அவுண( ெமய்ையயும் ெதய்வதப் படிவம் ஆக்கியது ஆல். $கந்த.04246.4
அயில் எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) உைட அவுண(கள் அணிகலன் தன்னில்
$கந்த.04247.1
குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) உைடப் பல மணிகளும் குமர ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.)
உய்த்த $கந்த.04247.2
இயல் உைடப் ெபரும் தவிசு ஒளி பரத்தலின் இரவி $கந்த.04247.3
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) இைடப் படு மின்மினி ேபால் விளங்கிலேவ.
$கந்த.04247.4
ெசக்க( வான்_ெப.(வான்_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) மதிக்கதி( உடுக்களின்
திரட்சி_ெப.(திரட்சி_ெப.) $கந்த.04248.1
ெதாக்க பாயிருள் பலவைக எழிலியின் துளக்கம் $கந்த.04248.2
மிக் ெகலாம் ெசறி மாைலயின் உம்ப( ேமல் ெவய்ேயான் $கந்த.04248.3
புக்கேத எனத் ெதாைலத்ததால் அச்சைபப் ெபாலிைவ. $கந்த.04248.4
திைச முகத்தனும் ெசயற்கு அரும் தவிசு ஒளி ெசறிந்ேத $கந்த.04249.1

அைச வரும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) சூரபன்மா எனும் அவுணன் $கந்த.04249.2
இைசைம தன்ைனயும் ஆைண தன்ைனயும் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
யாக்ைக $கந்த.04249.3
மிைச ெகாள் ேப( அணிக் கதிைரயும் விழுங்கின விைரவில். $கந்த.04249.4
அைனய வான்_ெப.(வான்_ெப.) தவிசு அவுணன் ேந( இருத்தலும் அது கண்டு
$கந்த.04250.1
எனது நாயகன் விடுத்தனன் ேபாலும் என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04250.2
மன மகிழ்ச்சியால் அறுமுகப் பிரான் அடி
வழுத்தி_வி.எச்.(வழுத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04250.3
இைனய நாடுவான் இருந்தனன் ஆங்கு அதன் மிைசேய. $கந்த.04250.4
ெபரும் தனிச் சுட( எறித்திடு ெபான் மணிப் பீடத்து $கந்த.04251.1
இருந்து ேமதகு சிறப்ெபாடு
விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏந்தல் $கந்த.04251.2
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல் கதி( உைடய ேதா(
ெவய்யவன் நடுவண் $கந்த.04251.3
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணுதல் பரமேன
ேபான்றான். $கந்த.04251.4
மின் இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
அவுண( ேகான் எதி( உறும் விடைல_ெப.(விடைல_ெப.) $கந்த.04252.1
முன் இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆடு அகன்றைன அடு
முரண் சீயம் $கந்த.04252.2
ெசம் நிணம்_ெப.(நிணம்_ெப.) கவ(ந்து அலமர அணுகி முன் எற்றப் $கந்த.04252.3

ெபான் இரும் தவிசு இருந்திடும் வரேன
C
ேபான்றான். $கந்த.04252.4
ெவம்ைமக் கால் இருள் ேவைல ேபால் மூடி விண்_ெப.(விண்_ெப.) புவிையத்
$கந்த.04253.1
தம்முள் சித்தrற் காட்டலும் சது( முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஒருவன்
$கந்த.04253.2
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ஒத்தா( இைல என்றிடச் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) புகழ்
நவிலும் $கந்த.04253.3
ெசம்ைமத் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) குண மாலும் ேந(ந்து இருந்தனன்
திறேலான். $கந்த.04253.4
இவற்று இயற்ைகயால் வரவாகுப்
C
ெபய( ஏந்தல் $கந்த.04254.1
நிவப்பின் மிக்கது ஓ( ெபான் மணித் தவிசின் ேமல் ெநஞ்சின் $கந்த.04254.2
உவப்பும் வரமும்
C
ேமதக இருத்தலும் உற்ற $கந்த.04254.3
அைவக் களத்தின( யாவரும் கண்டன( அதைன. $கந்த.04254.4
ேநாற்றல் முற்று உறும் விைனஞ(_ெப.(விைனஞ(_ெப.) பால் ெநாய்தின்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறுத்த $கந்த.04255.1
ஆற்றல் சால் வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ேபாலேவ அrயைண அதன் கண்
$கந்த.04255.2
ேதாற்று ேமலவன் நிைலைமையக் காண்டலும் துளங்கி $கந்த.04255.3
ஏற்ற அற்புதம் எய்தின( அைவ களத்து இருந்தா(. $கந்த.04255.4
வா( இலங்கிய கழல் மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) முன்னேர $கந்த.04256.1
தா(_ெப.(தா(_ெப.) இலங்கிய மணித் தவிசின் உற்றுளான் $கந்த.04256.2
வரனும்
C
ேபாலும் ஆல் விைனயம் ஓ( கிேலம் $கந்த.04256.3
யா( இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) ெகால் என இயம்புவா( சில(. $கந்த.04256.4

முந்தி இவண் கண்டிலம் முடிவில் ஆற்றல் ேச( $கந்த.04257.1
எந்ைத முன் இது ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) இருத்தல் ேமயினான் $கந்த.04257.2
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) தைம
நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) நடுவேண
இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) $கந்த.04257.3
வந்தது எவ்வாறு என வழங்குவா( சில(. $கந்த.04257.4
ஒப்பு அரும் சனங்கேளாடு ஒன்றி நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) எலாம் $கந்த.04258.1
தப்பினன் புகுந்தனன் தமியன் என்னினும் $கந்த.04258.2
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபரும் தவிசு இவண் இருந்து ஆற்றவும் $கந்த.04258.3
அற்புதம் அற்புதம் ஆம் என்பா( சில(. $கந்த.04258.4
சீய ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அைணெயாடு ெசம்மல் முன்னேர $கந்த.04259.1
ஏய் எனும் அளைவயின் ஈண்டு ேதான்றினான் $கந்த.04259.2
ஆய்பவ( உண்டு எனின் அைறவன் நம்மினும் $கந்த.04259.3
மாயன் இங்கு இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) என வகுக்கின்றா( சில(.
$கந்த.04259.4
அைற கழல் ஒருவைன அைவயத்து என் முனம் $கந்த.04260.1
குறுகிய விடுத்தது என் குழாம் ெகாண்டீ( எனா $கந்த.04260.2
இைறயவன் நங்கைள யாது ெசய்யுேமா $கந்த.04260.3
அறிகிலம் எனப் பைதத்து அழுங்குவா( சில(. $கந்த.04260.4
ஒட்டலன் ஒருவைன ஒறுத்திடாது இவண் $கந்த.04261.1
விட்டது என் என்று இைற ெவகுளு முன்னேர $கந்த.04261.2
கிட்டினம் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தைனக் ெகழுமிச் சுற்றிேய $கந்த.04261.3

அட்டனம் வருதும்_வி.மு.(வா_வி.+(_(?)+த்_இ.இ.கா.+உம்_தன்.பன்.) என்று
அைறகின்றா( சில(. $கந்த.04261.4
விளி விலாத் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) உைட ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) எதி( $கந்த.04262.1
களி உலா மனத்ெதாடு கடிதின் உற்று உளான் $கந்த.04262.2
ெதளிவிலா மாையயின் திறலன் ேபாலும் ஆல் $கந்த.04262.3
அளியேனா நுங்களுக்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) என்பா( சில(.
$கந்த.04262.4
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) எதி( உற வந்துளான் தைன $கந்த.04263.1
அன்னவன் பணியினால் அடுவது அல்லைத $கந்த.04263.2
முன்னுற அதைன யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) உன்னுேவாம் எனில்
$கந்த.04263.3
பின்னது பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) எனப் ேபசுவா( சில(. $கந்த.04263.4
யா( இைத அறிகுவ( இைனயன் இவ்விைடச் $கந்த.04264.1
சூ( உற உன்னிேய துன்னினான் ெகாேலா $கந்த.04264.2
ேசரல( பக்கமாய்ச் ேச(ந்து_வி.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளான்
ெகாேலா $கந்த.04264.3
ஓருதும் ேமல் என உைர ெசய்வா(_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ(_பட(.பன்.)
சில(. $கந்த.04264.4
கடும் தக( முகத்தவள் ைக ஒன்று அற்ற நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கந்த.04265.1
தடிந்தனன் காவேலா( தம்ைம மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) $கந்த.04265.2
ெதாடும் கழல் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) வரும் சூழ்ச்சி
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இன்று $கந்த.04265.3

அடும் பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) தம்ைம என்று அச்சுற்றா( சில(. $கந்த.04265.4
வாசவன் முதலிேனா( மருளத் ெதால்ைல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கந்த.04266.1
ேதசு உறும் விஞ்ைசய( வடிவில் ேச( உறCஇ $கந்த.04266.2
ஆசிேலா( புன் இறுத்து ஆைண காட்டிய $கந்த.04266.3
ஈசேன இங்கிவன் என்கின்றா( சில(. $கந்த.04266.4
ஆயேதா( காசிபன் அதிதி தங்கள் பால் $கந்த.04267.1
ேசயனாய் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிந்தன் ேபான்று உலாய்த் $கந்த.04267.2
தூயவான் புவி எலாம் அளப்பச் சூழ்ந்திடு $கந்த.04267.3
மாயேன இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) என மதிக்கின்றா( சில(. $கந்த.04267.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெதாடு சூளிைன விளம்பி விண்_ெப.(விண்_ெப.) புவி
$கந்த.04268.1
உண்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கணம் தனில் உந்தி காட்டிய $கந்த.04268.2
புண்ட rகத்தேன புண(ப்பின் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உருக் $கந்த.04268.3
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
ஆம் எனக் கூறுவா( சில(. $கந்த.04268.4
மூவருள் ஆகுேமா முடிவின் மாதிரத் $கந்த.04269.1
ேதவருள் ஆகுேமா ேசணில்
ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04269.2
தாவரு முனிவர( தம் முள்_ெப.(முள்_ெப.) ஆகுேமா $கந்த.04269.3
ஏவருள் ஆகுேமா இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) என்பா( சில(. $கந்த.04269.4
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) தாழ் மா(புைட மன்னற்கு இன்னமும் $கந்த.04270.1

ஆலம் ஆ( கண்டேன அருளின் இன்னேதா( $கந்த.04270.2
ேகாலமாய் வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) தரக் குறுகினான் ெகாேலா $கந்த.04270.3
ேமல் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) உணருதும் விைளவு என்பா( சில(.
$கந்த.04270.4
காற்றுடன் அங்கியும் கடும் கண் காலனும் $கந்த.04271.1
கூற்றனும் ஓ( உருக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04271.2
ேதாற்றம் இது அன்றி இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சூரன் முன் வரும் $கந்த.04271.3
ஆற்றல( யா( என அைறகின்றா( சில(. $கந்த.04271.4
குன்றமும் அவுணனும் குைலந்து பாடு உற $கந்த.04272.1
ஒன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேவலிைன ஒருவன் உய்த்தனன் $கந்த.04272.2
என்றன( அன்னவன் ஈண்டு மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) முன் $கந்த.04272.3
ெசன்றனேனா எனச் ெசப்புவா( சில(. $கந்த.04272.4
ெசற்றிய பன்மணிச் ெசம்ெபான் மன்றமும் $கந்த.04273.1
முற்றிடும் அவுணரும் ஒளிறு வான்_ெப.(வான்_ெப.) கதி( $கந்த.04273.2
மற்று இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) அணிகளின் தவிசின் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
பட $கந்த.04273.3
அற்றது பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) சுடராய் என்பா( சில(. $கந்த.04273.4
இருந்திடும் அவுண(கள் யாரும் இத்திறம் $கந்த.04274.1
வரும் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) நிைனகில( மறந்தும் இவ்விைட $கந்த.04274.2
ெதrந்திடின் இங்கு இது திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெகாள்
மன்னேன_ெப.(மன்னன்_ெப.+ஏ_சாr.) $கந்த.04274.3

புrந்திடு மாையயின் புண(ப்பு என்பா( சில(. $கந்த.04274.4
ெநன்னலின் இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி( நCத்த
தாரகன் $கந்த.04275.1
முன்னுறு தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உரு
முடிய_குைற.எச்.(முடி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) $கந்த.04275.2
இன்னது ஓ( ெபான் உரு எடுத்து முன்ைன பால் $கந்த.04275.3
துன்னினன் ெகால் எனச் ெசால்கின்றா( சில(. $கந்த.04275.4
சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) ேமவின( இைனயன அளப்பில சாற்ற $கந்த.04276.1
அங்கண் ஓ( அrமான் தவிசு இருக்ைகயில் அவுணன் $கந்த.04276.2
துங்கம் எத்துைண அத்துைணச் சிறப்ெபாடு ேதான்றிச் $கந்த.04276.3
ெசம் ைக ேவலவன் புகழ்ந்து_வி.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வற்று
C
இருந்தனன் திறேலான். $கந்த.04276.4
அறிவ( ேமலவன் தவிசில் வற்று
C
இருத்தலும் அவுண(க்கு $கந்த.04277.1
இைறவன் ஆங்கு அது ேநாக்கிேய எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அணி கறித்துக்
$கந்த.04277.2
கறுவிேய நைகத்து உரப்பி ெமய் விய(ப்பு எழக் கண்கள் $கந்த.04277.3
ெபாறி ெசாrந்திடப் புைக உமிழ்ந்து இைனயன புகல்வான். $கந்த.04277.4
சுற்ற நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) இைல உண்டு
விலங்கு எனச் சுழன்று_வி.எச்.(சுழல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04278.1
வற்றன் மா மரக் காட்டகத்துக் இருந்து உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) வருத்தும்
$கந்த.04278.2

சிற்று உண(ச்சிேயா( வல்ல சித்து இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) இது சிறிேயாய்
$கந்த.04278.3
கற்று உளாய் ெகாலாம் காட்டிைன நமது முன் காண. $கந்த.04278.4
துன்று வா(சைட ேயாகிேனா( அல்லது ெதாைலந்து $கந்த.04279.1
பின்று ேதவரும் வல்லrச் சிறு ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ெபrதும் $கந்த.04279.2
ஒன்றும் அன்னைத இவ்விைடக் காட்டல( உன்ேபால் $கந்த.04279.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
முன(க் காட்டிய நடனம். $கந்த.04279.4
சித்த( ஆயிேனா( ெசம் கண் மால் முதலிய ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) $கந்த.04280.1
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திறத்தன காட்டுதற்கு அஞ்சுவ( என் முன்
$கந்த.04280.2
தத்தம் எல்ைலயில் புrந்திடல் அல்லது தமிேயாய் $கந்த.04280.3
பித்தேன ெகாலாம் நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) இது காட்டுதல்
பிடித்தாய். $கந்த.04280.4
உைர ெசய் இந்நக( மகளிரும்
ெசய்வ(_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ(_பட(.பன்.) ஊன் முற்றாக் $கந்த.04281.1
கருவின் உள் உறு குழவியும் ெசய்திடும் கருத்தில் $கந்த.04281.2
வைரகளும் ெசயும் மாக்களும்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மற்று அதனால்
$கந்த.04281.3
அrயது அன்று அேரா ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) புrந்திடும்
ஆடல். $கந்த.04281.4
என்ைன எண்ணைல எதி( உற இருந்தைன இதனான் $கந்த.04282.1

மின்னல் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) பைட உைற கழித்து ஒய்ெயன வசிச்
C
$கந்த.04282.2
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) வட்டுவன்
C
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) முற்றவும்
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04282.3
பின்ன( அத்ெதாழில் புrவன் என்ேற உளம் பிடித்ேதன். $கந்த.04282.4
ஏண் உற்றா( எலாம் வழுத்திய அவுணரும் யாமும் $கந்த.04283.1
காணக் காட்டிைன நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அறி விஞ்ைசையக் கண்டாம்
$கந்த.04283.2
பூணித்தாய் என வரும் உனக்கு இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) துைணப்
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) $கந்த.04283.3
பாணித்து ஆவிைய அளித்தனன் அன்னது பrேச. $கந்த.04283.4
வாசவன் கரந்து ஓடினன் பிற(_ெப.(பிற(_ெப.) இது மதியா( $கந்த.04284.1
ேகசவன் இது நிைனகிலன் மைறகளின் கிழேவான்_ெப.(கிழேவான்_ெப.)
$கந்த.04284.2
ஆசி கூறிேய திrந்திடும் அவ(க்கு எலாம் முதலாம் $கந்த.04284.3
ஈசன் என்னிைட வருகிலன் யாைர நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என்றான்.
$கந்த.04284.4
தCயன் இத்திறம் உைரத்தன ேகட்டலும் திறேலான் $கந்த.04285.1
காய மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) எனக் காயேமல் விய(ப்பு எழக் கனன்று $கந்த.04285.2
மாைய ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழல் வலி இலா(
ேபால் எைன மதித்தாய் $கந்த.04285.3
ஆய புந்திைய விடுமதி ேகள் இது என்று அைறவான். $கந்த.04285.4
புரந்தரன் குைற அயன் முதல் அமர( தம் புன்ைம $கந்த.04286.1

வருந்தும்_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) சிைற எலாம்
நCக்கி_வி.எச்.(நCக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மற்று அவ(தம் $கந்த.04286.2
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) இைற உதவுவான்
ெசந்தி_ெப.(ெசந்தி_ெப.) மா நக( வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.04286.3
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆதி அம் பண்ணவன்
அடியேனன் யாேன. $கந்த.04286.4
துன்னு தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) கட்கு அரசராய் அறுமுகத் ெதால்ேலான்
$கந்த.04287.1
பின்ன( வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளா( ஒன்பேதாடு
இலக்கம் ஆம் ெபயரால் $கந்த.04287.2
அன்னவ(க்கு உேள ஒருவன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) நந்தி பாங்கு
அம(ந்ேதன் $கந்த.04287.3
ஒன் அலா( புகழ் வரC வாகு எனும் ெபய( உள்ேளன். $கந்த.04287.4
தாரகப் ெபய( இளவைலத் தடவைர தன்ைன $கந்த.04288.1
ஓ( இைறக்கு முன் படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அறுமுகத்து ஒருவன் $கந்த.04288.2
சூ( எனப்படு நின்னிைடத் தமியைனத் துது_ெப.(தூது_ெப.) ஆப் $கந்த.04288.3
ேப( அருள் திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.) உய்த்தனன் என்றனன்
ெபrேயான். $கந்த.04288.4
ெகாடுத்திடாத ெவன் ெகாண்டவன்
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால் ெகாடுங்ேகால்
$கந்த.04289.1

நடத்து மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ேகட்டலும் ஆங்கு
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ேமல் $கந்த.04289.2
விடுத்த காரணம் என்ைனேயா விளம்புதி என்ன $கந்த.04289.3
எடுத்து மற்று இைவ எம்பிரான் தூதுவன் இைசப்பான். $கந்த.04289.4
மருத்துவன் தைனச் சசிெயாடு துரந்து ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.)
வதிந்த_ெப.எச்.(வதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04290.1
புரத்ைத ஆ( அழல் கூட்டிேய அைனயவன் புதல்வன்_ெப.) $கந்த.04290.2
ஒருத்தேனாடு பல் அமரைர உவளகம் தன்னில் $கந்த.04290.3
இருத்தினாய் என வினவினன் அறுமுகத்து இைறவன். $கந்த.04290.4
இந்திராதிப( அயன் முதல் பண்ணவ( யாரும் $கந்த.04291.1
வந்து-வந்து_அ.ெதா.(வந்து-வந்து_அ.ெதா.) ேவண்டிடுதலும்
அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) குைற மாற்றப் $கந்த.04291.2
புந்தி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பன்னிரு புயத்து
எம்பிரான் புவிக்கண் $கந்த.04291.3
அந்தம் இல் துைற பாrடத் தாைனேயாடு அைடந்தான். $கந்த.04291.4
தைரயின் நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) இளவைல வைர ெயாடு தடிந்து $கந்த.04292.1
ெநருநேல வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசந்தியின்
ைவகினான் நிைனயும் $கந்த.04292.2
விைரவின் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அட உன்னினான்
இன்று நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) இைசேய $கந்த.04292.3
அருள் ெகாேட சில புகன்று எைனத் தூண்டினன் அதுேகள். $கந்த.04292.4
நிைறயும் இந்துைவப் பட வராக் கவ(ந்து என நிகளச் $கந்த.04293.1

சிைற படுத்திேய அமரைர வருத்திைன
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04293.2
மைற ஒழுக்கமும் நCக்கிைன உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஆள்
மன்ன(_ெப.(மன்ன(_ெப.) $கந்த.04293.3
அறமும்_ெப.(அறம்_ெப.+உம்_சாr ) அன்று இது வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
தம்
ெசய்ைகயும் அன்று ஆல். $கந்த.04293.4
தாைத ஆகிேயான் காசிபன் ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தனயன்
$கந்த.04294.1
ஆதலால் உனக்கு அமரைரச் சிைற ெசய்வது அறேனா $கந்த.04294.2
ேவத மா(க்கமும் பிைழத்தைன சிறு ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) விைழந்தாய்
$கந்த.04294.3
நCதியால் உலகு அளிப்பேத அரச(_ெப.(அரச(_ெப.) தம் ெநறிேய. $கந்த.04294.4
உலத்தின் மாண்ட ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) சலந்தரன் அந்தகன் ஒருங்ேக
$கந்த.04295.1
கலத்தல் இல்லது ஓ( புரத்தவ( ஆதி ஓ( கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) $கந்த.04295.2
குலத்ைத_ெப.(குலம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) வாட்டலின் இைமப்பினில்
வந்தன(
C
ெகாடிேயாய் $கந்த.04295.3
நிலத்தின் உம்பைர வருத்துதல் அழகிேதா நினக்ேக. $கந்த.04295.4
ெமய்ைம_ெப.(ெமய்ைம_ெப.)
நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) ெகாைல களவு
இயன்று ேமல் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $கந்த.04296.1
ெசம்ைம யாளைரச் சீறிேய அணங்கு ெசய் தCேயா( $கந்த.04296.2
தம்மில் ஆற்ற அரும் பழி சுமந்து ஒல்ைலயில் தமேராடு $கந்த.04296.3
இம்ைம வடுவ(
C
எழுைமயும் துயrன் ஊடு இருப்பா(. $கந்த.04296.4

இங்ஙனம் திரு நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) துய(
உழந்து இறப்ப( $கந்த.04297.1
அங்ஙனம் ெபrதாய் இருள் மூழ்குவ( அதன் பின் $கந்த.04297.2
உங்ஙனம் பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயருவ( என்று மீ து
உலவா( $கந்த.04297.3
எங்ஙன் உய்வேரா பிற(_ெப.(பிற(_ெப.) தமக்கு அல்லல் ெசய்திடுேவா(.
$கந்த.04297.4
தCது_ெப.(தCது_ெப.) நல்லன_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.)
ஆயிரு திறத்தவும் ெதrந்ேத $கந்த.04298.1
ஏது இலா(க்கு அைவ ெசய்வேரல் தமக்கு உடன் எய்தும் $கந்த.04298.2
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) நCைரயாய் அமரைரச் சிைற
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிைழயால் $கந்த.04298.3
மா துய(ப் படல் அன்றிேய இறுதியும் வரும் ஆல். $கந்த.04298.4
அண்ட( ஆற்றைல வவ்விய தாரகன் ஆவி $கந்த.04299.1
உண்ட ெகாற்ற ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) இருந்தது விடுத்திடின் உைனயும்
$கந்த.04299.2
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துண்டம் அது ஆக்கும் ஆல்
அறெநறி கருதித் $கந்த.04299.3
தண்டம் வல்ைலயில் புrந்திலன் இத்துைண தாழ்த்தான். $கந்த.04299.4
ெகடுதல் இல்லது ஓ( அமர(கள் சிைற இைடக் கிடப்ப $கந்த.04300.1
விடுதல்_ெதா.ெப.(விடு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெசய்தைன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) பல் உகம்
அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தைம இன்ேன $கந்த.04300.2

விடுதல்_ெதா.ெப.(விடு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) உய்வைக
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல் மறுத்திேயல்
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04300.3
படுதேல நினக்கு உறுதி ஆம் முைறயும் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பrேச.
$கந்த.04300.4
ஆண்டு அளப்பில
ேநாற்றைன_வி.மு.(ேநா_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) ேவள்வி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆற்றி $கந்த.04301.1
மூண்ட தC இைட மூழ்கிேனாய்க் ெகந்ைத முன்
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04301.2
மாண்டிடாத ேப( ஆயுைளத் திருெவாடும் வாளா $கந்த.04301.3
ஈண்டு ஒ( புன்ெனறி ஆற்றிேய இழுக்குவது இயல்ேபா. $கந்த.04301.4
ைசய ேமல் படு வளத்ெதாடு நCயும் நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) தமரும் $கந்த.04302.1
உய்ய ேவண்டுேமல் அமர( தம் சிைறயிைன ஒழித்து $கந்த.04302.2
ைவய ேமல் அறத்து இயல்புளி
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) மற்று இதைனச்
$கந்த.04302.3
ெசய்யலாய் எனின் ஈங்கு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அடுவன் ஆல் திண்ணம். $கந்த.04302.4
என்று மற்று இைவ யாைவயும் வைரபக எறிந்ேதான் $கந்த.04303.1
உன் தனக்கு அைறக என்றனன் நCங்கு_ஏவ.(நCங்கு_வி.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
உம்ப( $கந்த.04303.2
வன் தைளச் சிைற நCக்கிேய அறத்தின் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
வளத்ைத_ெப.(வளம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) $கந்த.04303.3

நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) துய்த்தைன ெநடிது நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என நவின்றான்.
$கந்த.04303.4
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) அகன்றிடா வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
இங்கு இைனயன
வகுத்ேத $கந்த.04304.1
அைறயும் வாசகம் ேகட்டலும் ெவகுளி மூள் அகத்தன் $கந்த.04304.2
ெபாறி உமிழ்ந்திடு கண்ணினன் புைக உமிழ் உயி(ப்பன் $கந்த.04304.3
எறியும் அங்ைகயன் இறந்திடும் முறுவலன் இைசப்பான். $கந்த.04304.4
ேமைல ஆயிரத்து எட்டு எனும் அண்டமும் ெவன்ேற $கந்த.04305.1
ஏலு கின்றது ஓ( தனி இைற ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எனக்குக் $கந்த.04305.2
ேகால வால் எயிறின்ன முன் ேதான்றிலாக் குதைலப் $கந்த.04305.3
பாலேன ெகாலாம் இைனயன புந்திகள் பக(வான். $கந்த.04305.4
விறலின் ேமதகும் அவுண( ஆம் வலி இலா( மிகவும் $கந்த.04306.1
வறிய( ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.)
ஆம் ேமலவ( மழைலச் $கந்த.04306.2
சிறுவராம் தனி முதல்வற்கும் அைமச்சியல்
ெசய்வா(_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ(_பட(.பன்.) $கந்த.04306.3
எறியும் ேநமி சூழ் உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) வழக்கம்
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இதுேவ. $கந்த.04306.4
நைற ெகாடா( முடி அவுண( தம் குலத்திைன நலித்து $கந்த.04307.1
வறுைம_ெப.(வறுைம_ெப.) ெசய்தன( கடவுள( அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) திரு
மாற்றிக் $கந்த.04307.2

குறிய ஏவலும்
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
ஒழுக்கமும் ெகான்ேறன் $கந்த.04307.3
சிைறயும் ைவத்தனன் எம் குடித்து அம( முைற ெசய்ேதன். $கந்த.04307.4
ெநடிய மால்மகன் உறங்கு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ஆைணைய நCங்கித் $கந்த.04308.1
ெதாடு ெபரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உலகு எலாம் ெகாள்ளினும் சுரைர
$கந்த.04308.2
விடுவன் அல்லன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) வடரும்
C
சிைறயிைன
விண்ேமல் $கந்த.04308.3
உைடய அண்டத்தின் உச்சியின் ஒருதைல உய்ப்ேபன். $கந்த.04308.4
தப்பல்_ெதா.ெப.(தப்பு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெசய்திடு மகபதி முதலிேனா(
தைமயும் $கந்த.04309.1
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பதிக் கேண ெகாண(ந்தனன் சிைற
ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இருந்ேதன் $கந்த.04309.2
ைகப்புகும் சிைற விடுவேனா விடுகிலன் கண்டாய் $கந்த.04309.3
ஒப்பு அரும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) சூரன் என்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபய(
உைடேயன். $கந்த.04309.4
மின்னு வச்சிரப் படிவமும் ேவறு பல் வரமும் $கந்த.04310.1
முன் ஒ( ஞான்று தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) தாைத எற்கு அளித்திடும்
முைறையப் $கந்த.04310.2
பின்ன( யாவேர ெபய(ப்பவ( ெபரும் சம( இயற்றி $கந்த.04310.3
என்ைன ஆற்றலால் ெவன்றிடு நC(ைமேயா( எவேர. $கந்த.04310.4
தான மா முகத் தாரக எம்பிையத் தடிந்த $கந்த.04311.1

மான ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) மிைச வருவது
வலித்ேதன் $கந்த.04311.2
பானல் வாய்ச் சிறு ேசெயாடு நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அம( பயிறல் $கந்த.04311.3
ஊனேம எனத் தடுத்தன( ஆதலால் ஒழிந்ேதன். $கந்த.04311.4
தூங்கு ைகயுைடத் தாரக இளவைலத் ெதால்ைல $கந்த.04312.1
ஓங்கல் தன்ெனாடும் அட்டது ெநன்னேல உண(ந்ேதன் $கந்த.04312.2
பாங்கி_ெப.(பாங்கி_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ேனாைர அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
பாலன் ேமல் உந்தி என் பழியும் $கந்த.04312.3
வாங்கு கின்றனன் நாைளேய காண்டியான் மன்ேனா. $கந்த.04312.4
அrகள் எண் இல( இந்திர( எண் இல( அல்லாச் $கந்த.04313.1
சுர(கள் எண் இல( அண்டங்கள் ெதாறும் ெதாறும் இருந்தா( $கந்த.04313.2
ெசருவின் ஆற்றல( வழுத்திேய
ேபாயின(_வி.மு.(ேபா_வி.+இன்_இ.கா.+அ(_பட(.பன்.) சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) கண்
$கந்த.04313.3
ெநரு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வந்திடு சிறுவேனா என் எதி( நிற்பான். $கந்த.04313.4
ஓதி என் பல அமரைர விடுகிலன் உண(ச்சி $கந்த.04314.1
ஏதும் இல்லது ஓ( மகவு தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) புன் ெமாழி ஏற்றுப்
$கந்த.04314.2
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) ஆதலின் ஒற்றனாய்
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) பிைழத்துப்
$கந்த.04314.3
ேபாதி நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) உயி( தந்தனன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
எனப் புகன்றான். $கந்த.04314.4

அகிலம் ஆள்பவன் இங்கு இைவ ெமாழிதலும் ஐயன் $கந்த.04315.1
ெவகுளி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கனல் சிந்திட உளம் சுட ெவகுண்டு
$கந்த.04315.2
புைகயும் அங்கியும் உயி(ப்பு உற மயி(ப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ெபாடிப்ப
$கந்த.04315.3
நைகயும் வந்திடச் சிவந்திட விழி இைவ நவில்வான். $கந்த.04315.4
உய்யல் ஆவது ஓ( பrசிைன உண( உறாது உழலும் $கந்த.04316.1
ைகய ேகண்மதி கட்ெசவி மதிெயாடு
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04316.2
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வா( சைடப் பரம்
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) திருநுதல் விழிேச( $கந்த.04316.3
ஐயன் ேமதக உண(ந்திைல பாலன் என்று அைறந்தாய். $கந்த.04316.4
மானுடத்தைரத் ேதெவன்ப( வானகத் தவைர $கந்த.04317.1
ஏைன முத் ெதாழிலவ( என்ப( இருவ( தங்கைளயும் $கந்த.04317.2
நால் நிலத்தினில் பரம் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இவ( என நவில்வா(
$கந்த.04317.3
ஆன ெசால் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) முகமேன சரதம் அற்று அன்றால். $கந்த.04317.4
ஆய புல்லிய புகழ்ச்சி ேபால் ெகாள்ளைல அறிேவா( $கந்த.04318.1
ேதயம் ஆவது யா(க்கும் எட்டாதது ெதளியில் $கந்த.04318.2
தூய வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
ேபறு அருளுவது உப நிடதத் துணிவாம் $கந்த.04318.3
வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) ஆவது புகலுவன் ேகள் என வகுப்பான். $கந்த.04318.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) அளந்திடு மாயனும் வனச ேமலவனும் $கந்த.04319.1

எண் அரும் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ேதடியும் காண் கிலாது
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04319.2
பண்ணவன் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) விழி இைடப் பரஞ்சுட( உருவாய் $கந்த.04319.3
உள் நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப( அருளினான்
மதைலயாய் உதித்தான். $கந்த.04319.4
முன்னவ(க்கு முன் ஆகுேவா( தமக்கு முற்பட்டுத் $கந்த.04320.1
தன்ைன ேந( இலாத ஈசனாம் தனிப் ெபய( தாங்கி $கந்த.04320.2
இன் உயி(க்கு உயிராய் அரு உருவமாய் எவ(க்கும் $கந்த.04320.3
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.) தாைதயாய் இருந்திடும் பரமேன அவன்காண்.
$கந்த.04320.4
ஈசேன அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ஆடலால் மதைல ஆயினன் காண்
$கந்த.04321.1
ஆசிலான் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அறுமுகத்து உண்ைமயால் அறி
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.04321.2
ேபசில் ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) பரெனாடு ேபதகன் அல்லன்
$கந்த.04321.3
ேதசுலா அகன் மணியிைடக் கதி(வரு திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ேபால். $கந்த.04321.4
பூதம் ஐந்தினுள் கீ ழ் நிைலத்து_வி.எச்.(நிைல_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புவியுள் $கந்த.04322.1
ஓது கின்ற பல் அண்டத்தின் ஓராயிரத்துத் எட்டும் $கந்த.04322.2
ேகாது இல் ஆக்கமும் பைடகளும் உனக்கு முன்
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04322.3
ஆதி ஈசேன அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) எனின் மாற்றுவது அrேதா.
$கந்த.04322.4

ஏதம் இல் புவி அண்டங்கள் ெபற்றனம் என்ேற $கந்த.04323.1
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) உன்னிைன சிறிது அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அருள் ெபறுேவா( $கந்த.04323.2
பூதம் ைமந்தனும் ஏைனய திறத்தினும் புறத்து $கந்த.04323.3
மீ தும் ஆம் அண்டம் எவற்றிற்கும் ேவத்தியல் புrவா(. $கந்த.04323.4
ஆதி ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குடிைலயும் ஐவைகப்
ெபாறியும் $கந்த.04324.1
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) யாைவயும் தந்திரப் பன்ைமயும் ேவறா $கந்த.04324.2
ஓத நின்றிடு கைலகளும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அவற்று உண(வாம்
$கந்த.04324.3
ேபாதம் யாைவயும் குமரேவள் ெபாருவிலா உருவம். $கந்த.04324.4
எங்கணும் பணி வதனங்கள் எங்கணும் விழிகள் $கந்த.04325.1
எங்கணும் திருக் ேகள்விகள் எங்கணும் கரங்கள்_ெப.(கரங்கள்_ெப.) $கந்த.04325.2
எங்கணும் திருக் கழல் அடி எங்கணும் வடிவம் $கந்த.04325.3
எங்கணும் ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் ெசயும்
அறுமுகத்து இைறக்ேக. $கந்த.04325.4
தாமைரக் கணான் முதலிய பண்ணவ( தமக்கும் $கந்த.04326.1
ஏமுறப்படு மைறக்கு எலாம் ஆதி
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயலும் $கந்த.04326.2
ஓம் எனப்படும் குடிைலேய ஒப்பிலா முருகன் $கந்த.04326.3
மா முகத்துள் ஒன்றாம் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தன்ைமயா( வகுப்பா(.
$கந்த.04326.4

முக்கண் மூ(த்தியும் ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) முண்டகா சனனும்
$கந்த.04327.1
சக்கரப் பைட அண்ணலும் ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தாேன
$கந்த.04327.2
திக்குப் பாலரும் கதி(களும் முனிவரும் சிறப்பின் $கந்த.04327.3
மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) ேதவரும் ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
யாவ(க்கும் ேமேலான். $கந்த.04327.4
ஈட்டு மன்னுயி( எவற்றிற்கும் இருவிைனப் பயைனக் $கந்த.04328.1
கூட்டு வானவன் ஆங்கு அைவ துைல எனக் கூடின் $கந்த.04328.2
ேவட்ட ேமல் நிைலக் கதிபுr வானவன் ேமலாய்க் $கந்த.04328.3
காட்டுவான் முதல் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) எலாம் ஆங்கு
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) கண்டாய். $கந்த.04328.4
சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) ேபால் உறும் குரவேன ேபால் உறும் திைனயில்
$கந்த.04329.1
குறியன் ேபால் உறும் ெநடியவன் ஆகியும் குறுகும் $கந்த.04329.2
ெநறியின் இன்னணம் ேவறு பல் உருக் ெகாடு நிலவும் $கந்த.04329.3
அறிவ( நாடரும் கந்தேவள் ஆடல் ஆ( அறிவா(. $கந்த.04329.4
சிவனது ஆடலின் வடிவமாய் உற்றிடும் ெசவ்ேவள் $கந்த.04330.1
அவனது ஆைணயின் அன்றிேய ெபய(கிலாது அணுவும் $கந்த.04330.2
எவ( அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தனி ஆற்றைலக் கடந்தவ( இவண்
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.04330.3
தவ மயங்கிைன அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தனி மாையயில் சா(வாய்.
$கந்த.04330.4

எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல்லாது ஓ( ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எலாம்
ஆகுறும் யாவும் $கந்த.04331.1
அல்லன் ஆகியும் இருந்திடும் அருவமும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04331.2
பல் வைகப் படும் உருக் ெகாளும் புதியrல் பயிலும் $கந்த.04331.3
ெதால்ைல ஆதி ஆம் அநாதியும் ஆகிேய ேதான்றும். $கந்த.04331.4
வாr வழ்
C தரும் புல்_ெப.(புல்_ெப.) நுனித் துள்ளிகண் மான $கந்த.04332.1
ேநrலாது அம( குமரேவள் ெநடிய ேப( உருவின் $கந்த.04332.2
ஓரு ேராமத்தின் உலப்பு இலா அண்டங்கள் உதிக்கும் $கந்த.04332.3
ஆ( அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) திரு ேமனியின் ெபருைமைய அறிவா(.
$கந்த.04332.4
ெதாைலவு இலா உயி(த் ெதாகுதியும் ெதால்ைல ஐம் பூதத்து $கந்த.04333.1
அலகில் அண்டமும் ஏனவும் ஆதி அம் குமரன் $கந்த.04333.2
நிைல ெகாள் ேமனியின் நிவ( தரும் உேராமத்தின் நின்ேற $கந்த.04333.3
உலைவ இன்றி முன் உதித்திடும் இறுதி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ஒடுங்கும்.
$கந்த.04333.4
ஆவது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வடிவத்தின் அகிலமும்
ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04334.1
ேமவும் அந்நிைல அைனயேன அல்லது ேவறு இங்கு $கந்த.04334.2
ஏவ( கண்டன( அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உரு இயற்ைகைய எம் ேகான்
$கந்த.04334.3
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) யாவ(க்கும் காட்டிடக் கண்டன( சிறிது. $கந்த.04334.4

தண்டல் இல்லது ஓ( ஒன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மயி(_ெப.(மயி(_ெப.) நுனித்
தைலயின் $கந்த.04335.1
அண்டம் எண் இல ேகாடிகள் ேகாைவ பட்டு அைசயப் $கந்த.04335.2
பண்டு ேமருவில் கந்த ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) ெகாண்டது ஓ( படிவம் $கந்த.04335.3
கண்டிலாய் ெகால் ஆம் கணிப்பு இலாப் பவம்புr கடிேயாய். $கந்த.04335.4
அன்று கந்தேவள் அைமந்தது ஓ( ெபருவடிவம் அதனுள் $கந்த.04336.1
ஒன்று ேராமத்தின் இருந்து அதற்கு ஆற்றிடாது உனதாய்த் $கந்த.04336.2
துன்றும் ஆயிரத்து எட்டு எனும் அண்டம் ஆம் ெதாைகயும் $கந்த.04336.3
இன்று நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அது ெதrகிைல சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) என்று
இைசத்தாய். $கந்த.04336.4
அளப்பரும் குணத்து ஆதி ஆம் எம்பிரான் அமர( $கந்த.04337.1
தைளப்படும் சிைற மாற்றவும் சது(முகன் முதேலா( $கந்த.04337.2
ெகாளப் படும் துய( அகற்றவும் ெகாடியைர
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04337.3
வளப்படும் பrசு உலெகலாம் ேபாற்றவும் வந்தான். $கந்த.04337.4
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ஆன
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ஆயுளும் வன்ைமயும் வரமும் $கந்த.04338.1
ேகழில் சுற்றமும் பைடகளும் வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெதாடக்
கிள(ந்து_வி.எச்.(கிள(_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04338.2
பூழியால் உய( மால் வைரச் சூழலில் புகுந்த $கந்த.04338.3
ஊழி மாருதம் ேபால் அடும் எம்பிரான் ஒருேவல். $கந்த.04338.4
ஆைகயால் இைவ உண(ந்திைல இைண இலாது
அம(ந்த_ெப.எச்.(அம(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04339.1

ஏக நாயக முதல்வைனப் பாலன் என்று இகழ்ந்தாய் $கந்த.04339.2
ேச_ெப.அ.(ேச_ெப.அ.) குலாவிய மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) உைடக் கற்பு இலாச்
சிறிேயாய் $கந்த.04339.3
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேபாக
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) இவ்ெவாரு தவற்ைறயும் ெபாறுத்தாம். $கந்த.04339.4
ெநாய்ய ெசாற்களால் எந்ைதைய இகழ்ந்தைன ெநாடிப்பின் $கந்த.04340.1
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) நாத்தும் இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
துன் உயி( வாங்குவம் விடுத்த $கந்த.04340.2
ஐயன் ஆைண அன்று ஆதலின் அளித்தனம் அதனால் $கந்த.04340.3
உய்தி இப்பகல் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைடக்கு உண்டியாய் உைறேவாய்.
$கந்த.04340.4
உறுதி இன்னம் ஒன்று உைரக்குவம் நCயும் உன் கிைளயும் $கந்த.04341.1
இறுதி இன்றிேய எஞ்சுதல் ேவண்டுேமல் இைமேயா( $கந்த.04341.2
சிைற விடுக்குதி இகலிைனத் தவிருதி ெசவ்ேவள் $கந்த.04341.3
அைற கழல் துைண அரணம் என்று உன்னிேய அம(தி. $கந்த.04341.4
என்று இைவ பலப் பல இகப்பு இல் ெபரு மாையக் $கந்த.04342.1
குன்று எறி பைடக் குrசில் ெகாள்ைக அது இயம்பப் $கந்த.04342.2
புன் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
பைடத்து_வி.எச்.(பைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைடய பூrயன் உண(ந்ேத
$கந்த.04342.3
கன்றினன் உயி(த்து இைனய கட்டுைர ெசய்கின்றான். $கந்த.04342.4
கூ( எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) எழாத குழவிச் சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) உய்த்த
$கந்த.04343.1

சா( என நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உனது
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உயி( விடுத்ேதன் $கந்த.04343.2
ேபரைல அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) பின்னும்
ெமாழிகின்றாய் $கந்த.04343.3
வரமும்
C
உைரக்குதி என் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.)
சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) உன்னாய். $கந்த.04343.4
ெகாஞ்சு ெமாழி ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குழவிச்
சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) ேமலாய் $கந்த.04344.1
எஞ்சல் இலது ஓ( முதல்வேன எனினும் ஆக $கந்த.04344.2
அஞ்சிடுவேனா சிறிதும் அண்ட நிைல ேதாறும் $கந்த.04344.3
விஞ்சி அம( பண்ணவ(கள் யாவைரயும் ெவன்ேறன். $கந்த.04344.4
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) புரம் அது ஆகி அம( ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) சிைற தன்ைன
$கந்த.04345.1
வண்
C
படு கனாவினும் விடுக்க நிைன கில்ேலன் $கந்த.04345.2
ஏண் பல பக(ந்தைன எனக்கு எதி( இருந்ேத $கந்த.04345.3
காண்பன் எலாம் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கணத்திலின் இனி என்றான்.
$கந்த.04345.4
ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) மிகு சூரன் இைவ
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அயல்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04346.1
அற்றம் அறும் ஆனவருள் ஆயிரைர
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04346.2
ஒற்றுைம ெசய்ேதான்_வி.அ.ெப.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஓன்_பட(.ஒரு.) உயி(
ஒறுத்தல் பழி வல்ேல $கந்த.04346.3

பற்றி இவைனச் சிைற படுத்திடுதி( என்றான். $கந்த.04346.4
என்னலும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஆயிரரும் ஏற்று எr விழித்துத்
$கந்த.04347.1
துன்னு கனைலப் புைக சுலாவுவது மானப் $கந்த.04347.2
ெபான்னின் மிளி( பீடிைக அம(ந்த_ெப.எச்.(அம(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புகழ் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
$கந்த.04347.3
தன்ைன வைள குற்றன( தருக்கிெனாடு பற்ற. $கந்த.04347.4
மிடல் தகுவ( சூழ்வரலும் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
எழுந்து அன்ேனா( $கந்த.04348.1
முடிச் சிைக ஓ( ஆயிரமும் ெமாய்ம்பின் ஒருைகயால் $கந்த.04348.2
பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவுண(
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) அம( ேப( அைவ நிலத்தின் $கந்த.04348.3
அடித்தனன் ெநாடிப்பில் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ஆவி முழுது உண்டான்.
$கந்த.04348.4
மா(பு_ெப.(மா(பு_ெப.) உைடய ெமாய்ம்பு ஒசிய வா( குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ேசார
$கந்த.04349.1
ஓ( புைடயின் யாவைரயும் ஒல்ைல தனின் அட்ேட $கந்த.04349.2
சூ( புைடயின் முன்ன நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) துன்னும் வைக வசிச்
C
$கந்த.04349.3
சீ( புைடய நம்பி இைவ ெசப்பல் புrகின்றான். $கந்த.04349.4
எந்ைத ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) உைன இனித் தடிதல்
திண்ணம் $கந்த.04350.1
அந்தம் உறும் முன்னம் உனது ஐம் புலனும் ெவஃக $கந்த.04350.2

வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல துப்புரவும் வல்ைல
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) ஆ(ந்ேத $கந்த.04350.3
புந்தி ெதளிவாய் அம(தி ேபாந்திடுவன் என்றான். $கந்த.04350.4
சீய விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) அண்ணல் இைவ ெசப்பி அகல்
காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கந்த.04351.1
ஆயவன் இருந்திடும் அrத்தவிசு தானும் $கந்த.04351.2
மீ யுற எழுந்து விசும்பின் தைலயின் ஏகி $கந்த.04351.3
மாைய என ஒல்ைலயின் மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பட(ந்து_வி.எச்.(பட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்ேற. $கந்த.04351.4
ஒண்ணில எயிற்றின( ஒ( ஆயிரைர அட்ேட $கந்த.04352.1
எண் இலன் அைவக்களம் இகந்து பட( காைலக் $கந்த.04352.2
கண்ணின் அழல் காலும் வைக கண்டு புைடயாக $கந்த.04352.3
நண்ணு சத மா முகைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நவில்கின்றான். $கந்த.04352.4
ஆறுமுகன் ஆைள இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) ஆயிரைர இங்ஙன்
$கந்த.04353.1
ேகாறல் புrந்தான் எனது ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) முழுது எள்ளி $கந்த.04353.2
ேவறல் உைடேயா(கள் என ேமன்ைம பல ெசப்பிச் $கந்த.04353.3
ேசறல் புrவான் தவிசும் உம்ப( இைட ெசல்ல. $கந்த.04353.4
ஒட்டிய நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) வரைர
C
ஒறுத்து அகல் வேனனும் $கந்த.04354.1
விட்டது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தூதெனாடு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சம(
இயற்றி $கந்த.04354.2

அட்டல் பழி ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ஆற்றைல அடக்கிக் $கந்த.04354.3
கட்டி விைரவால் வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனக் கழற
ேலாடும். $கந்த.04354.4
சூ( குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ெபாருவு சூரன் அடி தாழா
$கந்த.04355.1
ஏற்கும் விைட ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைசவின்
ஏகுதல் புrந்தான் $கந்த.04355.2
நாற் கடலும் ேமவினும் நதுப் பrய_குைற.எச்.(பr_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஊழிக்
$கந்த.04355.3
கால் கனலின் ஓைத ெதாட( காட்சியது மான. $கந்த.04355.4
ஏகு சதமா முகன் இலக்கம் அற வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
$கந்த.04356.1
பாகம் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) எண்ணில் பைட பாணி மிைச பற்றி
$கந்த.04356.2
ேவகெமாடு ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தனி
ேவலன்_ெப.(ேவலன்_ெப.) விடு_ஏவ.(விடு_வி.) வரC $கந்த.04356.3
வாகுவிைன எய்தி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மாற்றம் அைறகின்றான். $கந்த.04356.4
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) பல நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வரு கள்வ உலகு உள்ேளா( $கந்த.04357.1
ஏவரும் வியப்ப வரும் எங்கள் இைற முன்னம் $கந்த.04357.2
ேமவிைன இகழ்ந்து சில வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
உயி( ெவௗவிப் $கந்த.04357.3
ேபாவது எவன் நில் உனது ேபா( வலி அழிப்ேபன். $கந்த.04357.4
பட்டிைம உருக்கள் ெகாடு பாறல் அrதாைச $கந்த.04358.1

எட்டு உள பரப்பு அதனுள் ஆண்டு அகல்ைவ ேயனும் $கந்த.04358.2
விட்டிடுவேனா என விளம்பி ெவrந் எய்திக் $கந்த.04358.3
கிட்டுதலும் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
இது
ேகட்டனன்_வி.மு.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
எதி(ந்தான். $கந்த.04358.4
ெகாற்ற ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) உைட அண்ணல் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
ெமாழியிைனக் ெகாண்டிலன் இகழ்ந்து என்ைனப் $கந்த.04359.1
பற்ற ஆயிர( தங்கைள விடுத்தலும் படுத்தனன் ெபய( காைல_ெப.(காைல_ெப.)
$கந்த.04359.2
மற்றும் ஈது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வயவைன உய்த்தனன்
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) ஆவி $கந்த.04359.3
ெசற்று மா நகரம் தைன அழித்தனன் ெசல்லுவன் இனி என்றான். $கந்த.04359.4
கருதி இன்னணம் சதமுகன் எனப்படு காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) தைன
ேநாக்கிக் $கந்த.04360.1
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) உைடப் பண்ணவன் அடிமனம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வாகு $கந்த.04360.2
ெபாருதல் உன்னிேய ஈண்டு அைற கூவிைன ெபாள் எனப் பைடேயாடு
$கந்த.04360.3
வருதியால் எனத் ெதள் விளி எடுத்தனன் மறலிக்கும் இைற ேபால்வான்.
$கந்த.04360.4
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) அன்னதில் சதமுகற் சூழ்தரும் இலக்கரும் எதி(
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04361.1
வில் உமிழ்ந்திடு ெவம்சரம் ெதாடுத்தன( ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட
விடுக்கின்றா( $கந்த.04361.2

கல் எனும் படி ேநமிகள் உருட்டின( கப்பணம் சிதறுற்றா( $கந்த.04361.3
வல்ைல முத்தைலப் பைட எழு ஓச்சின( மழுக்ெகாேட எறிகின்றா(. $கந்த.04361.4
அணிகள் பட்டவ( விட்ட இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பைட வைக அண்ணன்
ேமல் புகேலாடும் $கந்த.04362.1
துணிகள் பட்டன ெநrந்தன எrந்தன துகளுமாய்ப் ேபாயிற்றால் $கந்த.04362.2
மணிகள் பட்டிடும் இரும் சிைறக் கலுழ(க்குள் வலியன் ேமல் படு ெநாய்ய
$கந்த.04362.3
பணிகள் பட்டன
ேபான்றன_வி.மு.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.)
ேவறிைல படி எடுத்து உைரத்தற்ேக. $கந்த.04362.4
இலக்கம் ஆகி முன் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப(
ஆண்டைக_ெப.(ஆண்டைக_ெப.) இவ( ெசயலிைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04363.1
இலக்கம் ஆய் முழுது உலகமும் துளக்கிேய இராயிரப் பத்து எனும் $கந்த.04363.2
இலக்கம் மா முடி ெகாண்டது ஓ( சூளிைக இம் எனப்
பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏந்தி $கந்த.04363.3
இலக்கம் ஆகிேய எதி( ெபாரு தானவ( தங்கள் ேமல் எறிந்திட்டான். $கந்த.04363.4
ஏதிலான் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) சூளிைக சிறக(
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழ்
C ேமருப் ேபால் $கந்த.04364.1
மீ து ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம( இயற்றிேய
நின்றிடும் ெவய்யவ( மிைச எய்தித் $கந்த.04364.2
தாது_ெப.(தாது_ெப.) முற்றவும் சாந்துபட்டு ஒருங்கு உறத் தனு எலாம்
சிைதத்திட்ேட $கந்த.04364.3

ஓதநC( முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ஆ(ப்ெபாடு புவிக் கண்
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
உைடந்தன உதிராகி.
$கந்த.04364.4
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ெசறிந்திடு சூளிைக தன்னுடன் அவுண( தம் குழாம்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04365.1
முடி சிைதந்தன நாசி நCடு அைல எலாம் முடிந்தன முடிவு இல்லா $கந்த.04365.2
வடிவு அைமந்திடு கன்ன கூடத் ெதாைக மாய்ந்தன நிைல
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04365.3
அடிதக(ந்தன ெகாடுங்ைகயும் மாண்டன ஒழிந்தவும் அழிவுற்ற. $கந்த.04365.4
இலக்க( தம்ைமயும் சூளிைக தன்னுடன் இைமப் ெபாழுதினில் அட்டு
$கந்த.04366.1
நிலக்கண் வரனின்று
C
அடுதலும் சதமுகன் நிைர விழி ெகாடு ேநாக்கிக்
$கந்த.04366.2
கலக்க_குைற.எச்.(கலக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நண்ணிேய தமrைனக்
காண்கிலன் கவன்றனன் ெதளிவு எய்தி $கந்த.04366.3
உலக்ைக சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) சக்கரம்_ெப.(சக்கரம்_ெப.)
ேதாமரம் ஓச்சுதல் உறுகின்றான். $கந்த.04366.4
உற்ற காைலயின் ஓண்திறல் ெமாய்ம்பிேனான் உருெகழு சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
ெசய்ேதா( $கந்த.04367.1
ெபாற்ைற ேந( தரு சிகrையப் பறித்தனன் ெபாள் என எறி
காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கந்த.04367.2
மற்று ஒ( வா( சிைல வணக்கிேய ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) தC
வாளி ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) பூட்டி $கந்த.04367.3
இற்று வழ்வைக
C
இைடதனில் அறுத்தனன் எறிதரு கதி( ேவலான். $கந்த.04367.4

அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நூறு ேகால் பின்னரும்
ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ஆகத்தின் நடு எய்தச் $கந்த.04368.1
ெசறித்த காைலயின் வரவாகுப்
C
ெபய(ச் ெசம்மல் ேபாய்
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) வில்ைலப் $கந்த.04368.2
பறித்தனன் முறித்து எறிதலும் சதமுகன் பற்ற வதிைட
C
என்னாக் $கந்த.04368.3
குறித்து ஒ( ஐம்பதிற்று இருகரம் ஓச்சிேய குrசிைலப் பிடித்திட்டான்.
$கந்த.04368.4
பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தானவத் தைலவைன
அண்ணல் ஓ( ெபரும் புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) ெகாடு தாக்கிப் $கந்த.04369.1
படித்தைலப் படத் தள்ளலும் வழ்ந்துளான்
C
பைத பைதத்து எழுகாைல $கந்த.04369.2
அடித் தலத்தினால் உைதத்தனன் அசனியால் அழுங்கு உறும் அரவம் ேபால்
$கந்த.04369.3
துடிப்பேவ உரத்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கழல் உறுத்தினன் ேசாrவாய்
ெதாறும் ேசார. $கந்த.04369.4
கந்து எனப்படு ெமாய்ம்புைட ெவய்யசூ( கட்டுைர முைற
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04370.1
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி(ந்திடு சத
முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அவுணைன மிதித்திடும் அற
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கந்த.04370.2
அந்தகப் ெபய( அசுரைன ஆற்றல்
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம( முயலகன் தன்ைனத்
$கந்த.04370.3
தந்திையப் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) ஒன்று
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

ஊன்றிய_ெப.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாைதேபால் திகழ்
கின்றான். $கந்த.04370.4
மின்னல் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அவுணன் மா(பகம்
விட(_ெப.(விட(_ெப.) எனும் படி விள்ளேவ $கந்த.04371.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஒ( பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) உறுத்தி மற்று
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தாளிைனக் ெகாடு தள்ளிேய $கந்த.04371.2
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) யாவும் உருட்டினான் திைச முற்றும்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பrத்திடும் $கந்த.04371.3
கன்னமா( மத மால் களிற்றினும் வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) சான்றிடு
கழலினான். $கந்த.04371.4
நூறு ெசன்னியும் இடறி ஆங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெநாடி வைரப்பின் முன்
அவுணைன $கந்த.04372.1
ஈறு ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) அது
முடித்த பின் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) எய்திேய
$கந்த.04372.2
ஆறு மாமுக வள்ளல் வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) இகழ்ந்து உளான்
அைவயத்ைத முன் $கந்த.04372.3
ஈறு ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின் நடுவன் இந் நகரத்ைத
என்று நிைனந்தனன். $கந்த.04372.4
சுடரும்_ெப.எச்.(சுட(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
பைடத் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) குமேரசனது $கந்த.04373.1
அடிகள் முன்னி அருளுடன் ஆண்டைக_ெப.(ஆண்டைக_ெப.) $கந்த.04373.2
படி அளந்திடும் பண்ணவனாம் என $கந்த.04373.3
ெநடிய ேப( உருக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) அேரா. $கந்த.04373.4

திைச அளந்தன திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) புயம்_ெப.(புயம்_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.)
$கந்த.04374.1
மிைச அளந்தன ேமதகு நCள் முடி $கந்த.04374.2
வசுைத யாவும் அளந்தன வா( கழல் $கந்த.04374.3
அைச வரும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ஆடவன்_ெப.(ஆடவன்_ெப.) நிற்பேவ.
$கந்த.04374.4
திரு உலாம் கழல் சீறடிச் ெசம்மல் ேப( $கந்த.04375.1
உருவு தாங்கி உகந்தனன் நிற்றலும் $கந்த.04375.2
அரவின் ேவந்தரும் ஆதி அம் கூ(மரும் $கந்த.04375.3
ெவருவினா(கள் வியன் ெபாைற ஆற்றலா(. $கந்த.04375.4
கதி( எறித்திடு காமரு பூணினான் $கந்த.04376.1
மதுைக ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வடிெவாடு
நிற்றலும் $கந்த.04376.2
அது பrத்தற்கு அருைமயின் ஆற்றவும் $கந்த.04376.3
விதைல உற்றது வரC மேகந்திரம். $கந்த.04376.4
உலம் ெகாள் வாகுவின் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) ஊன்றலும்
$கந்த.04377.1
விலங்கிேய தள( வரC மேகந்திரம் $கந்த.04377.2
இலங்ைக நC(ைம எய்தாமல் இருந்ததால் $கந்த.04377.3
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ெகாள் தானவக் ேகாமகன் ஆைணயால். $கந்த.04377.4
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) அளாவிய ெசன்னியன் எண் திைச $கந்த.04378.1

காண நிற்புறு காட்சியன் கந்தேவள் $கந்த.04378.2
ஆைண காட்டி நிறுவிய ஆடலாம் $கந்த.04378.3
தாணு என்னத் தமியன் விளங்கினான். $கந்த.04378.4
சான்ற ேகள்வித் தைலமகன் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) துைண $கந்த.04379.1
ஊன்று கின்ற உழிெதாறும் மா நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) $கந்த.04379.2
ஆன்று கீ ண்டிட அவ்வப் புைழ ெதாறும் $கந்த.04379.3
ேதான்று கின்றன சூழ்கடல் நCத்தேம. $கந்த.04379.4
ஆத்தன் ஊன்றும் அடிெதாறும்
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04380.1
நCத்தம் யாவும் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.)
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) சூ( $கந்த.04380.2
வாய்த்த ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
வைளந்து_வி.எச்.(வைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைற
ேபாற்றிய_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04380.3
ேவத்து அைவக் களம் தன்னினும் ேமவிய. $கந்த.04380.4
பூைழ ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) பட( நCத்த நC( $கந்த.04381.1
மாைழ ெகாண்டவன் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) வைளந்துராய்ப் $கந்த.04381.2
ேபைழ ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிணிப்பு அறு
பாந்தள் ேபால் $கந்த.04381.3
கூைழ ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மறுகில்
குலாயேத. $கந்த.04381.4
துய்ய பூைழ ெதாறும் ெதாறும் ேதான்று நC( $கந்த.04382.1

ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கr வாம் பr ேத( பைட
$கந்த.04382.2
ைகயrக் ெகாடு காசினி ஆறு ேபால் $கந்த.04382.3
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மா நக( யாங்கணும் ெசன்றேத.
$கந்த.04382.4
ேதாட்டது அன்ன சுழிப்படு வாrயின் $கந்த.04383.1
ஈட்ட மாநக( வதி
C ெதாறும் ஏகிேய $கந்த.04383.2
பாட்டின் மாளிைக பல பல சாடிேய $கந்த.04383.3
மீ ட்டும் ஒல்ைலயின் ேவைல மடுத்தேத. $கந்த.04383.4
எம்ைம ஆள் உைட எந்ைத தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) தூதுவன் $கந்த.04384.1
ெசம்ைம நCடு திரு உரு ேநாக்கிேய $கந்த.04384.2
ைகம்மறிக் ெகாடு கண்டன( யாவரும் $கந்த.04384.3
அம்மேவா என அச்சம் உற்று ஓடினா(. $கந்த.04384.4
மா உலா வரும் மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) உள்
$கந்த.04385.1
காவலாள( இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காைளையக் கண் உறCஇ $கந்த.04385.2
ஓவி ேதா( வஞ்சன் உற்றனன் ஈண்டு எனாக் $கந்த.04385.3
கூ விளித்தன( தத் தமில் கூடினா(. $கந்த.04385.4
கூடுகின்ற குணிப்பரும் காவேலா( $கந்த.04386.1
நCடு ெமய்ெகாடு நின்றவற்கு அஞ்சிேய $கந்த.04386.2
ஆடல் பூண்டிலம் என்னின் அரசேன $கந்த.04386.3
சாடு நம்ைமச் சரதம் என்று எண்ணினா(. $கந்த.04386.4

குமr_ெப.(குமr_ெப.) மா மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) உள்
ேபாற்றிேய $கந்த.04387.1
அமr ேயா(கள் ஒ( ஐம்பது ெவள்ளத்த( $கந்த.04387.2
திமிர ேமனிய( தC உகு கண்ணின( $கந்த.04387.3
சம( இயற்றத் தைலத்தைல மண்டினா(. $கந்த.04387.4
மண்டி மற்றவ( வல் எழுத் ேதாமரம் $கந்த.04388.1
பிண்டி பாலம் ெபரும் கைத ஆதியாக் $கந்த.04388.2
ெகாண்ட-ெகாண்ட_அ.ெதா.(ெகாண்ட-ெகாண்ட_அ.ெதா.) ெகாடும் பைட வசிேய
C
$கந்த.04388.3
அண்டம் விண்டிட ஆ(த்தன( ஆடினா(. $கந்த.04388.4
ஆடும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) அடு மைடத் தானவ( $கந்த.04389.1
பாடு சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பrசிைன ேநாக்கினான்
$கந்த.04389.2
நCடு சான்ற இடித் ெதாைக ஆயிர $கந்த.04389.3
ேகாடி ேபால் புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) ெகாட்டி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ(ப்பேவ. $கந்த.04389.4
அைலக்க வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அவுணப் பைட எலாம்
$கந்த.04390.1
கலக்க_குைற.எச்.(கலக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மூழ்கிக் கருத்து
உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) அஃகிேய $கந்த.04390.2
உலக்கு உறாத உரும் இடி உண்டிடும் $கந்த.04390.3
புைலக் கடும் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) புள்_ெப.(புள்_ெப.) எனல் ஆயேவ.
$கந்த.04390.4

பன்மைழக் குலங்களில் பைடக்கலங்கள் யாைவயும் $கந்த.04391.1
வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
உய்ப்ப வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) படுதலும் $கந்த.04391.2
சின் மயத்தன் ஒற்றன் மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.)
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வழ்
C விழுத்திய $கந்த.04391.3
ெதான் மரத்து இயற்ைக ேபான்று ேசாr ேசார நின்றனன். $கந்த.04391.4
ஆன காைல_ெப.(காைல_ெப.) வரவாகு
C
அறிவன் அங்கியில்
சிைனஇ_வி.எச்.(சிைன_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04392.1
மான வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
மீ து அலாது வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எடுக்கேலன் எனாத்
$கந்த.04392.2
ேதனின் மாப் ெபரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) திைளத்தைலக்கு மத்து எனத்
$கந்த.04392.3
தானவப் பதாதிையத் தடிந்து அைலத்தல் ேமயினான். $கந்த.04392.4
மிதித்தனன் ெகாதித்தனன் விடுத்திலன் படுத்தனன் $கந்த.04393.1
சைதத்தனன் புைதத்தனன் தக(த்தனன் துைகத்தனன் $கந்த.04393.2
உைதத்தனன் குதித்தனன் உருட்டினன் புரட்டினன் $கந்த.04393.3
சிைதத்தனன் ெசகுத்தனன் ெசருக்கினன் தருக்கினன். $கந்த.04393.4
சிரத்திைன ெநrத்தனன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) இறுத்தனன்
$கந்த.04394.1
கரத்திைன முrத்தனன் களத்திைனத் திrத்தனன் $கந்த.04394.2
உரத்திைனப் பிrத்தனன் உருத்தனன் சிrத்தனன் $கந்த.04394.3
புரத்திைன உrத்தனன் ெபாடித்தனன் பைடத்திறம். $கந்த.04394.4

எடுத்தனன் சுழற்றினன்
எறிந்தனன்_வி.மு.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
சிேலா(தைமப் $கந்த.04395.1
புைடத்தனன் இடித்தனன் புயத்தினாற் சிேலா( தைமப் $கந்த.04395.2
பிடித்தனன் பிைசந்தனன் பிழிந்தனன் சிேலா(தைம $கந்த.04395.3
அடித்தலம் ெகாடித் தலத்து அைரத்தனன் சிேலா(தைம. $கந்த.04395.4
ெபருத்தனன் சிறுத்தனன் ெபய(ந்தும் ேவறு பல் உருத் $கந்த.04396.1
தrத்தனன் நடந்தனன் தனித் தனி ெதாட(ந்தனன் $கந்த.04396.2
மருத்ெதனக் கறங்கினன் வைளந்தனன் கிள(ந்தனன் $கந்த.04396.3
ஒருத்தன் ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஐம்பதும் உலக்குறக் கலக்கினான்.
$கந்த.04396.4
மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) அன்னம் ஒண்புறா மடக்குயில் திரள் பயில்
$கந்த.04397.1
ெசய்ஞ் ஞலம் ெகாள் மாடமீ து ேசனம் கூளி பிள்ைளகள் $கந்த.04397.2
பிஞ்ஞகன் குமாரன் ஆடு ேப( அம(க் களம் படும் $கந்த.04397.3
அஞ்ைஞ யாள( குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ஊன் அருந்து_ஏவ.(அருந்து_வி.) மாறு
இருந்தேவ. $கந்த.04397.4
மான் இனம் ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைரந்து
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
தன்னிைடத் $கந்த.04398.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஒ( சிங்க ஏறு புக்க தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ேபால
அவுண(தம் $கந்த.04398.2
ேகான் இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உைறயுளில் குலாய
காவலாள ராம் $கந்த.04398.3

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஐம்பதும் சினத்தின்
வல்ைல சிந்தினான். $கந்த.04398.4
முறிந்தன( உறுப்பி யாக்ைக முற்றும் ேவறு ேவறவாய்ப் $கந்த.04399.1
பிறிந்தன( தக(ந்தன( பிறங்கு ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ேசாrயுள் $கந்த.04399.2
ெசறிந்தன( புைதந்தன( சிைதந்தன( உருண்டன( $கந்த.04399.3
மறிந்தன( இறந்தன( மடிந்தன( கிடந்தன(. $கந்த.04399.4
இன்ன பான்ைம வற்று
C
வற்றின்
C
அவுண( தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) யாைவயும்
$கந்த.04400.1
சின்ன பின்னம் ஆகிேய சிைதந்து
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
உலந்திட $கந்த.04400.2
உன்னுகின்ற முன்னம் அட்டு உலம்பினான் சிலம்பினின் $கந்த.04400.3
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) நூபுரத்தின்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரC வாகுேவ. $கந்த.04400.4
வள்ளல் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சம( இைழப்ப
மாண்ட வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
யாக்ைகயின் $கந்த.04401.1
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) தாது_ெப.(தாது_ெப.) வான ஏழும் உருவம் ேவறு
காண்கிலா $கந்த.04401.2
தள்ளல் ஆகி ஒன்று பட்டது அங்கி தன்னின் உருகிேய $கந்த.04401.3
ெவள்ளி ஆதி உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) யாவும் விரவும்
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) என்னேவ. $கந்த.04401.4
ஆசுறும் அவுண ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஐம்பது முடித்ேதான் ஐஞ்ஞூறு
$கந்த.04402.1
ேயாசைன அளைவ ஆன்ேற ஒ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) உம்ப( ஏகித்
$கந்த.04402.2

ேதசுறு ேமரு என்னச் சிகரம்_ெப.(சிகரம்_ெப.) ஓ( இலக்கம்
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04402.3
வசு
C ெபான் சுடர நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவரம் ஒன்று
அங்கண் கண்டான். $கந்த.04402.4
புறத்து இருள் இrய ைவகும் ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) சுட(ப் ெபான் ெசய் ேவரந்
$கந்த.04403.1
திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.) இயல் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) முன்னம்
ேச(ந்தது தன்ைன வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
$கந்த.04403.2
பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
கரத்தின் ஏந்திப் பதகன் ஆம் சூரபன்மன் $கந்த.04403.3
அறத்து இயல் இழுக்கி ைவகும் அைவக்களம் வசி
C ஆ(த்தான். $கந்த.04403.4
பன்மணி ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாற்பில் பாய்
ஒளி எr ெபான் ேவரம் $கந்த.04404.1
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசம் ெபான் மாயிரு
மன்றில் ேபாதல் $கந்த.04404.2
மின்னவி( ேமரு ஆதி ெவற்பு எலாம் மிகலின் ஒன்றிப் $கந்த.04404.3
ெபான்னக( ெபாடிப்பச் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைமையப் ேபாலும் அம்மா. $கந்த.04404.4
வா(த் தரு கழல் கால் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உரும் ஏறும்
உட்க $கந்த.04405.1
ஆ(த்திடு துழனி ேயகி அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.)
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அத்தாணி $கந்த.04405.2
ேச(த்தவ( கன்னத்து ஊடு ெசறியும் முன் எறிதல் உற்ற $கந்த.04405.3

ேப(த்திடு ெசம் ெபான் ேவரம் ேபரைவ மிைச உற்று அன்ேற. $கந்த.04405.4
வில் ெசறி தூபிச் ெசம் ெபான் வியன் மணி_ெப.(மணி_ெப.) கஞலும் ேவரம்
$கந்த.04406.1
கல் ெசறி ெபரும் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
எறிதலும் கடிது
நண்ணிப் $கந்த.04406.2
ெபான் ெசறி மா(பில்_ெப.(மா(பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) சூரும் புதல்வரும் சிலரும்
ைவகும் $கந்த.04406.3
தடத் தனி ேவரம் கீ ண்டு தபனியத்து அைவக் கண் ஓச்சி $கந்த.04407.1
இடித்தனன் ஒருதான்
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எம்பிரான் ஏவல் தூதன் $கந்த.04407.2
பைடத்து_வி.எச்.(பைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அளித்து இறுதி ேவைலப்
பசும் ெபான் ஆ( தசும்பின் அண்டம் $கந்த.04407.3
உைடத்து உலகு அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபரும் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ஒத்தான். $கந்த.04407.4
புலவு ெகாள் அலகு ெவவ்வாய்ப் புள்_ெப.(புள்_ெப.) ெசறி ெபாதும்ப( தன்னில்
$கந்த.04408.1
பலம் உைட உருமு வழப்
C
பட்டது ஓ( பrசது என்னத் $கந்த.04408.2
ெதாைல வகன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) விட்ட சூளிைக தக(ப்பத்
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) சீ( $கந்த.04408.3
மலிவுறு சனங்கேளாடு மன்றம்_ெப.(மன்றம்_ெப.) அங்கு உற்றது அம்மா.
$கந்த.04408.4
இடிந்தன மிைசயின் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இற்ற பித்திைகயின் சூழல்
$கந்த.04409.1

ெபாடிந்தன உத்திரங்கள் ேபாதிைக பூழி ஆகி $கந்த.04409.2
முடிந்தன மதைல யாவும் முrந்தன கேபாதம்
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
C
$கந்த.04409.3
மடிந்தன திருவும் சீரும் மன்று அழிவு உற்றது அன்ேற. $கந்த.04409.4
பீடிைக புைரந்த ெபாற்பில் ேப( அைவ தக(தேலாடும் $கந்த.04410.1
பாடு உற அரச(_ெப.(அரச(_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பrசன( தம்முள் சில்ேலா(
$கந்த.04410.2
ஓடின( சிலவ( ெமய் ஊறு உற்றன( சிலவ( ெநக்கு $கந்த.04410.3
வடின(
C
சிலவ( ஆற்ற ெமலிந்தன( புலம்பல் உற்றா(. $கந்த.04410.4
ெநக்கது ெபாதியில் ஆக நிரந்தது ெசம் ெபான் பூழி $கந்த.04411.1
திக் ெகாடு புவியும் வானும் ெசறிந்தன அவுண( ஆகித் $கந்த.04411.2
ெதாக்கன( உைடந்து மாய்ந்து ெதாைக
ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழிந்தா( ெதால்ைலத்
$கந்த.04411.3
தக்கனின் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.)
தC(ந்த_ெப.எச்.(தC(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தகுவ( ேகான் இவற்ைறக்
கண்டான். $கந்த.04411.4
ஆயிர நாமத்து அண்ணல் அைனயவன் வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) காணா
$கந்த.04412.1
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) வடைவேய ேபால் அழன்று தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
அயலின் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04412.2
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெநடுந்ேதாள் ஐஞ் ஞூறு ஆனனம்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தCேயா( $கந்த.04412.3

ஆயிர( தம்ைம ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அடல்
உரும் ஏற்றில் ெசால்வான். $கந்த.04412.4
விழிப்பரு நிவப்பின் ஓங்கும் ேவரம் ஒன்று அதைனக் கீ ண்ேட $கந்த.04413.1
ெதழிப்ெபாடு குமரன் தூதன் ெசலுத்தினன் ெசம் ெபான் மன்றம்_ெப.(மன்றம்_ெப.)
$கந்த.04413.2
இழிப் புறத் தக(ந்து வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
C
தCண்டு_ஏவ.(தCண்டு_வி.) சில்லிடேம அன்றிப் $கந்த.04413.3
பழிப்பு எனக்கு இதன் ேமல் உண்ேடா பட்டது என்
புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மன்ேனா. $கந்த.04413.4
ேகாறேல ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) அன்றால் ஒற்றைனக் குறுகி நCவி(
$கந்த.04414.1
மாறு ேபா( இயற்றி ஏனும் மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) வழாத ஆற்றால்
$கந்த.04414.2
ஈறு ெசய்திடாது பற்றி எம் முன(த் தருதி( ெமய்யின் $கந்த.04414.3
ஊறு ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவைன வாேனாருடன்
சிைற உய்ப்பன் என்றான். $கந்த.04414.4
அன்னவ( அதைனக் ேகளா அரசவ தருளிக்
C
ேகண்ேமா $கந்த.04415.1
ஒன்னலன் தூதன் ேசாr உயிெராடு குடித்தற்கு உற்றாம் $கந்த.04415.2
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) அருள் ஆைண நாடி ெநஞ்சகம் புழுங்கி அஞ்சி
$கந்த.04415.3
இன்னது ஓ( ெபாழுதும் தாழ்த்ேதம் இனி அது புrதும் என்றா(. $கந்த.04415.4
என்றன( வணக்கம் ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இனிது என
உவைக பூத்துக் $கந்த.04416.1

கன்றிய அவுண( தங்கள் காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) விடுப்ப அம் கண்
$கந்த.04416.2
ெசன்றன( பத்து நூற்றுத் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) உைட ெமாய்ம்ப( முன்னம்
$கந்த.04416.3
நின்றிடு வரவாகு
C
நிைலைமைய உைரக்கல் உற்றாம். $கந்த.04416.4
ேவரம் அது எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைவ வட்டி
C
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளான் $கந்த.04417.1
சூ( உைற நக( வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெதாைலச்சிச் சூழுந( $கந்த.04417.2
ேச( உறும் இருக்ைகயும் சிைதப்பன் இன்று எனா $கந்த.04417.3
ஓ( உறு புந்தியில் உன்னினான் அேரா. $கந்த.04417.4
மறிப் பிைண முதலிய மான்கள் புள்_ெப.(புள்_ெப.) இனம் $கந்த.04418.1
சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) உறு தண்டைல மணியில் ெசம் ெபானின் $கந்த.04418.2
குறிப்பின( குயிற்று ெசய் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) யாைவயும் $கந்த.04418.3
பறித்தனன் திைச ெதாறும் பரவ வசினான்.
C
$கந்த.04418.4
வைர வயிறு உயி(த்திடு மாசு இல் பல்பைக $கந்த.04419.1
அரதன நிைரகளின் அணிய ெசம் ெபானின் $கந்த.04419.2
மரபினில் இயற்றிய வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் ெதற்றிகள் $கந்த.04419.3
விைர ெவாடு ெதாட்டனன் எடுத்து வசினான்.
C
$கந்த.04419.4
முடிவகல் ேபைழயின் மூட்டு நCக்கிேய $கந்த.04420.1
அடியுறு ெகாள்கலம் அவற்ைறச் சாய்த்து எனப் $கந்த.04420.2
படி உறு மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) பலவும் ெதாட்டு எடா $கந்த.04420.3
இடி புைர ஓைதயான் யாண்டும் வசினான்.
C
$கந்த.04420.4

மல( அயன் மிைச உறு மாயல் புல்லுவான் $கந்த.04421.1
நிலமகள் ைககைள நCட்டி என்ன வான்_ெப.(வான்_ெப.) $கந்த.04421.2
உலெகலாம் இகந்து ேமல் ஓங்கு ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.) $கந்த.04421.3
பல பல பறித்தனன் பாங்க( ஓச்சினான். $கந்த.04421.4
மூள் உறும் எr சிைக முடித்துத் தானவ( $கந்த.04422.1
ேகள் ஒடு தமித் தமி ெகழுமி உற்று என $கந்த.04422.2
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உறு மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.)
தூபிைகச் $கந்த.04422.3
சூளிைக பலபல ெதாட்டு வசினான்.
C
$கந்த.04422.4
கற்றிடும் விஞ்ைசயின் கழகம் பல்கைடத் $கந்த.04423.1
ெதற்றிகள் ேவதிைக சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சாைலகள் $கந்த.04423.2
துற்றிடு பழுமரச் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) வாவிகள் $கந்த.04423.3
மற்றுள பிறெவாடும் மட்டித்தான் அேரா. $கந்த.04423.4
கந்துகம் வியன் நிைர கrகள் ேத(த் ெதாைக $கந்த.04424.1
பந்தியில் சாைலயில் பயின்று
நினறன_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.) $கந்த.04424.2
அந்தம் இன்று ஆயின அள்ளி அள்ளிேய $கந்த.04424.3
உந்தினன் திைச ெதாறும் உரற்றி வழேவ.
C
$கந்த.04424.4
நில வைர சூழ் தரு ேநமி ெவற்பு என $கந்த.04425.1
மலி தரு ெசம் மணி_ெப.(மணி_ெப.) வைகயில் பண்ணிய $கந்த.04425.2
பல வைக இயந்திரப் பதண இஞ்சிகள் $கந்த.04425.3

ஒலி கழல் காலினான் உைதத்து வட்டினான்.
C
$கந்த.04425.4
பூழியம் ெபான் புயப் புனிதன் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) சூ(
$கந்த.04426.1
வாழ் உறு ேகா நக( வளத்ைத_ெப.(வளம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) இன்னணம்
$கந்த.04426.2
ஊழியின் மருத்து என உலாவி அட்டபின் $கந்த.04426.3
சூழ் உறு கிடங்கருந் தூ(த்திட்டான் அேரா. $கந்த.04426.4
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) நின்றிடா அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.04427.1
எறிந்திடு சிகrகள் இலங்கு சூளிைக $கந்த.04427.2
நிைறந்திடு மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) ெநருங்கு காம(_ெப.(காம(_ெப.) காச்
$கந்த.04427.3
ெசறிந்தன பிறெவாடு ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) எலாம். $கந்த.04427.4
உள(ந்திடும் வr அளி உலாவு ெதாங்கலான் $கந்த.04428.1
வள(ந்திடும் பாணியான் மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ெசல்வமாய்க் $கந்த.04428.2
கைளந்ெதறிகின்றன கணிப்பு இலாதவும் $கந்த.04428.3
கிள(ந்திடும் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) கிழித்துச்
ெசன்றேவ. $கந்த.04428.4
சூ( எனும் அவுண( ேகான் பைடத்த ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) $கந்த.04429.1
ேசrய மிைச வரத் ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) இைடச் $கந்த.04429.2

சா( உறு கடவுள( தம் உள் ஏங்கிேய $கந்த.04429.3
ஏ( இயல் ெதாைக ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இrயல்
ேபாயினா(. $கந்த.04429.4
ஊன் இவ( குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ஒருவன் ஓச்சிய
$கந்த.04430.1
தானவ( ேகான் வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) தைகந்து
விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) $கந்த.04430.2
ேமல் நிகழ் பதங்கைள வட்டி
C
ஏகிேய $கந்த.04430.3
வானதி தன்ைனயும் வல்ைல தூ(த்தேவ. $கந்த.04430.4
ெவறித்திடு தா(_ெப.(தா(_ெப.) புய விடைல_ெப.(விடைல_ெப.) ெநாய்தினில்
$கந்த.04431.1
பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எறி அவுண( ேகான் பல
வளங்களும் $கந்த.04431.2
எறித்திடு தCம்_ெப.அ.(தCம்_ெப.அ.) கதி( எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ேவந்தைன
$கந்த.04431.3
மைறத்தன பணி பல மயங்கிச் சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேபால். $கந்த.04431.4
ேசாைலயின் மண்டபத் ெதாைகயில் சூளிைகப் $கந்த.04432.1
பாலினில் சிகrயில் பயின்ற_ெப.எச்.(பயில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புள்_ெப.(புள்_ெப.) எலாம் $கந்த.04432.2
ேமல் உறு ெசலவினில் விைரவின் ஏகிேய $கந்த.04432.3
மால் அயன் புள்ெளாடு மருவி ைவகிய. $கந்த.04432.4
ெசம் சுட(ச் சூளிைக சிகரம்_ெப.(சிகரம்_ெப.) ஆதிகள் $கந்த.04433.1

விஞ்சிய மிைசவர விழித்துத் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) இேலான் $கந்த.04433.2
எஞ்சிய உடலமும் இறும் ெகால் இன்று எனா $கந்த.04433.3
அஞ்சினன் அழுங்கினன் அலr பாகேன. $கந்த.04433.4
வள் உறு வசி ெகழு வயிர மா முடி $கந்த.04434.1
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) பல் சூளிைக உம்ப( ெசல்வன $கந்த.04434.2
பிள்ைளகள் எறிந்திடப் பிறங்கு பம்பரம் $கந்த.04434.3
ெபாள் என ஈண்டி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ேபாவ ேபான்றேவ. $கந்த.04434.4
மீ ப் படு வியன் முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) கிழித்து விண்_ெப.(விண்_ெப.) மிைச
$கந்த.04435.1
மாப் ெபரும் சிகrகள் வல்ைல ெசல்வன $கந்த.04435.2
நCப்ப அரும் ககன மான் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கதுப்பினில் $கந்த.04435.3
சீப்பிடு கின்றது ஓ( ெசய்ைக ேபாலும் ஆல். $கந்த.04435.4
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) உறு பழுமரப் ைபம் ெபான் காம(_ெப.(காம(_ெப.) கா
$கந்த.04436.1
வயன் ெநறி தந்திட அகல் விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெசல்வன $கந்த.04436.2
நயன் அறும் அவுணன் ஊ( நணிய_குறி.வி.மு.(நணி_ெப.+அ_பட(.பன்.) கற்பகம்
$கந்த.04436.3
வியன் உலகு இருந்திட மீ ள்வ ேபான்றேவ. $கந்த.04436.4
ஐயன் அது ஒற்றுவான் அள்ளி வசிய
C
$கந்த.04437.1
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பல் ெபாருள்களும்
ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.)
எலாம் $கந்த.04437.2

ெகாய் உைள வயப்பrக் ெகாடிஞ்சித் ேத( மிைச $கந்த.04437.3
ெவய்யவன் ெசலவிைன விலக்கு கின்றேவ. $கந்த.04437.4
திரு மிகு சூளிைக சிகரம்_ெப.(சிகரம்_ெப.) ஆதிகள் $கந்த.04438.1
நிரல் பட ஏகிேய நிரந்த பல் வைகப் $கந்த.04438.2
பருமணி எrசுட( பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) பட( $கந்த.04438.3
இரவி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) கதிைரயும் இகலி ெவன்றேவ. $கந்த.04438.4
மின் அவி( சிகr ெபான் ேவரம் ஆதிகள் $கந்த.04439.1
என்னவும் வான்_ெப.(வான்_ெப.)
பட(ந்து_வி.எச்.(பட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழாலின் விஞ்ைசய(
$கந்த.04439.2
உன் உறும் ஓங்கலும் உவண ைவப்பு_ெப.(ைவப்பு_ெப.) எனும் $கந்த.04439.3
ெபான் எயில் வட்டமும் பூழி ெசய்தேவ. $கந்த.04439.4
குன்ெறாடு சூளிைக ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.) பிற $கந்த.04440.1
ஒன்றுடன் ஒன்று பட்டு உrஞ்சி ஆய் இைடத் $கந்த.04440.2
துன்றிய மணி_ெப.(மணி_ெப.) திைச ேதாறும் சிந்துவ $கந்த.04440.3
மின் திகழ் தாரைக விளிந்து வழ்வ
C
ேபால். $கந்த.04440.4
ெபாற்ைறகள் சிகர ேகாபுரங்கள் தத்தமில் $கந்த.04441.1
எற்று உழிப் புைக என எழுந்து பூழிகள் $கந்த.04441.2
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புலிங்கமும் ேதான்று
கின்றன $கந்த.04441.3
ெவற்ற ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) புயல்களும் மின்னும் ேபாலேவ. $கந்த.04441.4

ஏழ் உய( களிறு அனான் எறிந்த யாைவயும் $கந்த.04442.1
சூழ் உற வான்_ெப.(வான்_ெப.) இைடத் துவன்ற எற்றலில் $கந்த.04442.2
ேகழ் உறு நுண் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) ெகழுமிச் சிந்துவ $கந்த.04442.3
பூழியின் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
ெபாழியும்_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ேபால். $கந்த.04442.4
ஆrயன் ஓச்சிய அணிெகாள் மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) $கந்த.04443.1
ேவரம் ஒடு அகன் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) பிறவும் விண்_ெப.(விண்_ெப.)
உறCஇத் $கந்த.04443.2
தாரைக முதல் சுட(த் தனுக்கள் சா(ந்திடச் $கந்த.04443.3
ேசாrயும் இைட இைட துளித்தது என்பேவ. $கந்த.04443.4
புந்தி இலான் மகம் புகுந்த தCைமயால் $கந்த.04444.1
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ஆதிேயா( யாரும் சூரனால் $கந்த.04444.2
ெநாந்தன( அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) நக( வளமும் ேநாவுற $கந்த.04444.3
அந்தரத்து அவைரயும் அலக்கண் ெசய்தேவ. $கந்த.04444.4
ெவற்பு உறழ் ெமாய்ம்பினான் விடுத்த சூளிைக $கந்த.04445.1
பல பல ெபாருந்தலும் பட்ட வன்னி ேபாய் $கந்த.04445.2
எற்படு கதி( உைட இரவி பச்ைச_ெப.(பச்ைச_ெப.) மாப் $கந்த.04445.3
ெபாற்புறு ெகாய் உைள பூழி ெசய்தேத. $கந்த.04445.4
ெபான் அவி( சிகர ேகாபுரங்கள் ஆதிய $கந்த.04446.1
துன்னியது ஆக்கலில் ேதான்றித் தCப்ெபாறி $கந்த.04446.2
இன் உயி( வழங்கிய எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) எங்கணும் $கந்த.04446.3

வன்னி ெபய் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) என
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வழ்பேவ.
C
$கந்த.04446.4
வழு உறும் அவுண( ேகான் வளங்கள் யாைவயும் $கந்த.04447.1
ெகழுதகு விசும்பிைனக் கிழித்துச் ேசறலின் $கந்த.04447.2
எழிலிகள் வயிறு உைடத்து இரங்கி ஆற்றலாது $கந்த.04447.3
அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என உலெகலாம் அறல் சிந்து
உற்றேவ. $கந்த.04447.4
ஏசு இலா அறிவன் விட்ட இன்ன பல் ெவறுக்ைக யாவும் $கந்த.04448.1
மாசு அகல் விசும்பின் ஏகி மதி முடி அருள்
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.)
$கந்த.04448.2
ேகாசிகன் துறக்கம் உய்த்த ெகாற்றவன் தவறி என்ன $கந்த.04448.3
ஆசு உற மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஞாலத்து அகிலமும்
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
C
அன்ேற. $கந்த.04448.4
படிதனில் திைசயின் பாலில் ெபௗவத்தில் பழுவம் தன்னில் $கந்த.04449.1
தடவைர தன்னில் இன்ன தைகயன பிறவில் சூரன் $கந்த.04449.2
உைடய பல் வளங்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உரற்றி
வழ_குைற.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
C
ஆண்டும் $கந்த.04449.3
இைட தரும் உயிrன் ெபாம்மல் ெவருவி
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
இrதல் உற்ற. $கந்த.04449.4
அைலந்தது பrதி ஓங்கல் அதி(ந்தது ேமருச் ைசயம் $கந்த.04450.1
குைலந்தது சூழும் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) குலுங்கிய அசலம் ஏழும்
$கந்த.04450.2

கைலந்தது நாக( ைவப்பும்
கலங்கிய_ெப.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_குைற.எச்.குறி.) கடலும் பாரும்
$கந்த.04450.3
உைலந்தன உயி(கண் முற்றும் ஓடின திைசயின் யாைன. $கந்த.04450.4
தண்படு ெதாடைல_ெப.(ெதாடைல_ெப.) மா(பன் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) எறிந்த
வற்றில் பல்ேவறு $கந்த.04451.1
ஒண்புவி முழுதும் சிந்திற்று ஒழிந்தன உலப்பிலாத $கந்த.04451.2
எண் பதினாயிரப் ேப( ேயாசைன எல்ைலத்து ஆகிக் $கந்த.04451.3
கண் படு சூரன் ஊrல் கல் என வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
C
மாேதா. $கந்த.04451.4
முடிந்திடல் அrய சூரன் ெமாய் வளம்_ெப.(வளம்_ெப.)
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ஊ( முற்றும் $கந்த.04452.1
தடிந்து எறி உரும் ஏறு என்னத் தணப்பற வழ்தேலாடும்
C
$கந்த.04452.2
இடிந்தன மாட வதி
C யாைவயும் கடிகா இற்ற $கந்த.04452.3
ெபாடிந்தன சிகr ஆதி புrைசகள் மறிந்து மாண்ட. $கந்த.04452.4
மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) சிகr ேவரம் அணி மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) மாட
கூடம் $கந்த.04453.1
எண் தகு ெபாதியின் முற்றும் இடி பட எழு ெபான் பூழி $கந்த.04453.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெதாடு திைச பா( யாண்டும் ெவறுக்ைகயின் வடிவம் ஆக்கி
$கந்த.04453.3
அண்ட( தம் உலகு ஈது என்ேற அறிகுறா வைக ெசய்தன்ேற. $கந்த.04453.4
புைட அகல் ெபான் ெசய் மூதூ( ெபாள் எனத் தக(ந்து
வழ_குைற.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
C
$கந்த.04454.1

மிைட தரு வதிமுற்றும்
C
ஏயின சனங்கள் பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) $கந்த.04454.2
கைட வரு நாளது எல்ைலக் ககன மூது அண்ட கூடம் $கந்த.04454.3
உைடதலும் முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆவி
அரற்றுமாறு ஒத்தது அன்ேற. $கந்த.04454.4
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) உந்து நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) மாதவி
$கந்த.04455.1
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) உந்தும் நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
ெபான் கணி $கந்த.04455.2
ேசகரம் பல சிந்திடு காழ் உைடச் $கந்த.04455.3
ேசகரம் பலேவாடு சிைதந்தேவ. $கந்த.04455.4
ேகாடரம் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) உற்றிட வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெதாடும்
$கந்த.04456.1
ேகாடரம் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) உற்றிடு தண்டைலக் $கந்த.04456.2
ேகாடரம் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ேகாலம் ெசய் ெபான் வைரக் $கந்த.04456.3
ேகாடரம் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) உற்று இைற ெகாண்டேவ. $கந்த.04456.4
ஓடும் வாவியின் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) இனம் ஓங்கு புள்_ெப.(புள்_ெப.) $கந்த.04457.1
ஓடும் வாவி விண்_ெப.(விண்_ெப.) உற்றிட வதியின்
C
$கந்த.04457.2
மாட மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வrைசயின் மல்கிய $கந்த.04457.3
மாட மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மறிந்து இடிபட்டேத. $கந்த.04457.4
அண்ட( அண்டரும் அந் நக( மாண்டன $கந்த.04458.1
அண்ட( அண்டம் அளவிடு சூளிைக $கந்த.04458.2

மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.)
தrத்து அய( $கந்த.04458.3
மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) மாதவம் ஆவேத.
$கந்த.04458.4
பூைவ அன்ன மணி_ெப.(மணி_ெப.) மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ெபாற்பு உறு
$கந்த.04459.1
பூைவ அன்ன மணி_ெப.(மணி_ெப.) மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ெபாற்பு உறா
$கந்த.04459.2
வாவி ஓைட வண்டானம் அழிந்திட $கந்த.04459.3
வாவி ஓைட வண்டானம் அழியும் ஆல். $கந்த.04459.4
ெமாய் உைடத்து அறி ேமாதித் தைளபrஇ $கந்த.04460.1
ைம உைடப் ெபரு மால் கr ேசாr நC( $கந்த.04460.2
ெமய்யிடத்து உக விண்_ெப.(விண்_ெப.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) அச்சு உறக்
$கந்த.04460.3
ைக எடுத்துக் கதறி உைடந்தேவ. $கந்த.04460.4
ஈடு சான்ற ெவருத்தம் உrந்திட $கந்த.04461.1
நCடு பூ நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ெநக்கு உறக் கிம்புrக் $கந்த.04461.2
ேகாடு சிந்தக் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) உகுத்தேரா $கந்த.04461.3
ஓடி வழ்வ
C
உவாக்கள் அரற்றிேய. $கந்த.04461.4
கா( ெகாள் சிந்துரம் காயத்து இைட இைடச் $கந்த.04462.1
ேசாr ேசா( தரத் ேதான்றுவ ஈற்றினின் $கந்த.04462.2
ேமரு ஆதி விலக்கைல ெமய்க் கனல் $கந்த.04462.3

சாரும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) புைக தன்ெனாடும்
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபால். $கந்த.04462.4
ெகாடிகள் இற்ற ெகாஞ்சி முrந்தன $கந்த.04463.1
இைட ெகாள் பீடிைக எல்ைலகள் ெநக்கன $கந்த.04463.2
அடி ெகாள் சில்லியும் ஆரும் சிைதந்தன $கந்த.04463.3
ெபாடியது ஆகிப் புரண்டன ேத(கேள. $கந்த.04463.4
பந்தி ேதாறும் பராவிய ஐங்கதிக் $கந்த.04464.1
கந்துகங்கள் கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெநrந்திட
$கந்த.04464.2
ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
ெநாறில் வரு ெசம் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) $கந்த.04464.3
சிந்தி ஓடச் சிதறிய திக்கு எலாம். $கந்த.04464.4
சிதவல் ெகாண்டிடு ெசம் மயி(க் ெகாய்யுைள $கந்த.04465.1
மதுைக ெவம்பr வாய்களின் வழ்தரு_வி.(வ
C
ழ்_வி.+தரு_து.வி.)
C
$கந்த.04465.2
முதிர வாr ஒலி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) புக்கதால் $கந்த.04465.3
இது ெகாேலா வடைவக் கனல் என்னேவ. $கந்த.04465.4
காள ெவம்கrக் காலின் வயப்பrத் $கந்த.04466.1
தாளின் ஊடு அகப்பட்டு தைர புகா $கந்த.04466.2
மூைள சிந்த முழுது உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) பூழியாய் $கந்த.04466.3
மாளு கின்றன( மா நகேரா( சில(. $கந்த.04466.4
ஆளி ெமாய்ம்பு உைட அண்ணல் முன் வசின
C
$கந்த.04467.1
நCளு மாநக( ெஞள்ளலின் வழ்தலும்
C
$கந்த.04467.2

ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சுவல்
முrந்து ஒய் எனத் $கந்த.04467.3
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தரங்கம்
உற்றா( சில(. $கந்த.04467.4
ெபாற்ைற அன்ன ெபாலன் மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாளிைக $கந்த.04468.1
இற்று வழ்தலும்
C
என் இது என்று எழC இ $கந்த.04468.2
ெவற்ற ெவள்ளிைட ேமவுதல் முன்னிேய $கந்த.04468.3
முற்றம்_ெப.(முற்றம்_ெப.) வந்திடு முன் மறிந்தா( சில(. $கந்த.04468.4
ஊடு ைமந்தரும் ஒண்_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) மாதரும்
$கந்த.04469.1
மாட ேமாடு மறிந்தன( தம் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) $கந்த.04469.2
வடி
C விண்_ெப.(விண்_ெப.) மிைச ேவற்று உரு எய்திேய $கந்த.04469.3
கூடிேய வழிக்
ெகாண்டன(_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ(_பட(.பன்.) ஓ(
சில(. $கந்த.04469.4
உவமன் இல்லவன் ஓச்சின எங்கணும் $கந்த.04470.1
அவதி இன்றிப் ெபாழிய அைவ ெதrஇத் $கந்த.04470.2
தவறிலாது ெசய் தாழ் வைர கீ ண்டு எடாக் $கந்த.04470.3
கவிைக யாத்தைமக் காத்து நிற்பா( சில(. $கந்த.04470.4
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ெகாள் வாகு விடுத்தன கல் அக $கந்த.04471.1
உைறப்பின் வழ_குைற.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
C
ஒதுங்கு
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இன்ைம இல் $கந்த.04471.2

சிறக்கு மா நக(ச் ெசம் தைரக்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கீ ழ் $கந்த.04471.3
அைறக்கு உேளபுக்கு அல மருவா( சில(. $கந்த.04471.4
மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) தங்கைள மக்கைள_ெப.(மக்கள்_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.)
அன்ைனையத் $கந்த.04472.1
தாைத மாைரத் தமது ைகப் பற்றிேய $கந்த.04472.2
ஏதின் மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) இகந்து உகச் ேசாr நC( $கந்த.04472.3
வதி
C ேபாந்து ெவருவி நிற்பா( சில(. $கந்த.04472.4
கருவி வானினும் கண் அகன் திக்கினும் $கந்த.04473.1
தரணி தன்னினும் தாவிலன் வசிய
C
$கந்த.04473.2
திரு வளங்கள் ெசறிந்தன வழ்தலும்
C
$கந்த.04473.3
ெவருவிப் ேபாய்க் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
ஒளிப்பா( சில(. $கந்த.04473.4
கிழிந்த ெசன்னியில்_ெப.(ெசன்னி_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ேகழ் படு ெசம்புனல்
$கந்த.04474.1
கழிந்து ேதான்றவும் கண்டன( ஐ உறாப் $கந்த.04474.2
ெபாழிந்து_வி.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெமய்ப்புறம் ேபா(த்தலும்
ேதற்றிேய $கந்த.04474.3
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரங்கு உற ஆகுலிப்பா(
சில(. $கந்த.04474.4
ஆடல் ெமாய்ம்பினன் ஆ(த்து முன் வசிய
C
$கந்த.04475.1
மாட வதி
C வளநக( எங்கணும் $கந்த.04475.2

நCட_குைற.எச்.(நCடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வழ்தலும்
C
நிற்றைல அஞ்சிேய
$கந்த.04475.3
ஓடி ஊறு உற்று உயி( துறப்பா( சில(. $கந்த.04475.4
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
திருமகன் விட்டன $கந்த.04476.1
எங்கும் வழும்_ெப.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
C
இறப்பிைன
ேநாக்கிேய $கந்த.04476.2
அங்கி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைண ெதாட்டு
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்னைவ $கந்த.04476.3
தங்கள் ஆ( உயி( தாங்கி நிற்பா( சில(. $கந்த.04476.4
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) மாதரும் ைமந்தரும் ஆவியும் $கந்த.04477.1
ெபாய் இல் புந்தியும் ஒன்றிப் புண(தலும் $கந்த.04477.2
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.)
சிகரெமாேட விழ $கந்த.04477.3
ெமய்யும் ஒன்றி விளிந்திடுவா( சில(. $கந்த.04477.4
அந்தண் மாடத்து_ெப.(மாடம்_ெப.+அத்து_சாr.) அறிவன் விடுத்தன $கந்த.04478.1
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வழ_குைற.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
C
மறிந்து உரும் ேமறு எனச்
$கந்த.04478.2
சிந்தேவ உகு ெசம் ெபாறி ெமய்ப்பட $கந்த.04478.3
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சின்னம் விரவுறுவா( சில(.
$கந்த.04478.4
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ெகாள் வரC மேகந்திரத்து இன்னணம் $கந்த.04479.1

தரங்கம் எய்திச் சனங்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இrஇ $கந்த.04479.2
உரங்கள் சிந்தி அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழி ஒல் என
$கந்த.04479.3
இரங்கும் ஓைத எழுகடல் உண்டேத. $கந்த.04479.4
மன்றின் இற்கr ெபாய்த்து மனு ெநறி $கந்த.04480.1
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழும் ெகாடிய( தம்
இல் எனத் $கந்த.04480.2
துன்றுமாடத் ெதாைக ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) இைடய தாய்ப் $கந்த.04480.3
ெபான்றி வழ்ந்தன
C
புல்_ெப.(புல்_ெப.) என ஆகிேய. $கந்த.04480.4
நCறு பட்ட ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நக( எங்கணும் $கந்த.04481.1
ஆறு பட்ட உயி(கள் தம் ேசாr நC( $கந்த.04481.2
ஆறு பட்டிட அங்கு அைவ ேயாடு அளாய்ச் $கந்த.04481.3
ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) பட்டன ெசக்க( விண்_ெப.(விண்_ெப.) ேபாலேவ. $கந்த.04481.4
மலிந்த_ெப.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீ(த்தி மேகந்திர மாபுரம்
$கந்த.04482.1
அைலந்து ெதால்ைலத் திரு முழுது அற்றதால் $கந்த.04482.2
ெமலிந்திடும் படி விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) தம் எலாம் $கந்த.04482.3
நலிந்தவன் வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) உறுேம ெகாலாம்.
$கந்த.04482.4
ஏயின பான்ைமயின் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) மூதூ( $கந்த.04483.1
மாய்தரும் எல்ைலயின் வருகின்ற $கந்த.04483.2
ஆயிர வாகுள அடல் வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
$கந்த.04483.3

ேமயின தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) விளம்புற்றாம். $கந்த.04483.4
ஓலம் உைடக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உமிழ்கின்ற $கந்த.04484.1
நCல_ெப.அ.(நCலம்_ெப.) விடத்திைன நிக( ெமய்யா( $கந்த.04484.2
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) உைடப் பல வடைவத் தCக் $கந்த.04484.3
ேகாலம் எனச் சிைக ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உற்றா(. $கந்த.04484.4
தCம்_ெப.அ.(தCம்_ெப.அ.) களிறு ஆதிய திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) மாக்கள் $கந்த.04485.1
தாங்கு ைவேயாடு தைலப் ெபய்ேத $கந்த.04485.2
ஆங்கு உள ேசாr அறா தCமப் $கந்த.04485.3
பாங்க(கள் அன்னது ஒ( பகுவாயா(. $கந்த.04485.4
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் ேநமிகள் யாவும் தாம் $கந்த.04486.1
ஒல் ஒலி நCrன் உைடந்து என்னக் $கந்த.04486.2
கல் உைற சிந்து கரும் ெகாண் மூச்சு $கந்த.04486.3
ெசல் என ஆ(த்தன( ெசல்கின்றா(. $கந்த.04486.4
ைமவரு நCல_ெப.அ.(நCலம்_ெப.) வைரத் ெதாைக தாங்கும் $கந்த.04487.1
ெமாய் வரு கின்ற முடிக்குழு என்ன $கந்த.04487.2
ஐவைக நூற்றின் அம(ந்து_வி.எச்.(அம(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகல்வாைனத் $கந்த.04487.3
ைத வருகின்ற தைலத் ெதாைக ெகாண்டா(. $கந்த.04487.4
மரா மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ஆனைவ மாதிரம் எங்கும் $கந்த.04488.1
பராவ விடுத்திடு பலகவடு என்ன $கந்த.04488.2

விராவிய அங்கத ேமவி
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04488.3
ஒ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) உள்ளா(. $கந்த.04488.4
எழுக் ெகாடு முத்தைல எஃகம் வில் நாஞ்சில் $கந்த.04489.1
கழுக் கைட சங்ெகாடு கப்பணம் ெவவ்வாள் $கந்த.04489.2
மழுக் கைத சக்கரம்_ெப.(சக்கரம்_ெப.) வச்சிரம் ஆதி $கந்த.04489.3
விழுப்பைட யாவும் விராவிய ைகயா(. $கந்த.04489.4
எண் தகு ேநமிகள் ஏழும் அளக்க( $கந்த.04490.1
மண்டலம் ஆனவும் மன் உயி( யாவும் $கந்த.04490.2
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இடினும் குைறவு இன்றி
நிரம்பாத $கந்த.04490.3
அண்டம் அது என்ன அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வயிற்றா(. $கந்த.04490.4
விழுமிய பஃறைல ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பணி ேயைனக் $கந்த.04491.1
குழுெவாடு ேபாற்றின( ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உறல் ஆற்றாது $கந்த.04491.2
அழுதிட நாடிய அதற்கு அய(வா( ேபால் $கந்த.04491.3
கழல்கள் அரற்று கழல் துைண ெகாண்டா(. $கந்த.04491.4
இரு புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) ஓ( முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) எய்திய வாேனான்
$கந்த.04492.1
ஒருவைன ெவல்ல ஒ( ஆயிர( ஆேனம் $கந்த.04492.2
ெபாருவைக ெசன்றிடல் புன்ைமயது என்னா $கந்த.04492.3

வரு பழி உன்னி மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) தள( கின்றா(. $கந்த.04492.4
மாகர வான்முனம் மாையயின்
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.04493.1
ஆைகயினால் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) ஐெதன வானில் $கந்த.04493.2
ேபாகுவனால் இது ெபாய்யல வல்ேல $கந்த.04493.3
ஏகுமின் ஏகுமின் என்று ெசல்கின்றா(. $கந்த.04493.4
மீ ளிைகயால் எறி ேமதகு ேவர $கந்த.04494.1
மாளிைக ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.) மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) வழ்வ
C
$கந்த.04494.2
காளிக( அன்ன கரங்கள்_ெப.(கரங்கள்_ெப.) ெகாடு ஏற்றுத் $கந்த.04494.3
தூளிகள் ெசய்தன( தூ(த்திடு கின்றா(. $கந்த.04494.4
எய் என ெமய் இைட எங்கும் விய(ப்பச் $கந்த.04495.1
ெசய்யன கண் வழி ெசம் தழல் சிந்த $கந்த.04495.2
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) உயி(ப்பு எழ ேவ( உள மூள
$கந்த.04495.3
ஒய் என ஓடின( உற்றிடு கின்றா(. $கந்த.04495.4
நாக( தமக்கு ஒ( நமன் தைன அன்ேனா( $கந்த.04496.1
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆயிர( ஆயிர ெமாய்ம்ப(
$கந்த.04496.2
ேவகம்_ெப.(ேவகம்_ெப.) அது ஆகி விழுத் தகு வரC $கந்த.04496.3
வாகுைவ எய்தி மடங்கலின் ஆ(த்தா(. $கந்த.04496.4
ஆ(த்திடும் ஓைத அகன்ெசவி ெசல்லத் $கந்த.04497.1

தா(த் ெதாைக தூங்கு தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) புய வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
$கந்த.04497.2
பா(த்தனன் மூ எயில் பண்டு எr
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04497.3
தC(த்தன் எனச் சிறிேத நைக ெசய்தான். $கந்த.04497.4
ேமல் நிமி( மந்தர ெவற்பு என நின்ேற $கந்த.04498.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) அளவு ஓங்கு மரா மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ஒன்ைறத்
$கந்த.04498.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இனம் வான்_ெப.(வான்_ெப.) திைச சிந்தி அரற்ற $கந்த.04498.3
ஊன் முதி( ைக ெகாடு ஒசித்தனன் மன்ேனா. $கந்த.04498.4
அண்டம் இருண்டிட ஆதவ( ஆேனா( $கந்த.04499.1
மிண்டிய ேப( ஒளி வந்திட
C
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
$கந்த.04499.2
வண் தைழ துன்று மரா மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) அங்ைக $கந்த.04499.3
ெகாண்டது பன் முைற ெகாட்பு உறல் ெசய்தான். $கந்த.04499.4
மாயிரம் மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) உள மராமரம் இறுத்ேத $கந்த.04500.1
தூயன் அம( ஆடல் முயல் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.04500.2
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) அடுத்த புய( ஆயிரரும் அங்கண் $கந்த.04500.3
மூயின(கள் அண்ணைல முரட் பைட ெசாrந்தா(. $கந்த.04500.4
ெதாடுத்தன(கள் வா(கைணகள் ெதாட்டன(கள் ைவ ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
$கந்த.04501.1
எடுத்த பல ேதாமரம் எறிந்தன(கள் ஆலம் $கந்த.04501.2

விடுத்தன(கள் முத்தைல வியன் கழுமுள் உய்த்தா( $கந்த.04501.3
அடல் குலிசம் வசின(கள்
C
ஆழிகள் துரந்தா(. $கந்த.04501.4
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பrசின் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) பைட யாவும் முைற
தூங்கு $கந்த.04502.1
ைமப் புயல்கள் என்ன வைரவு இன்றி விைரவாக $கந்த.04502.2
ஒப்பு அrய வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
மிைச உய்த்திடலும் அன்ேனான் $கந்த.04502.3
துப்பு ஒடு மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) தனி சுழற்றி அடல் உற்றான். $கந்த.04502.4
விட்ட பைட யாைவயும் ெவறும்_ெப.அ.(ெவறும்_ெப.அ.) துகள வாகப் $கந்த.04503.1
பட்டிட மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ெகாடு பராகம் அைவ
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.04503.2
உள் ெதளிவின் மானவ( ஒராயிரரும் வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
$கந்த.04503.3
கிட்டின( வைளந்தன( கிள(ந்து_வி.எச்.(கிள(_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம(
முயன்றா(. $கந்த.04503.4
ஒட்டிய மராடிய ஒ( ஆயிரவ( தாமும் $கந்த.04504.1
ெகட்டி இrய ேமரு நிக( ேகழ் கிள( புயத்ேதான் $கந்த.04504.2
மட்டு நைனவா( சிைன மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ெகாடு புைடத்ேத $கந்த.04504.3
சட்டகம் இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) படு
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) புrகு உற்றான். $கந்த.04504.4
ெசக்க( புைர குஞ்சி ெகழு ெசன்னிகள் கிழிந்தா( $கந்த.04505.1
ெநக்கன( கேபால வைக ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) பிளவு உற்றா( $கந்த.04505.2
அக்க நிைர சிந்தின( அலங்கு குைழ அற்றா( $கந்த.04505.3
உக்கன(கள் பல் எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) உைடந்தன(கள் துண்டம். $கந்த.04505.4

வாய் நிைர பக(ந்தன(கள் மாைழ திகழ் கண்டம் $கந்த.04506.1
ஆனவும் உrந்தன(கள் அற்றன(கள் ெபான் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கந்த.04506.2
ஊனம் அகல் அங்ைககள் ஒசிந்தன( அைசந்ேத $கந்த.04506.3
பீனம் உறு மா(பிைட பிளந்தன( தள(ந்தா(. $கந்த.04506.4
உந்திகள் குடங்கrன் உைடந்து குட( யாவும் $கந்த.04507.1
சிந்தின( மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) சிைதந்தன(
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) கண் $கந்த.04507.2
முந்து ெதாட( என்ெபாடு முrந்தன(கள் வாமம் $கந்த.04507.3
சந்து ெபாருகின்ற முழம் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) அடிகள் அற்றா(. $கந்த.04507.4
வந்தன(கள்
C
ஓ( சிலவ( வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
மிதிபட்டுத் $கந்த.04508.1
ேதய்ந்தன(கள் ஓ( சிலவ( ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) குட(
சிந்திச் $கந்த.04508.2
சாய்ந்தன(கள் ஓ( சிலவ( தம் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ஆற்றுள் $கந்த.04508.3
ேதாய்ந்தன(கள் ஓ( சில( துடித்தன(கள் சில்ேலா(. $கந்த.04508.4
எறிந்திடு பைடத் ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.) ஏகு முனம்
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
$கந்த.04509.1
மறிந்தன(கள் ஓ( சிலவ( மாய்ந்து ககனம் ேபாய்ச் $கந்த.04509.2
ெசறிந்தன(கள் ஓ( சில( சிைதந்து தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேபாயும் $கந்த.04509.3
முறிந்த உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம( முயன்றன(கள்
சில்ேலா(. $கந்த.04509.4

ஏ( அகலும் வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
தம் யாக்ைக இது வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
$கந்த.04510.1
ேசர விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) உற்று உைடய ெசவ்வியின்
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04510.2
ேசாr நதி மாநக( ெதாைலத்து வளன் வாr $கந்த.04510.3
வாrதி நிைறந்து_வி.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவனி மீ தினும்
மடுத்த. $கந்த.04510.4
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண(
ஆண்டைக_ெப.(ஆண்டைக_ெப.) அகன் மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) புைடப்பக்
$கந்த.04511.1
குைறந்த ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) திrவன எயிற்ெறாடு
குலவிச் $கந்த.04511.2
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதவேராடு அமி( ெதாளித்து
உண்டவ( ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $கந்த.04511.3
நிைறந்திடா மதித் துைண கவ(ந்து உலவுதல் ேநரும். $கந்த.04511.4
அடல் ெகாள் ெமாய்ம்பினன் மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) புைடத்தலும் சில அவுண(
$கந்த.04512.1
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) சினப்பr முகத்தவ( தைல_ெப.(தைல_ெப.) துமிந்து உதிர
$கந்த.04512.2
ெநடிதும் வாய் வழி சிந்த வழ்ந்தன(
C
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உள் $கந்த.04512.3
வடைவ மா முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) அங்கி கான்றிடுவேத மான. $கந்த.04512.4
வள்ளல் மா மரத்தண்டு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இடித்தலும் வலிேயா( $கந்த.04513.1

பிள்ைள மாமதி எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அணி சிந்து விண்_ெப.(விண்_ெப.)
ெபய(ந்ேத $கந்த.04513.2
அள்ளல் ேவைலயின் முைற முைற வழ்வன
C
அதன்கண் $கந்த.04513.3
துள்ளு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) கணம் உகண்டு வழ்
C கின்றது ஓ( ெதாட(பின்.
$கந்த.04513.4
வலிந்த ஊழ் முைற யாவேர கடந்தவ( மரத்தால் $கந்த.04514.1
ெபாலந் தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) பூண் மா(பினன் எற்றிடும் ெபாழுதில்
$கந்த.04514.2
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபா( ெசய்தா( ஓ( சில(
வாெளாடு கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) ேபாய்த் $கந்த.04514.3
ெதாைலந்துளா( ெசலும் ெநறியின் வழ்ந்தவ(
C
சிரம் துணிப்ப. $கந்த.04514.4
இைனய பற்பல நிகழ்ந்திட இைண இலா ஒருவன் $கந்த.04515.1
திைனயின் ேவைலயில் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) உைடத்
திறேலா( $கந்த.04515.2
அைனவ( தம்ைமயும் பஃறுணி படும் திறன் அட்டுத் $கந்த.04515.3
தனிைம தன்ெனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஒடு_கரு.ேவ.)
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.பன்.) அம(க்
களம் தன்னில். $கந்த.04515.4
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆ( அம( இயற்றினா( தம் வலி
குைறந்து $கந்த.04516.1
வடி
C ஆவி ேபாய் விளிதலும் அன்னது விைரவின் $கந்த.04516.2
ேநடி விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைட நணுகிய தூதுவ( நில்லா $கந்த.04516.3
ேதாடி ஆள் உைட அவுண( ேகான் முன்பு
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரப்பா(. $கந்த.04516.4

துன்றும் ஆயிர ெமாய்ம்புைட நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) பைடத் ெதாைகஞ(
$கந்த.04517.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சில் அம( புrந்தன(
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அது ெதrயா $கந்த.04517.2
ஒன்று ஒ( பாதவம் பறித்தனன் புைடத்தலும் ஒருங்ேக $கந்த.04517.3
ெபான்றி வழ்ந்தன(
C
புகுந்தவாறு ஈெதனப் புகன்றா(. $கந்த.04517.4
புகன்ற ேவைலயின் அவுண( ேகான் புைரயிேலான் வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.)
$கந்த.04518.1
புகன்ற ேவைலயின் வடைவயா( அழல் எனப்
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04518.2
அகன்றனன் ெபருமிதத் துடன் ஆைணயும் திறலும் $கந்த.04518.3
அகன்றனன் ெபரும் துய( ெகாள Cஇ_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இைனயன அைறவான். $கந்த.04518.4
உைம அளித்திடு சிறுமகன் தூதுவன் ஒருவன் $கந்த.04519.1
எமது முன்னம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவமதி
ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) ஏகி
$கந்த.04519.2
அமrல் யாைரயும் அட்டு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இன்னமும் அகலான் $கந்த.04519.3
நமது ெகாற்றமும் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்றால் என நைகத்தான். $கந்த.04519.4
முச் சகம் புகழ் அவுண( ேகான் முனிவிைன முன்னி $கந்த.04520.1
அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ெசனக்
கிள(ந்து_வி.எச்.(கிள(_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந்து
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அடி
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04520.2
ெமய்ச் சிரங்கள் ஓைர இரு திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) உைட விறல்_ெப.(விறல்_ெப.)
ேச( $கந்த.04520.3
வச்சிரத் திரு ெமாய்ம்புைடக் காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) வகுப்பான். $கந்த.04520.4
ெநாய்ய தூதுவன் ெபாருட்டினால் இத்திறம் நுவறல் $கந்த.04521.1
ஐய ேகட்க நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) இயலுேம இைற
இவண் அம(தி $கந்த.04521.2
ெமாய்யில் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்று
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ெபரு முரண் முருக்கிக் $கந்த.04521.3
ைக யகப்படுத்து உய்ப்பனால் அன்னது காண்டி. $கந்த.04521.4
என்ன ேலாடும் இறப்பு எதி( உற்றிடா $கந்த.04522.1
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ைமந்தைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மகிழ் உறா $கந்த.04522.2
அன்ன தன்ைமைய ஆற்றுதி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) எனப் $கந்த.04522.3
பன்னி ேயகும் படி பணித்தான் அேரா. $கந்த.04522.4
விைட புrந்திட ெமய்வழித் தாைத தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.04523.1
அடி வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மன் ேகாயிலில்
$கந்த.04523.2
புைட இருந்தன ேபா(ப் பைட சாைலயின் $கந்த.04523.3
இைட புகுந்தனன் யாரும் வழுத்தேவ. $கந்த.04523.4

அட்டல் இன்றி அம( தரு சாலிைக $கந்த.04524.1
இட்டு மா(பின் இறுக்கி வயத்தகு $கந்த.04524.2
பட்டி ைகக் கலன் பாலத்து உறுத்திேய $கந்த.04524.3
புட்டில் அங்குலி பூண்டு ெபாருக்கு என. $கந்த.04524.4
ஆணி ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அயில் கைண
ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான் $கந்த.04525.1
தூணி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின்
தும்ைப_ெப.(தும்ைப_ெப.) மிைலச்சிேய $கந்த.04525.2
நாணி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) தரு கா( முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) $கந்த.04525.3
பாணி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பைட பிற
ஏந்திேய. $கந்த.04525.4
ெகாற்ற மா( அம(க் ேகாலங்கள் உள்ளன $கந்த.04526.1
முற்றேவ ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மூrவில்
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சம( $கந்த.04526.2
கற்ற காைள_ெப.(காைள_ெப.) கதும் என ேநாக்கிேய $கந்த.04526.3
சுற்று கம்மிய(க்கு இன்னன ெசால்லுவான். $கந்த.04526.4
மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) பைட ெவள்ளத்தில் ஓ( சில
$கந்த.04527.1
ெதாக்க பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) ெதாழிலிைன
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04527.2
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கணம் தருவ(C இவண் என்றலும் $கந்த.04527.3
தக்கேத எனத் தாழ்ந்து அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ேபாயினா(. $கந்த.04527.4

ஆங்கு நின்றிடும் ஏவல( அப்பணி $கந்த.04528.1
தாங்கி ஏகத் தகுவ( தம் ேகாமகன் $கந்த.04528.2
நCங்கல்_ெதா.ெப.(நCங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) இன்று தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
நCழலின் வந்திடும் $கந்த.04528.3
பாங்க( யாைரயும் ேநாக்கிப் பகருவான். $கந்த.04528.4
குமர ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) விடு_ஏவ.(விடு_வி.) ேகால்
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) தூதைனச் $கந்த.04529.1
சமrல் ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தாம்பில் தைள புrஇ $கந்த.04529.2
இைம ஒடுங்கு முன் எந்ைத முன் உய்க்குவன் $கந்த.04529.3
அைமதி( ேபாருக்கு அைனவிரும் என்றனன். $கந்த.04529.4
பாலன் மற்று இைவ பன்னலும் நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) எனா $கந்த.04530.1
ஏலுகின்ற இைளஞரும் மள்ளரும் $கந்த.04530.2
ேமைல ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சம(
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபா(க் $கந்த.04530.3
ேகாலம் எய்திக் குழC இயின( ெகாட்பு உற. $கந்த.04530.4
தாறு ெகாண்டவன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) குறிப்பில் ெசலும் $கந்த.04531.1
நூறு நூறு ெநாறில் பr மான் ெபறCஇ $கந்த.04531.2
வறு
C பண் அைம ேத( ஒன்றின் ெவய்து என $கந்த.04531.3
ேவறினான் ெமாய்ம்பு இருபது
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளான். $கந்த.04531.4
தந்திரத்துத் தைலவ( தம் ைமந்தரும் $கந்த.04532.1

மந்திரத்து மதிஞ( தம் ைமந்தரும் $கந்த.04532.2
சுந்தரத்துத் ெதாட( பினில் சுற்று உறா $கந்த.04532.3
எந்திரப் ெபரும் ேத(களில் ஏறினா(. $கந்த.04532.4
ஆன ேவைல அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) சுதன் விடப் $கந்த.04533.1
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கம்மிய( ேபா(விைன கூறிேய
$கந்த.04533.2
யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) ேமல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரும் பைண எற்றலும்
$கந்த.04533.3
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) தம் உள் சில
திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றேவ. $கந்த.04533.4
ஒருங்கு தாம் பல ஓடலின் அன்னைவ $கந்த.04534.1
பரம் ெகாளற்கு அrதாகிப் படிமகள் $கந்த.04534.2
புரம் கிழிந்திடு புண் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அரற்றல் ேபால் $கந்த.04534.3
இரங்கும் ஓைத ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகுவ
ேத(கேள. $கந்த.04534.4
கருவி வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உண்டு ெசல் உறும்
$கந்த.04535.1
வைர களாம் என வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம் ேமல்
உறCஇ $கந்த.04535.2
உரும் இனத்ைத உகுத்து ஒலி ேகட்டலும் $கந்த.04535.3
ெவருவி வழ_குைற.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
C
விைரவன ேவழேம.
$கந்த.04535.4

கிட்டி நாடு நயனமும் ேகடு ெசய் $கந்த.04536.1
ெதாட்டலா( தம் உளமும் சுழன்றிட $கந்த.04536.2
எட்டு மாதிரத்து எல்ைலயும் சாrைக $கந்த.04536.3
வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.) ஆகி வருவன வாசிேய. $கந்த.04536.4
ஆடல் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கைத ஆழி அலப்பைட $கந்த.04537.1
பாடு ேச(ந்த_ெப.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பலைக
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) சிைல $கந்த.04537.2
நCடு சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மழு ஆதியாக் $கந்த.04537.3
கூடு பல் பைட ெகாண்டிடும் ைகயினா(. $கந்த.04537.4
இடித்த ெசால்ல( இைமயவ( ேபா( பல $கந்த.04538.1
முடித்த ெமாய்ம்ப( முரணிய பல் பைட $கந்த.04538.2
வடித்த கற்பின( மால் வைர ஆனைவ $கந்த.04538.3
படித் தலத்தில் பட(ந்து_வி.எச்.(பட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்ன
காட்சியா(. $கந்த.04538.4
விசும்பின் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மிைலச்சிய குஞ்சிய( $கந்த.04539.1
பசும் ெபான் வரC ெமய்ப் பட்டிைக ெநற்றிய( $கந்த.04539.2
நிசும்ப( அன்னது ஒ( ேநரல( ேசாrயின் $கந்த.04539.3
அசும்பு அறாத அகன் பில வாயினா(. $கந்த.04539.4
தC மடங்கல் திறலின( ெதன் புலக் $கந்த.04540.1
ேகா மடங்கலின் ெகாள்ைகய( தம்கிைள $கந்த.04540.2
தாம் அடங்கத் தறி பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_ெப.எச்.குறி.) ஆ(த்து
எழு $கந்த.04540.3

மா மடங்கல் தைனப் ெபாரும் வன்ைமயா(. $கந்த.04540.4
ஏகும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சம(க்கு என்றலும் பூண் பrஇ $கந்த.04541.1
மாகம் அஞ்ச வள(ந்து_வி.எச்.(வள(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு
ேதாளினா( $கந்த.04541.2
ேமாகம் இல்லவ( ெமாய்ம்பினின் ேமலவ( $கந்த.04541.3
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
அளப்பில( எய்தினா(. $கந்த.04541.4
ஐந்து நூறு எனும் ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) அழுங்கு ேத( $கந்த.04542.1
தந்தியின் குழுத் தானும் அைனயேத $கந்த.04542.2
உந்து மாக்கள் ஒ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஆம்
$கந்த.04542.3
பந்த மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) பதாதி இரட்டிேய. $கந்த.04542.4
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ெதாைகப் படும் ஈ( இரு தாைனயும் $கந்த.04543.1
ைமத் திைரக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வாrயின் ஆ(ப்பு உறCஇப் $கந்த.04543.2
பத்து இரட்டி பட( புயத்து அண்ணைலத் $கந்த.04543.3
தத்தமில் கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒன்றித் தழC இயின.
$கந்த.04543.4
துடி வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.) துந்துபி சச்சr $கந்த.04544.1
கடி ெகாள் ெமாந்ைத கரடிைக தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.) $கந்த.04544.2
இடி ெகாள் ேபr இரைலகள் ஆதி ஆம் $கந்த.04544.3
முடிவில் ஆவிய முற்று முழங்கிய. $கந்த.04544.4
இற்ற எல்ைலயின் ஈ( இரு தாைனயும் $கந்த.04545.1

ெநற்றிேய கைட நCடு அயலில் ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கந்த.04545.2
மற்று உளா(களும் வந்திட வச்சிரப் $கந்த.04545.3
ெபான் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) புயன் ெபாள் என ஏகினான். $கந்த.04545.4
வல் இயக் கடுமான் ெபாரும் ஆனவ( $கந்த.04546.1
ெசல் இயக்கமும் ெசல்லிைன மாறு ெகாள் $கந்த.04546.2
ெசால் இயக்கமும் துண் எனத் ெதாக்கு எழு $கந்த.04546.3
பல் இயக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஆ(ப்பும் பரந்தேவ. $கந்த.04546.4
ஊழி மால் பைட ஒல் எனேவ ேவய் எழப் $கந்த.04547.1
பூழி ஈண்டி விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெபாள் என மூடிய $கந்த.04547.2
ேவழ மால் வைர வழ்தரு_வி.(வ
C
ழ்_வி.+தரு_து.வி.)
C
தான நC( $கந்த.04547.3
ஆழி என்ன அகன் புவி ெகாள்ளேவ. $கந்த.04547.4
திகந்தம் எட்டும் திரு நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ஓச்சிேய $கந்த.04548.1
உகந்த ேத(களின் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ஆடுவ
$கந்த.04548.2
குகன் விடுத்திடு ெகாற்றவன் ஆற்றல் கண்டு $கந்த.04548.3
அகன் சிரங்கள் அைசப்பன ேபான்றேவ. $கந்த.04548.4
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) அவுண( மன் ேத( மிைசப் $கந்த.04549.1
ேபய்கள் சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பிணங்கி மைலந்தன
$கந்த.04549.2
காகம் யாவும் கழுகும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேசனமும் $கந்த.04549.3

கூைக ேயாடு குழC இயிரங் குற்றேவ. $கந்த.04549.4
மடித்த வாய் உைட வச்சிர ெமாய்ம்பினான் $கந்த.04550.1
பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைகயில் ெபரும் சிைல
வழ்ந்தது
C
$கந்த.04550.2
ெதாடுத்த ெவந்நுறு தூணியும் இற்றது ஆல் $கந்த.04550.3
துடித்த வால் இடக் கண்களும் ேதாள்களும். $கந்த.04550.4
அண்ணல் ைமந்தனது ஆழிஅம் ேத( மிைசக் $கந்த.04551.1
கண்ணகன் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ைக அற வழ்ந்தன
C
$கந்த.04551.2
விண்ணின் ஏறு விசும்பின்றி ஆ(ப்பன $கந்த.04551.3
எண்ணில் தCக்குறி இவ்வைக உற்றேவ. $கந்த.04551.4
உற்ற காலைவ உள்ளுறக் ெகாள்கிலன் $கந்த.04552.1
ெசற்ற ேமல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசன்னிேயா( பத்து உளான் $கந்த.04552.2
மற்ேறா( தூணியும் வா( சிைலயும் ெகாளாப் $கந்த.04552.3
ெபான் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ைக புறந்தனில் ேச(த்தினான். $கந்த.04552.4
ெமாய் ெகாள் வச்சிர ெமாய்ம்பன் இத்தன்ைமயால் $கந்த.04553.1
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பைட
ெவள்ள ெமாடு ஏகிேய $கந்த.04553.2
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) உைடச்
ேசவகன் ஏவல் ெசய் $கந்த.04553.3
ஐயன் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அடுகளம் எய்தினான்.
$கந்த.04553.4

வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உலாம் ெதாைட வச்சிர வாகுதன் $கந்த.04554.1
தண்டேமாடு சம(க் களம் ேச(தலும் $கந்த.04554.2
அண்ட( நாயகன் தூதுவன் அன்னைவ $கந்த.04554.3
கண்டு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கழறுதல் ேமயினான்.
$கந்த.04554.4
இந்திர ஞால ைவயத்து இைறவேன அல்லன் மற்ைற $கந்த.04555.1
ைமந்தrல் ஒருவன் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வருபவன் வருவான் தன்ைன $கந்த.04555.2
முந்திய தாைனேயாடு முரண் அற முருக்கி வட்டி
C
$கந்த.04555.3
அந்தி வான்_ெப.(வான்_ெப.) புகுமுன் எந்ைத அடிெதாழப் ேபாவன் என்றான்.
$கந்த.04555.4
எறிதிைர அளக்க( என்ன ஈண்டு உறும் அனிகம் யாவும் $கந்த.04556.1
முைற முைற சாடி வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முதல்வைன முடித்து மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $கந்த.04556.2
உறுதல் முன் விசயேமாடும் ஒய் என மீ ேளன் என்னின் $கந்த.04556.3
அறுமுக ஐயன் தூதன் ஆவேனா அடியன் என்றான். $கந்த.04556.4
எண் திைச புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
இைனயன விளம்பிச் ெசவ்ேவள் $கந்த.04557.1
புண்டrகத்துப் ெபான் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) புந்தியால் இைறஞ்சிப்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04557.2
மண்டு அம( முயன்று_வி.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேநமி
மறிதர வைரகள் கீ ற $கந்த.04557.3

அண்டமும் திைசயும் வானும் குலுங்கத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெகாட்டி
ஆ(த்தான். $கந்த.04557.4
ஆ(த்திடும் ஓைத ேகளா அம( குறித்து எழுேத( ேமேலா( $கந்த.04558.1
கா(த்திடு தந்தி ேமேலா( கவன மாப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ேமேலா( $கந்த.04558.2
ேப(த்திடு நிலத்தின் ேமேலா( பிறங்கு சீ( அவுண( யாரும் $கந்த.04558.3
ேவ(த்தன( திrந்து சிந்ைத ெவருவின( விளம்புகின்றா(. $கந்த.04558.4
வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) யாவும் மன் உயி(த் ெதாைகயு மாய $கந்த.04559.1
ஊழியில் தனி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ(க்கும்
உருத்திரன் ஆ(ப்ேபா அன்ேறல் $கந்த.04559.2
ஆழிகட்கு அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) ஆ(ப்ேபா அண்டங்கள் ெநக்க ஆ(ப்ேபா
$கந்த.04559.3
ஏழ் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உைடந்த ஆ(ப்ேபா இத்திறம் ஆ(ப்பது என்றா(.
$கந்த.04559.4
ெசரு வலி ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீற்றச் ெசம்
கணான் ஆ(க்கும் ஓைத $கந்த.04560.1
மரு மல(த் ெதாைடயல் ஆக வச்சிர வாகு என்ேபான் $கந்த.04560.2
இருபது ெசவியின் ஊடும் இரவியும் புைழகள் புக்க $கந்த.04560.3
உரும் எனச் ேசற ேலாடும் உளம் பனித்து உைரக்கல் உற்றான். $கந்த.04560.4
ஈ( எழு திறத்த வான உலகினுள் இன்று காறிப் $கந்த.04561.1
ேப( ஒலி ேகட்டது இன்றால் பிறந்தது இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) துழனியாேதா
$கந்த.04561.2

ேதருதி( என்று பாங்க( உைழயrல் ெசப்பத் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத(ச்
$கந்த.04561.3
சாரதி விசயன் என்பான் தாழ்ந்து இைவ புகலல் உற்றான். $கந்த.04561.4
ெதற்று என உண(தி மான் ேத( ெசலுத்திய வலவன் என்ேற $கந்த.04562.1
மற்று எனது உைரைய எள்ளல் வல்ைல ேமல் காண்டி எந்ைத $கந்த.04562.2
அற்றம் இல் பைடயிேனாடும் அம( ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.) நாடி $கந்த.04562.3
ஒற்று என நின்ேறான் ேபா( ேவட்டு ஆ(த்திடும் ஒலி ஈது என்றான். $கந்த.04562.4
தூதுவன் ஆ(ப்பிது என்று ெசால்லும் முன் உருத்துக் கண்கள் $கந்த.04563.1
மீ து எr ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நக்கு ெவய்து
உயி(த்து உரப்பியான் ேபாய் $கந்த.04563.2
ஈது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கணத்தின் அன்னான் இகல் முரண் அழித்துப் பற்றித்
$கந்த.04563.3
தாைத முன் உய்ப்பன் காண்டி சரதம் இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) என்றான். $கந்த.04563.4
என்று இைவ உைரத்துப் ேபாதும் எல்ைலயின் முன்னம் ஆகச் $கந்த.04564.1
ெசன்றிடும் அவுண வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
ேசைனைய வகுத்துச் சீறித் $கந்த.04564.2
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) துைணத் தாளும் ேதாளும் தடக்ைகயும் அனிகம் ஆக
$கந்த.04564.3
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட(.ஒரு.) ஓ( வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
தன்ைன ேநமியின் சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆ(த்தா(.
$கந்த.04564.4
ைகதனில் இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசம் ெபான் கா(
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) குனித்து ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேகால் $கந்த.04565.1

எய்தன( முசலம் நாஞ்சில் எறிந்தன( தண்டம் சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) $கந்த.04565.2
ெபய்தன( கணிச்சி விட்டா( பிண்டி பாலங்கள் தூ(த்தா( $கந்த.04565.3
ெநய்தவழ் அயில் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெதாட்டா( ேநமிகள் உருட்டு கின்றா(.
$கந்த.04565.4
தஞ்ெசனக் ெகாடுைம ெசய் தானவப் பைடஞ(கள் $கந்த.04566.1
ெவஞ்சினத் தன்ைமயால் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) பைடக் கலம் எலாம் $கந்த.04566.2
கஞ்சைனச் சிைற ெசயும் காரணன் தூதுவன் $கந்த.04566.3
ெசம் சுட(ப் படிவ ேமல் ெசவ்வண்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றேவ. $கந்த.04566.4
துய்யன் ேமல் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைடத் ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடதலும் $கந்த.04567.1
ெமய் எலாம் உற்ற தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) ேசாrப்
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) $கந்த.04567.2
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) தC( காைலயின்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழும் பrதி பால் $கந்த.04567.3
ைபயேவ ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கதி( வரும் பான்ைம ேபால். $கந்த.04567.4
ஆனது ஓ( காைல_ெப.(காைல_ெப.) எம் ஐயன் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) உறா $கந்த.04568.1
மான் இனம் பல பல மருவிேய ெசறி உழி $கந்த.04568.2
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகி ஓ(
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அடுதல் ேபால் $கந்த.04568.3
தானவப் பைடயிைனத் தாக்குதல் ேமயினான். $கந்த.04568.4

ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆயிரம் அவதி ேச( அவுண( தம் $கந்த.04569.1
ேசய தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) குஞ்சிையச் ெசம் ைகயால் பற்றிேய $கந்த.04569.2
பாயிரும் தைரயினும் பாற்படு கிrயினும் $கந்த.04569.3
ஏய் எனும் அளைவ முன் எற்றிேய எறியும் ஆல். $கந்த.04569.4
எய்யும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைடகளும் எறியும்
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைடகளும் $கந்த.04570.1
ைகயினில் பற்றிேய கனல் எழப் பிைச தரு $கந்த.04570.2
ெமய் எனப் பைத பைதத்து ஓலம் இட்டு இருகச் $கந்த.04570.3
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெபான் தாள்களால் சிலவைரத்
ேதய்த்திடும். $கந்த.04570.4
மத்த மால் கrகளும் வாம்பrத் ெதாகுதியும் $கந்த.04571.1
சித்திரம் திகழ் மணித் ேத(களும் அவுண(தம் $கந்த.04571.2
ெகாத்ெதாேட வழ்தரக்
C
ேகாலம் ஆல் அடி தனக்கு $கந்த.04571.3
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
தாள்களால் உைத புrந்து உலவுறும். $கந்த.04571.4
கிைடத்திடும் சிலவைரக் கீ ண்டனன்
நCண்ட_ெப.எச்.(நCள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமய் $கந்த.04572.1
துடித்திடக் கழல்களால் துைகத்தனன் சிலவைர $கந்த.04572.2
அடித்தனன் சிலவைர அைரத்தனன் சிலவைரப் $கந்த.04572.3
புைடத்தனன் சிலவைரப் புதுமரத் தண்டினால். $கந்த.04572.4
மத்த ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கr பr வயவ( ேத( ஆயின $கந்த.04573.1

பத்து நூறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தைலப் பட ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
பாணியால் $கந்த.04573.2
குத்திடும் சிகர ேமல் ேகாள் அr
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனத் $கந்த.04573.3
தத்திேய திrதரும் தைல_ெப.(தைல_ெப.) மைலக் குலமிைச. $கந்த.04573.4
ேத( எலாம் இற்றன திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) கவனமாப்
$கந்த.04574.1
ேப( எலாம் இற்றன பிளிறு மால் கrகளின் $கந்த.04574.2
தா(_ெப.(தா(_ெப.) எலாம் இற்றன தானவத் தைலவ( ெசய் $கந்த.04574.3
ேபா( எலாம் இற்றன புகழ் எலாம் இற்றேத. $கந்த.04574.4
ஆங்கது ஓ( ெபாழுதினில் அவுண(க்கு இைறமகன் $கந்த.04575.1
பாங்கராய் வந்திடும் பல் ெபரும் குமரரும் $கந்த.04575.2
ஓங்கு நால் பைடெயாடும் ஒருவைனச் சுற்றிேய $கந்த.04575.3
தாங்கு பல் பைடயினால் சம(
முயன்று_வி.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆற்றினா(. $கந்த.04575.4
அன்ன காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) வரவாகுப்
C
ெபய( அறிஞன்
$கந்த.04576.1
தன்னது ஓ( கரத்து இருந்திடு பழுமரத் தண்டான் $கந்த.04576.2
முன்ன( வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சூழ் ைமந்த(கள் முரண்
பைடேயாடும் $கந்த.04576.3
சின்னம் ஆகிேய விளி உறப் புைடத்தனன் திrந்தான். $கந்த.04576.4
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மத்தகம் இற்றன இற்றன ெசழும்
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) $கந்த.04577.1

ைககள் இற்றன மருப்பிைண இற்றன கrகள் $கந்த.04577.2
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) காலுடன் எருத்தமும் இற்றன
மிைலச்சும் $கந்த.04577.3
ெகாய் உைளத்தைல இற்றன குரகதக் குழுேவ. $கந்த.04577.4
தட்டு அழிந்தன பாரகம் அழிந்தன சகடு $கந்த.04578.1
ெகட்டு அழிந்தன ேகதனம் அழிந்தன
கிள(ந்த_ெப.எச்.(கிள(_ெப.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04578.2
ெமாட்டு அழிந்தன பாகினம் அழிந்தன முரண் மாக் $கந்த.04578.3
கட்டழிந்தன ஒழிந்தன கைன குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) பஃேற(. $கந்த.04578.4
கால்கள் உற்றிடும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைல இற்றன கடிய $கந்த.04579.1
ேகால்கள் இற்றன பrதிகள் இற்றன ெகாட்பா( $கந்த.04579.2
ேதால்கள் இற்றன நாந்தகம் இற்றன தூண்டும் $கந்த.04579.3
ேவல்கள் இற்றன நாஞ்சில்கள் இற்றன விைரவில். $கந்த.04579.4
ெநrந்த ெசன்னிகள் ெநrந்தன மா(பகம் ெநடிது $கந்த.04580.1
சrந்த ெவங்குட( சrந்தன இழுக்குைடத் தைசகள் $கந்த.04580.2
ெசாrந்த_ெப.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூைளகள் ெசாrந்தன
விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு ேசாr $கந்த.04580.3
திrந்த கூளிகள் திrந்து மாய் உற்றன ேசைன. $கந்த.04580.4
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) துணிந்தன( புயங்களும் துணிந்தன( காம(_ெப.(காம(_ெப.)
$கந்த.04581.1
சிரம் துணிந்தன( நாசிகள் துணிந்தன( ெசழும் பூண் $கந்த.04581.2

உரம் துணிந்தன( கழல் அடி துணிந்தன( உள ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
$கந்த.04581.3
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) துணிந்தன( வன்ைமயும் துணிந்தன( ைமந்த(. $கந்த.04581.4
வாக்கினால் சில( தம் உயி( உண்டிடும் வன்ைகத் $கந்த.04582.1
தாக்கினால் சில( தம் உயி( உண்டிடும் சம( ெசய் $கந்த.04582.2
ஊக்கினால் சில( தம் உயி( உண்டிடும் உலம்பு $கந்த.04582.3
ேநாக்கினால் சில( தம் உயி( உண்டிடு ெநாய்தின். $கந்த.04582.4
அங்கண் ஓ( சில அவுணைர ஆடல் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பrைய
$கந்த.04583.1
ெவங்கண் யாைனைய இரதத்ைத வாrனன் விைரவின் $கந்த.04583.2
மங்குல் வானினும் தைரயினும் கடலினும் வைரகள் $கந்த.04583.3
எங்கும் ஆகிேய வழ்தர
C
வரனா(த்
C
ெதறிந்தான். $கந்த.04583.4
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உலப்பு உறு ெகாடும் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
அவுண(கள் அமரும் $கந்த.04584.1
வன் புலத்து உயி( ெகாள வரும் மறலி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) தூத(
$கந்த.04584.2
துன்பும் அச்சமும் அணங்குடன் அகன்றுதற் துதிப்பத் $கந்த.04584.3
ெதன் புலத்தவன் முன் உற வசினன்
C
சிலைர. $கந்த.04584.4
ஒருதைலப் படும் ேகளிைரத் துன்னுவான் உய்ப்பக் $கந்த.04585.1
கருதினான் ெகாேலா சிலசில அவுண( தம் கணத்ைத $கந்த.04585.2
நிருதி மாநக( புகுந்திட வசினன்
C
நிக( இல் $கந்த.04585.3
சுருதி நாயகன் ஏவலால் ஆற்றிய தனித் தூதன். $கந்த.04585.4

ேந(ந்து ேபா( புrந்து உயி(தைன விடாதது அந் நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.)
$கந்த.04586.1
ஓ(ந்து விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) மானங்கள் விடுத்திடாது உய(வான்
$கந்த.04586.2
சா(ந்த ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) பிளந்திடாது ஆடலின்
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $கந்த.04586.3
ேச(ந்துளா( ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) துறக்கம்
ேமல் வசினன்
C
சிலைர. $கந்த.04586.4
எண் திைசப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) தாங்கிேய ெபய(கிலாது இரக்கம் $கந்த.04587.1
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கrக்கு இைர எனச் சிலவைரக்
ெகாடுக்கும்_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.04587.2
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைரப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
பருகிய_ெப.எச்.(பருகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிரப்பது
தCர_குைற.எச்.(தC(_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.04587.3
உண்டி ஆகேவ வடைவ பால் சிலவைர உய்க்கும். $கந்த.04587.4
ஏந்தல் இன்ன பல் வைகயினால் அடுதலும் இைமப்பின் $கந்த.04588.1
வந்த
C
தாைனகள் துைணவரும் ெபான்றின( மிக்ேகா( $கந்த.04588.2
ஓய்ந்து வானினும் கடலினும் திைசயினும் உைலத்துச் $கந்த.04588.3
சாய்ந்து ேபாயின(_வி.மு.(ேபா_வி.+இன்_இ.கா.+அ(_பட(.பன்.) மானமும்
வன்ைமயும் தவறி. $கந்த.04588.4
மற்று இந் நC(ைமையக் காண்டலும் வச்சிர வாகு $கந்த.04589.1

இற்றேத ெகாலாம் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ெபரும் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.)
என்று இரங்கிச் $கந்த.04589.2
ெசற்ற மீ க் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வலவைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ேதைர $கந்த.04589.3
ஒற்றன் முன் உற விடுத்தி ஆல் கடிது என உைரத்தான். $கந்த.04589.4
உைரக்கும் வாசகம் ேகட்டலும்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முன் உற்ற $கந்த.04590.1
பrக் குலங்களின் மத்திைக வசிேய
C
பாகன் $கந்த.04590.2
அருக்கன் ஆழி அம் திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) ஊ( வலவனும் அஞ்சி $கந்த.04590.3
ெவருக் ெகாளும் படி ேதrைன வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
முன் விடுத்தான்.
$கந்த.04590.4
ெகாடிய ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) திருகிேய சூ( தரு
குமரன் $கந்த.04591.1
கடிது ேபா( ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) வருவது
ேமைலேயான் காணா $கந்த.04591.2
முடிவு இலா மகிழ்வு எய்திேய முழுது உலகு அளந்த $கந்த.04591.3
ெநடிய மாலினும் ெநடியன் மற்று இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) என
நிமி(ந்தான். $கந்த.04591.4
ெநடிய தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) புவி அளந்திடப் புயங்கள் விண்_ெப.(விண்_ெப.)
ெநருக்க $கந்த.04592.1
முடி எலாம் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அண்ட ேகாளிைக
தைன முட்ட $கந்த.04592.2

வடிவு அைமந்திடு திறலினான் பணிபதி
மயங்க_குைற.எச்.(மயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.04592.3
அடி ெபய(ந்து_வி.எச்.(ெபய(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பா( ெவடி பட இடிபட
ஆ(த்தான். $கந்த.04592.4
புரம் அடங்கலும் ெதறு கைண ேபான்று உளான் ெபான்ேனான் $கந்த.04593.1
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) அடங்கலும் ேசாrயது அடங்கலும் வாழ் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$கந்த.04593.2
உரம் அடங்கலும் உண்டிடத் தறியின்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உதித்த $கந்த.04593.3
நரம் அடங்கலும் ெவருவர எr எழ நைகத்தான். $கந்த.04593.4
முச்சகம் புகழ் திறலினான் முறுவலும் முழக்கும் $கந்த.04594.1
வச்சிரத் தட ெமாய்ம்பினான் ேகட்டலும்
மறுகி_வி.எச்.(மறுகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04594.2
ெமய்ச்சிரத் ெதாைக துளக்கி ஆ( அழல் எழ விழித்து $கந்த.04594.3
நச்சு எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரவமாம் எனச் ெசயி(த்து இைவ நவில்வான்.
$கந்த.04594.4
வரC நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ஆண்ைமயும்
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ேம தக்க $கந்த.04595.1
ேபரு நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ேப( ஆற்றலும் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.)
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.04595.2
சீரும் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) விஞ்ைசயும்
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ெசய்கின்ற $கந்த.04595.3

ேபாரும் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நிற்கு ஏற்பது இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஆ(ப்பு
எனப் புகன்றான். $கந்த.04595.4
மற்றும் ஓ( உைர புகலுவான் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எதி( மைலந்த $கந்த.04596.1
ெகாற்ற வரைரப்
C
படுத்தனம் என்று உளம் ெகாண்டாய் $கந்த.04596.2
அற்று எலாம் இனி விடுமதி நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) மிடல் அைலத்துப்
$கந்த.04596.3
பற்றி எந்ைத முன் விடுப்பன் ஆல் உைன எனப் பக(ந்தான். $கந்த.04596.4
நின்ைன ெவன்றிட முயலுவன் தமியனும் நCயும் $கந்த.04597.1
என்ைன ெவன்றிட முயலுதி இருவரும் அதைனப் $கந்த.04597.2
பன்னி நிற்பதில் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) எவன் கடிது அம( பயிறி $கந்த.04597.3
பின்ைன ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளா( ெவல்லுக
என்றனன் ெபrேயான். $கந்த.04597.4
என்னு முன்னேர வச்சிர வாகு என்று இைசக்கும் $கந்த.04598.1
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) மாமகன் தனது ைகக் கா( முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
வாங்கிப் $கந்த.04598.2
ெபான்னின் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒலி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒ(
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கைண பூட்டி $கந்த.04598.3
மின் உலாம் தனி ேவலவன் தூதன் ேமல் விடுத்தான். $கந்த.04598.4
விடுத்த ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) பகழியும் விடைல_ெப.(விடைல_ெப.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மிைசேய $கந்த.04599.1
அடுத்த எல்ைலயில் காண் உறா அங்ைக ஒன்று அதைன $கந்த.04599.2

எடுத்து முன் உற ஓச்சிேய அங்கு அைவ எைனத்தும் $கந்த.04599.3
பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வல்ைலயின் நுண்
துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) பட்டிடப் பிைசந்தான். $கந்த.04599.4
விட்ட வாளிகள் பூழி பட்டு இடுதலும் ெவகுண்டு $கந்த.04600.1
மட்டு வாைக ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைலயிைனப் பின்னரும் வணக்கி
$கந்த.04600.2
ெநட்டிைலச் சரம் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பதினாயிரம் நிறத்தில் $கந்த.04600.3
பட்டிடும் படி ெதாட்டனன் அவுண( ேகான் பாலன். $கந்த.04600.4
அைசவு இலான் அது ேநாக்கிேய முந்து ேபா( அகத்தில் $கந்த.04601.1
இைசைம நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) முடிந்திடு
தானவ( இட்ட $கந்த.04601.2
முசலம் ஆகியது ஒன்றிைன எடுத்து முன்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04601.3
விசிகம் யாைவயும் புைடத்தனன் திைச ெதாறும் வழ.
C $கந்த.04601.4
வழுவில் வாளிகள் வறிது பட்டிடுதலும் மற்றும் $கந்த.04602.1
விழுமிது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பதினாயிரம் விசிகம் $கந்த.04602.2
பழுது உறாதன தூண்டிேய ஆண் தைக
பrத்த_ெப.எச்.(பr_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04602.3
எழுைவ நுண் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) ஆக்கிேய பின்னரும் எய்வான். $கந்த.04602.4
தைலயில்_ெப.(தைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) களத்தினில்
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) தடந்ேதாள் $கந்த.04603.1

மைலயில் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) உரத்தினில் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
வயத்தாள் $கந்த.04603.2
நிைலயில் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கைணகளாத் தூண்டினன் நCடும்
$கந்த.04603.3
ெகாைலயில் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கூற்றிைனப் ேபால் உறும் ெகாடிேயான்.
$கந்த.04603.4
ைகயில் ஏந்திய ேப( எழு முrந்திடக் காம(_ெப.(காம(_ெப.) $கந்த.04604.1
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெமய்ம் முழுது ஈண்டிேய
பகழிகள் ெசறிய_ெப.எச்.(ெசறி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04604.2
ஐயன் நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.பன்.) ஓ(
இைற வருந்திேய அதற்பின் $கந்த.04604.3
ஒய் எனச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவய்யவன்
ேதrைன உைதத்தான். $கந்த.04604.4
உைதத்த காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) பண் உறு பrெயலாம்
ஒருங்ேக $கந்த.04605.1
பைதத்து வழ்ந்தன
C
பாகனும் உருண்டனன் பட்டான் $கந்த.04605.2
கதித்த ைவயமும் அழிந்தது அன்னது காணா $கந்த.04605.3
மதித்து ேவறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேத( இைடப் பாய்ந்தனன் மறேவான்.
$கந்த.04605.4
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வச்சிர வாகுவாம்
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ெபய( பைடத்ேதான் $கந்த.04606.1
ேதய்ந்த ஒண்பிைற பணிெயாடு
ேச(ந்தன_வி.மு.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.) சிைலயின்
$கந்த.04606.2

ஆய்ந்து ஒ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) அயில் கைண பூட்டிேய அடுேபா(
$கந்த.04606.3
ஏந்தல் ெநற்றியுள்
ெசறித்தனன்_வி.மு.(ெசறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
அமர(கள் இரங்க. $கந்த.04606.4
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கைண நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) இைட அழுத்தலும் அடல்
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $கந்த.04607.1
தூயவன் திருத் தூதுவன் சூரருள் புrந்த $கந்த.04607.2
தCயவன் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேதrைனச் ெசம் ைகயால் எடுத்து $கந்த.04607.3
மீ உய(ந்திடும் விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைட
எறிந்தனன்_வி.மு.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
விடுத்தான். $கந்த.04607.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) அகத்து இைட எறிந்த பின் வரவாகுப்
C
ேப( $கந்த.04608.1
அண்ணல் வச்சிரவாகு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏறுவான்
அைமந்து $கந்த.04608.2
பண் உறுத்திய ஏமம் ஆய் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேத(
பலவும் $கந்த.04608.3
துண் எனப் புைடத்து எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைதத்து
ஒல்ைலயில் ெதாைலத்தான். $கந்த.04608.4
ெதாைலக்கும் எல்ைலயின் அவுண( ேகான் மதைல
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) புவிக்கு ஓ( $கந்த.04609.1
இலக்கம் ேயாசைன எல்ைலயின் காறும் விண்_ெப.(விண்_ெப.) ஏகி $கந்த.04609.2
அலக்கண் உற்ற மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழி தரு
ேதருடன் அமrல் $கந்த.04609.3

ெவலற்கு அரும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அறுமுகன் தூதன் முன் வழ்ந்தான்.
C
$கந்த.04609.4
நில வைரப்பு_ெப.(வைரப்பு_ெப.) உறும் சூ( மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) எழுந்து
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெநடிய $கந்த.04610.1
சிைல வைளத்து_வி.எச்.(வைள_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம( ெசய்திட
முன்னலும் திறலின் $கந்த.04610.2
தைலைம ெபற்றவன் கண்டு ைக ஓச்சியத் தனுைவ $கந்த.04610.3
வலிது பற்றிேய முrத்தனன் ேப( ஒலி மயங்க. $கந்த.04610.4
ஏந்து கா( முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) தைன முrத்திடுதலும் எrயில் $கந்த.04611.1
காந்து கண் உைட வச்சிர ெமாய்ம்பு அேனா( கரத்தின் $கந்த.04611.2
வாய்ந்த வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெகாேட எதி(தலும் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
உைட மருங்கின் $கந்த.04611.3
நாந்தகம் தைன உைற கழித்து அறிவன் ேமல் நடந்தான். $கந்த.04611.4
நடந்து வச்சிர வாகு முன் உய்த்திட நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கந்த.04612.1
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாளிைன விலக்கிேய
அறிவrல் அறிவன் $கந்த.04612.2
கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபா( வலி
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) வாளினால் கடிது $கந்த.04612.3
தடிந்து வட்டினன்
C
அவுண( ேகான் நாந்தகத் தடக்ைக. $கந்த.04612.4
ெசய்யது ஓ( கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) துணிபடத் தCயவன் ெசறுத்ேதா( $கந்த.04613.1
ைக இருந்திடு தண்டிைன எறிதலும் கண்டு $கந்த.04613.2

ைம இல் ேகள்வியன் துணி படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவுண( ேகான் மதைல $கந்த.04613.3
ஐ இரண்டவாம் தைலையயும் வாளினால் அறுத்தான். $கந்த.04613.4
எந்ைத தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) தூதுவன் எறிந்த வாளினால் $கந்த.04614.1
ஐந்து இரு ெசன்னியும் அற்று வழ்தலும்
C
$கந்த.04614.2
ைமந்து இயல் வச்சிர வாகு ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.04614.3
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அவுண( ேகான் வடினான்
C
அேரா. $கந்த.04614.4
ஆடியல் அவுண( தம் அண்ணல் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
$கந்த.04615.1
வடிய
C
காைலயின் ெவருவிப் பாங்கrன் $கந்த.04615.2
நாடிய அவுண(கள் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) புலம்பு உறCஇ $கந்த.04615.3
ஓடின( திைச ெதாறும் உைடந்து ேபாயினா(. $கந்த.04615.4
துஞ்சினன் வச்சிரத் ேதாளன் கண்டு இது $கந்த.04616.1
ெநஞ்சகம் மகிழ்ந்து இவண் நிற்பேன எனின் $கந்த.04616.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சின அவுண( ேகான் வினவில் தCைம என்று
$கந்த.04616.3
அஞ்சினன் கரந்து என அருக்கன் ேபாயினான். $கந்த.04616.4
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அவுண( ேகான்
சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) வந்ததும்
C
$கந்த.04617.1
மண்டு அம( இயற்றிட வருந(_ெசாந்ஜு.(வா_வி.+ந்_இ.இ.கா.+அ(_பட(.பன்.)
இன்ைமயும் $கந்த.04617.2

தண்டம் அது உைடந்ததும் தபனன் மாய்ந்ததும் $கந்த.04617.3
கண்டனன் இைனயன கருதல் ேமயினான். $கந்த.04617.4
எந்ைதைய எள்ளினான் இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேகாநக( $கந்த.04618.1
சிந்தினன் புரத்ைதயும் சிறிது வட்டினன்
C
$கந்த.04618.2
வந்தவ( யாைரயும் மாய்வு
ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
$கந்த.04618.3
புந்தியின் ெவகுளியில் சிறிது ேபாக்கினான். $கந்த.04618.4
ஏல ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேபா(
ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எவரும் வந்தில( $கந்த.04619.1
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) அது அவி( ஒளி நடாத்து ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.)
$கந்த.04619.2
ேமல் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நCந்தினன் விைரயப் ேபாயினான் $கந்த.04619.3
மாைலயும் இவ்விைட வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேந(ந்தேத. $கந்த.04619.4
அறந்தைன நிைனகிலாது அல்லல் ெசய்பவ( $கந்த.04620.1
உைறந்திடு நக( இதின் ஒற்றில் ேபாந்த யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
$கந்த.04620.2
சிறந்திடும் அறுமுகத் ேதவ ேதவைன $கந்த.04620.3
மறந்திடல் ஆம் ெகால் இம் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) காறுேம. $கந்த.04620.4
ஏவரும் வழுத்திய எந்ைத கந்தேவள் $கந்த.04621.1
பூவடி தணந்திடு புலம்பும் இவ்விைடத் $கந்த.04621.2

ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.) புன்ைமயும்
தCர_குைற.எச்.(தC(_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ைலயில் $கந்த.04621.3
ேபாவது துணிவு எனப் புந்தி ேதற்றினான். $கந்த.04621.4
ேதற்றிய_ெப.எச்.(ேதற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.)
உைடச் ெசம்மல் இம் என $கந்த.04622.1
மாற்றல( படு நில வைரப்பு_ெப.(வைரப்பு_ெப.)
நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $கந்த.04622.2
காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) எனக் கனல் எனக் காலன் என்ன
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) $கந்த.04622.3
கூற்று என மறுகு இைடக் குலவி ஏகினான். $கந்த.04622.4
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெகழு ெமாய்ம்பு உைடச் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) ெசல்
உழி $கந்த.04623.1
மறுகு இைட அவுண(கள் மறலி மற்று இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.)
$கந்த.04623.2
குறுகலி( நுங்கைளக் ெகால்வன் ெகால்வன் என்று $கந்த.04623.3
அைறகுந( முைற முைற அரற்றி ஓடினா(. $கந்த.04623.4
எஞ்சிய அவுண(கள் யாரும் இவ்வைக $கந்த.04624.1
அஞ்சின( இrந்திட அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முன்ைன
ஆள் $கந்த.04624.2
துஞ்சிய_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆவணத்
ெதாைககள்_ெப.(ெதாைககள்_ெப.) தந் ெதாராய் $கந்த.04624.3
விஞ்சிய மேகந்திரம் விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நCங்கினான். $கந்த.04624.4
புைட அகல் மேகந்திர புரத்ைத நCத்தபின் $கந்த.04625.1

விைட ெபாரு வலியினான் விண்ணின் பால் எழC இ $கந்த.04625.2
முடுகினன் வழிக் ெகாடு முருக( ேபாற்றிேய $கந்த.04625.3
வடதிைச இலங்ைகயின் வைரப்பு_ெப.(வைரப்பு_ெப.) நண்ணினான். $கந்த.04625.4
ஆங்கு அது காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அைனய $கந்த.04626.1
பாங்கrன் ேமவரு பைழேயான் $கந்த.04626.2
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூ எயில் உள்ேளா(
$கந்த.04626.3
தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) தrத்ேதான். $கந்த.04626.4
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மேகந்திர மூதூ(
$கந்த.04627.1
வடதிைசயா( அரண் மன்னி $கந்த.04627.2
உைடய இலங்ைகயின் ஓம்பும் $கந்த.04627.3
படி அறு காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) பrத்ேதான். $கந்த.04627.4
ஆயிர மாமுகன் அடுேதாள் $கந்த.04628.1
ஓய்வு இல் இராயிரம் உைடேயான் $கந்த.04628.2
ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
நகrன் $கந்த.04628.3
வாயில்கள்_ெப.(வாயில்_ெப.+கள்_பன்.குறி.) அன்னது ஓ( வாயான். $கந்த.04628.4
வட வைர ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) வந்ேதா( $கந்த.04629.1
உடல்ெகாடு ேமவியது ஒப்பான் $கந்த.04629.2
பைட பல பாணி பrத்தான் $கந்த.04629.3

கைட அழல் கான்றிடு கண்ணான். $கந்த.04629.4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அளிேயா( இைற தானும் $கந்த.04630.1
உள் நிகழ் அற்ற உளத்தான் $கந்த.04630.2
எண் அரும் ெவம்பவம் யாவும் $கந்த.04630.3
பண்ணினன் அன்று பயின்றான். $கந்த.04630.4
மீ ளில் சினத்து அதி ேவகக் $கந்த.04631.1
ேகாளrையத் தரு ெகாடிேயான் $கந்த.04631.2
யாளி முகத்தவன் என்ேபான் $கந்த.04631.3
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வயம் உற்றிடு வலிேயான். $கந்த.04631.4
ெபருந்தைக ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ெபய(ந்த காைலயின்
$கந்த.04632.1
அரும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) சூரைன
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின் $கந்த.04632.2
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) உறழ் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
மாட்சி ேத( உறCஇ $கந்த.04632.3
இருந்தனன் வருந்திேய இலங்ைக தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இைட. $கந்த.04632.4
சண்ட ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதி ெகாடு தமியன் ேசறலும் $கந்த.04633.1
கண்டனன் யா( இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) கள்வன் ேபாலும் ஆல்
$கந்த.04633.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) தலம் நCந்திேய ேமவுவான் எனத் $கந்த.04633.3
ெதாண்டு ெசய் உைழயrல் ஒருவன் ெசால்லுவான். $கந்த.04633.4

நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) குல நாயக நவில்வன் ேகட்டி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
$கந்த.04634.1
ெசம் கதி( முைளத்து உழிச் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) காணிய $கந்த.04634.2
ெபாங்கு ஒளி மேகந்திர புரத்தில் ேபாந்தைன $கந்த.04634.3
இங்கு நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) திரு மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) இருந்து காப்பேவ.
$கந்த.04634.4
ேபாந்திடுகின்ற பின் புணr_ெப.(புணr_ெப.) தன்னுள் வான்_ெப.(வான்_ெப.)
$கந்த.04635.1
நCந்தினன் நCங்கிவன் ேநர அன்னைத $கந்த.04635.2
வாய்ந்திடு ெபரும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) மடங்கல் ேபrனான் $கந்த.04635.3
காந்திய கனல் எனக் கண்டு சீறினான். $கந்த.04635.4
சீறினன் பைடெயாடு ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தாக்கலும் $கந்த.04636.1
வறு
C ஒடு வரும் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ெவகுண்டு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
உrஇ $கந்த.04636.2
மாறு அம( இயற்றிேய மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தைனக்
$கந்த.04636.3
ேகாறல் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) விறல்_ெப.(விறல்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமயினான். $கந்த.04636.4
மின் அவி( பூண் உைட வரC ெமாய்ம்பினான் $கந்த.04637.1
இன்னது ஓ( இலங்ைகயின் இைடக் கண் பாய்ந்தனன் $கந்த.04637.2
அன்னவன் அடி ெபாறாது ஆழி உற்றது ஆல் $கந்த.04637.3

ெபான் நக( வளன் ஒடும் அம் கண் புக்க ேபால். $கந்த.04637.4
புக்கிட அளப்பு இல( ெபான்ற ஏைனேயா( $கந்த.04638.1
அக்கணம் எழுந்தன( அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) கண்டு அஞ்சிேய
$கந்த.04638.2
திக்கு ஒடு வானமும் சிந்த நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
$கந்த.04638.3
ைமக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அகம் ஒrஇ வல்ைல எய்தினான். $கந்த.04638.4
ெவய்து என இவண் வரும் வரேனாடு
C
அம( $கந்த.04639.1
ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெகாடு ெசவ்வி அன்னதின் $கந்த.04639.2
ைம தவழ் ேமனியின் மதைல மா(பு_ெப.(மா(பு_ெப.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
$கந்த.04639.3
ைக தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.)
கண்டம் ஆக்கினான். $கந்த.04639.4
பூழியம் புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) உைடப் ெபாருநன் பின் உறக் $கந்த.04640.1
ேகழ் உறு வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெநறி
கிள(ந்து_வி.எச்.(கிள(_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாந்திடா $கந்த.04640.2
வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.) மேகந்திர வைரப்பில்
புக்கனன் $கந்த.04640.3
ஆழ் உறும் இலங்ைகயும் ஆழி ேமல் எழ. $கந்த.04640.4
சூ( உைற திருநக( துன்னி_வி.எச்.(துன்னு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆய்
இைடச் $கந்த.04641.1
சீrைன முழுவதும் சிந்தி நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) குல $கந்த.04641.2

வரெராேட
C
அம( விைளத்து
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவண் $கந்த.04641.3
ேநருந( இன்ைமயின் நCங்கினான் அேரா. $கந்த.04641.4
என்னலும் உருமினும் இடித்த ெசால்லினன் $கந்த.04642.1
வன்னி ெகாள் உயி(ப்பினன் மடித்த வாயினன் $கந்த.04642.2
துன்னிய விய(ப்பினன் சுழலும்_ெப.எச்.(சுழல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கண்ணினன் $கந்த.04642.3
ெமய்ந் நிைற ெவகுட்சியன் விளம்பல் ேமயினான். $கந்த.04642.4
காண்டி என் கடிமுைற கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ைமந்தைன $கந்த.04643.1
ஈண்டு உயி( வவ்விேய இைறவன் ஊ( புகா $கந்த.04643.2
மீ ண்டிடு கள்வன் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வரம்_ெப.(வ
C
ரம்_ெப.)
C
தன்ெனாேட
$கந்த.04643.3
மாண்டிட அடுகுவன் வன்ைமயால் என்றான். $கந்த.04643.4
என்று இைவ விளம்பிேய யாளி மாமுகன் $கந்த.04644.1
குன்று என எழுந்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெகாற்ற வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
ெகாள Cஇ_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04644.2
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சில் பைடெயாடு ேந(ந்து
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
முன் $கந்த.04644.3
ெசன்றனன் இைனயன ெசப்பல் ேமயினான். $கந்த.04644.4
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) கடன் முைறயிைன நடாத்து ைமந்தைன $கந்த.04645.1

இங்கு அடல்
ெசய்தைன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) இைனய
காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.) ஒrஇ $கந்த.04645.2
அம் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேபாந்தைன அழிவு
ெசய்தைன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
$கந்த.04645.3
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கடந்தைன மீ டிேய ெகால் ஆம்.
$கந்த.04645.4
ஒல் ஒலி அளக்கைர உகண்டு நிற்கு இனிச் $கந்த.04646.1
ெசல்லுதல்_ெதா.ெப.(ெசல்லு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அrதி
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெசருவின் ேந(ந்தனன் $கந்த.04646.2
ெகால்லுவன் ெபருவயம் ெகாள்வன் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இவண் $கந்த.04646.3
வல்லது புrமதி மதி இலாய் என்றான். $கந்த.04646.4
ெசாற்றது ேகட்டலும் துழனிப் ேப( ஒலி $கந்த.04647.1
உற்று எr கனல் என உயி(ப்பு மூரலும் $கந்த.04647.2
ெசற்றமும் எய்திேய துளக்கிச் ெசன்னிையக் $கந்த.04647.3
ெகாற்ற ெமாய்ம்பு உைடயேதா( குrசில் கூறுவான். $கந்த.04647.4
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) உைடய என் உய(வும்
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) $கந்த.04648.1
தரு தைல_ெப.(தைல_ெப.) உைடய நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) தாழ்வும்
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) இவண் $கந்த.04648.2
ெபாருதைல இைழத்திடும் ேபாது காண்பு உறும் $கந்த.04648.3
கருதைல ெபருவடி அைமந்த காட்சிேய. $கந்த.04648.4

தCயவ இம்ெமாழி திண்ணம் திண்ணம் முன் $கந்த.04649.1
மாயிரும் புைழக்ைகயின் மா முகங்கள் ஓ( $கந்த.04649.2
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) தன்ைனயும்
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வட்டிேய
C
$கந்த.04649.3
நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) இனம் கவrய நல்குேவன் என்றான். $கந்த.04649.4
கருைண ெகாள் நந்தி அம் கணத்தன் இவ்வைக $கந்த.04650.1
உைர தரும் எல்ைலயின் உததி ேமரு மால் $கந்த.04650.2
வைரயிைன விழுங்கிய வைளந்தேத என $கந்த.04650.3
விைரெவாடு பைடஞ(கள் வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
சுற்றினா(. $கந்த.04650.4
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாைனய( ேதான்றல் மீ து
தாம் $கந்த.04651.1
பற்றிய பைடக் கலம் பலவும் தூண்டிேய $கந்த.04651.2
ெசற்றெமாடு அம( விைன ெசய்யச் சூைறேபால் $கந்த.04651.3
மற்றவ( சூழல் உள் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தினான். $கந்த.04651.4
துண்டமும் அகலமும் ேதாளும் தாளும் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) $கந்த.04652.1
கண்டமும் ெசன்னியும் கரமும் ஆனைவ $கந்த.04652.2
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) விண்டு அழிவு உற
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) தானவ( $கந்த.04652.3
தண்டம் அது அைனத்ைதயும் தடிந்திட்டான் அேரா. $கந்த.04652.4
அறுகு மா முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அண்ணல் ஆற்றவும் $கந்த.04653.1
கறுவு ெபற்றிடும் கருத்தின் வரைனக்
C
$கந்த.04653.2

குறுகி ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைககளால் $கந்த.04653.3
இறுதி ஊழி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இடியின் எற்றினான். $கந்த.04653.4
அடித்த ைககைள அங்ைக ஒன்றினால் $கந்த.04654.1
பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமலவன் ெபரும் ைக
வாளினால் $கந்த.04654.2
உைடத்த ேசாr நC( உகுத்து வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
இைற $கந்த.04654.3
துடித்திடும் படி துண்டம் ஆக்கினான். $கந்த.04654.4
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) அறலும் மற்று உள $கந்த.04655.1
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) அைவகள் நCட்டிேய $கந்த.04655.2
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கிr அைவ பறித்தனன் $கந்த.04655.3
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கணான் ஆடல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளான். $கந்த.04655.4
பறித்த_ெப.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
பருப் பதத்ைதயும் $கந்த.04656.1
கறுத்து வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
ேமல் கடிது வசலும்
C
$கந்த.04656.2
இறத்தல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெமய் எங்கும்
எய்திேய $கந்த.04656.3
புறத்து வழ்ந்தன
C
உைடந்து பூழியாய். $கந்த.04656.4
அற்ற காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ஐயன் தூதுவன் $கந்த.04657.2
மற்ைற ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) கரத்ைதயும்
$கந்த.04657.3

ெகாற்ற வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெகாேட குைறத்து வட்டினான்.
C
$கந்த.04657.4
இைழக்கும் எல்ைலயின் எய்தும் கூற்றிைன $கந்த.04658.1
அைழக்கு மாெறன ஆ(த்துத் தானவன் $கந்த.04658.2
தைழக்கு ெமாய்ம்பினான் தன்ைனப் பற்றுவான் $கந்த.04658.3
புைழக்ைக முற்றவும் ெபாள் என்று உய்த்தனன். $கந்த.04658.4
உய்த்த காைலயின் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
வாளினால் $கந்த.04659.1
எய்த்த வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) ேச( யாளி மாமுகன் $கந்த.04659.2
பத்து நூறு எனப் பட்ட ெசன்னியும் $கந்த.04659.3
ெகாத்ெதாேட விழக் குைறத்திட்டான் அேரா. $கந்த.04659.4
இன்ன பான்ைமயால் யாளி மாமுகன் $கந்த.04660.1
தன்ைன அட்டபின் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ைக வாளிைனப் $கந்த.04660.2
ெபான் உலா உைற புகுத்திச் ெசன்றனன் $கந்த.04660.3
மின்னு ெசம் சுட( ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வரேன.
C
$கந்த.04660.4
இந்திரத் திரு இலங்ைக
நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $கந்த.04661.1
அம் திைரக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அழுவம் வாவிேய $கந்த.04661.2
கந்த மாதனம் கவின்ற ேவைல ேச( $கந்த.04661.3
ெசந்தி_ெப.(ெசந்தி_ெப.) மா நக(
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புக்கனன். $கந்த.04661.4
புக்க காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ெபாருவில் ஆற்றலான்
$கந்த.04662.1

மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) ேசவகன்
ேமவல்_ெதா.ெப.(ேமவு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) கண் உறாத் $கந்த.04662.2
ெதாக்க பாrடம் ேசாமன் காண் உறு $கந்த.04662.3
ைமக் கரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மான ஆ(த்தேவ. $கந்த.04662.4
பாrடத் ெதாைக
பrக்கும்_ெப.எச்.(பr_வி+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மன்னவ( $கந்த.04663.1
ேசர வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம் ெசம்ைக கூப்பிேய
$கந்த.04663.2
வரவாகுைவ
C
ெமய் உறத் தழC இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.04663.3
ஆ(வம் எய்தினா( அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) கூறினா(. $கந்த.04663.4
தழுவுேவா( தைமத் தானும் புல்லிேய $கந்த.04664.1
இழிஞ( தம்பதிக்கு ஏகும் ெவம்பவம் $கந்த.04664.2
ஒழிவது ஆயினன் உைமக் கண்ேட எனா $கந்த.04664.3
முழுவல் அன்பினான் முகமன் கூறினான். $கந்த.04664.4
விலக்கு இல் வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) ெகாள் வரC வாகுைவ $கந்த.04665.1
இலக்கத்து எண்மரும் எதி(ந்து மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) $கந்த.04665.2
மல(க் கரும் கழல் வணங்கிக் ைகத் ெதாழ $கந்த.04665.3
அலக்கண் நCங்கு_ஏவ.(நCங்கு_வி.) மாறைனய(ப் புல்லினான். $கந்த.04665.4
அைமவில் பாrடத்து அனிக ேவந்தரும் $கந்த.04666.1
தம(கள் ஆயிேனா( தாமும் சூழ்வர $கந்த.04666.2

விமலன் ஆகிேய வற்று
C
இருந்திடும் $கந்த.04666.3
குமர நாயகன் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ேமயினான். $கந்த.04666.4
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) உேளா( விrஞ்சன் மாதவ(
$கந்த.04667.1
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) ஊ(பவன் குழுமிப் பாங்கு உற $கந்த.04667.2
அண்ட( நாயகன் அமரும் தன்ைமையக் $கந்த.04667.3
கண்டு முந்து கண் களிப்பின் ேமயினான். $கந்த.04667.4
உள்ளம் என்புடன் உருகத் தூய நC( $கந்த.04668.1
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) கண் உற விதி(ப்பு ேமவரப் $கந்த.04668.2
ெபாள் எனப் புரம் ெபாடிப்பச் சூ( அடும் $கந்த.04668.3
வள்ளல் ேசவடி வணங்கினான் அேரா. $கந்த.04668.4
அணங்கு சால் உறும் அந்தண் ேசவடி $கந்த.04669.1
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மும் முைற
மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) இைவ $கந்த.04669.2
இணங்க அஞ்சலித்து ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிற்றலும்
$கந்த.04669.3
குணங்கள் ேமல் படும் குமரன் கூறுவான். $கந்த.04669.4
சுரைர வாட்டு உறும் சூரன் முன்பு ேபாய் $கந்த.04670.1
விைரவின் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ெமாழி விளம்ப மற்று
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) $கந்த.04670.2
உைர ெசய் திட்டதும் ஒல்ைல மீ ண்டதும் $கந்த.04670.3
மரபின் இவ்விைட வகுத்தியால் என்றான். $கந்த.04670.4

வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
கூறுவான் விமல நின்ெமாழி $கந்த.04671.1
சூரன் முன்பு ேபாய்ச் ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உேளா( $கந்த.04671.2
ஆ( இரும் சிைற அதைன வடேல
C
$கந்த.04671.3
காrயம் எனக் கருத்தில் ெகாண்டிலன். $கந்த.04671.4
ெகடல்_ெதா.ெப.(ெகடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அரும் சுர( கிைளைய
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைற $கந்த.04672.1
விடுகிேலன் எனா ெவகுண்டு கூறினான் $கந்த.04672.2
அடிகள் அன்னதால் ஆண்டு
நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $கந்த.04672.3
கடிது வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
கருமம் ஈது என்றான். $கந்த.04672.4
என்ற காைலயின் யாண்டும் ஆகிேய $கந்த.04673.1
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முற்று ஒருங்கு
உண(ந்த_ெப.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நC(ைமயான் $கந்த.04673.2
உன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெசய்ைகயுள் ஒன்றும் ெசாற்றிைல $கந்த.04673.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) மற்று அது நவிறியால் என்றான். $கந்த.04673.4
ெதாடக்கம் உற்று வாழ் சூரன் மா நக( $கந்த.04674.1
அடுத்த காைலயின் அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவைலயில் $கந்த.04674.2
தடுத்து_வி.எச்.(தடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உேளாைர
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) சரண வன்ைமயால் $கந்த.04674.3

படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) பான்ைம
ஈது என்றான். $கந்த.04674.4
அரும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) புயன் அைனய ெசப்பலும் $கந்த.04675.1
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கந்தேவள் இகலிேனா(
களால் $கந்த.04675.2
வருந்தினாய் ெகாேலா மன்ற என்று தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.04675.3
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) ேப( அருள்
ெசய்தல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேமயினான். $கந்த.04675.4
அங்கு அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ெவல்ைலயின் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
ெபய(ச் $கந்த.04676.1
ெசம் கண் மாயவன் திைச முகத்தவன் $கந்த.04676.2
மங்குல் ேமலவன் வதனம் ேநாக்கிேய $கந்த.04676.3
எங்கள் நாயகன் இைனய கூறுவான். $கந்த.04676.4
ேதவைரச் ெசயும் சிைற விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.04677.1
ேமவு நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) எனா ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.)
சூரனுக்கு $கந்த.04677.2
ஏவு தூைத விட்டு இயம்பு வித்தனம் $கந்த.04677.3
பாவி அன்னது பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) என்று உன்னலான். $கந்த.04677.4
வதேல
C
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) விதி அது ஆதலின் $கந்த.04678.1
தCது_ெப.(தCது_ெப.) இல் விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) சிைற விேடாம் என
$கந்த.04678.2

ஓதினான் அவனுய(வு நCக்குவான் $கந்த.04678.3
ேபாது நாைளயாம் எனப் புகன்றனன். $கந்த.04678.4
ஆறு மாமுகத்து ஐயன் இவ்வைக $கந்த.04679.1
கூறக் ேகாட்டுேளா( ெகாடிய சூ( மிைசச் $கந்த.04679.2
ேசறும் என்ற ெசால் ெதளிவின் நம்துய( $கந்த.04679.3
மாறிற்று என்றன( மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) எய்தினா(. $கந்த.04679.4
ஆன அத்துைண ஆடல் ெமாய்ம்பினான் $கந்த.04680.1
தான அப்பதிச் சயந்தன் உற்றதும் $கந்த.04680.2
ஏைனச் ெசய்ைகயும் எடுத்துக் கூறிேய $கந்த.04680.3
வானவ(க்கு இைற மனத்ைதத் ேதற்றினான். $கந்த.04680.4
சீ( உலா மேகந்திர புரத்தினும் $கந்த.04681.1
வரவாகு
C
மீ ண்டது விளம்பினாம் $கந்த.04681.2
ஆ(ஞ(க் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அைலப்ப ஆண்டு உறும் $கந்த.04681.3
சூரன் உற்றதும் பிறவும் ெசால்லுவாம். $கந்த.04681.4
ஊக வான்_ெப.(வான்_ெப.) பைட உலப்ப வச்சிர $கந்த.04682.1
வாகு மாண்டதும் வாைக ெமாய்ம்பினான் $கந்த.04682.2
ஏகும் தன்ைமயும் ஏவல் தூதுவ( $கந்த.04682.3
ேசாகேமாடு ேபாய்ச் சூ( முன் கூறினா(. $கந்த.04682.4
ஈ( ஐந்து ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ேச( இைளய கான் முைள $கந்த.04683.1
வரம்_ெப.(வ
C
ரம்_ெப.)
C
சிந்திேய விளிந்த ஆற்றிைனச் $கந்த.04683.2
சூரன் ேகட்டலும் துளங்கி துன்பு_ெப.(துன்பு_ெப.) எனும் $கந்த.04683.3

வாr உள்ளுற மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வழ்ந்தனன்.
C
$கந்த.04683.4
கண் இைட ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கால
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) ேமல் $கந்த.04684.1
உள் நிகழ் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயிைர ஈ(ந்திடத்
$கந்த.04684.2
துண் என உயி(ப்பு எனும் புைகயும் சுற்றிட $கந்த.04684.3
எண் அரும் ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரங்கி ஏங்கினான்.
$கந்த.04684.4
ஏங்கினன் புலம்பலும் இைனய ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) சூ(
$கந்த.04685.1
பாங்கு அம( தம(களும் பrசனத்தரும் $கந்த.04685.2
தCங்கு ெசய் அரக்கரும் ெதrைவ மா(களும் $கந்த.04685.3
நCங்கு_ஏவ.(நCங்கு_வி.) அற அழுதன( ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் நC( உக.
$கந்த.04685.4
பழிதவி( கற்பு உைடப் பதுைம தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
$கந்த.04686.1
ஒழி உறு தன்ைமைய ஓ(ந்து மா மல(க் $கந்த.04686.2
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) அவிழ்ந்து அலமரக் ெகாங்ைக ேமல் புைடத்து $கந்த.04686.3
அழுதனள் வழ்ந்தனள்
C
மறிக்கும் அங்ைகயாள். $கந்த.04686.4
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) இயல் இழுக்கிய சூரன் என்பவன் $கந்த.04687.1
புல்லிய பின் முைறப் புண(வின் மாதரும் $கந்த.04687.2

சில் இயல் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) தாழ் ேசடி மா(களும் $கந்த.04687.3
எல்லவரும் தழC இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இரங்கல்
ேமயினா(. $கந்த.04687.4
களம் எழு மிைச ஒலி கடி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யாழ் ஒலி $கந்த.04688.1
துைள ஒலி வயி( ஒலி தூrயத்து ஒலி $கந்த.04688.2
அளமரும் ெமாழி ஒலி அடங்கி அப்ெபரு $கந்த.04688.3
வளநக( புலம்பு ஒலி மயங்கிற்று என்பேவ. $கந்த.04688.4
அன்னது ேபாழ்தினில் அறத்ைதக் காய் தரு $கந்த.04689.1
துன்ெனறி மந்திr சூரபன்மனாம் $கந்த.04689.2
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) முன் உற
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைக
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04689.3
இன்னன ேகண்ம் என இைசத்தல் ேமயினான். $கந்த.04689.4
ெமய்ப் புவி அண்டங்கள் பrத்த_ெப.எச்.(பr_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேமன்ைமைய $கந்த.04690.1
ஒப்பு அரும் திருவிைன உலப்பில் ஆயுைள $கந்த.04690.2
ெசப்ப அரும் திறலிைன சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சீ(த்திைய $கந்த.04690.3
இப்பrசு அழுங்குதல் இயற்ைக ஆகுேமா. $கந்த.04690.4
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைர ேநமிவான்
ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகாள்ளினும் $கந்த.04691.1
அண்டம் அது அழியினும் அைனத்தும்
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $கந்த.04691.2

விண்டிடல் இன்றி வாழ் வரC நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
$கந்த.04691.3
ெகாண்டிடு திண்ைமயும் குன்றல் பாலேதா. $கந்த.04691.4
ஏவரும் வியத்தகும் இைறவ நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இவண் $கந்த.04692.1
ஓ என அரற்றிேய உயங்கு உற்றாய் எனின் $கந்த.04692.2
மூவரும் நைகப்ப(கள் முன்னம் ஏவல் ெசய் $கந்த.04692.3
ேதவரும் நைகப்ப(கள் புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேதயும் ஆல். $கந்த.04692.4
பூத( தம் பைட அல புராr நல்கிேய $கந்த.04693.1
காதலேன அல கழற விட்டது ஓ( $கந்த.04693.2
தூதுவன் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புன் ெதாழிலுக்கு
ஆற்றைல $கந்த.04693.3
ேபதுறல் ஆகுேமா ெபருைமக்கு_ெப.(ெபருைம_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) ஈறு இலாய்.
$கந்த.04693.4
தந்ைதய( துஞ்சினும் தம்முன் பின்னவ( $கந்த.04694.1
ைமந்த(கள் துஞ்சினும் மற்றும் சா(ந்தவ( $கந்த.04694.2
தம் ெதாைக துஞ்சினும் சயத்தின் ேமைலேயா( $கந்த.04694.3
சிந்ைத ெகாள் வன்ைமயில்_ெப.(வன்ைமயில்_ெப.) சிறிதும் ேதயுேமா.
$கந்த.04694.4
ேமதகு ெபரும்திறல் வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
தம்ைமயும் $கந்த.04695.1
மாதரும் ெவல்வ( ஆல் மாயும் ஊழ்வrன் $கந்த.04695.2
ஆதலின் நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) மகற்கு ஆயுள் குன்றலின் $கந்த.04695.3

தூதனும் அட்டனன் ஆகித் ேதான்றினான். $கந்த.04695.4
ெவவ்விய ஒன்னல( விைனயும் வன்ைமயும் $கந்த.04696.1
ைகவரு ெநல்லி_ெப.(ெநல்லி_ெப.) அம் கனியின் நாடிேய $கந்த.04696.2
ெசய்வைக ேதற்றினம் ெசய்கலாது இவண் $கந்த.04696.3
ைநவதும் ஆண்ைமயின் நலத்திற்கு ஆகுேமா. $கந்த.04696.4
வரங்களும் மதுைகயும் வரம்பின்று எய்திேய $கந்த.04697.1
உரங்கிள( சூரன் என்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேப(
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
$கந்த.04697.2
தரங்கம் அது அைடவதும் தைலைமக்கு ஏற்பேதா $கந்த.04697.3
இரங்கைல இரங்கைல என்று ேதற்றினான். $கந்த.04697.4
ேமல் திகழ் அறத்திைன ெவகுளும் நாமத்தான் $கந்த.04698.1
ேதற்றலும் அவுண( ேகான் ெதளிவு
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழC இ $கந்த.04698.2
ஆற்றரும் துயrைன அடக்கித் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பணிக்கு $கந்த.04698.3
கூற்று இயல் உைழயைர ேநாக்கிக் கூறுவான். $கந்த.04698.4
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) உயி( ெவௗவிேய
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இந்நக( $கந்த.04699.1
மாய்வது புண(த்திடு வலிய தூதுவன் $கந்த.04699.2
ேபாயது ெதrந்திேரா புகலக் ேகட்டிேரா $கந்த.04699.3
நCயி(கள் வாய்ைமைய நிகழ்த்தும் என்னேவ. $கந்த.04699.4

துப்புடன் இவ்வழி தூதில் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உளான் $கந்த.04700.1
இப்புரம் அகன்றனன் இலங்ைக ேநாக்கு உறா $கந்த.04700.2
அப்புறம் ஏகினான் அதைனக் கண்டனம் $கந்த.04700.3
ெமய்ப் பrசு இஃது என விளம்பினா( அேரா. $கந்த.04700.4
அம்ெமாழி வினவ ேலாடும் அவுண( ேகான் தன்பால்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04701.1
கம்மிய( தம்ைம ேநாக்கிக் கடிது ேபாய் அகிலம் நல்கிச் $கந்த.04701.2
ெசம் மல( மிைசேய ைவகும் திைச முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ஒருவன் தன்ைன $கந்த.04701.3
இம் எனக் ெகாண(தி( என்ன அைனயவ( இைசக்கல் உற்றா(. $கந்த.04701.4
ஈங்கு இது ேகட்டி மன்ன இைனய மூதண்டம்
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04702.1
ேதம் கமழ் பதுமத்து அண்ணல் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ேகான் ஆதி ஆன
$கந்த.04702.2
பாங்கின( ஓடு ேமவிப் பைடெயாடும் புவியில்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04702.3
காங்ெகயன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) கண் உற்றான் என்பரால் கண்ேடா(
என்றா(. $கந்த.04702.4
ெதாழுவ(கள் இைனய மாற்றம் ெசாற்றலும் சூரன் ேகளா $கந்த.04703.1
விழும்_ெப.எச்.(விழு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இது விழுமிது என்னா
ெவய்து உயி(ப்பு எய்திச் சீறி $கந்த.04703.2
அழல் எழ நைகத்து மற்ைற அண்டத்தின் இருந்து
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04703.3

ெசழுமல( அைனயப் பற்றிச் ெசல்லுமின் வல்ைல என்றான். $கந்த.04703.4
ெகாற்றவன் இைனய மாற்றம் கூறலும் உைழய( ேகளா $கந்த.04704.1
இற்று இது ெசய்தும் என்னா இைசவு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒல்ைல ஏகி
$கந்த.04704.2
மற்ைற அண்டத்தில் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) முதுவன் தன்ைனப் $கந்த.04704.3
பற்றின( ெகாண(ந்தா( தம்ேகான் பணித்திடு பrசு கூறி. $கந்த.04704.4
பrசன( பலரும் ஈண்டிப் பா(புகழ் சூரன் என்னும் $கந்த.04705.1
அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) முன் ெகாண(ந்து ேவறு ஓ( அண்டத்தின் அயைன
உய்ப்ப $கந்த.04705.2
வrைசயால் அவைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மண்_ெப.(மண்_ெப.) அழிவு உற்ற மற்றித் $கந்த.04705.3
திருநக( அதைனத் ெதான்ைம ேபாலேவ ெசய்தி என்றான். $கந்த.04705.4
சூரன் மற்று இதைனச் ெசப்பச் ெசால் பணி தைலக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஐய $கந்த.04706.1
ஓ( இைற ஒடுங்கும் முன்ன( உனது ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நகரம் ஆற்ற
$கந்த.04706.2
ஏ( உற முன்னேம ேபால் இயற்றுவன் யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.)
என்னாப் $கந்த.04706.3
ேப( உலகு உதவுகின்ற ெபற்றிைய
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசய்வான். $கந்த.04706.4
ெபான் மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) மாட வதி
C ெபாலன் மணிச் சிகரம்_ெப.(சிகரம்_ெப.)
ேவரம் $கந்த.04707.1

மன்மதன் விைழயும் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.)
வாவி ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) $கந்த.04707.2
ெசன் மலி அரங்க மன்றம்_ெப.(மன்றம்_ெப.) ெதற்றிேய முதல
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.04707.3
ெதான்ைம ேபால் ஆகத் தன்ைகத் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) முைற பைடத்தான்
மன்ேனா. $கந்த.04707.4
இவ்வைக நகரம் முற்றும் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெபறப் பைடத்த பின்ைற
$கந்த.04708.1
ைம வைர ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) மாெபரும்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) தன்ைனச் $கந்த.04708.2
ெசவ்விதின் முதுைம ேபாலச் சிறப்பினால் திருத்தல் ெசய்தான் $கந்த.04708.3
ஐவைக இருபான் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) அம் கமலத்து அண்ணல். $கந்த.04708.4
ெகான்ெபரு நகரும் அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேகாயிலும் பைடத்த ேலாடும்
$கந்த.04709.1
மன் ெபரும் தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சூரன் மற்று
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ெசய்ைக
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04709.2
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உவைக
ஆகி அவுண(கள் யாரும் ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கந்த.04709.3
முன்பு ேபால் அr மான் ஏற்று முழு மணித் தவிசின் உற்றான். $கந்த.04709.4
உற்றனன் ஆகிப் பின்ன( ஓதிமத்து இைறைய
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04710.1

மற்று நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) அண்டம்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைவகுதி
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்னாச் $கந்த.04710.2
ெசாற்றன( ஏவ அன்ேனான் துண் என விைட
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகிப் $கந்த.04710.3
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
அண்டம் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பிறங்கு
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) புக்கான். $கந்த.04710.4
அந்த நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அைமயம் தன்னின் அவுண( ேகான் ஏவல்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04711.1
முந்து ெசல் ஒற்ற( ஆேனா( மூr நC(க் கடைல வாவிச் $கந்த.04711.2
ெசந்தியில் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கந்தன்
ேசைனயும் பிறவும் ேத(ந்து_வி.எச்.(ேத(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.04711.3
வந்தன(_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ(_பட(.பன்.) விைரவின்
அம் கண் மன்னைன வணங்கிச் ெசால்வா(. $கந்த.04711.4
ஏற்ற ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பூத ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஈராயிரம்
பைடயின் ேவந்த( $கந்த.04712.1
நூற்றுடன் எண்ம( பின்னும் நுவல் அரும் சிறப்பின் மிக்ேகா( $கந்த.04712.2
ேமல் திகழ் இலக்கத்து ஒன்பான் வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
மற்று இைனய ேராடும்
$கந்த.04712.3
ேதாற்றம் இல் பரமன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) ெதாடு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
உலகின் வந்தான். $கந்த.04712.4
சரதம் ஈது அவுண( ேகாேவ தாரக வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
தன்ைனக் $கந்த.04713.1

கைர அறு மாைய ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காமரு பிறங்கல் தன்ைன $கந்த.04713.2
இரு பிளவாக ேவலால்
எறிந்தனன்_வி.மு.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) ஈறு
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04713.3
திைர ெபாரும் அளக்க( ேவைலச் ெசந்திமா நகrன் உற்றான். $கந்த.04713.4
விலங்கிய_ெப.எச்.(விலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கதி(ேவல் அண்ணல்
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவண் ேமவும் ஆற்றால்
$கந்த.04714.1
உலம் கிள( ெமாய்ம்பில் தூதன் ஒருவைன விடுத்தான் அன்னான் $கந்த.04714.2
இலங்ைகைய அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) யாளிமா முகவன் தன்ைன
$கந்த.04714.3
வலங்ைகயின் வாளால் ெசற்று வாrதி
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபானான். $கந்த.04714.4
ெசம் கதி( அயில் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
ெதண்டிைரப் புணr_ெப.(புணr_ெப.) வாவி $கந்த.04715.1
ெபாங்கு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கணங்கேளாடும் ேபா(ப்பைட வரேராடும்
C
$கந்த.04715.2
இங்கு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடல்
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) எண்ணினன் இருந்தான்
ஈது $கந்த.04715.3
சங்ைக என்று உன்னல் வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) தகுவன உண(தி என்றா(.
$கந்த.04715.4

ஒற்ற( ெசால் வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ஒருதனி இளவல் தன்ைன $கந்த.04716.1
அற்றம் இல் ேகள்வி சான்ற அைமச்சைர ைமந்த( தம்ைமச் $கந்த.04716.2
சுற்றெமாடு அைமந்த தாைனத் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ெபரும் தைலைம
ேயாைர $கந்த.04716.3
மற்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கணத்தின் முன்ன( மரெபாடு ெகாணரு வித்தான்.
$கந்த.04716.4
ஆங்கு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) யாவரும் அவுண(
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) $கந்த.04717.1
பூம் கழல் ைக ெதாழூஉப் புைடயின் ைவகலும் $கந்த.04717.2
தCம்_ெப.அ.(தCம்_ெப.அ.) கனல் சுடுவது ஓ( சீற்றம் உள் எழ $கந்த.04717.3
வங்கிய
C
உயி(ப்பினன் விளம்பல் ேமயினான். $கந்த.04717.4
ேபாற்றல( ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புலவ(_ெப.(புலவ(_ெப.) யாைரயும் $கந்த.04718.1
மாற்றரும் சிைறயில் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ைவத்த பான்ைமையத்
$கந்த.04718.2
ேதற்றிய_ெப.எச்.(ேதற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மகபதி
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசன்னிேமல் $கந்த.04718.3
ஆற்றிைன ைவத்திடும் அமலற்கு ஓதினான். $கந்த.04718.4
கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) உைடயது ஓ( கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) வல்ைல ஓ(
$கந்த.04719.1
அண்ணல் அம் குமரைன அளித்து ைமந்த நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.04719.2
விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) சிைறயிைன வட்டிச்
C
ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனத் $கந்த.04719.3

துண் என நம்மிைசத் தூண்டினான் அேரா. $கந்த.04719.4
வாய்த்திடு கயிைல மால் வைரைய ைவகலும் $கந்த.04720.1
காத்திடு நந்தி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) கணத்து வரரும்
C
$கந்த.04720.2
மீ த்தகு பூதரும் விரவ மால் அயன் $கந்த.04720.3
ஏத்திட அரன் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) இம்ப( எய்தினான். $கந்த.04720.4
பா( இைட உற்று உளான் பாணி ெகாண்டது ஓ( $கந்த.04721.1
கூ( உைட ேவலினால் ெகாடிய குன்று ஒடு $கந்த.04721.2
தாரக இளவைலத் தடிந்து பின் உற $கந்த.04721.3
வாrதி அகன் கைர வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைவகினான்.
$கந்த.04721.4
அன்னேதா( அறுமுகன் ஆங்கு ஒ( தூதைன $கந்த.04722.1
என் இைட விடுத்தலும் ஏகி மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) $கந்த.04722.2
ைமந் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) ெநடுங்கடல் வைரப்பில்
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒராய்ப் $கந்த.04722.3
ெபான் அவி( இலங்ைகமா புரத்ைத வட்டினான்.
C
$கந்த.04722.4
இலங்ைக அம் காவலும் இகப்பு உற்று இன்னேதா( $கந்த.04723.1
ெபாலங்ெகழு திரு நக( நடுவண் புக்கு உலாய் $கந்த.04723.2
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கிள( என்ன அைவக் களத்தின் நண்ணினான் $கந்த.04723.3
கலங்கலன் நிைறயது மாையக் கற்பினான். $கந்த.04723.4
நண்ணினன் எதிருற நைவ இல் வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
ேபால் $கந்த.04724.1
விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) பாங்கராச் சில விளம்பி என் $கந்த.04724.2

கண் முனம் சில( உயி( கைளந்து வன்ைமயால் $கந்த.04724.3
எண்ணலன் பின் உற எழுந்து ேபாயினான். $கந்த.04724.4
ேபாய் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) இந்நக( ெபாடித்துச் சிந்தியான் $கந்த.04725.1
ஏயின ஏயின பைடஞ( யாைரயும் $கந்த.04725.2
மாய் உறு வித்தனன் மற்றும் என் இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) $கந்த.04725.3
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) உயி(
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
ெசருக்கு நCங்கலான். $கந்த.04725.4
அழிந்தது இத்திரு நக( அளப்பு இல் தாைனகள் $கந்த.04726.1
கழிந்தன ெசறிந்தது கேள பரத் ெதாைக $கந்த.04726.2
கிழிந்தது பாரகம் ெகழC இய ேசாrயாறு $கந்த.04726.3
ஒழிந்தது என் ஆைணயும் உய(வும் தC(ந்தது ஆல். $கந்த.04726.4
ஒற்று என வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஒருவன் தன்ைனயும் $கந்த.04727.1
பற்றி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைறயிைடப் படுத்திேனன் அேலன்
$கந்த.04727.2
ெசற்றிலன் ஊறேத எனினும் ெசய்திேலன் $கந்த.04727.3
எற்று இனி வைச உைரக்கு ஈறு கூறுேகன். $கந்த.04727.4
இம்பrன் இைவ எலாம் இைழத்த தூதுவன் $கந்த.04728.1
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) பதி இகந்து ேபாய் இலங்ைக நண்ணிய $கந்த.04728.2
ெமாய்ம்பு உைட யாளி மா முகவன் சாடிேய $கந்த.04728.3
அம்புதி கடந்தனன் அவனி எய்தினான். $கந்த.04728.4

கா( ெபாரு மிடற்றவன் காதன் மா மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) $கந்த.04729.1
வாrதி கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவண்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நம்ெமாடும் $கந்த.04729.2
ேபா( ெபார நிைனகுவான் ேபாலும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ெவலாம்
$கந்த.04729.3
சாரண( ெமாழிந்தன( சரதம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல். $கந்த.04729.4
ெநற்றியில் அனிகமாய் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பூதைரச் $கந்த.04730.1
ெசற்று இகல் வரைரச்
C
ெசகுத்துச் ேசயிைன $கந்த.04730.2
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏைனய( தைமயும்
வட்டிேய
C
$கந்த.04730.3
மற்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) விகைல முன்
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) வல்ேலன் இனி யான். $கந்த.04730.4
சூரன் என்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபய( பைடத்த ெதால்ைலேயன்
$கந்த.04731.1
பா( இட( தம்ெமாடும் பாலன் தன்ெனாடும் $கந்த.04731.2
ேபாrைன இைழத்திடல் புrந்து ெவல்லினும் $கந்த.04731.3
வரம்_ெப.(வ
C
ரம்_ெப.)
C
அது அன்று எனா வறிது ேமவிேனன். $கந்த.04731.4
துய்த்திடும் திருவினில் வலியில் சூழ்ச்சியில் $கந்த.04732.1
எத்துைணப் ெபrய( தாம் எனினும் ேமைலேயா( $கந்த.04732.2
ைகத்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) விைன ெசயக் கருதில் தம்முைட $கந்த.04732.3

ெமய்த்துைணேயாைர முன் வினவிச்
ெசய்வ(_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ(_பட(.பன்.) ஆல். $கந்த.04732.4
ஆதலின் வினவினன் யானும் ஆற்றுதல் $கந்த.04733.1
ஈது என உைரத்திரால் என்று மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) $கந்த.04733.2
ஓதினன் அன்னைத உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ைகெதாழூஉ $கந்த.04733.3
ேமதி அம் ெபயrனான் இைவ விளம்பினான். $கந்த.04733.4
ேமல் உய( மாையகள் விைளக்கும் ெவற்பிைன $கந்த.04734.1
மாலிைன ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) வலிய தம்பிைய $கந்த.04734.2
ஏல ஒ( கணத்தின் முன் எறிந்த வரைனப்
C
$கந்த.04734.3
பாலன் என்று உைரப்பதும் உண(வின் பாலேதா. $கந்த.04734.4
ேமதக தாரக வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
தாைனைய $கந்த.04735.1
ஆதிப( தம்முடன் அட்ட தCரைர $கந்த.04735.2
ஏதும் ஓ( வலியிலா எளிய( என்பதும் $கந்த.04735.3
பூத( என்று இகழ்வதும் புலைமப் பாலேவா. $கந்த.04735.4
மீ து எழு திைரக்கடல் விைரவில்
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
$கந்த.04736.1
மூது எயில் வளநக( முடித்து நின்னுைடக் $கந்த.04736.2
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) உயிைரயும் கவ(ந்த கள்வைனத் $கந்த.04736.3
தூதன் என்று உைரப்பதும் அறிஞ( சூழ்ச்சிேயா. $கந்த.04736.4

கற்ைற அம் சிைற உைடக் கலுழன் ஊ(தரு $கந்த.04737.1
ெகாற்றவன் திைசமுகன் அமர( ேகாமகன் $கந்த.04737.2
மற்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வடிவமாய் வந்தேத அலால் $கந்த.04737.3
ஒற்றுவன் நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) ேவறு உணரல் பாலேதா. $கந்த.04737.4
உன் தனி இளவலும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ஓங்கலும்
$கந்த.04738.1
ெபான்றிய காைலேய புராr ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) ேமல் $கந்த.04738.2
ெசன்றிைல அல்லது உன் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) தூண்டியும் $கந்த.04738.3
ெவன்றிைல தாழ்ந்து இவண் வறிது ேமவினாய். $கந்த.04738.4
தC அழல் வறியேத எனினும் சீrேயா( $கந்த.04739.1
ஏ இது சிறிது என எள்ளல் பாலேரா $கந்த.04739.2
வாயதன் ஆற்றைல அடக்கலா( எனின் $கந்த.04739.3
மாயிரும் புவி எலாம் இைறயின்
மாய்க்கும்_ெப.எச்.(மாய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல்.
$கந்த.04739.4
மாற்றல( சூழ்ச்சி அது எனினும் மாறதாய் $கந்த.04740.1
வற்று
C
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நிைலைமயது எனினும் ேமவும் உன் $கந்த.04740.2
ஏற்று எதி( காப்பேர என்னின் அன்னவ(க்கு $கந்த.04740.3
ஆற்ற அரும் இடுக்கண் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைடதற் பாலேதா. $கந்த.04740.4
துறந்திடா வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) தைனத் துய்த்துச் ெசய்வைக $கந்த.04741.1
மறந்தனம் ஆகிேய வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) யாளைர $கந்த.04741.2

எறிந்தவ( தைம இகழ்ந்து இங்ஙன் வாழ்தும் ேமல் $கந்த.04741.3
சிறந்தவ( யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) அலால் ஏவ( சீrேயாய். $கந்த.04741.4
முன்னம் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குமரன் ேமல் முனிந்து ேசறிேயல்
$கந்த.04742.1
உன் நக(க்கு ஏகுேமா ஒற்று மற்று நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.04742.2
அன்னது புrந்திைல ஆடல் ைமந்தேனாடு $கந்த.04742.3
இந்நக( அழிந்தது என்று இரங்கல் பாைலேயா. $கந்த.04742.4
ெமாய்யுைட நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) முகன்
முடிந்த_ெப.எச்.(முடி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ைமயும் $கந்த.04743.1
ஐய நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) திரு நக( அழிவது ஆனதும் $கந்த.04743.2
ெசய் உறு நிைலைமகள் ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசய்திடா $கந்த.04743.3
ைமயலின் கீ ழ்ைமயால் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாகும்
ஆல். $கந்த.04743.4
கழிந்திடு பிைழயிைனக் கருதி சாலவுள் $கந்த.04744.1
அழிந்திடல் இயற்ைக அன்று அறிஞ(க் காதலால் $கந்த.04744.2
ஒழிந்தன ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒன்று உைரப்பன்
ேகண்மியா $கந்த.04744.3
விழிந்தது என்று உன்னைல இைமப்பில் ெசய்தி நC. $கந்த.04744.4
ஆயது பிறவிைல அவுண( தம்ெமாடு $கந்த.04745.1
ேமயின பைடெயாடும் விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $கந்த.04745.2

ேசயிைன வைளந்து_வி.எச்.(வைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம( ெசய்யப்
ேபாதியால் $கந்த.04745.3
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இனித் தாழ்க்கைல ெநருநல்_ெப.(ெநருநல்_ெப.)
ேபாலேவ. $கந்த.04745.4
என்று இைவ ேமதியன் இைசப்பக் ேகட்டலும் $கந்த.04746.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இதுவாம் என நவின்று ைக ெயறிந்து $கந்த.04746.2
ஒன்றிய முறுவலும் உதிப்ப நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
$கந்த.04746.3
ெகான்றிடு து(க்குணன் இைனய கூறுவான். $கந்த.04746.4
வன்திறல் உவணன் ேமல் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாயன் ேமல் $கந்த.04747.1
நின்றிடும் அமர(ேமல் ேந(ந்து ேபா( ெசயச் $கந்த.04747.2
ெசன்றிைல இைளயரால் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகினாய் $கந்த.04747.3
இன்று இனிப் பாலன் ேமல் ஏகல் ஆகுேமா. $கந்த.04747.4
இறுதியில் ஆயுளும் இலங்கும் ஆழியும் $கந்த.04748.1
மறு இலா ெவறுக்ைகயும் வலியும் வரமும்
C
$கந்த.04748.2
பிற உள திறங்களும் தவத்தில்_ெப.(தவம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.)
ெபற்றைன $கந்த.04748.3
சிறுவேனாேட அம( ெசய்தற்ேக ெகாலாம். $கந்த.04748.4
ேம தகு பசிப்பிணி அைலப்ப ெவம்பலில் இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $கந்த.04749.1
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அலமரும் கணங்கள் தம்ைமயும் $கந்த.04749.2

தூதுவன் தன்ைனயும் ெதாட(ந்து_வி.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபா( ெசயப் $கந்த.04749.3
ேபாதிேயா அமரைரப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) கண்டு உற்று உளாய். $கந்த.04749.4
இன்று நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ெபரும் பைடக்கு இைறவ( யாைரயும்
$கந்த.04750.1
ெசன்றிட விடுக்குதி சிறிது ேபாழ்தினில் $கந்த.04750.2
குன்று எறி பைகஞைனக் கூளி தம்ெமாடும் $கந்த.04750.3
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவண் மீ ள்குவ(
விைனயம் ஈது என்றான். $கந்த.04750.4
கருதிடு து(க்குணக் கயவன் இன்னன $கந்த.04751.1
உைர தரு முடிவினில் ஒழிக_வியங்.வி.மு.(ஒழி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) இங்கு
எனாக் $கந்த.04751.2
கரு மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆழி அம்ைக அைமத்தேரா $கந்த.04751.3
தரும ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைக உைட அைமச்சன் சாற்றுவான்.
$கந்த.04751.4
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) படு நவமணி குயின்று ெபான்புைன $கந்த.04752.1
அலம் பைட ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புன்
முதிைர ஆக்கத்தால் $கந்த.04752.2
புலம் படக் கீ றுவ ேபாலும் வரC நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.04752.3
சிலம்படி ைமந்தேனாடு ஆடல் ெசய்வேத. $கந்த.04752.4
ேமல் உய( கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) விமலன் அன்று எனின் $கந்த.04753.1
ஆலவன் அன்று எனின் அயனும் அன்று எனில் $கந்த.04753.2

காலனும் அன்று எனில் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) வரC நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
$கந்த.04753.3
பாலெனாடு அம( ெசயின் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) உண்டாகுேமா. $கந்த.04753.4
மன் இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) குதைல வாய் மதைல மீ தினும் $கந்த.04754.1
இன்னினி அம( ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இறத்தி என்னினும்
$கந்த.04754.2
அன்னவன் நினது ேப( ஆற்றல் காண்பன் ஏல் $கந்த.04754.3
ெவன்னிடும் எதி(ந்து ேபா( விைளக்க வல்லேனா. $கந்த.04754.4
ேந( அல( தங்கைள ேந(ந்து உளா( எனப் $கந்த.04755.1
ேப( இகல் ஆற்றிேய ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) மாய்வதும் $கந்த.04755.2
பூrய( கடன் அலால் புலைமக்கு ஏற்பேதா $கந்த.04755.3
சீrய( கடன் அைவ ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசய்வேத. $கந்த.04755.4
எrமுகன் இரணியன் எனும் உன் ைமந்தrல் $கந்த.04756.1
ஒருவனுக்கு ஆற்றல( இலக்கத்து ஒன்பது $கந்த.04756.2
ெபாரு திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வயவரும் பூத( யாவரும் $கந்த.04756.3
அரன் அருள் புrதரும் அறு முகத்தனும். $கந்த.04756.4
கீ ள் ெகாடு நகம் ெகாடு கிள்ளும் ஒன்றிைன $கந்த.04757.1
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெகாடு தடியுேமா வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) சான்றது ஓ(
$கந்த.04757.2
ஆள் ெகாடு முடித்திடும் அவைர ெவன்றிட $கந்த.04757.3
நCள் ெகாடு மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ெகாடு நCயும் ேசறிேயா. $கந்த.04757.4

மாண் இைம கூடு உறா மகவு தன்ெனாடும் $கந்த.04758.1
ஏண் அறு சாரத( இனங்கள் தம்ெமாடும் $கந்த.04758.2
பூணுதி ெசரு எனும் புகற்சி ேகட்ப( ஏல் $கந்த.04758.3
நாணுவ( நம( எலாம் நகுவ( ேதவரும். $கந்த.04758.4
ெபாற்ைறைய முடித்தனன் ெபாருவு இல் தம்பிையச் $கந்த.04759.1
ெசற்றனன் என்று இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.)
தன்ைனயும் $கந்த.04759.2
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) ெகாள் புதல்வைன வட்டினான்
C
எனா $கந்த.04759.3
ஒற்ைறயும் மதித்தைன ெதான்ைம உன்னலாய். $கந்த.04759.4
ஆறு அணி ெசம் சைட அண்ணல் தந்திடும் $கந்த.04760.1
ேபறு உைட ேவலிைனப் பிள்ைள உய்த்தலும் $கந்த.04760.2
மாறு உள பைடயினான் மாற்றல் ஆைமயால் $கந்த.04760.3
ஈறது வாயினன் இளவல் தாரகன். $கந்த.04760.4
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) மற்று அன்னதின் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பைக $கந்த.04761.1
கல் உய( ெமாய்ம்பன் மாகாயன் என்பது ஓ( $கந்த.04761.2
வல் அவுணன் தைன வருதி_வி.மு.(வா_வி.+ருத்_(?)+இ_முன்.ஒரு.) என்று கூய்
$கந்த.04761.3
ஒல்ைலயின் இைனயது ஒன்று உைரத்தல் ேமயினான். $கந்த.04761.4
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) உய( வட மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) சிகr
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இைடப் $கந்த.04762.1
ேபாயிைன அந் ெநறி புரத்தியால் எனா $கந்த.04762.2

ஆயிரப் பத்து எனும் அனிக ெவள்ளேமாடு $கந்த.04762.3
ஏயினன் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உறும் இருக்ைக எய்தினான். $கந்த.04762.4
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) துைண ஏகிேய அவுண( கம்மியன் $கந்த.04763.1
உத்தர ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) ஓங்கு
ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.) $கந்த.04763.2
சித்திர உறுப்ெபாடு சித்தத்து உன்னிேய $கந்த.04763.3
வித்தக வன்ைமயால் விதித்துப் ேபாகேவ. $கந்த.04763.4
அடு கr புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ேத( அவுண( தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ஆம்
$கந்த.04764.1
கடலுடன் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மா காயன்
என்பவன் $கந்த.04764.2
வட மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) சிகrயின் வாய்தல் ேபாற்றிேய $கந்த.04764.3
சுட(ெகழு தCபிைக சுற்ற ைவகினான். $கந்த.04764.4
ஆயது நிகழ் உழி ஆழி ெவற்பின் வாய் $கந்த.04765.1
ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) நணுக நள் இருளின் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
இனி $கந்த.04765.2
ேபாயது ெமய்ப்புலன் புந்தி ேச( உழி $கந்த.04765.3
மாைய அது அகன்றிடும் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) என்னேவ. $கந்த.04765.4
கங்குல் என்று உைர ெபறு கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) கற்பு உைட $கந்த.04766.1
நங்ைகைய ேமவுவான் நயப்பு ேமல் ெகாளா $கந்த.04766.2
அங்கு அவைளத் ெதாட(ந்து_வி.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அணுகுவான் எனச் $கந்த.04766.3

ெசம் கதி( அண்ணல் கீ ழ்த் திைசயில் எய்தினான். $கந்த.04766.4
இரவி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றுழி எழுந்து சூ(
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) $கந்த.04767.1
மரபுளி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) கடன் வழாமல் ஆற்றிேய $கந்த.04767.2
ெசருவினில் உைடந்திடும் சிறுைம சிந்தியாப் $கந்த.04767.3
ெபாரு வரு மாையையப் ேபாற்றல் ேமயினான். $கந்த.04767.4
ேபாற்றினன் முன் உறு ெபாழுதின் மாயவள் $கந்த.04768.1
ேகால் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) கன்றிய குமரன் முன்னேர $கந்த.04768.2
ேதாற்றினள் நிற்றலும் ெதாழுத ைகயினன் $கந்த.04768.3
ேபற்றிைன உன்னிேய இைனய ேபசுவான். $கந்த.04768.4
தாைத தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அவ்ைவ ேகள் சண்முகத்தவன் $கந்த.04769.1
தூதுவேனாடு ேபா(த் ெதாழிைல ஆற்றிேனன் $கந்த.04769.2
ஏதம் இல் மானமும் இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சாலவும்
$கந்த.04769.3
ேநாதக உழந்தனன் ேநான்ைம நCங்கிேனன். $கந்த.04769.4
துன்னலேராடு ேபா( ெதாடங்கி ஈற்றினில் $கந்த.04770.1
பின்னிடுவா( ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பிைழயும்
ெபற்றனன் $கந்த.04770.2
என் இனி வரும் பழி இதற்கு ேமல் என்றான் $கந்த.04770.3
அன்னது மாைய ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைறதல்
ேமயினாள். $கந்த.04770.4
மைற ெநறி விலக்கிைன வான்_ெப.(வான்_ெப.) உேளா( தைமச் $கந்த.04771.1

சிைற இைட ைவத்தைன ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ேகாமகன் $கந்த.04771.2
முைறயிைன அழித்தைன முனிவ( ெசய்தவம் $கந்த.04771.3
குைற உறுவித்தைன ெகாடுைம ேபணினாய். $கந்த.04771.4
ஓவரும் தன்ைமயால் உயி(கள் ேபாற்றிடும் $கந்த.04772.1
மூவரும் பைக எனின் முனிவ( தம்ெமாடு $கந்த.04772.2
ேதவரும் பைக எனின் ேசணில் உற்று உேளா( $கந்த.04772.3
ஏவரும் பைக எனின் எங்ஙன் வாழ்தி ஆல். $கந்த.04772.4
பிைழத்திடும் ெகாடு ெநறி ெபrதும் ெசய்தலால் $கந்த.04773.1
பழித் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) பூண்டைன பைகவ(_ெப.(பைகவ(_ெப.) இந்நக(
$கந்த.04773.2
அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம( இயற்றிட அவ(க்குத்
ேதாற்றைன $கந்த.04773.3
இைழத்திடும் விதியிைன யாவ( நCங்கினா(. $கந்த.04773.4
நூற்று இவண் பல பல நுவலின் ஆவது என் $கந்த.04774.1
மாற்ற அரும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) உைட மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ைமந்த
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.04774.2
சாற்றுதி ேவண்டுவ தருவன் என்றலும் $கந்த.04774.3
ஆற்றவும் மகிழ் சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைனயன்
கூறுவான். $கந்த.04774.4
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம( இயற்றிேய
ெநன்னல்_ெப.(ெநன்னல்_ெப.) என்றைன $கந்த.04775.1
ெவன்றனன் ஏகிய வரC வாகுைவ $கந்த.04775.2

இன்று அனிகத் ெதாடும் ஈறு ெசய்திட $கந்த.04775.3
ஒன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பைடயிைன உதவுவாய் என்றான். $கந்த.04775.4
அடல் வலி பிைழத்திடும் அவுணன் ெசாற்றன $கந்த.04776.1
ெகடல்_ெதா.ெப.(ெகடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அரும் மாயவள் ேகட்டுத்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கந்த.04776.2
பைடயிைன விதித்து அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) பாணி நல்கிேய
$கந்த.04776.3
கடிதினில் ஒருெமாழி கழறல் ேமயினாள். $கந்த.04776.4
மற்று இது விடுத்தியால் மைறயில் கந்தேவள் $கந்த.04777.1
ஒற்றைனப் பிற(_ெப.(பிற(_ெப.) தைம உண(ைவ வட்டிேய
C
$கந்த.04777.2
சுற்றிடும் வாயுவின் ெதாழிலும்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல் $கந்த.04777.3
இற்ைறயில் சயம் உனேத ஏகுவாய் என்றாள். $கந்த.04777.4
உைரத்து இைவ மாயவள் உம்ப( ேபாந்துழி $கந்த.04778.1
வரத்தினில் ெகாண்டிடும் மாய மாப்பைட $கந்த.04778.2
பrத்தவன் ெநருநலிற் பழிைய
நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $கந்த.04778.3
ெபருத்திடும் ெபருமிதப் ெபற்றி கூடினான். $கந்த.04778.4
கூ(ப்புறு பல்லவம் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தூணிையச் $கந்த.04779.1
சீ(ப்புறத்து இறுக்கி ெமய் ெசறித்துச் சாலிைக $கந்த.04779.2
கா(ப்ெபரும் ெகாடு மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) கரம்_ெப.(கரம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இன்னது ஓ( $கந்த.04779.3

ேபா(ப் ெபரும் கருவிகள் புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்றினான். $கந்த.04779.4
கால் பைட அழல் பைட காலன் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பைட $கந்த.04780.1
பாற் படு மதிப்பைட பrதிேயான் பைட $கந்த.04780.2
மால் பைட அரன் பைட மல( அயன் பைட $கந்த.04780.3
ேமல் படு சூ( மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) எடுத்தல் ேமயினான். $கந்த.04780.4
என்னா இரங்கி இைறவன் வருந்துதலும் $கந்த.04781.1
அன்னான் உைழயில் அவுண( சில( ஓடித் $கந்த.04781.2
துன்னா( களத்தில் துணிவுற்ற சீ( மதைல $கந்த.04781.3
ெபான்னா( உடலம் ெகாடு புலம்பிப் ேபாந்தனரால். $கந்த.04781.4
ேசந்த குஞ்சித் சிலத( ெசஞ் ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) $கந்த.04782.1
பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அண்ணல் படிவ மிைசக்
ெகாளா $கந்த.04782.2
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) முன் உற உய்த்து விைரந்தவன் $கந்த.04782.3
பூந்தண் ேசவடி பூண்டு புலம்பினா(. $கந்த.04782.4
அண்ட( தம்ைம அருஞ்சிைற வட்டிேய
C
$கந்த.04783.1
தண்டகம் ெசய் தனிக் குைட மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) $கந்த.04783.2
துண்டம் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதான்றல்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) யாக்ைகையக் $கந்த.04783.3
கண்டு அரற்றிக் கலுழ்ந்து கலங்கினான். $கந்த.04783.4
அற்ற ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) சிரத்திைன யாங்ைகயால் $கந்த.04784.1

பற்று நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) பா(த்திடும் கண்களில்
$கந்த.04784.2
ஒற்றும் முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) உதவும் உரன் இலாப் $கந்த.04784.3
புற்று அராவில் உயி(க்கும் புரளுமால். $கந்த.04784.4
துஞ்சல் ஆகித் துணிவுற்றும் ெதவ்வ( ேமல் $கந்த.04785.1
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநடுஞ்சினம் தC(கிைல $கந்த.04785.2
விஞ்சு மானமும் வரமும்
C
வன்ைமயும் $கந்த.04785.3
எஞ்சுேம ெகால் இனி உன்ெனாடு என்னுமால். $கந்த.04785.4
ைகயில் ஒன்ைறக் கதும் எனப் பற்றிடாச் $கந்த.04786.1
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கண்படு ெசம்புனல் ஆட்டிேய
$கந்த.04786.2
ெவய்யவன் ெகாடு விண்ணினும் தந்தைக $கந்த.04786.3
ஐய ஈது ெகாேலா என்று அரற்றுேம. $கந்த.04786.4
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரம் படு வாளிகள் மூழ்கலில் $கந்த.04787.1
சாளரங்கள் எனப் புைழ தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.04787.2
ேதாைள மா(பிைன ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெதாைலவு இலா $கந்த.04787.3
ஆைள நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அலது ஆ( உளேர எனும். $கந்த.04787.4
பாறு உலாய பறந்தைல தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இைட $கந்த.04788.1
ேவறு ேவறு அது நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ெமய்யிைனக் $கந்த.04788.2

கூறு ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ஆவி குடித்தலால் $கந்த.04788.3
ஆறுேமா என் அகத்துய( என்றிடும். $கந்த.04788.4
மூண்ட ேபா(த்ெதாழில் முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
என் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) $கந்த.04789.1
ஈண்டு வந்தது ஒ( தூதுவன் எற்றிட $கந்த.04789.2
மாண்டு உளான் என்று உைரத்திடின் மற்றியான் $கந்த.04789.3
ஆண்ட ேப( அரசு ஆற்றல் நன்ேற எனும். $கந்த.04789.4
சிரத்ைத மா(பிைனச் ெசங்ைகையத் ெதான்ைம ேபால் $கந்த.04790.1
ெபாருத்தி ேநாக்கிப் புரளும்_ெப.எச்.(புரள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்
புந்திைய $கந்த.04790.2
வருத்தும் ஆகுலம் மற்று அது கண்டு நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.04790.3
இருத்திேயா உயிேர இன்னும் என்றிடும். $கந்த.04790.4
மருளும் அங்ைக மறிக்கும் மதைலைய $கந்த.04791.1
அருளின் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அழும்
விழும்_ெப.எச்.(விழு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேசா(வுறும் $கந்த.04791.2
புரளும்_ெப.எச்.(புரள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வாயில்
புைடக்கும்_ெப.எச்.(புைட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புவியிைட $கந்த.04791.3
உருளும் நCட_குைற.எச்.(நCடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உயி(க்கும் விய(க்குேம.
$கந்த.04791.4
மன்ன(_ெப.(மன்ன(_ெப.) மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) மற்று இது
பான்ைமயால் $கந்த.04792.1

இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) எய்தி இரங்கலும் அச்ெசயல் $கந்த.04792.2
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) மா நக(க் காப்பினுள்
ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04792.3
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.)
ேகட்டனள்_வி.மு.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட(.ஒரு.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எய்தினாள். $கந்த.04792.4
நிலத்தில்_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.)
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
சrந்து
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மயி(_ெப.(மயி(_ெப.) $கந்த.04793.1
குைலத்த ைகயள் குருதிெபய் கண்ணினள் $கந்த.04793.2
அைலத்த உந்தியுள் ஆற்ற அரும் துன்பினள் $கந்த.04793.3
வைலத் தைலப் படு மஞ்ைஞயின் ஏங்கினாள். $கந்த.04793.4
அல்லல் கூ(ந்த அவுணன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) காதலி_ெப.(காதலி_ெப.)
$கந்த.04794.1
ெதால்ைல ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சூழைல
நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $கந்த.04794.2
இல்ைல ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) காண்பன் என்று $கந்த.04794.3
ஒல்ைல ஆவலித்து ஓடினள் ஏகினாள். $கந்த.04794.4
மா வலிக்கு மடங்கல் ஒப்பான் தனிக் $கந்த.04795.1
காவலிக்குத் துய( வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கன்னிமீ (
$கந்த.04795.2
நாவல் இக்கணம் நண்ணுதி( என்று கூய் $கந்த.04795.3
ஆவலித்தன( ஆயிைழமா( எலாம். $கந்த.04795.4

வாங்கு பூ நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ேதவி
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.04796.1
பாங்க( மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.) பற்பலரும் குழC இக் $கந்த.04796.2
ேகாங்கம்_ெப.(ேகாங்கம்_ெப.) அன்ன முைல_ெப.(முைல_ெப.)
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ெகாட்டிேய $கந்த.04796.3
ஏங்கிேய துய( எய்தி இரங்கினா(. $கந்த.04796.4
இந்திைரக்கு நிக( வரும் ஏந்திைழ $கந்த.04797.1
அந்தம் இல்லது ஒ( ஆயிைழ மாெராடு $கந்த.04797.2
முந்தி ேயகி முடிந்து_வி.எச்.(முடி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துணிந்திடு
$கந்த.04797.3
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) மீ மிைச
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
மயங்கினாள். $கந்த.04797.4
மயங்கினாள் பின் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெதளிவு
எய்தினாள்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆள்_பட(.ஒரு.) $கந்த.04798.1
உயங்கினாள் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓ என்று அரற்றினாள்
$கந்த.04798.2
தியங்கினாள் உரும் ஏறு திைளத்திடு $கந்த.04798.3
புயங்கம் என்னப் புரண்டு புலம்பினாள். $கந்த.04798.4
ெவய்ேயான் என்று ஊழ் தCண்டுதேலாடும் விண்ணில் ேபாய் $கந்த.04799.1
ைகேயாடு அன்னாற் பற்றிைன வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என் கண் முன்னம் $கந்த.04799.2
ெமாய்ேயாடு அன்று ெவஞ்சிைற
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முருகாேவா $கந்த.04799.3

ஐேயா கூற்றுக்கு இன்று இைரயாவது அறிேயேன. $கந்த.04799.4
பண்ேட வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) ெசந்தழல் மூட்டிப் பைக முற்றும் $கந்த.04800.1
ெகாண்ேட ெசன்றாய் அப்பகல் உன்றன் ேகாலத்ைதக் $கந்த.04800.2
கண்ேடன் இன்ேற இக்கிைட தானும் காண்ேபேனா $கந்த.04800.3
விண்ேடன் அல்ேலன் இவ்வுயி( தன்ைன விைனேயேன. $கந்த.04800.4
ெபற்றிடு திருவினில் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவம்சினம் $கந்த.04801.1
கற்றவ( உண(ைவயும் கடக்கும் அன்னது $கந்த.04801.2
முற்று உறுகின்றதன் முன்னம் அன்பிேனா( $கந்த.04801.3
உற்றன கூறிேய உண(த்தல் ேவண்டும் ஆல். $கந்த.04801.4
மன்னவ( ெசவி அழல் மடுத்ததாம் என $கந்த.04802.1
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) ெநறி தருவது ஓ( நடுவு நCதிையச் $கந்த.04802.2
ெசான்னவ( அைமச்ச(கள் துைணவ( ேமைலேயா( $கந்த.04802.3
ஒன்னல( விைழந்தவாறு உைரக்கின்றா( கேள. $கந்த.04802.4
முற்று உற வருவது முதலும் அன்னது ஆல் $கந்த.04803.1
ெபற்றிடு பயன்களும் பிறவும் தூக்கிேய $கந்த.04803.2
ெதற்ெறன உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின் பலவும்
ெசய்வ(_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ(_பட(.பன்.) ஏல் $கந்த.04803.3
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) ஒன்று அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.)
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
குறுக_குைற.எச்.(குறுக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லேதா. $கந்த.04803.4
மால் வரு ெதாட(பினால் வனத்துச் ெசல்லுமீ ன் $கந்த.04804.1

ேகால் வரும் உணவிைனக் குறித்து வவ்விேய $கந்த.04804.2
பால் வரு புண(ப்பினில் படுதல்_ெதா.ெப.(படு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேபால
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.04804.3
ேமல் வருகின்றைத வினவல் ெசய்கிலாய். $கந்த.04804.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ஆதி ஆம் இைறவ( தங்கைள $கந்த.04805.1
அந்தரத்து அமரைர அைலத்த தCயவ( $கந்த.04805.2
முந்து உறு திருெவாடு முடிந்தது அல்லைத $கந்த.04805.3
உய்ந்து உள( இவ( என உைரக்க வல்லேமா. $கந்த.04805.4
ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.) யாைரயும் திைர ெகாள் ேவைலயின்
$கந்த.04806.1
ேமவரு மீ ன்ெதாைக விைரவிற்று அம் என $கந்த.04806.2
ஏவிைன இனிது ெகால் இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெசய்ைக தம் $கந்த.04806.3
ஆவியில் விருப்பு_ெப.(விருப்பு_ெப.) இலா( அன்றி யா( ெசய்வா(. $கந்த.04806.4
அைற கழல் வாசவற்கு அலக்கண் ஆற்றிேய $கந்த.04807.1
இைறயிைன அழித்தைன இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாநக( $கந்த.04807.2
நிைற தரு வளன் எலாம் நCக்கு வித்தைன $கந்த.04807.3
சிைற இைட உய்த்தைன ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) யாைரயும். $கந்த.04807.4
அத்தகு ேதவரால் ஐய நங்களுக்கு $கந்த.04808.1
இத்துைண அலக்கண் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்திற்று
இங்கு இது $கந்த.04808.2

ெமய்த் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ஆம் என
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள் ெகாள்ளைல
$கந்த.04808.3
பித்தrன் மயங்கிைன ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) ஆயினாய். $கந்த.04808.4
ெபான் நக( அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) புகுந்த ேதவைர $கந்த.04809.1
இன்னமும் விட்டிைல இரக்கம் நCங்கினாய் $கந்த.04809.2
அன்னதற்கு அல்லேவா ஆறு மாமுகன் $கந்த.04809.3
உன்னுடன் ேபா( ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உற்ற தன்ைமேய.
$கந்த.04809.4
ேபறு தந்திடு பிஞ்ஞகன் ெபரும் திருவுடன் நC( $கந்த.04810.1
நூறு தன்னுடன் எட்டுகம் இரும் என நுவன்றான் $கந்த.04810.2
கூறுகின்றது ஓ( காலமும் குறுகியது அதைனத் $கந்த.04810.3
ேதறுகின்றிைல விதி வலி யாவேர தC(ந்தா(. $கந்த.04810.4
எத்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+த்_ஒற்.) திறத்தரும் நுங்கைள ெவல்கில( எமது
$கந்த.04811.1
சத்தி ெவன்றிடும் என்றனன் கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) $கந்த.04811.2
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திறத்தினால் அல்லேவா அறுமுகக் குமரன்
$கந்த.04811.3
உய்த்த ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
உண்டது தாரகன் உயிைர. $கந்த.04811.4
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) தங்கைளச் சிைற இைடப்
பிணித்தாய் $கந்த.04812.1

ஆதலால் உனக்கு ஆனது என் துன்பேம அல்லால் $கந்த.04812.2
ஏதும் ஓ( பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) இல்லது ஓ( சிறு ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
இயற்றி $கந்த.04812.3
ேவதைனப் படுகின்றது ேமலவ( கடேனா. $கந்த.04812.4
குரவைரச் சிறு பாலைர மாதைரக் குைறதC( $கந்த.04813.1
விரத நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) பூண்டு உேளா(
தம்ைம ேமல் அவைர $கந்த.04813.2
அரு மைறத் ெதாழிலாளைர ஒறுத்தன( அன்ேறா $கந்த.04813.3
நிரய முற்றவும் ெசன்று-ெசன்று_அ.ெதா.(ெசன்று-ெசன்று_அ.ெதா.) அலமரும்
ெநறிேயா(. $கந்த.04813.4
அமர( தம் ெபரும் சிைறயிைன நCக்குதி ஆயின்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
$கந்த.04814.1
குமர நாயகன் ஈண்டு ேபா( ஆற்றிடக் குறியான் $கந்த.04814.2
நமது குற்றமும் சிந்ைதயில் ெகாள்ளலன் நாைள $கந்த.04814.3
இைம ஒடுங்கு முன் கயிைலயின் மீ ண்டிடும் எந்தாய். $கந்த.04814.4
சிட்ட( ஆகிேய அம( தரும் இைமயவ( சிைறைய $கந்த.04815.1
விட்டிடாது நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இருத்திேயன் ேமவல( புரங்கள் $கந்த.04815.2
சுட்ட கண்நுதல் குமரன் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) எலாம்
ெதாைலய_குைற.எச்.(ெதாைல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.04815.3
அட்டு நின்ைனயும் முடித்திடும் சரதம் என்று அைறந்தான். $கந்த.04815.4
தடுத்து_வி.எச்.(தடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்று இைவ உைரத்தலும்
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) சூ( தடக்ைக $கந்த.04816.1
புைடத்து ெவய்து உயி(த்து உரப்பிேய நைக நிலாப் ெபாடிப்பக் $கந்த.04816.2

கடித்து ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இதழ் அதுக்கி ெமய் ெபாறித்திடக் கனன்று
$கந்த.04816.3
முடித்தன் இத்தைல துளக்கிேய இன்னன ெமாழிவான். $கந்த.04816.4
ஏவல் ெதாண்டு ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இன்னமும்
கரந்த இந்திரற்கும் $கந்த.04817.1
ேதவ(க்கும் சிறு பாலற்கும் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) உைற கயிைலக் $கந்த.04817.2
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) பூத(க்கும் அஞ்சிைன கருத்து அழிந்தைனேயா
$கந்த.04817.3
மூவ(க்கும் ெவலற்கு அrயது ஓ( ெமாய்ம்பு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைடேயாய்.
$கந்த.04817.4
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வைர இைழத்தலும் எம் ெபரும்
சத்தி $கந்த.04818.1
ெவல்லும் நுங்கைள என்றதும் கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) விமலன் $கந்த.04818.2
ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
முன்பு ேகட்டிலன் வஞ்சமும் சூழ்வும் $கந்த.04818.3
வல்ைல வல்ைல ெகால் எம்பி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) புதிது ஒன்று வகுத்தாய்.
$கந்த.04818.4
நூற்றின் ேமலும் ஓ( எட்டு உக நுவல் அரும் திருவின் $கந்த.04819.1
வற்று
C
இருந்து அரசு இயற்றுதி( என்னினும் ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$கந்த.04819.2
ஆற்றிைனச் சைட ைவத்தவன் ெகாடுத்திடும் அழியாப் $கந்த.04819.3
ேபற்ைற யாவேர விலக்குவா( அது பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) படுேமா. $கந்த.04819.4
ஆதிநாயகன் எம் ெபரும் சத்திேய அல்லால் $கந்த.04820.1

ஏதிலா( ெவலா( என்னினும் சத்தியும் இைறயும் $கந்த.04820.2
ேபதேமா வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ெகாடுத்தவன் அடும் என் ைக பிைழேய
$கந்த.04820.3
ஓதலால் ஆவது ஓ( வழக்கேம உண்ைமயது அன்று ஆல். $கந்த.04820.4
பழுது உறாது நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ேபாலேவ ேவள்விையப் பயிலாது
$கந்த.04821.1
அழிவு இலா வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ெபற்றிலன் தாரகன் அதனால் $கந்த.04821.2
ஒழிவது ஆயினன் வச்சிர வாகுவும் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) இல் $கந்த.04821.3
குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) ஆதலின் மாய்ந்தனன் ஈது ெகால் குைறேய. $கந்த.04821.4
அண்டம் ஆயிரத்து எட்ைடயும் தனி அரசாட்சி $கந்த.04822.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைவகினன்
குலத்ெதாடும் அமர( தம் குழுைவத் $கந்த.04822.2
ெதாண்டு
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
யாவ( வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி(க்கினும்
ெதாைலேயன் $கந்த.04822.3
உண்டு ெகால் இவண் எனக்கு ேந( ஆகேவ ஒருவ(. $கந்த.04822.4
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) உயன்று உழல் அமரrன் அரக்க(கள் தம்மின் $கந்த.04823.1
அவுண( தங்களின் ஆயிரத்து எட்டு எனும் அண்டம் $கந்த.04823.2
புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) முற்றவும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனி ஆழியால்
புரந்ேத $கந்த.04823.3
எவ( எனக்கு ேந( ஆகேவ அழிவு இலாது இருந்தா(. $கந்த.04823.4

மால் அயன் முதல் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முதுவ(கள்
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் $கந்த.04824.1
காலமாக யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அமரைரச் சிைற ெசயக் கண்டும்
$கந்த.04824.2
சால என் தனக்கு அஞ்சிேய இருந்தன( தனிேயா( $கந்த.04824.3
பாலேன ெகாலாம் அழிவு இலா என் உயி( படுப்பான். $கந்த.04824.4
ேவறுபாடு உறா வச்சிரப் படிவமும் மிடலும் $கந்த.04825.1
ஈறு இலாதது ஓ( ஆயுளும் ெபற்றிடும் என்ைன $கந்த.04825.2
ஊறு தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெசயக் கூடுறாது ஒருவ(க்கும் என்றான்
$கந்த.04825.3
மாறு ேபா( ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாலேனா எைன
அட வல்லான். $கந்த.04825.4
எண் இலாதது ஓ( பாலகன் எைன ெவல்வன் என்ைக $கந்த.04826.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இலாதவன் தன்ைன ஓ( கனி என ெவஃகிக் $கந்த.04826.2
கண் இலாதவன் காட்டிடக் ைக இலாதவன் ேபாய் $கந்த.04826.3
உண்ணிலாத ேப( ஆைசயால் பற்று மாறு ஒக்கும். $கந்த.04826.4
என்று மற்று இைவ சூரபன்மா இைசத்திடலும் $கந்த.04827.1
துன்று பஃறைலச் சீயமா முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) உைடத் துைணவன் $கந்த.04827.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று என வினவிேய இன்னமும் நான் இங்கு $கந்த.04827.3
ஒன்று கூறுவன் முனியைல ேகட்டி என்று உைரப்பான். $கந்த.04827.4
வாலிதாம் மதிச் சடிலமும் பவள மால் வைரேய $கந்த.04828.1
ேபாலும் ேமனியும் முக்கணும் நால் ெபரும் புயமும் $கந்த.04828.2

நCல_ெப.அ.(நCலம்_ெப.) மா மணிக் கண்டமும்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.பன்.) ஆல்
$கந்த.04828.3
மூல காரணம் இல்லது ஓ( பரா பர முதல்வன். $கந்த.04828.4
தன்ைன ேந( இலாப் பரம் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) தனிஉருக் ெகாண்டது
$கந்த.04829.1
என்ன காரணம் என்றிேயல் ஐந் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) இயற்றி $கந்த.04829.2
முன்ைன ஆ( உயி(ப் பாசங்கள் முழுவதும் அகற்றிப் $கந்த.04829.3
பின்ைன வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
ேபறு அருளுவான்
நிைநந்த_ெப.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப( அருேள. $கந்த.04829.4
அப்பரன் தைன உன்னிேய அளைவ தC( காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) $கந்த.04830.1
ெமய்ப் ெபரும் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) இயற்றிைன அது கண்டு ெவளிப்பட்டு
$கந்த.04830.2
ஒப்பு இலா வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) உதவிேய ஆங்கு அதற்கு ஒழிவும் $கந்த.04830.3
ெசப்பி ைவத்தனன் ேத(ந்திைல ேபாலுமத்திறேன. $கந்த.04830.4
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அரும் திரு உைடய
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அறத்திைனப் ேபணி $கந்த.04831.1
முைற புrந்திடாது ஆற்றலால் அமரைர முனிந்து $கந்த.04831.2
சிைறயில் ைவத்தைன அது கண்டு நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) வலி சிந்தி
$கந்த.04831.3
இறுதி ெசய்திட உன்னினன் யாவ(க்கும் ஈசன். $கந்த.04831.4
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) அழிப்பது முைற அன்று வரத்தால் $கந்த.04832.1

ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உள சூரைன அடுவது பிற(க்கும் $கந்த.04832.2
அrது எனப் பரன் உன்னிேய தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உரு
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04832.3
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ெகாடு முடித்தும் என்று
உன்னினான் உளத்தில். $கந்த.04832.4
ெசம் நிறத் திருேமனியும் திரு முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ஆறும் $கந்த.04833.1
அன்னதற்கு இருெதாைக உைடத் ேதாள்களும் ஆக $கந்த.04833.2
முன்னவ(க்கு முன்னான் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பரா
பர முதல்வன் $கந்த.04833.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) கணால் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
தனிக் குமரைனத் தந்தான். $கந்த.04833.4
மானுடத்தrல் விலங்கினில் புட்களில் மற்றும் $கந்த.04834.1
ஊனம் உற்று உழல் யாக்ைகயில்
பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளா( ஒப்ப $கந்த.04834.2
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) நிைனக்கைல பரம் சுட( ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) அம்
தலத்ேத $கந்த.04834.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உதித்தனன் மைறகளும்
கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ( தைலவன். $கந்த.04834.4
சீலம் இல்லவ(க்கு உணர_குைற.எச்.(உண(_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒண்ணாத
சிற்பரைனப் $கந்த.04835.1
பாலன் என்றைன அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) இடத்தில் பல ெபாருளும்
$கந்த.04835.2

ேமைல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிறியது ஓ( வித்தின்
$கந்த.04835.3
ஆலம் யாைவயும் ஒடுங்கிேய அவதrத்தது ேபால். $கந்த.04835.4
அருவு மாகுவன் உருவமும் ஆகுவன் அருவும் $கந்த.04836.1
உருவும் இல்லேதா( தன்ைமயும் ஆகுவன் ஊழின் $கந்த.04836.2
கருமம் ஆகுவன் நிமித்தமும் ஆகுவன் கண்டாய் $கந்த.04836.3
பரமன் ஆடைல யாவேர பக(ந்திடல் பாலா(. $கந்த.04836.4
ேவதக் காட்சிக்கும் உபநிடத்து உச்சியில்_ெப.(உச்சி_ெப.+இல்_இட.ேவ.) விrத்த
$கந்த.04837.1
ேபாதக் காட்சிக்கும் காணலன் புதியrல் புதியன் $கந்த.04837.2
மூதக் கா(க்கு மூதக்கவன் முடிவிற்கு முடிவாய் $கந்த.04837.3
ஆதிக்கு ஆதியாய் உயி(க்கு உயிராய்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அமலன். $கந்த.04837.4
ஞானம் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உருவாகிய நாயகன் இயல்ைப $கந்த.04838.1
யானும் நCயும் ஆய் இைசத்தும் என்றால் அஃது எளிேதா $கந்த.04838.2
ேமானம் தC(கலா முனிவரும் ேதற்றில( முழுதும் $கந்த.04838.3
தானும் காண்கிலன் இன்னமும் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெபரும் தைலைம.
$கந்த.04838.4
தத்த மாற்றங்கள் நிறுவிய சமயிகள் பலரும் $கந்த.04839.1
கத்து புன் ெசாைல வினவின( அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) காணா( $கந்த.04839.2
சுத்த வாதுள முதலிய தந்திரத் ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.) $கந்த.04839.3

உய்த்து உண(ந்திடு நC( அேர ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிறிது உண(வா(.
$கந்த.04839.4
கருவி ெமய்ப்புலன் காட்டுவான் காண்பவன் காட்சிப் $கந்த.04840.1
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எனப்படு நான்ைமயும் ஐவைகப் ெபாறியும்
$கந்த.04840.2
இரு திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.) இயல் விைனகளும் காலமும் இடனும்
$கந்த.04840.3
மரபின் முற்று உறு பயனுமாய் நின்றவன் வள்ளல். $கந்த.04840.4
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) உள்ளது ஓ( பரம் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) எனப் புகலும் $கந்த.04841.1
மாலும் ேவதனும் மாைய ஆம் வரம்பினுள் பட்டா( $கந்த.04841.2
மூலம் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தத்துவ முழுவதும்
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04841.3
ேமல் உய(ந்திடு தனி முதல்வன் அன்றிேவறு ஆ(. $கந்த.04841.4
தூய பா( முதல் ஆகேவ குடிைலயின் துைணயும் $கந்த.04842.1
ேமய அண்டமும் உயி(களும் வியன் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) பலவும்
$கந்த.04842.2
மாயும் நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.பன்.)
அல்லனும் ஆயினன் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
$கந்த.04842.3
மாைய யாவேர கடந்தன( மைறகளும் மயங்கும். $கந்த.04842.4
இன்ன தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ேச( முதல்வைனச் சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.)
என்று இகழ்ந்து $கந்த.04843.1

பன்னு கின்றைன அவுண( தம் கிைள எலாம்
படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04843.2
நின்ைனயும் தடிந்திடுவன் ஓ( இைமப்பினின் இரப்பும் $கந்த.04843.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அருள் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) காட்டுவான்
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) சம(ேமல்.
$கந்த.04843.4
அற்றம் இல்வைக ஆயிரத்து எட்டு எனும் அண்டம் $கந்த.04844.1
ெபற்றனம் என வியந்தைன தத்துவ ேபதம் $கந்த.04844.2
முற்றும் உண(ந்திைல தரணிேயா அளப்பில உளகாண் $கந்த.04844.3
மற்ைற அண்டங்கள் ேகட்டிேயல் மருளுதி மன்ேனா. $கந்த.04844.4
குடிைல ஈறதா வாrேய முதலாதாக் குழுமி $கந்த.04845.1
உைடய அண்டங்கள் அலகில என்ப( ஒன்று ஒன்றின் $கந்த.04845.2
அைடதல்_ெதா.ெப.(அைட_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) உற்றிடு புவனத்தின்
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) யா( அறிந்தா( $கந்த.04845.3
முடிவு உறாதது ஓ( ெபாருளிைன முடிவு கூற அற்ேறா. $கந்த.04845.4
அன்ன ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அண்டங்கள் அனந்த
ேகாடிையயும் $கந்த.04846.1
தன்னது ஆைணயால் ஓ( இைமப் ெபாழுதினில் தரவும் $கந்த.04846.2
பின்ன( மாற்றவும் வல்லது ஓ( ஆதி அம் பிரான் காண் $கந்த.04846.3
உன்ெனாேட ெபாரும் ஆடலால் ெசந்தி_ெப.(ெசந்தி_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றான். $கந்த.04846.4
வச்சிரத் தனி யாக்ைக ெபற்றனம் என மதித்தாய் $கந்த.04847.1

இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சிரத்ைதைய விடுமதி இருவிைனக்கு ஈடா
$கந்த.04847.2
அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ெசடுத்திடும் உயி(கள் மாய்ந்திடும் என அறிஞ(
$கந்த.04847.3
நிச்சயித்தன( முடிவு உறாது இருத்தி ெகால் நCேய. $கந்த.04847.4
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) ெபற்றிடு வானத்தின் நிலத்திைடப் பிறந்ேதா(
$கந்த.04848.1
இருைம ெபற்றிடு காயமும் இறந்திடும் திண்ணம் $கந்த.04848.2
பருமிதத்து நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) வச்சிர யாக்ைகயும் பாrன் $கந்த.04848.3
உrைம_ெப.(உrைம_ெப.) ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உளது ஆதலான் அழிவு இன்றி உறுேமா. $கந்த.04848.4
அழிவு இல் ெமய் வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ெபற்றனம் என்றைன அதற்கு $கந்த.04849.1
ெமாழிதரும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேகண் மதி முச்சகம்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உள் $கந்த.04849.2
ெகழிய மன் உயி( ேபால் சில ைவகலில் ெகடாது $கந்த.04849.3
கழி ெபரும் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) இருந்திடும் பான்ைமேய கண்டாய். $கந்த.04849.4
அச்சுதன் அயன் அமர( ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபய(
அவ(க்கு $கந்த.04850.1
நிச்சயம் படு முகமேன ஆன ேபால் நினது $கந்த.04850.2
வச்சிரத் தனி யாக்ைகயும் அழிவு இலா வரமும் $கந்த.04850.3
முச்சகம் ெதாழப் பல் உகம் இருத்தலாய் முடியும். $கந்த.04850.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெசய் ேதவைர நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அைலக் கின்றைத
மதியா $கந்த.04851.1

ஊன் ெசய்கின்ற பல் உயி(க்கும் உயிரது ஆம் ஒருவன் $கந்த.04851.2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெசய்கின்ற ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) வரத்திைனத்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) தவி(த்திடுேமல் $கந்த.04851.3
ஏன் ெசய்தாய்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) என வினவிேய
நிறுவுவா( எவேர. $கந்த.04851.4
ெகடுதல் இல்லது ஓ( வளெனாடு நCயும் நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) கிைளயும்
$கந்த.04852.1
படுதல்_ெதா.ெப.(படு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) இன்றிேய வாழ்தி என்று இன்னன
பக(ந்ேதன் $கந்த.04852.2
இடுதல் ெகாண்டிடு சிைற இைடத் ேதவைர இன்ேன $கந்த.04852.3
விடுதல்_ெதா.ெப.(விடு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ெசய்குதி என்றனன் அறிஞrன்
மிக்கான். $கந்த.04852.4
இன்ன பான்ைமயான் மடங்கல் அம் ெபருமுகத்து இளவல் $கந்த.04853.1
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாசகம் வினவிேய
மணி_ெப.(மணி_ெப.) முடி துளக்கிக் $கந்த.04853.2
கன்ன மூடு ெசம் கனல் ெசறித்தால் எனக் கனன்று $கந்த.04853.3
முன்ைன ஆகிேயான் பின்னரும் சில சில ெமாழிவான். $கந்த.04853.4
காற்றில்_ெப.(காற்று_ெப.+இல்_இட.ேவ.) தள்ளுண்டு ெநருப்பினில் சூடுண்டு
கங்ைக $கந்த.04854.1
ஆற்றில் தாக்குண்டு சரவணம் புக்கு அைலயுண்டு $கந்த.04854.2
ேவற்றுப் ேப( முைல_ெப.(முைல_ெப.) உண்டு அழுேத விைளயாடும்
$கந்த.04854.3
ேநற்ைறப் பாலைனேயா பரம் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) என நிைனந்தாய்.
$கந்த.04854.4

பிரமம் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உயி( எனப் ேப(
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04855.1
உருவம் எண் இல ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்மாைய யால் உலப்பு இல் $கந்த.04855.2
கரும ேபதங்கள் ஆற்றிடும் பல் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கடத்துள் $கந்த.04855.3
இரவி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உருத் தனித் தனி காட்டிய இயல்பின்.
$கந்த.04855.4
கடம் தக(ந்துழி அவற்றிைட ெவளி ககனத் ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) $கந்த.04856.1
அைடந்தவாறு ேபால் யாக்ைகயின் ேபதகம் அைனத்தும் $கந்த.04856.2
முடிந்த_ெப.எச்.(முடி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ெதான்ைமேபால் அேபதம் ஆம்
ெமாழிக்கும் $கந்த.04856.3
ெதாட(ந்த_ெப.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிந்ைதக்கும் நாட
ஒணாது அம( ெபரும் ேசாதி. $கந்த.04856.4
பிரமேம இவ( அல்லவ( இவ( எனப் ேபதித்து $கந்த.04857.1
இருைம ஆகேவ ெகாள்ளைல யாக்ைகேய ேவறு $கந்த.04857.2
பரமம் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உயி( எலாம் ஒன்று பல்
பணியும் $கந்த.04857.3
ெபாருளது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒருைமயாய்
முடிந்தவா ேபால. $கந்த.04857.4
விறலும் வன்ைமயும் இல்லவ( தாழ்வ( ேமதக்க $கந்த.04858.1
ெநறிய( ஓங்குவ( ஈது உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைட நிகழ்ச்சி
$கந்த.04858.2

இறுதி இல்லது ஓ( ெபrயன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அறுமுகன் என்ேபான்
$கந்த.04858.3
சிறியன் ஆதலின் அவைன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெவல்குவன் திண்ணம்.
$கந்த.04858.4
ெதாைகைம சான்ற நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) குரவ( பல்ேலா(_ெப.(பல்ேலா(_ெப.)
உயி( ெதாைலத்த_ெப.எச்.(ெதாைல_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04859.1
பைகஞ( ஆதலின் அமரைரச் சிைற இைடப் படுத்ேதன் $கந்த.04859.2
மிைக ெசய்தா( கைள நாடிேய ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) ஒறுத்திடுதல்
$கந்த.04859.3
தைகைமேய என மனுமுைற நூல்களும் சாற்றும். $கந்த.04859.4
மாகராய் உேளா( காப்பிைன விடுகிலன் மற்ைறப் $கந்த.04860.1
பாக சாதனன் தன்ைனயும் அரும் சிைறப் படுப்பன் $கந்த.04860.2
ஏக நாயகன் எய்தினும் எதி(ந்து ேபா( புrவன் $கந்த.04860.3
ஆைகயால் இனி இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சிறு ெமாழிகைள அய(த்தி.
$கந்த.04860.4
உைரப்பது என் இனி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வயிற்று என்னுடன் உதித்துப்
$கந்த.04861.1
ெபருக்கம் உற்றைன நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) குலப் பைகஞைரப்
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) $கந்த.04861.2
ெநருக்கல் இன்றிேய அவ(கள் பால் பட்டைன நCேய $கந்த.04861.3
இருக்க மற்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெதவ்வரும் ேவண்டுேமா எனக்ேக.
$கந்த.04861.4
பத்துக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நூறு
உைடயேதா( ெசன்னியும் பலவாம் $கந்த.04862.1

ெகாத்துக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம(
ேதாள்களும் கரங்களின் குழுவும் $கந்த.04862.2
எத்துக்கு ஆற்றிைன வன்ைமயும் வரமும்
C
இழந்தாய் $கந்த.04862.3
பித்துக் ெகாண்டவ( தம்மினும் ேபைதைம பிடித்தாய். $கந்த.04862.4
தானவ( வழிமுைற தன்ைன
விட்டைன_வி.மு.(விடு_வி.+ட்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
$கந்த.04863.1
வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ேபான்றைன வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) சிந்திைன
$கந்த.04863.2
ேமல் நிகழ் திட்பமும் விறலும் மாண்டைன $கந்த.04863.3
ேமானெமாடு அரும் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) முயலப் ேபாதி நC. $கந்த.04863.4
மறந்தைன இகழ்ந்தைன மான நCங்கிைன $கந்த.04864.1
சிறந்திடும் அவுண( தம் சீ(த்தி மாற்றிடப் $கந்த.04864.2
பிறந்தைன ஈண்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பயனும் ெபற்றிைல $கந்த.04864.3
இறந்தைன ேபாலும் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இருந்துளாய் ெகாேலா. $கந்த.04864.4
மந்திr ஆதியான் மற்று இதற்கு நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.04865.1
சிந்ைதயில் ெவருக் ெகாளின் திைச முகத்த( ேபால் $கந்த.04865.2
ஐந்தியல் அங்கம் ஒன்று அம் ைக பற்றுதி $கந்த.04865.3
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) திறேல எனப் பைடயும் வசிேய.
C
$கந்த.04865.4
கிைளத்திடு கள்ளியின் கிைள களாம் என $கந்த.04866.1
வள(த்தைன பல தைல_ெப.(தைல_ெப.) வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் ைகத்தலம்
$கந்த.04866.2

ெநளித்தைன சுமந்தைன ெநடிது காலமா $கந்த.04866.3
இைளத்தைன வலி இலாய் யாது ெசய்தி நC. $கந்த.04866.4
பண்டு உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) இல்லது ஓ( பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.)
ஆதலின் $கந்த.04867.1
கண்டைன வருணைனத் தைளயின் இட்டைன $கந்த.04867.2
அண்டைர அைலத்தைன அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) கூடலின் $கந்த.04867.3
ெபண்டிrன் நடுங்கிைன ேபடி ேபாலும் நC. $கந்த.04867.4
பல் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) உைடப் பாலன்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முன் $கந்த.04868.1
வன்ைமயும் ஆடலும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பா(த்திட
$கந்த.04868.2
இன்னமும் வந்திலள் வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஈன்ற தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) $கந்த.04868.3
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) குைற ெகாேலா அருவ
மானேத. $கந்த.04868.4
பைக என ஒன்று உறில் பைத பைதத்து எழC இச் $கந்த.04869.1
சிைக உைட வால் உைளச் சீயம் சீறிேய $கந்த.04869.2
தகு விறல்_ெப.(விறல்_ெப.)
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல் அவற்றின்
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ஆய் $கந்த.04869.3
மிகுதைல ெபற்றதும் வண்
C
ெகால் எம்பி நC. $கந்த.04869.4
பூதைரத் தைலவைரப் புராr ைமந்தைன $கந்த.04870.1

ஏதில( யாைரயும் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகுவன் $கந்த.04870.2
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) தள(வு எய்திடல் நினது மா நக( $கந்த.04870.3
ேபாதுதி என்றனன் புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) இல் புந்தியான். $கந்த.04870.4
என்று இைவ அவுண( ேகான் இைசத்த காைலயின் $கந்த.04871.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.)
என நைகத்துக் கண் ெதாறும் $கந்த.04871.2
துன்றிய ேப( அழல் ெசாrய ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினத்து $கந்த.04871.3
ஒன்றிய தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உளத்து இைனய உன்னுவான். $கந்த.04871.4
உறுதிைய உைரத்தனன் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) இலாதவன் $கந்த.04872.1
வறிது எைன இகழ்ந்தனன் வருவது ஓ(கிலன் $கந்த.04872.2
இறும் வைக நாடினன் யாது ஒ( புந்திைய $கந்த.04872.3
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) இல(க்கு உைரப்பவ( அவrல் ேபைதேயா(. $கந்த.04872.4
உய்த்தன( ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) உதவிப் ேபாற்றினும்
$கந்த.04873.1
ைகத்திடல் தவிருேமா காஞ்சிரங் கனி $கந்த.04873.2
அத்தகவு அல்லேவா அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) இலாதவன் $கந்த.04873.3
சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) அது உண( வைக ெதருட்டு கின்றேத. $கந்த.04873.4
ெதாைலக்கரும் திருவுைடச் சூரன் புந்திையக் $கந்த.04874.1
கலக்கினும் உய்வைக கருது கின்றிலன் $கந்த.04874.2
அலக்கண் உற்று இருந்து நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) இரங்கி ஆவது என்
$கந்த.04874.3

விலக்கரும் விதிைய யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ெவல்ல வல்லேமா.
$கந்த.04874.4
ஆவது விதி எனின் அைனத்தும் ஆயிடும் $கந்த.04875.1
ேபாவது விதி எனின் எைவயும்
ேபாகும்_ெப.எச்.(ேபா_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_ெப.எச்.குறி.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல்
$கந்த.04875.2
ேதவருக்கு ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) தC(க்கத்
தக்கேதா $கந்த.04875.3
ஏவரும் அறி ஒணா ஈசற்கு அல்லேத. $கந்த.04875.4
நCண்ட_ெப.எச்.(நCள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசம் சைட முடி நிமலன் ஈந்த
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கந்த.04876.1
மாண்டது மாய்ந்திடும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) வந்ததால் $கந்த.04876.2
ஈண்டு உளா( யாவரும் இைறயும்
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல் $கந்த.04876.3
பூண்டிடும் அமர( ேகான் தவமும் ெபாய்க்குேமா. $கந்த.04876.4
இறப்பது சரத ேமல் இைறவன் என் உைர $கந்த.04877.1
ெவறுத்தனன் இகழுேமல்
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இன்னும்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கந்த.04877.2
மறுத்து எதி( ெமாழியலன் மன்ன என் பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) $கந்த.04877.3
ெபாறுத்தி என்று இன் உைர புகல்வது அல்லேத. $கந்த.04877.4
மன்னவ( மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) வள்ளல் ேவலினால் $கந்த.04878.1
இன் இனி இறந்திடும் இதுவும் ேநாக்கிேய $கந்த.04878.2

பின்னும் இங்கு இருந்திடல் பிைழயது
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல் $கந்த.04878.3
முன் உற முடிவேத முைற அதாம் எனா. $கந்த.04878.4
சிந்தைன ெசய்திடு சிங்க மா முகன் $கந்த.04879.1
தந்ைதைய நிக( வரு தம் முன் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெதாழா $கந்த.04879.2
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) மன்ன
சீறிேடல் $கந்த.04879.3
புந்தி இேலன் பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ெபாறுத்தல் ேவண்டும் ஆல். $கந்த.04879.4
சிறியவ( ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ெசய்யின் ேமலவ(
$கந்த.04880.1
ெபாைறெயாடு பின்னரும் ேபாற்றல் அல்லைத $கந்த.04880.2
இைற அதும் ெவகுள்வேரா யானும் ெசய் பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) $கந்த.04880.3
அறிவன் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அன்றிேய ஆ( அது ஆற்றுவா(. $கந்த.04880.4
ெபாறுத்தைன ேகாடி என் புன்ைம உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) ேமல் $கந்த.04881.1
ெசறுத்து எைன இகழ்ந்திடல் ெசருவில் ெசன்றுயான் $கந்த.04881.2
மறுத்து எதி( மைலந்திடும் ஆற்றலா( தைம $கந்த.04881.3
ஒறுத்திடு கின்றனன் அதைன ஓ(தி நC. $கந்த.04881.4
ெசருவினுக்கு ஏகுவன் ெசறுந( தம்மிைசத் $கந்த.04882.1
தருதி ஆல் விைட எனத் தம்பி ேகட்டலும் $கந்த.04882.2
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) உளம் மகிழ்ந்தனன் பிறங்கு காதலால் $கந்த.04882.3

வருதி_வி.மு.(வா_வி.+ருத்_(?)+இ_முன்.ஒரு.) என்று அைனயைன
மா(பில்_ெப.(மா(பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) புல்லினான். $கந்த.04882.4
ைப அரவு அளித்திடும் பாதலத்தினில் $கந்த.04883.1
ைவயக வைரப்பினில் திைசயின் வான்களிற் $கந்த.04883.2
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அண்டங்களில்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெவன்றி உள்
$கந்த.04883.3
ஐய நிற்கு ஏது ெகால் அrயது ஆனேத. $கந்த.04883.4
நCக்கம் இல் ேகள்வியாய் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) முன் ெசாற்றன $கந்த.04884.1
தூக்கு உறின் என் மனத் துணிவும் திட்பமும் $கந்த.04884.2
ஊக்கமும் உணரேவ ஒன்னலா( எனும் $கந்த.04884.3
மாக்கைள அடுவது ஓ( மடங்கல் அல்ைலேயா. $கந்த.04884.4
ெசன்றன( மாற்றல( என் ைக ேத(திேயல் $கந்த.04885.1
ெகான்ற பின் அல்லது கும்பிட்டு ஓடிட $கந்த.04885.2
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் அல்லது ெவகுளி
தC(திேயா $கந்த.04885.3
உன்றனது ஆற்றைல உண(கிேலன் ெகாேலா. $கந்த.04885.4
இற்ைற நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) நக( ஏகி ஆயிைட
$கந்த.04886.1
உற்றிடு பைட எலாம் ஒருங்கு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
$கந்த.04886.2

ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) ஒடு இருக்குதி குமரன் ஈண்டு
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) $கந்த.04886.3
மற்று உைன விளிக்குவன் வருதியால் என்றான். $கந்த.04886.4
ஒல் என முருகேவள் உனது மா நக( $கந்த.04887.1
ெசல்லினும் ஏகைல ெசருவுக்கு அன்னது $கந்த.04887.2
ெசால்லிைன விடுத்தி ஓ( தூதன் தன்ைன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
$கந்த.04887.3
வல்ைலயின் அம( ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வருகின்ேறன்
என்றான். $கந்த.04887.4
என்றலும் அவுணருக்கு இைறவன் ஈங்கு இது $கந்த.04888.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என விைட அது நல்கத் தாழ்ந்து ேபாய்த் $கந்த.04888.2
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) திருமா நக( சா(ந்து ைவகினான் $கந்த.04888.3
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) உைடயது ஓ( மடங்கல் ேபrனான். $கந்த.04888.4
ஆனது ஓ( ெபாழுதினில் அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) ஆண்டு உைற $கந்த.04889.1
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) அம் தைலவைரத் தனய( தங்கைள $கந்த.04889.2
ஏைனய( யாைரயும் ஏகச் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.04889.3
மா நக( இந்திர வளத்தின் ைவகினான். $கந்த.04889.4
அந்தம் இல் வளன் உைட அவுண( காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) $கந்த.04890.1
மந்திரம் இருந்தது வகுத்துக் கூறினாம் $கந்த.04890.2
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) முதலிேனா( யாரும் ஏத்திடச். $கந்த.04890.3
ெசந்தியின் அம(ந்தவன் ெசய்ைக ெசப்புவாம். $கந்த.04890.4

நாரணன் என்னும் ேதவும் நான் முகத்தவனும் முக்கண் $கந்த.04891.1
பூரணன் தானும் ஆகிப் புவி பைடத்து_வி.எச்.(பைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அளித்து மாற்றி $கந்த.04891.2
ஆரண முடிவும் ேதறா அநாதியாய் உயி(கட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.04891.3
காரணன் ஆய ேமேலான் கழல் இைண கருத்துள் ைவப்பாம். $கந்த.04891.4
திண்ணிய_ெப.அ.(திண்ணிய_ெப.அ.) அவுண( தம்ைமச் ெசற்றிட இன்ேன
ெசவ்ேவல் $கந்த.04892.1
பண்ணவன் ஏகும் எல்லா அமரரும் பாங்கில் ெசல்வ( $கந்த.04892.2
துண் என யானும் ஏகாது ஒழிவது சூழ்வு அன்று என்னா $கந்த.04892.3
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வந்திடுவான் ேபால
இரவி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உதயம் ெசய்தான்.
$கந்த.04892.4
இரவி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உதய ெவற்பின் எய்திய
காைல_ெப.(காைல_ெப.) தன்னின் $கந்த.04893.1
அr அைண மிைசேய ைவகும் அறுமுகம்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அண்ணல் $கந்த.04893.2
பிரமன் மால் மகவான் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) முனிவர( பிறரும் ேகட்ப
$கந்த.04893.3
வரமிகு சிறப்பின் வரவாகுைவ
C
ேநாக்கிச் ெசால்வான். $கந்த.04893.4
பாவேம பயிலும் சூரபன்மனும் அவுண( ஆேனா( $கந்த.04894.1
ஏவரும் முடிவா( ஆக இைமயவ( இடும்ைப
நCங்க_குைற.எச்.(நCங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.04894.2
மா இயல்கின்ற வரC மேகந்திரப் புரத்துக்கு இன்ேன $கந்த.04894.3

ேபாவது புrது நம்ேத( ெபாள் எனக் ெகாண(தி என்றான். $கந்த.04894.4
வள்ளல் மற்று இதைனச் ெசப்ப மால் அயன் மகவான் ஆதி $கந்த.04895.1
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) பண்ணவ(கள் ேகளா உவைக அம் கடலின் மூழ்கித்
$கந்த.04895.2
ெதள்ளிதின் எமது துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) தC(ந்தது தC(ந்தது என்னாத்
$கந்த.04895.3
துள்ளின( ஆடிப் பாடி அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அடி சூடல் உற்றா(.
$கந்த.04895.4
ஆயது காைல_ெப.(காைல_ெப.) தன்னின் அரும் ெபரும் கயிைல
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04896.1
நாயக நந்தி அண்ணல் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) கணத் தைலைம பூண்ேடான்
$கந்த.04896.2
ேசயது ஓ( மன ேவகப் ெபான்ேதெராடு வலவன் தன்ைனக் $கந்த.04896.3
கூயினன் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வல்ேல
குமரேவள் முன்ன( உய்த்தான். $கந்த.04896.4
முன் உற மருத்தன் தூண்டு முரண் தகு தடம்ேத( நண்ண $கந்த.04897.1
அன்னைத அருளின் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அறுமுகம் பைடத்த அண்ணல் $கந்த.04897.2
பல் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சீயம் தாங்கும் ைபம் ெபானின் தவிசு தன்னின்
$கந்த.04897.3
மன்னினன் இருத்தல் நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
எழுந்தனன் மைறகள் ேபாற்ற. $கந்த.04897.4
மாறு இல் ெபான் சுடரும்_ெப.எச்.(சுட(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேமரு
வைரமிைச இருமூ ெவய்ேயா( $கந்த.04898.1

ேவறு இலாது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பால் பட்டு
விளங்கி_வி.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவரு மாேபால் $கந்த.04898.2
ஆறுமா முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) எம் ஐயன் அைனய
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) இரதமீ க் கண் $கந்த.04898.3
ஏறினான் ஏறிச் சூழ்ேவா(க்கு இைனயது ஒன்று இயம்புகின்றான். $கந்த.04898.4
வா( திைர அளக்க( நாப்பண் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இலா அளைவத்து ஆகிச்
$கந்த.04899.1
சீ(திகழ் மேகந்திரப் ேப(த் திருநக( முன்ன( ஏகிச் $கந்த.04899.2
சூ(தைன அடுவான் ேபாதும் துண் என நCவி( நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) தம்
$கந்த.04899.3
ஊ(திகள் தம்மில் ேமவி ஊ(ந்து இவண் வருதி( என்றான். $கந்த.04899.4
இப்படி முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ஆறு உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) எம்பிரான்
இைசத்தேலாடும் $கந்த.04900.1
அப்பணி இைசயா ேவதன் அன்னத்தும் ஆழி ேமேலான் $கந்த.04900.2
ஒப்பரும் உவணம் மீ தும் உம்ப( ேகான் மானம் மீ தும் $கந்த.04900.3
ெசப்பு உறும் ஏைன விண்ேணா(_ெப.(விண்ேணா(_ெப.) தம் தம் ஊ(தியினும்
ேச(ந்தா(. $கந்த.04900.4
அந்தம் இல் இலக்கத் ேதாரும் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) அலா எண்ம( தாமும்
$கந்த.04901.1
மந்தரம் உறழும் வரC வாகுவாம் வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) ேயானும்
$கந்த.04901.2
எந்திர வயமான் ேதrன் வற்று
C
வற்று
C
ஏறி யா(க்கும் $கந்த.04901.3

சிந்ைதயின் ஆனும் எட்டாத் ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.)
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) சூழ்ந்தா(. $கந்த.04901.4
சுப்பிரன் ேமக மாலி சுேவத சீrடன் கபாலி $கந்த.04902.1
அப்பிர சித்துச் சித்திராங்கேன சுவால தாலு $கந்த.04902.2
ஒப்பு இல் வச்சிரேன வமன்
C
உக்கிரன் உக்கிேரசன் $கந்த.04902.3
பிப்பிலன் நந்திேசனன் பிரமசன் பிரமேசனன். $கந்த.04902.4
பதுமேன கராளன் தண்டன் பத்திரன் பrக ேநமி $கந்த.04903.1
உதவகன் புட்ப தந்தன் உருத்திரா காரன் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
$கந்த.04903.2
மதிசயன் ேகது மாலி வக்கிரன் பிரம ேகசன் $கந்த.04903.3
அதி பதி கலிங்கன் ேகாரன் அச்சுதன் அசலன் சாந்தன். $கந்த.04903.4
சித்திர ேசனன் பூr சுசீலன் மாசயேன சிங்கன் $கந்த.04904.1
உத்தர மடங்கல் ேபேரான் உபதிட்டன் சயேன ஈசன் $கந்த.04904.2
மத்தகன் மதங்கன் சண்டி மகா பலன் சுேவதன் நCல_ெப.அ.(நCலம்_ெப.) $கந்த.04904.3
பத்திரன் சுவாகு அண்டா பரணேன காக பாதன். $கந்த.04904.4
பிங்கலன் சமானன் மாயன்
பிறங்கிய_ெப.எச்.(பிரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிகும்பன் கும்பன்
$கந்த.04905.1
சங்கபாலன் விசாகன் சதநாவன் அயக் கிrவன் $கந்த.04905.2
அங்ைக ஆயிரத்தன் ெசம்கண் அயுதத்தன் அனந்தன் வாமன் $கந்த.04905.3
மங்கல ேகசன் ேசாமன் வச்சிர மாலி சண்டன். $கந்த.04905.4
அசமுகன் சரபன் குந்தன் ஆடகன் கவந்தன் ேமகன் $கந்த.04906.1
விசயன் வித்துருமன் தண்டி வியாக்கிரன் காலபாசன் $கந்த.04906.2

தசமுகன் குமுதன் பானு தனஞ்சயன் இடபரூபன் $கந்த.04906.3
சுசிமுகன் அனல ேகசன் சுபத்திரன் ேகது ேமாகன். $கந்த.04906.4
மத்தன் உன்மத்தன் நந்தி மேனாபவன் வாயு ேவகன் $கந்த.04907.1
சுத்தேன அனிகன் சீதன் சுனாதேன சுமாலி மாலி $கந்த.04907.3
அத்திr அவுண( கூற்றன் அrேகசன் சுவால ேகசன். $கந்த.04907.4
இங்கு இவ( பூத ெவள்ளத்து இைறயவ( ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நூற்று எண்ம(
$கந்த.04908.1
ெபாங்கு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினத்த( எல்லாப் புவனமும் அட
ெவன்றாலும் $கந்த.04908.2
அங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெநாடிப்பின் முன்ன( அடுபவ( ஆடல் மிக்ேகா(
$கந்த.04908.3
சங்ைகயில் வலிேயா( யாரும் சண்முகத்தவைனச் சூழ்ந்தா(. $கந்த.04908.4
ஏ எனப் பகரும்_ெப.எச்.(பக(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முன்னம்
இவ்வைக எவரும் ெசவ்ேவல் $கந்த.04909.1
ேசயிைனச் சூழ்தேலாடும் ெசய்ைக மற்று அதைனக்
காணூஉ_வி.எச்.(காண்_வி.+ண_இ.க.+_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04909.2
மாயிருள் பரைவ ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) வைரக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) பனிப்ப
ஆ(த்திட்டு $கந்த.04909.3
ஆயிரத்து இரட்டி ெவள்ளத்து அனிகமும்
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற. $கந்த.04909.4
எழுந்தன அனிக ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஈண்டிய எங்கும்
விண்ேணா(_ெப.(விண்ேணா(_ெப.) $கந்த.04910.1
ெபாழிந்தன( பூவின் மாr_ெப.(மாr.) பூத( தம் ெதழிப்பு விண்ணும் $கந்த.04910.2

ஒழிந்திடு திைசயும் பாரும் உற்றன உைலந்தது ஆழி $கந்த.04910.3
அழிந்தன கருவி வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) அண்டம் ெநக்கு உைடந்த மாேதா.
$கந்த.04910.4
கல் என இரங்கு ேபr கரடிைக துடிேய காளம் $கந்த.04911.1
சல்லr திமிைல தக்ைக தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.) படகம் ேகாடு
$கந்த.04911.2
வல் இயல் உடுக்ைக சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) குடமுழவம்
ஆதிப் $கந்த.04911.3
பல் இயம் அனந்த ேகாடி பாrடம் இயம்பிச் ெசன்ற. $கந்த.04911.4
கள்ளல் அம்புற்ற தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தா(_ெப.(தா(_ெப.) கவினிய
ெமாய்ம்பில் பூத $கந்த.04912.1
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) அங்கு ஏகேலாடும்
விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு பூழி
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $கந்த.04912.2
தள்ளரும் சுட( கண் மாற்றி அகிலமும் தாேன ஆகி $கந்த.04912.3
அள்ளல் அம் கடலின் ேபழ் வாய் அைடத்தது திடேர ஆக. $கந்த.04912.4
கலகல மிழற்றும் ேநான் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) கழல் புைன பூத
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $கந்த.04913.1
வல வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) எஃகம் ஏந்தும் வள்ளல்
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) வழுத்திச் சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.04913.2
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உறு கிrகள் மானச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம் தைலவேராடும்
$கந்த.04913.3

அைல ெபாரும் அளக்க( ேவைல அகன் கைர இறுத்த அம்மா. $கந்த.04913.4
மடங்கைல உறழும் ெமாய்ம்பின் மா ெபரும் பூத ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.)
$கந்த.04914.1
தடங்கழல் கலிப்பத் தாளில் சலசல ஒலிப்ப மாறா $கந்த.04914.2
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) திைர அலமந்து உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) ேநமி அம்
கடேல ஆறா $கந்த.04914.3
நடந்தன ெபாைற ஆற்றாது ேசடனும் நடுக்கம் உற்றான். $கந்த.04914.4
படி தவி( பூத ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) பட(தலும் பரட்டின் காறாக்
$கந்த.04915.1
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அளவு அைமந்தது அன்ேற கனல் விழிச் சுறவு சின்ைன
$கந்த.04915.2
ெகடல்_ெதா.ெப.(ெகடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அரும் திமிங்கில் ஆதி கீ டம் ேபால்
உலவா நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04915.3
அடி உைற பரேல ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அதற்படு கிrகள் முற்றும். $கந்த.04915.4
தந்திரப் பூத ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) தடம்_ெப.(தடம்_ெப.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஆற்றில் சார $கந்த.04916.1
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) துைணவ( யாரும் விrஞ்சனும்
மாலும் மற்ைற $கந்த.04916.2
இந்திரத் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) தானும் இைமயவ( பலரும்
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.04916.3
அந்தரத்து ஆற்றில் ெசன்றான் அறுமுகன் அணித்திண் ேத(ேமல். $கந்த.04916.4
மாறு பட்டவ( ேமல் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வயப் ெபரும் பூத( ஏக $கந்த.04917.1

ஆறுபட்டு அமரும் முந்நC( அலமந்து ெதளிவு இன்றாகிச் $கந்த.04917.2
ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) பட்டு இைறயது ஒன்று ேதய்ந்திம் முன்னம் அஃேத
$கந்த.04917.3
நCறு பட்டு எழுந்து ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகமும்
நிமி(ந்து_வி.எச்.(நிமி(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சூழ்ந்த. $கந்த.04917.4
இவ்வைக அயில் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அண்ணல் இராயிரம் பூத
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $கந்த.04918.1
கவ்ைவயின் அைமந்து ெசல்லக் கைன கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வைரப்பின் ஏகி
$கந்த.04918.2
எவ்வம் அது அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதால்ைல
இலங்ைக அம் குவடு நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.04918.3
ைமவைர புைர சூ( ேமவு மேகந்திர புரம் முன் ேபாந்தான். $கந்த.04918.4
ேபாந்த காைல_ெப.(காைல_ெப.) அயலின்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அங்ைக கூப்பிேய
$கந்த.04919.1
நாந்தகம் சிைல கைத நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாள் சங்கு சக்கரம்_ெப.(சக்கரம்_ெப.)
$கந்த.04919.2
ஏந்திேனானும் நான்முகனும் இந்திரத் தைலவனும் $கந்த.04919.3
ஆய்ந்து ேநடி இன்ன தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ஆ(வேமாடு இயம்பினா(.
$கந்த.04919.4
காண்டி ஈது சூரன் ஊ( கடும் கண் நCச( ெசறிதலால் $கந்த.04920.1
ஆண்டு ேசறல் முைறயதன்று அதற்கு அடுத்த எல்ைலயாம் $கந்த.04920.2

ஈண்டு பாசைறத் தலம் இயற்று வித்து
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் $கந்த.04920.3
ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) மாறு புrதி ஐய விைனய நாடி என்னேவ. $கந்த.04920.4
குன்று எறிந்த முருகன் அன்ன கூற்று
உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைசந்திடா $கந்த.04921.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இது என்று அருள் கண்
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாக( கம்மியன் தைன
$கந்த.04921.2
மன்ற அன்ெபாடு விளித்து வல்ைல ஈண்டு பாசைற $கந்த.04921.3
ஒன்று ெசய்திடு என்னலும் உளம்
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புகலுவான். $கந்த.04921.4
தாரகன் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
தடக்ைக வரC ஈண்டு யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கந்த.04922.1
ஓ( இைறக்கு முன்னம் ஆக ஓங்கு பாசைறத் தலம் $கந்த.04922.2
சீ( இதில் பைடக்குவன் ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
காண்டி உனது ேப( $கந்த.04922.3
ஆ( அருள் திறத்தின் என்று அடித்தலம்
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின். $கந்த.04922.4
மாட கூட மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகாள்
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) வாவிகள் $கந்த.04923.1
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) உலாய ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.) பிறங்கு வதி
C ஓ( திைச
$கந்த.04923.2
ேகாடி ேகாடி ஆக்கி மற்ேறா( ேகா நக( இயற்றிேய $கந்த.04923.3

நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஏம கூடம் என்று நாமம்
ஒன்று நாட்டினான். $கந்த.04923.4
கருத்தில் அன்னவன் ெசயும் கவின் ெகாள் பாடி வடுகண்டு
C
$கந்த.04924.1
அருத்தியான் மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) எய்தி அருள் புrந்து கந்தேவள்
$கந்த.04924.2
திருத்தகும் சனங்கள் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆண்டு
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் $கந்த.04924.3
மருத்தன் உந்து ேத( இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மந்திரத்ைத நண்ணினான். $கந்த.04924.4
அந்தம் அற்ற பூத( தம்ைம ஆவணங்கள் நிறுவிேய $கந்த.04925.1
முந்து ெகாற்ற வயவ( நான் முகத்தன் ஆதி அவெராடும் $கந்த.04925.2
மந்திரத்துள் ஏகிேய மகிழ்ந்து வற்று
C
இருந்தனன் $கந்த.04925.3
இந்திரப் ெபரு மடங்கல் ஏறு தாங்கு தவிசின் ேமல். $கந்த.04925.4
ஒன்பது ஓடி இலக்க வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
ஒங்கலாள( அறுவ(கள் $கந்த.04926.1
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அறுமுேகசன் அம(கள்
$கந்த.04926.2
முன்பு ெசய் பணித்திறம் முைறப்படப் புrந்திட $கந்த.04926.3
இன்பிேனாடும் ஏமகூட எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) இருக்ைக ைவகினான்.
$கந்த.04926.4

ஏக நாயகனாம் ஐயன் இவ்விைட
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
$கந்த.04927.1
நாக( ேமல் அளிைவத் துள்ள நாரதன் அவற்ைற நாடி $கந்த.04927.2
மாக நCள் புrைச சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மேகந்திர
புரத்தில் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04927.3
ேபாகம் ஆ( உலகின் ேமலாம் புரவலன் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்கான்.
$கந்த.04927.4
புக்கனன் அவுண( உய்ப்பப் ெபாருவிலா இகல் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சூரன்
$கந்த.04928.1
மிக்கு உய( திருவிேனாடும் வற்று
C
இருந்திடுதல்
காணூஉ_வி.எச்.(காண்_வி.+ண_இ.க.+_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04928.2
இக்ெகன இைனய தCேயான் இறப்ப என்று உன்னி வாயால் $கந்த.04928.3
தக்கது ஓ( ஆசி கூறிச் சா(ந்தனன் தவத்தின் ேமேலான். $கந்த.04928.4
அங்ைககள் மலர_குைற.எச்.(மல(_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நின்ேற ஆசி
ெசய்தாைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04929.1
எங்கு உைள இங்கு வந்தது என்ைன நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) யாைர என்ன
$கந்த.04929.2
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) ஓ( பங்கன் ேமவும் வட ெபரும் கயிைல வாழ்ேவன்
$கந்த.04929.3
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) தைலைம ஆக ைவகலும்
ேநாற்றல் ெசய்ேவன். $கந்த.04929.4
ைக தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புகேலன் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.)
காமேம முதல நCத்துச் $கந்த.04930.1

ெசய்தவம் பலவும் உள்ேளன் ேதவருக்கு இடுக்கண்
ெசய்ேவண்ன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.04930.2
ைம தவி( புகrேனாடும் மருவு நண்பு உைடேயன் நின்பால் $கந்த.04930.3
எய்தி ஒன்று உைரக்க வந்ேதன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) நாரதன்
எனும் ேப( உள்ேளன். $கந்த.04930.4
சிந்து வான்_ெப.(வான்_ெப.) மதி ேதாய் ேவணிச் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) அடுவதாக் $கந்த.04931.1
கந்தனாம் முருகன் தன்ைனக் காம(_ெப.(காம(_ெப.) கண் அழலால் நல்க
$கந்த.04931.2
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா மதைல தன்பால் ஐய உன்
பணியது ஆற்றும் $கந்த.04931.3
இந்திராதிய(கள் ஏகி இைறஞ்சிேய
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உற்றா(. $கந்த.04931.4
உற்று உளா( தமக்கு நின்னால் உறுதுய( குமரன் ேகட்பச் $கந்த.04932.1
ெசாற்றலும் அஞ்சல் என்று ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.)
அருள் ேமல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04932.2
ெகாற்ற ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பூத வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
குழாத் ெதாடும்
புவியின் ஏகி $கந்த.04932.3
மற்று உனது இளவல் தன்ைன வைரெயாடும் ேவலால் ெசற்றான். $கந்த.04932.4
ஆண்டு அது புrந்த பின்ன( அறுமுகன் ெசந்தி_ெப.(ெசந்தி_ெப.) ேமவித்
$கந்த.04933.1
தூண்டினன் நினக்கு ஓ( ஒற்ைறத் துண் என அவனும்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04933.2

மீ ண்ட_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் புகுதி நாடி
ேவைலையக் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்பால்
$கந்த.04933.3
ஈண்டிய பைடெயாடு அன்னான் இந் நக( வடபால் வந்தான். $கந்த.04933.4
ஆங்கனம் பாடி வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
ஒன்று ஆற்றுவித்து அனிகம் யாவும்
$கந்த.04934.1
பாங்கு உற இருந்தான் ெசவ்ேவள் பா(த்தனன் இைனய
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.04934.2
ஈங்கு இது நிகழ்ந்த வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) என்றலும் அவுண(
ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $கந்த.04934.3
தCம்_ெப.அ.(தCம்_ெப.அ.) கனல் என்னச் சீறி நைகத்து இைவ ெசப்பல் உற்றான்.
$கந்த.04934.4
ேமல் நிமி( ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) உய(த்தவன் அம்புயம் மிைச ேவதா
$கந்த.04935.1
நCல்_ெப.அ.(நCலம்_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) மாயவன் ஊரது ேபால நிைனந்தாேனா
$கந்த.04935.2
ஆன ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) அண்டம் ஒ( ஆயிர ேகாடியும் அரசு
ஆள்ேவன் $கந்த.04935.3
மா நக( ேமல் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாலகனாம் ெபார வருவாேன. $கந்த.04935.4
அrயின் இனம் ெசறி சூழலின் அன்னைவ அடல் உன்னி $கந்த.04936.1
கrயது கன்று உைழ கைல பிறவற்ெறாடு கடிது ஏகில் $கந்த.04936.2
ெபாருது வயம் ெகாள வல்லது ெகால் அதுேபால் அன்ேறா $கந்த.04936.3
முருகனும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைடயுடன் இவண் வந்திடு முைறதாேன.
$கந்த.04936.4

ேவைல கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனது ஆைண
இகழ்ந்து வியன் பூதச் $கந்த.04937.1
சால ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பைட தன்னுடன் இந்நக( சா(வான் ஆம்
$கந்த.04937.2
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) இது அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
வரம்_ெப.(வ
C
ரம்_ெப.)
C
அழிப்பல் கருத்து இல்லாப் $கந்த.04937.3
பாலகன் என்றும் விேடன் வைச என்பதும் பாேரனால். $கந்த.04937.4
முன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சூழ்ச்சியின் அசமுகி ஒண்கரம் முrவித்ேத
$கந்த.04938.1
ஒன்னலராய் அம( உம்ப(கள் யாவரும் உய்ந்தாேரா $கந்த.04938.2
என் இைளயாெனாடும் ெவற்பிைன அட்டனம் என உன்னித் $கந்த.04938.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உயி( ேபாவது அறிந்திலன் இந் நக( தனின் வந்தான்.
$கந்த.04938.4
ஆழிய ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைர ஆழி கைடந்தவன் அலகு இல்லா
$கந்த.04939.1
ேவள்வி புrந்திடும் வாசவன் அம்புய மிைச ேமேயான் $கந்த.04939.2
வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ெபய( கூறினும் அஞ்சின( மைற குற்றா( $கந்த.04939.3
பூழி புைனந்தவ( பாலகேனா அம( புrவாேன. $கந்த.04939.4
அந்தர ேமல் வரும் ெசம் கதிைரச் சிைற அம( வித்த $கந்த.04940.1
ைமந்தைன நால் பைட தன்ெனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஒடு_கரு.ேவ.) ேமவி
வயப் ேபாரால் $கந்த.04940.2
முந்திய பூதைர ஏைனய வரைர
C
முடிவித்ேத $கந்த.04940.3

கந்தைன ஒல்ைலயின் ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) ெகாள்ேவன் இது காண்கிற்பாய்.
$கந்த.04940.4
என்ற சுேரசன் இைசத்தலும் நாரதன் இைவ ேகளா $கந்த.04941.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இது நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இது தாழ்க்கைல இன் இனி நக(
சூழச் $கந்த.04941.2
ெசன்றவைனப் ெபார நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) பைட ஏவுதி ெசல்கின்ேறன்
$கந்த.04941.3
ெவன்றி நுமக்கு உற ேநாற்றிடு வான்_ெப.(வான்_ெப.) என விண்_ெப.(விண்_ெப.)
ேபானான். $கந்த.04941.4
நாரதன் இைனய கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நைகெயாடு
ேபாதேலாடும் $கந்த.04942.1
சூ( அருள் ஆற்றல் மிக்ேகான் துண் என அயலின்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04942.2
ேகாரன் உற்ேகாரன் என்னும் ஒற்றைரக் குறித்து
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04942.3
வாrதி இைறவன் பற்றி வல்ைலயில் ெகாண(தி( என்றான். $கந்த.04942.4
என்றலும் அைனய( ஓடி எறிகடற்கு அரைசக் கூவி $கந்த.04943.1
வன் திறேலாடு பற்றி வல்ைல முன் ெகாண(ந்ேத உய்ப்பக் $கந்த.04943.2
கன்றிய மனத்தன் ஆகிக் ைகெதாழுது அவலம்
கூ(ந்து_வி.எச்.(கூ(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04943.3
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.பன்.) அவைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.)
எழ விழித்துச் ெசால்வான். $கந்த.04943.4
பவ்வ நC( அரச ேகண்ேமா பங்கயத்து அவனும் மாலும் $கந்த.04944.1

ெசவ்விதின் உணரா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ஒளித்தவன்
சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) தன்ைன $கந்த.04944.2
ெவவ் வலி கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூத ெவள்ளத்ைத
நமது மாறா $கந்த.04944.3
இவ்விைட விடுத்தது என்ைன என்னலும் இைசக்கல் உற்றான். $கந்த.04944.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) படு புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.)
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மன்னேகள்
புயங்கம் மீ து $கந்த.04945.1
கண் படு முகுந்தன் ேவதாக் கடவுள( தைலவேனாடும் $கந்த.04945.2
எண் படு துைணவ( ஆேனா( யாவரும் புைடயில்
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.04945.3
விண்படு ெநறியில் ெசன்றான் வரேவல்
C
தடக்ைக அண்ணல். $கந்த.04945.4
மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) ெகழு நCபத் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தா(_ெப.(தா(_ெப.)
வள்ளல் வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெநறியில் ேபாத $கந்த.04946.1
மிடல் ெகழு பூத( என்பால் ேமவின( ெசன்றா( அன்னா( $கந்த.04946.2
அடிகளின் பரட்டின் காறும் அைமந்திலன் அவைர
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $கந்த.04946.3
தைட ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ேலன் ேபாலும் தக்கேத
இது மற்று அன்ேற. $கந்த.04946.4
ஊழியும் உைலயாப் பூத( ஒல்ெலனச் ெசல்லத் தாளில் $கந்த.04947.1
பூழியால் அளறு பட்டு ஆங்கு இைடயறப் புலம்பல் உற்ேறன் $கந்த.04947.2
ஆழியன் என்னும் ேபரும் அற்றனன் வைசேய ெபற்ேறன் $கந்த.04947.3
ஏைழேயன் ெசய்வது என் ெகால் எதி( உண்ேடா வலிய(க்கு அம்மா. $கந்த.04947.4

ெதள்ளிதில் தமிழ் ேத( காட்சித் திரு முனி கரத்தில் வாr $கந்த.04948.1
உள்ளுறக் ெகாண்டேத ேபால் ஒல்ைலயின் மிைவ( ேபாலாம் $கந்த.04948.2
ெகாள்ைளயில் ெசறி பூத(க்குள் ஒருவ( ஓ( குடங்ைக தன்னின் $கந்த.04948.3
அள்ளுதற்கு ஆற்ற கில்ேலன் ஆதலின் உய்ந்ேதன் அன்ேற. $கந்த.04948.4
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) சின வசனி தன்ைன ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) பணி விலக்க
வற்ேறா $கந்த.04949.1
கடு முரண் அrமான் ஏற்ைறச் களிறு எதி( விலக்கிற்று உண்ேடா $கந்த.04949.2
மிடல் ெகழு விதிையப் புந்தி விலக்குேமா அஃேத அன்ேறா $கந்த.04949.3
அடல் மிகு பூத( தம்ைம அளியேனன் தடுப்பது என்றான். $கந்த.04949.4
இற்று எலாம் அளக்க( ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) இைசத்து ெமய் துளக்கம்
எய்தி $கந்த.04950.1
நிற்றலும் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அண்ணல் நCள் நக(
நணிய_குறி.வி.மு.(நணி_ெப.+அ_பட(.பன்.) தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
$கந்த.04950.2
ஒற்றrல் சிலவ( காணா ஓடின( ஒல்ைல
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04950.3
ெகாற்றவன் பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்ேற இைவ
இைவ கூறல் உற்றா(. $கந்த.04950.4
அரா அைண அண்ணல் ேவதா அr முதல் அமர(
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.04951.1
விரா உறும் இலக்கத்து ஒன்பான் ெவலற்கு அரும் வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.04951.2
இராயிரம் பூத ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஈண்டிட எறி நC(ச் ெசன்னிப்
$கந்த.04951.3

பரா பரன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) நம்தம் பதி வடதிைசயில் ேபாந்தான்.
$கந்த.04951.4
வட திைச அதனில் ேபாந்து வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) புைனவல் ெகாண்ேட
$கந்த.04952.1
படி புகழ் தைகைமத்து ஆன பாசைற புrவித்து ஆங்ேக $கந்த.04952.2
புைடதனின் அனிகம் ஆன பூத ெவவ் வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
ேமவ $கந்த.04952.3
நடுவண் ஓ( நகரம் தன்னின்
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வற்று
C
இருந்தான் அன்ேற.
$கந்த.04952.4
கண்டனம் இதைன இன்ேன கடவது புrதி என்னாத் $கந்த.04953.1
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.)
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) தூத( ெசப்பலும் அதைனக் ேகளா
$கந்த.04953.2
அண்டமும் புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) யாவும் அலமர அழலில் சீறிப் $கந்த.04953.3
புண் திகழ்ந்த அைனய கண்ணான் இைவ இைவ புகலல் உற்றான். $கந்த.04953.4
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) உைடக் குமரனது ஆற்றலும்
ெகாற்றப் $கந்த.04954.1
பூத( ஆற்றலும் ஏைனய( ஆற்றலும் ேபா( ெசய் $கந்த.04954.2
தூதன் ஆற்றலும் ெதாைலக்குவன் துண் என நCவி( $கந்த.04954.3
ஆதவன் தனிப் பைகஞைனக் ெகாண(தி( என்று அைறந்தான். $கந்த.04954.4
ஆன காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனத்
தூதுவ( அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04955.1
பானுேகாபனது இருக்ைக புக்கு அைனயவன்
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04955.2

ேமல் நிைலப்படு தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பணிவிைட
விளம்ப $கந்த.04955.3
மான வால் அrத் தவிசு விட்டு எழுந்தனன் மன்ேனா. $கந்த.04955.4
ெதால்ைல மந்திரத் தைலவரும் சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) ஆயினரும் $கந்த.04956.1
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) தC( தரு தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) அம் தைலவ(கள்
யாரும் $கந்த.04956.2
ஒல் எனப் புைட சூழ்ந்தன( உருமு கான்று என்னப் $கந்த.04956.3
பல் இயங்களும் ஆ(த்தன ேபா(த்தன பதாதி. $கந்த.04956.4
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கணத்தினில் இரவி அம் பைகஞன் ஓ( அணித்ேத(
$கந்த.04957.1
புக்கு ஓ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேகாடி வதிகள்
C
ஒrஇப் புைடயில் $கந்த.04957.2
ெதாக்க வரrல்
C
கண்டுளா( வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) வயின் ெதாழப்
ேபாய் $கந்த.04957.3
மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) தாைத தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) திருநக(
அைடந்தனன் விைரவின். $கந்த.04957.4
ேதrன் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அண்ணல் அம் ேகாயிலுள்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04958.1
சூரபன்மைன அணுகிேய அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அடி
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04958.2
வரC வரC நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) எைன இவண் விளித்தது என் என்ன $கந்த.04958.3
வா( இரும் கழல் மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) இன்னன வகுப்பான்.
$கந்த.04958.4
முந்து தாரக எம்பிைய வைரெயாடு முடித்த $கந்த.04959.1

கந்தேவள் ெசந்தி_ெப.(ெசந்தி_ெப.)
நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) அளக்கைரக்
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04959.2
நந்தி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) கணத் தைலவரும் பூதரும் நணுக $கந்த.04959.3
இந்த மாநக( வட திைச வாயில் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இறுத்தான். $கந்த.04959.4
சிந்து ேபான்று உலகு அளந்திடும் கள்வனும் ெசயி(தC( $கந்த.04960.1
கந்த மாமல(க் கடவுளும் என் பணி
கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04960.2
இந்திராதிய( யாவரும் பிறரும் ஆய் ஈண்டி $கந்த.04960.3
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளா(களாம் அறுமுக மதைல
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மருங்கு. $கந்த.04960.4
அளிய( ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அமரரும் அரன் தரு
மகவும் $கந்த.04961.1
ஒளிறு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) பைட நந்தி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) கணத்தின்
உள்ேளாரும் $கந்த.04961.2
களியின் மூழ்கிய_ெப.எச்.(மூழ்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூதரும் கடிது
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடதற்கு $கந்த.04961.3
எளிது பட்டேதா நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று இைனய மா நகரம். $கந்த.04961.4
பின்ைன தன்னுடன் அடுக்கைல ைமந்தைனப் பிறைர $கந்த.04962.1
முன்னம் அட்டிடும் மாற்றல( தங்கைள முருக்கச் $கந்த.04962.2
ெசல் ெநறிக் ெகாடு ேபாதல் என் கடன் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) சிறிய(
$கந்த.04962.3

மன்ன(_ெப.(மன்ன(_ெப.) மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ஆதலின் இருந்தனன் வறிது. $கந்த.04962.4
அந்தண் மா முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) உய(த்தவன் ேவண்டலும் அமலன்
$கந்த.04963.1
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கந்தைனச் சாரதத் தைலவ(
கேளாடு $கந்த.04963.2
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) தைமப் ெபார விடுத்தனன் ஆதலின் நானும் $கந்த.04963.3
ைமந்த நிற்ெகாடு ெவன்றி ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்திடல் வழக்ேக. $கந்த.04963.4
ஆதலால் இனிப் பைடெயாடும் அம(க்களத்து
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04964.1
நாதன் ைமந்தைன நந்தி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) கணத்து உளா( தம்ைமப்
$கந்த.04964.2
பூத( தங்கைளப் ெபாருது அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அடல் வயம் புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04964.3
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ைமந்த நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) மீ டியால்
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) முனம் கடிதின். $கந்த.04964.4
என்று இைவ சூ( முதல் இைசப்பக் ேகட்டலும் $கந்த.04965.1
ெபான்திகழ் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) ெபாருப்பில்
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.04965.2
ஒன்றிய குமிழ் வடி உடலம் ேபா(த்திட $கந்த.04965.3
நின்றிடும் திருமகன் இைவ நிகழ்த்து வான். $கந்த.04965.4
இருள் உறு மிடற்றினன் ஏவும் ைமந்தைன $கந்த.04966.1
மருள் உறு பூதைர மற்று உளா( தைம $கந்த.04966.2

ெவருள் உறு சமrைட ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மீ ள்வது ஓ( $கந்த.04966.3
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) என
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகால் புகன்றி இற்று
எலாம். $கந்த.04966.4
பன்னுவது என் இனிப் பரமன் கான் முைள $கந்த.04967.1
இந்நக( நணுகுமுன் எதி(ந்து ேபா(
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.04967.2
ெநன்னேல வினவினன் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அது ஓ(ந்திைல $கந்த.04967.3
பின் இது புகலுதல் பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) அது
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல். $கந்த.04967.4
பைடப்ெபருந் ெதாறு ெவாடும்
பட(ந்து_வி.எச்.(பட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கந்தைன $கந்த.04968.1
அடுத்தனன் ேப( அம( ஆற்றி ெவன்றி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04968.2
இடுக்கணில் பூதைர ஏைன ேயாருடன் $கந்த.04968.3
முடித்து இவண் வருகுவன் முதல்வ காண்டி நC. $கந்த.04968.4
கந்தைன விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ெகாேட அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) கண்படு $கந்த.04969.1
ெசம் திரு மா(பைனத் திைச முகத்தைன $கந்த.04969.2
இந்திரக் கள்வைன இைமப்பில் பற்றி முன் $கந்த.04969.3
தந்திடு கின்றனன் தகுவ ெசய்தி ஆல். $கந்த.04969.4
என்று இைவ கூறிேய இைறஞ்ச ைமந்த நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.04970.1

ெசன்றைன வருதியால் திறலிேனாடு எனா $கந்த.04970.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என விைட ெகாடு நடந்து நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) அைம
$கந்த.04970.3
ெபான் திகழ் தனது ேத( புகுந்து ேபாயினான். $கந்த.04970.4
ெதால்ைல இல் பrசனம் புைடயில் சூழ்தரப் $கந்த.04971.1
பல் பதினாயிரம் துைணவ( பால் பட $கந்த.04971.2
ஒல் என இயம்பல ஒலிப்ப ஏகு உறா $கந்த.04971.3
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) அம் பைக தனது இருக்ைக எய்தினான். $கந்த.04971.4
பண்டி அம் ேதrனும் தணந்து பாங்கrன் $கந்த.04972.1
மண்டு உறு தூதைர வல்ைல கண் உறCஇ $கந்த.04972.2
எண்டரும் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) பைட யாவும் இவ்விைட $கந்த.04972.3
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைணவ(C எனக் கூறிப்
ேபாயினான். $கந்த.04972.4
ஏயிரும் பrசன( யாைரயும் நிறCஇ $கந்த.04973.1
மா இரும் கைல மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
வதிந்து_வி.எச்.(வதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04973.2
ஆயுத சாைலயின் அவுண( ேகான் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) $கந்த.04973.3
ேபாயினன் ெதாழுதனன் பூைச ஆற்றினான். $கந்த.04973.4
கயிரவ நிறத்த பூம் கச்சு வக்கினான்
C
$கந்த.04974.1
வயிர ெவாள் வாளிைன மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) ேச(த்தினான் $கந்த.04974.2

ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) விடு_ஏவ.(விடு_வி.) ெபான் துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) மீ து
சுற்றினான் $கந்த.04974.3
துயில் அறும் அமரைரத் துளக்கம் கண்டு உளான். $கந்த.04974.4
ெசல் இைட உரும் எனத் ெதழிக்கும் ேநான் கழல் $கந்த.04975.1
கல் என அரற்றிடக் கழலில் பூட்டினான் $கந்த.04975.2
வல்லிதில் சாலிைக மருமம் ேச(த்தினான் $கந்த.04975.3
ெசால்லினும் நிவந்து எழு தூண் ெசய் ேதாளினான். $கந்த.04975.4
ேகாைதைய அங்ைகயில் ெகாளுவிச் சுற்றினான் $கந்த.04976.1
ேபாது உறழ் அங்குலி புட்டில் தாங்கினான் $கந்த.04976.2
ேசாதி ெகாள் சரம் படு தூணிையச் சுவல் $கந்த.04976.3
மீ து உற வக்கினான்
C
விறலின் ேமைலேயான். $கந்த.04976.4
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெபரு நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) மிைச விசயப் பாலதாம்
$கந்த.04977.1
ெசம் ெபானின் பட்டிைக திகழச் ேச(த்தினான் $கந்த.04977.2
பம்புறும் அணிகலம் பலவும் தாங்கினான் $கந்த.04977.3
தும்ைப_ெப.(தும்ைப_ெப.) அம் சிகழிைக மவுலி சூட்டினான். $கந்த.04977.4
வடித்தது ஓ( ெபரும் சிைல வயம் உண்டாக என்று $கந்த.04978.1
எடுத்தனன் விடுத்திடின் யாவ( தம்ைமயும் $கந்த.04978.2
படுத்திடும் ேமாகம் ஆம் பைட ஒன்று ஏந்தினான் $கந்த.04978.3
அடுத்திடும் ெசறுந( தம் ஆற்றல் உன்னலான். $கந்த.04978.4
ஆனது ஓ( ேபா( அணி அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வாய்தலில் $கந்த.04979.1

பானுவின் மாற்றலன் படர முன்னேர $கந்த.04979.2
ேபானது ஓ( தூதுவ( எழுதி( ேபா(க்கு எனத் $கந்த.04979.3
தாைனேயாடு எழுந்தன( தகுவ( யாவரும். $கந்த.04979.4
விைசயன் ேநமியன் மிகுந் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) மாயன் $கந்த.04980.1
முசலி கண்டகன் முரன் கரன் மூ(க்கன் $கந்த.04980.2
தச முகன் கனலி சண்டன் விசண்டன் $கந்த.04980.3
அச முகன் மகிடன் அக்கிர வாகு. $கந்த.04980.4
விைசய ேசனன் விட ேசனன் விேமாகன் $கந்த.04981.1
வைச ெகாள் ேசாமகன் மதுச் சசி சித்துச் $கந்த.04981.2
சுசி முகன் அசனி சூனிய ேகது $கந்த.04981.3
அசுர ேசனன் இவ( ஆதிய( ஆேனா(. $கந்த.04981.4
தடுக்க ஒணா வைக தடிந்திடும் ெதய்வப் $கந்த.04982.1
பைடக் கலங்கள் அைவ பற்பல பற்றா $கந்த.04982.2
உைடத்த வன்ைமயுடன் ஒய் என
வந்தா(_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ(_பட(.பன்.) $கந்த.04982.3
கிைடத்தேதா அம( எனக் கிள(கின்றா(. $கந்த.04982.4
ஆன காைல_ெப.(காைல_ெப.) பதினாயிரம் ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.)
$கந்த.04983.1
தானவப் பைடஞ( சா(பு ெதா( ஏகி $கந்த.04983.2
மீ ன ேவைலகளும் ெவள்கு உற ஆ(த்து $கந்த.04983.3
மானவத் தைலவ( மாடு உற வந்தா(. $கந்த.04983.4

ேகால வா( சிைல ெகாடும் கைத நCடும் $கந்த.04984.1
சூலம்ேநமி அயில் ேதாமரம் ஈட்டி $கந்த.04984.2
ஆலம் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கணயம் ஆ( எழு நாஞ்சில் $கந்த.04984.3
கால பாசம் இைவ ைகக் ெகாடு ெசன்றா(. $கந்த.04984.4
கந்துகத் ெதாைக கடம் கலுழ் ைகம்மா $கந்த.04985.1
எந்திரத் திரதம் ஈங்கு இைவ மூன்றும் $கந்த.04985.2
ஐந்ெதாைகப் படும் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.)
$கந்த.04985.3
தந்திரத் தைலவ( தம் புைட சூழ்ந்த. $கந்த.04985.4
ஐந்து நான்கு உைடய ஆயிர ெவள்ளத்து $கந்த.04986.1
இந்த நாற் பைடயும் ஈண்டுபு ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கந்த.04986.2
ைமந்தின் ஏற்ற மிகு மானவ( தத்தம் $கந்த.04986.3
சிந்ைத ேபால் கடிது ெசன்றன( அம்மா. $கந்த.04986.4
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காவல(கள்
ேசைனயிேனாடும் $கந்த.04987.1
என்ற வன் பைகஞன் எய்துழி
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04987.2
ஒன்ற அம் ைக ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒல் என
ஆ(த்துத் $கந்த.04987.3
துன்றி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புைட சூழ்ந்தன( அன்ேற.
$கந்த.04987.4
இரவி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பைகஞன் ஈங்கு இைவ காணா $கந்த.04988.1

ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஏவலைன ஒல்ைலயின்
ேநாக்கித் $கந்த.04988.2
திருைம ெபற்றது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேதrைன வல்ேல $கந்த.04988.3
தருக என்ன இனிது என்று தணந்தான். $கந்த.04988.4
ெசப்பும் அத்ெதாழில் சிரம்ெகாடு ெசன்ேற $கந்த.04989.1
ெமய்ப் பைடக் கருவி ேமவுழி
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04989.2
முப்பது ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) முரட் பr
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04989.3
ஒப்பு இலா இரதம் ஒன்றிைன உய்த்தான். $கந்த.04989.4
உய்த்த ேதrன் உதயக் கிr வாவு $கந்த.04990.1
ெமாய்த்த ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதிrன் ெமாய்ம்ெபாடு பாய்ந்தான்
$கந்த.04990.2
ெமத்து ேப( அனிக ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) யாவும் $கந்த.04990.3
அத்துைணப் ெபாழுதின் ஆ(த்தன அன்ேற. $கந்த.04990.4
உரத்த கந்திகள் ஓ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேகாடி $கந்த.04991.1
ெபருத்து நCண்டு அைசவு ெபற்றிடும் பாைள $கந்த.04991.2
விrத்து நCட்டி என ெவவ்வசு ேரச( $கந்த.04991.3
கரத்தின் எண்ணில் கவrத் ெதாைக வச.
C $கந்த.04991.4
மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தனது மாசு இருள் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
$கந்த.04992.1
உற்றிடற்கு அருைமயால் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) சீ( $கந்த.04992.2

சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மீ து உலவு ேதாற்றம் அது
என்னக் $கந்த.04992.3
கற்ைற ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குைடகள்
காவல(_ெப.(காவல்_ெப.+அ(_பட(.பன்.) ஏந்த. $கந்த.04992.4
அைடப்ைப ேகாடிகம் அடும் சுட( ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
$கந்த.04993.1
கடிக் ெகாள் பீலி கவின் உற்ற களாசித் $கந்த.04993.2
ெதாடக்கம் ஏந்தி முைற சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அனந்தம் $கந்த.04993.3
பைடப் ெபரும் தைலவ( பாங்ெகாடு ேபாற்ற. $கந்த.04993.4
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இரதத்து இைட ைவகும் $கந்த.04994.1
அழலின் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதிைர ஆற்ற முனிந்ேதான் $கந்த.04994.2
உைழயrல் பலைர ஒய் என
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.04994.3
விழுமியது ஓ( ெமாழி விளம்புதல் உற்றான். $கந்த.04994.4
காம(_ெப.(காம(_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைட கணிப்பில
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.04995.1
ேசமம் ஆகி அம( ேத( ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேகாடி $கந்த.04995.2
ஏமேமாடு ெகாண(வ(C எனேலாடும் $கந்த.04995.3
தாம ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) உைழய( தாழ்ந்தன( ெசன்றா(. $கந்த.04995.4
அண்டரும் பைட அளப்பு இல உய்த்துத் $கந்த.04996.1

திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெகழுமு ேத(
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேகாடி $கந்த.04996.2
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைழய( ெகாற்றவன் ைமந்தற்கு
$கந்த.04996.3
எண் திைசப் புறமும் ஈண்டு உறுவித்தா(. $கந்த.04996.4
ஆண் தைகக் குமரன் அன்னது காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கந்த.04997.1
மாண்ட சீ( வலவன் மா முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ேநாக்கிப் $கந்த.04997.2
பாண்டின் மாத் ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.) பண்ணின இத்ேத( $கந்த.04997.3
தூண்டு கந்தன் அம( சூழலின் என்றான். $கந்த.04997.4
என்னலும் விழுமிேத என முட்ேகால் $கந்த.04998.1
மன்னும் மத்திைகயின் வன் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) காட்டித் $கந்த.04998.2
துன்னுவாம் புரவியின் ெதாைக தூண்டிப் $கந்த.04998.3
ெபான் அம் ேத( கடவினான் புகழ் ெவய்ேயான். $கந்த.04998.4
ெவய்யவன் தைன வியன் சிைற இட்ட $கந்த.04999.1
ைகயன் ஏக அது கண்டு புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) சூழ் $கந்த.04999.2
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) மால் அவுண மாப் பைட யாவும் $கந்த.04999.3
ஒய் எனப் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) உலம்பின அன்ேற. $கந்த.04999.4
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தானவ( இகல் பைட
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $கந்த.05000.1
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேத( நிைர எழுந்தன ைகம்மா
$கந்த.05000.2

எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாசிகள் எழுந்தன ஓைத
$கந்த.05000.3
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகதனம் எழுந்தன பூழி.
$கந்த.05000.4
அைறந்த ேபrைக அைறந்தன சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) $கந்த.05001.1
அைறந்த காகளம் அைறந்தன திண்ேகாடு $கந்த.05001.2
அைறந்த சல்லிைக அைறந்த தடாr $கந்த.05001.3
அைறந்த தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.) அைறந்தன தக்ைக. $கந்த.05001.4
ஆ(த்த ேத(த் ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.) ஆ(த்தன வாசி $கந்த.05002.1
ஆ(த்த தந்தி நிைர ஆ(த்தன( ெவய்ேயா( $கந்த.05002.2
ஆ(த்த வால் துவசம் ஆ(த்தன கண்ைட $கந்த.05002.3
ஆ(த்த தா(_ெப.(தா(_ெப.) நிைரகள் ஆ(த்தது மூதூ(. $கந்த.05002.4
அதி(ந்த மா நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) அைலந்தன நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.)
$கந்த.05003.1
உதி(ந்த தாரைக உைலந்தன( ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) $கந்த.05003.2
விதி(ந்த ேமக நிைர விண்டது ேமருப் $கந்த.05003.3
பிதி(ந்து ேபாயின பிறங்கல்கள் ஏழும். $கந்த.05003.4
ஊழியான் மதைல ஓங்கு பைடப் ேப( $கந்த.05004.1
ஆழிேயாடு உற அருக்கன் ெவருண்ேட $கந்த.05004.2
பூழி வான்_ெப.(வான்_ெப.) முகடு ேபா(த்து எழல் காணா $கந்த.05004.3
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றதின்
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பட(ந்தான். $கந்த.05004.4

வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) மா நக( வைளந்திடும்
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ேப( $கந்த.05005.1
ஆழி ஆம் கைட அவப் பைட ஆகிச் $கந்த.05005.2
சூழும் ேவைல இைட ேதான்றி உலாவும் $கந்த.05005.3
பூழி தூ(த்துளது பூத(கேள ேபால். $கந்த.05005.4
விட்ட ேசாதி நிமி( விண்_ெப.(விண்_ெப.) மிைச தாக்கப் $கந்த.05006.1
பட்டு உலாவரு பதாைகயின் ஈட்டம் $கந்த.05006.2
வட்ட வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) எனும் வான்_ெப.(வான்_ெப.) படகத்ைதக்
$கந்த.05006.3
ெகாட்டு மண்_ெப.(மண்_ெப.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) குலாவுைக ேபாலும்.
$கந்த.05006.4
தாழும் வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
பைட தம்மின் உrஞ்சப் $கந்த.05007.1
பாழி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கனல்
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பதாைகச் $கந்த.05007.2
சூழல் வான நதி ேதாய்ந்தைச காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கந்த.05007.3
வழும்_ெப.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
C
ஆலிகளின் வழ்ந்திடு
C
கின்ற. $கந்த.05007.4
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) ஓடியன மால் கr தள்ளும் $கந்த.05008.1
தானம் ஓடின சரங்களின் ஓடி $கந்த.05008.2
மீ னம் ஓடு திைர ேவைலயின் ஓடும் $கந்த.05008.3
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) ஓடின களிற்று இனம் என்ன. $கந்த.05008.4
ெசப்புதற்கு அrய ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) நக( தன்னில் $கந்த.05009.1

துப்பு மிக்கு எழுவு ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பைட
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $கந்த.05009.2
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புறத்து ெநறி இன்றி அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கந்த.05009.3
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புறத்தினும் அளப்பு இல ெசன்ற. $கந்த.05009.4
மறந்த_ெப.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரும் கதிைர வன் சிைற
ெசய்ேதான்_வி.அ.ெப.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஓன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.05010.1
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாைனயுடன் இவ்வைக
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.05010.2
இறந்த_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) சீ( நகrன் இத்திறம்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.05010.3
அறிந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாரதன் அகன்றிடு கின்றான்.
$கந்த.05010.4
வான ேமல் ெநறி வழிக் ெகாடு பூத( $கந்த.05011.1
ேமன பாசைற வியன் பதி உள் ேபாய் $கந்த.05011.2
ஞான வாலறிவன் நாரதன் விண்ேணா(_ெப.(விண்ேணா(_ெப.) $கந்த.05011.3
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) அம(ந்துழி ெசன்றான்.
$கந்த.05011.4
சிந்துரப் பைக சிரத்தவிசு உற்ற $கந்த.05012.1
கந்தேவள் இரு கழல் துைண காணாப் $கந்த.05012.2
புந்தி நாகெராடு புகழ்ந்து_வி.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05012.3
எந்ைத ேகட்க என இன்னது உைரப்பான். $கந்த.05012.4

பூத ேசைனெயாடு ெபாள் என ஏகி $கந்த.05013.1
ஆதி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இவண் அம(ந்தன யாவும் $கந்த.05013.2
தூத( கூற உய( சூரபன்மா என்று $கந்த.05013.3
ஓது தCயவன் உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெவகுண்டான். $கந்த.05013.4
நிகண்ட முற்பகல் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கதிேரான் பால் $கந்த.05014.1
உகண்ட தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மகைன ஒல்ைல விளித்ேத $கந்த.05014.2
அகண்ட ேசைனெயாடும் அன்பிலன் நின்ேமல் $கந்த.05014.3
ெவகுண்டு ேபா( ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விடுத்தனன்
அம்மா. $கந்த.05014.4
விடுத்த காைல_ெப.(காைல_ெப.) அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சம( ஆற்றல் $கந்த.05015.1
கடுத்த ேகாலெமாடு அளப்பு இல வான $கந்த.05015.2
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெபரும் பைட கலந்துடன் ஏகத்து $கந்த.05015.3
அடுப்பரும் ெவகுளி தன்ெனாடும் வந்தான். $கந்த.05015.4
இவனுடன் சமrன் ஏற்பவ( நCயும் $கந்த.05016.1
சிவனும்_ெப.(சிவன்_ெப.+உம்_சாr.) அன்றி எவ( ேதவrன் உள்ளா( $கந்த.05016.2
அவைன ெவல்வது அrதாகும் முன் ஓ( நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கந்த.05016.3
புவனி உண்டவ( புரந்தரன் என்றான். $கந்த.05016.4
கைர இலா அம( கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைச
ெகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_படெரா.ஒரு.) $கந்த.05017.1
வைரவு இலாத பல மாையகள் வல்லான் $கந்த.05017.2

உரக ேவந்தினும் உரம் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) உள்ளான் $கந்த.05017.3
பிரமன் ஈந்திடும் ெபரும் பைட ெபற்றான். $கந்த.05017.4
அைற கடற்கு இைறவன் அங்ைக ெகாள் பாசம் $கந்த.05018.1
மறலி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பரசு வவ்வினன் மாேயான் $கந்த.05018.2
விறலின் ேநமி ெகாள ேவண்டலன் முன்னம் $கந்த.05018.3
சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) அணிகுற்ற சிறப்பால்.
$கந்த.05018.4
ஆைகயால் அவைன ஆள் ெகாடு வல்ேல $கந்த.05019.1
வாைக ெகாண்டிடலும் மற்று அrது அம்மா $கந்த.05019.2
பாகு பட்ட பைட பாங்கு உற நCேய $கந்த.05019.3
ஏகல் ேவண்டும் அட என்று பக(ந்தான். $கந்த.05019.4
நாரதன் இைவ நவின்றிடும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கந்த.05020.1
மூரல் எய்தி முருகன் புைட நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.05020.2
வரவாகுைவ
C
விளித்து அருள் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.05020.3
சீrதா இைனய ெசப்புதல் உற்றான். $கந்த.05020.4
ஈண்டு பூதெராடு யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) வரு தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
$கந்த.05021.1
யாண்டு சூரன் உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அந்நக(
தன்னின் $கந்த.05021.2
மாண்ட தாைனயுடன் ைமந்தைன நம்ேமல் $கந்த.05021.3

தூண்டினான் அம( ெதாடங்கிய மன்ேனா. $கந்த.05021.4
எள்ளுதற்கு அrய எண்ம( இலக்க( $கந்த.05022.1
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) ேப(களும் ஒ( ஆயிர பூத $கந்த.05022.2
ெவள்ளமும் புைடயின் ேமவர நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ேபாய்ப் $கந்த.05022.3
ெபாள் எனப் புrைசயின் புைட சூழ்தி. $கந்த.05022.4
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முன்கைட சிைதத்தைன
அங்ஙன் $கந்த.05023.1
கன்றி ேந( அவுண( காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
$கந்த.05023.2
துன்று ேசைனகள் ெதாைலத்து அம( ஆற்றி $கந்த.05023.3
ெவன்றி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவைன மீ ளுதி
என்றான். $கந்த.05023.4
ஈரும் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) முருகன் இவ்வைக
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05024.1
வரவாகுைவ
C
விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைள
ேயாைரச் $கந்த.05024.2
சாரதத் தைலவ( தம்முடன் ஏவி $கந்த.05024.3
நாரதற்கு இது நவின்று அருள் ெசய்வான். $கந்த.05024.4
ேகட்டி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) முனிவ ேகழ் கிள( சிம்புள் $கந்த.05025.1
கூட்டமீ து சில ேகாள் அr ேமவின் $கந்த.05025.2
வாட்ட வல்லன ெகால் மாய்குவது அல்லால் $கந்த.05025.3
காட்டு வாமுடிவு காண்டியது என்றான். $கந்த.05025.4

குமரன் நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விைட
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பட(ந்ேத $கந்த.05026.1
விமலவால் உண(வின் ேமதகு வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
$கந்த.05026.2
சிைமய ேமரு நிக( திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) சிைல ஒன்ைற $கந்த.05026.3
அமர( ேகான் புகழ அங்ைக பிடித்தான். $கந்த.05026.4
வக்கினன்
C
கவசம் ெவந்நிைட தன்னில் $கந்த.05027.1
தூக்கினன் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ெபய்திடு தூணி $கந்த.05027.2
நCக்கம் இல் விரலின் நCடுைக தன்னில் $கந்த.05027.3
தாக்கு ேகாைதெயாடு புட்டில் தrத்தான். $கந்த.05027.4
ேசம ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைட ெசறிந்திடு ைவய $கந்த.05028.1
மா மருங்கினில் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல ெசல்லத் $கந்த.05028.2
ேதாம் இல் வரமிகு
C
ேதாளினன் அங்கு ஓ( $கந்த.05028.3
ஏமம் ஆம் இரதம் ஏறினன் மாேதா. $கந்த.05028.4
எட்டு வரரும்
C
இலக்கரும் ஏைன $கந்த.05029.1
மட்டு இல் பூத கண மன்னரும் ஆக $கந்த.05029.2
ஒட்டி ஆடு அம( உருக்ெகாடு ெகாண்மூ $கந்த.05029.3
முட்டும் ேத(த் ெதாைகயின் ெமாய்ம்ெபாடு புக்கா(. $கந்த.05029.4
ேதrன்_ெப.(ேத(_ெப.+இன்_இட.ேவ.) ேமல்_ெசா.உரு.(ேமல்_ெசா.உரு.) படு
சிறப்புைட வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
$கந்த.05030.1
வரவாகுைவ
C
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயல்
சூழ்ந்தா( $கந்த.05030.2
ேந( இல் ஆயிர ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கதி( ஒன்ைறச் $கந்த.05030.3

சூர( தம் ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.)
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வா ேபால். $கந்த.05030.4
விரசிேய அம( விைளத்திட ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சூ( $கந்த.05031.1
அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) மா நகrன் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $கந்த.05031.2
பr சனங்கள் பட(மின் கடிது என்னா $கந்த.05031.3
முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) அைறந்தன(கள் ஆயிைட ெமாய்ம்ேபா(. $கந்த.05031.4
அைறந்த காைல_ெப.(காைல_ெப.) தனில் ஆயிர ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.)
$கந்த.05032.1
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூத(
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) முருகன் பால் $கந்த.05032.2
ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இட ஏைனேயா( ெசன்றா(
$கந்த.05032.3
உைறந்த ஆ( கலி உைடந்தது ேபால. $கந்த.05032.4
அருத்தியில் படரும்_ெப.எச்.(பட(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆயிர
ெவள்ளக் $கந்த.05033.1
கிருத்தி மத்தவ( கிள(ந்திடு தCப்ேபால் $கந்த.05033.2
உருத்து ேவைலயின் ஒலித்து உய( ஊழி $கந்த.05033.3
மருத்தின் வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) ெகாடு வந்திடு கின்றா(. $கந்த.05033.4
ைப அரா இைற பrத்திடு கின்ற $கந்த.05034.1
ைவயம் யாைவயும் ஒ( வாகுவின்
ைவக்கும்_ெப.எச்.(ைவ_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.05034.2

ைகய( காலைன அடும் தறு கண்ணா( $கந்த.05034.3
ெவய்ய( ஆனவ(கள் யாrனும் ெவய்ேயா(. $கந்த.05034.4
அரத்த ேவணிய( அடும் பைட ஏந்தும் $கந்த.05035.1
கரத்த( ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கழல் கலித்திடு தாள( $கந்த.05035.2
வரத்தின் ேம தைகய( மாைய கடந்ேதா( $கந்த.05035.3
உரத்தின் அண்டமும் உைடத்திட வல்ேலா(. $கந்த.05035.4
இைனய தன்ைமயினில் ஈண்டிய பூத( $கந்த.05036.1
அைனவரும் ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அவ(க்கு இைற
ஆேனா( $கந்த.05036.2
தனது ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) இைளஞ( தம்ெமாடு ெசன்றான் $கந்த.05036.3
வைன கரும் கழல் வயம் புைன வாகு. $கந்த.05036.4
ெசல்லலும் திமிைல ெசல் உறழ் ேபr $கந்த.05037.1
கல் எனும் கரடி காகளம் ஆம் பல் $கந்த.05037.2
சல்லrப் பைற தடாr உடுக்ைக $கந்த.05037.3
பல்லியம் பிற முழங்கின பாங்க(. $கந்த.05037.4
மாறு இல் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) இைட
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு பூழி $கந்த.05038.1
நCறு பூசி முடி நCடிய_ெப.எச்.(நCடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கங்ைக $கந்த.05038.2
ஆறு ேதாய்ந்த_ெப.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கல் விசும்பு இைட
ஆடி $கந்த.05038.3
ஏறு ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ஈசைன ஒப்ப. $கந்த.05038.4

பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சாரத( பைடக்குள் எழுந்ேத
$கந்த.05039.1
ஆய பூழி அவுணப் பைட தன்னில் $கந்த.05039.2
ேசய பூழிெயாடு ேச(வன தாமுன் $கந்த.05039.3
ேபாய் எதி(ந்து அம( புrந்திடு மாேபால். $கந்த.05039.4
பான்ைம இன்னன புைடப்புற எண்ணில் $கந்த.05040.1
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ெவள்ளெமாடு திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.)
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வாகு $கந்த.05040.2
தூ நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) சூ( உைற மூதூ( $கந்த.05040.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உலாம் புrைச மாடு உற வந்தான். $கந்த.05040.4
ஆனது ஒ( காைலயின் அதைன ேநாக்குறCஇத் $கந்த.05041.1
தானவ( ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சில( தrப்பின்று ஓடிேய $கந்த.05041.2
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) அம் கடலிைனத்
தC(ந்து_வி.எச்.(தC(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வல்ைல ேபாய்ப் $கந்த.05041.3
பானுவின் பைகஞைனப் பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கூறுவா(. $கந்த.05041.4
மா இரும் தாைனகள் மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) சூழ்ந்திட $கந்த.05042.1
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அம( ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வரும் நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) நாடிேய $கந்த.05042.2
ேவெயன முந்தி இவண் ேமயினான் தைன $கந்த.05042.3
ஏயினன் குமரேவள் நிகழ்ச்சி ஈது என்றா(. $கந்த.05042.4
மற்று இைவ அவுண( ேகான் மதைல ேகட்டலும் $கந்த.05043.1

கற்ைற அம் கதி( மணிக் கடகக் ைகயிைன $கந்த.05043.2
எற்றினன் முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) தC உகச்
$கந்த.05043.3
ெசற்றெமாடு உயி(த்து இைவ ெசப்பல் ேமயினான். $கந்த.05043.4
இருந்திடும் பாலைன என்ெனாேட ெபார $கந்த.05044.1
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி( தூதைன வியன்
பதாதி ஆய்ப் $கந்த.05044.2
ப்ெராஉந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூதைரப் ேபா(க்
களத்தில் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கந்த.05044.3
துரந்திடு கின்றனன் ெதாைலந்து ேபாகேவ. $கந்த.05044.4
அந்தர வைரப்பினில் ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) எட்டினில் $கந்த.05045.1
வந்திடும் அளக்கrன் மற்ைற ேநமியில் $கந்த.05045.2
கந்தனும் ஒற்றனும் கணங்கள் யாவரும் $கந்த.05045.3
சிந்தின( ெவருவிேய திrயக் காண்பன் ஆல். $கந்த.05045.4
புன்ைமய( ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூத( ேசைனயும்
$கந்த.05046.1
வன்ைமயில்_ெப.(வன்ைமயில்_ெப.) தூதனும் மழைலப் பிள்ைளயும் $கந்த.05046.2
ெதான் மிடல் ஒருவிேய ெதாைலந்து ேபாகினும் $கந்த.05046.3
என் மன ெவகுளியும் ஏகல் பாலேதா. $கந்த.05046.4
விடுகிலன் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தைம ேமைல ஏழ் ெபரும் $கந்த.05047.1
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) திைச முழுவதும்
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசல்லினும் $கந்த.05047.2

புைடயது சுற்றிேய ேபாக்கு உறாது இவண் $கந்த.05047.3
ெகாடு வருகின்றனன் குறுகிப் பற்றிேய. $கந்த.05047.4
ேமவலில் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தைம ேமைல நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
ெபரும் $கந்த.05048.1
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) முன்பு உறக் காட்டி இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
இைடத் $கந்த.05048.2
ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.) தம்ெமாடும் சிைறயில் வட்டுவன்
C
$கந்த.05048.3
ஏவரும் எனது சீ( இைறஞ்சி ஏத்தேவ. $கந்த.05048.4
என்று இைவ பல பல இைசத்துச் சூ( மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) $கந்த.05049.1
கன்றிய மனத்ெதாடு கடிது ேசறலும் $கந்த.05049.2
துன்றிய அவுண( தம் ெதாறு முன் ேபாயின $கந்த.05049.3
ெபான் திகழ் வட மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) புதவு நCங்கிேய. $கந்த.05049.4
ஆனது ஒ( காைலயின்
அைடயும்_ெப.எச்.(அைட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பூத
ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) $கந்த.05050.1
ேசைனயின் ஆற்றலும் திறலும் கண் உறCஇத் $கந்த.05050.2
தானவ( கூறுவா( சம( கண்டு ஓடிய $கந்த.05050.3
வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) அன்றி இவ( வலிய( ேபாலும் ஆல். $கந்த.05050.4
என்னினும் இங்கு இவ( எம்ெமாேட ெபாரும் $கந்த.05051.1
வன்ைமயும் உைடயேரா வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் குன்று எலாம் $கந்த.05051.2
ெபான் மைல அதெனாடு ெபாருவேத யினும் $கந்த.05051.3

மின் மினி கதிrனும் விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வல்லேதா. $கந்த.05051.4
என்று இைவ ேபால்வன இைண இல் தானவ( $கந்த.05052.1
ஒன்று அல பல பல உைரத்து ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
$கந்த.05052.2
கன்றிய அழல் விழிக் கணத்தின் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ேந( $கந்த.05052.3
ெசன்றன( ெதழித்தன( சிைலத்த பல் இயம். $கந்த.05052.4
வயி(த்திடும் பூத(கள் மறலி என்று உலகு $கந்த.05053.1
அயி(த்திடும் அவுணைர ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அம்புவி $கந்த.05053.2
உயி(த் ெதாைக அைலத்தவ( உவ( ெகாேலா எனாச் $கந்த.05053.3
ெசயி(த்தன( இடித்தன( தCயின் ெவம்ைமயா(. $கந்த.05053.4
கைர அறு தானவ( தாமும் காய் கனல் $கந்த.05054.1
புைர தரு சூ( விழிப் பூத வரரும்
C
$கந்த.05054.2
ஒருவrன் ஒருவ( உடன்று ேசறலான் $கந்த.05054.3
இருவைக அனிகமும் இகலின் ஏற்றேவ. $கந்த.05054.4
தந்தியின் கரங்களில் தண்டம் ஈந்திடா $கந்த.05055.1
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி( ெதம் முைன மாய்ந்து
வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
உறச் $கந்த.05055.2
சிந்துதி எனும் குறி ெசப்பிப் பூத( ேமல் $கந்த.05055.3
உந்தின( மீ மிைச உலப்பு இல் தானவ(. $கந்த.05055.4
பைகத்திடும் பூத(கள் பலரும் நாடிேய $கந்த.05056.1

திைகத்து இைவ யாெவனச் சிந்தித்து ஐ உறத் $கந்த.05056.2
தைகத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) தாளைவ தைரயின் பால் படாது $கந்த.05056.3
உைகத்தன( பr எனும் ஓத ேவைலேய. $கந்த.05056.4
கா( இைடச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனக்
களிற்றினும் திைர $கந்த.05057.1
நC( இைடச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என நCடு
மாவினும் $கந்த.05057.2
ேபா( இைடச் ெசன்றன( புறத்துப் ேபாற்றிேய $கந்த.05057.3
ேத( இைடச் ெசன்றன( வைரயில்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என. $கந்த.05057.4
அடு கr நிைரயிைன ஆடல் மாக்கைளத் $கந்த.05058.1
தடெநடும் ேத(கைளத் தணப்பு இலா வைக $கந்த.05058.2
கடலிைன வைளந்திடும் கைரயதாம் எனப் $கந்த.05058.3
புைட தனில் சுற்றிேய புவியின் ஏகினா(. $கந்த.05058.4
அத்திறம் எதி(த்திடும் அவுண( பூத( ேமல் $கந்த.05059.1
முத்தைல ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட முசுண்டி ேதா மரம்_ெப.(மரம்_ெப.)
$கந்த.05059.2
சத்திெயாடு எழும் மழுத் தண்டேம முதல் $கந்த.05059.3
எத்திறப் பைடகளும் எடுத்து வசினா(.
C
$கந்த.05059.4
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) ெகாடு ெபரும் பைடக் கலங்கள் யாைவயும் $கந்த.05060.1
பரம் ெகாடு வசிய
C
பதக( உட்கிட $கந்த.05060.2
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ெகாடும் எழுக் ெகாடும் வைர ெகாடும் தமது $கந்த.05060.3

உரம் ெகாடும் வசின(
C
உைலவு இல் பூதேர. $கந்த.05060.4
ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேந(ந்து ெசருச் ெசயும்
எல்ைலயின் $கந்த.05061.1
இறந்த_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) தானவ( எண் இல(
ஆவிேபாய்த் $கந்த.05061.2
தறிந்த தாளும் தைலயும் கழலும் ஆய் $கந்த.05061.3
மறிந்த சாரதரும் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல்ைல ஆல். $கந்த.05061.4
மாண்ட சாரத( யாக்ைகயும் மண்_ெப.(மண்_ெப.) மிைச $கந்த.05062.1
வண்ட
C
தானவ( ெமய்களும் ெசம் களம் $கந்த.05062.2
யாண்டும் ஆகி இரும் கைர ேபால் உற $கந்த.05062.3
நCண்ட_ெப.எச்.(நCள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநமியின்
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட(.ஒரு.) ேசாr நC(. $கந்த.05062.4
விரவு பூத( ெவகுண்டு ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒன்னல( $கந்த.05063.1
இரதேமாடு இரதங்கைள ஏற்றினா( $கந்த.05063.2
கrகளால் கrயின் ெதாைக காதினா( $கந்த.05063.3
பrகேளாடு பrகைள ேமாதினா(. $கந்த.05063.4
ஆைள ஆள் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அட(த்தன(
ஆங்கு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) $கந்த.05064.1
ேதாைளேய தம் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெகாடு தாக்கினா( $கந்த.05064.2
தாளினால் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தம் தைல_ெப.(தைல_ெப.) சிந்தினா(
$கந்த.05064.3
ேகாள் அrத்ெதாைக மான் அடும் ெகாள்ைகயா(. $கந்த.05064.4

ஏற்ற சாரத( எற்றிடத் தானவ( $கந்த.05065.1
ஊற்றம் இன்றி உைடதலும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழிக் $கந்த.05065.2
காற்ெறாடு அங்கி கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்ன
காட்சியான் $கந்த.05065.3
ஆற்றல் ஆளன் அனலி கண்டான் அேரா. $கந்த.05065.4
ைகயின் ேமயின கா( முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ஒன்று தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
$கந்த.05066.1
ெமாய்யின் வாங்கி முரண் ெகழு நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒலி $கந்த.05066.2
ெசய்யேலாடும் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ெவருக்
ெகாளா $கந்த.05066.3
ஐய ேகா என்று அலக்கண் உற்றா( அேரா. $கந்த.05066.4
நாr ஆ(ப்பு நணுகலும் நால் பைட $கந்த.05067.1
மூr ஆ(ப்பு முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) இைட ஆ(ப்பு எனும் $கந்த.05067.2
ேபr ஆ(ப்பும் பிறங்கு ெபரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) $கந்த.05067.3
வாr ஆ(ப்பும் தம் வாய் மடிந்து இட்டேவ. $கந்த.05067.4
ெகாற்ற வில்லில் ெகாடும் கனல் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைண $கந்த.05068.1
முற்று மாrயின் முத்திறம் தூண்டலும் $கந்த.05068.2
ெசற்று பூத( தம் ெமாய்ம்பினுள் ெசன்றன $கந்த.05068.3
புற்றின் ஊடு புகுந்திடு பாந்தள் ேபால். $கந்த.05068.4
அங்கி மாப் பைட ஏவலும் அவ்வழிச் $கந்த.05069.1
சிங்கன் என்னும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெகழு சாரதன் $கந்த.05069.2
எங்கண் உய்தி இறந்தைன ஈண்டு எனாப் $கந்த.05069.3

ெபாங்கு சீற்றம் புகுந்தனன் புந்திேமல். $கந்த.05069.4
ேந( ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ(த்து
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தைக தCயவன் $கந்த.05070.1
ேத( ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ(க்கும்
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) பrச் ேசக்ைகயின் $கந்த.05070.2
பா( ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ(ப்பப் பரூஉத்
தடக் ைகதனில் $கந்த.05070.3
தா(_ெப.(தா(_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆ(த்திடும் தண்டினில் சாடினான். $கந்த.05070.4
சாடும் எல்ைலயில் சாரதி உந்திய $கந்த.05071.1
ஆடல் வாம் பr ஆவி உலந்திட $கந்த.05071.2
ஓடல் இன்றி இரதம் ஆங்கு உற்றது ஆல் $கந்த.05071.3
நCடுகின்ற நிைலப்படு ேத( என. $கந்த.05071.4
மாக்கள் உற்ற மடிவிைன ேநாக்கிேய $கந்த.05072.1
தCக் கனல் ெபயேரான் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) ேமல் ெகாளாத் $கந்த.05072.2
தாக்க_குைற.எச்.(தாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அணங்கு உறு தாழ்சிைல
வாங்கிேய $கந்த.05072.3
ஏக்கள் பூட்டி இது ஒன்று கூறுவான். $கந்த.05072.4
தடுக்க ஒணா இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சரம்
ெசாrந்து_வி.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உன் உயி( $கந்த.05073.1
படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.)
பா(த்திடத் ெதன் திைச $கந்த.05073.2
விடுக்கிேலன் எனின் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சமரத்து இைட $கந்த.05073.3

எடுக்கிேலன் சிைல யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) எனக் கூறினான். $கந்த.05073.4
சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) இவ்வாறு புகன்று ெதாைலவு இலா $கந்த.05074.1
வாளியான் மிைச அங்கியின் ேபrனான் $கந்த.05074.2
ேகாளியா( பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ஆம் எனக் கூற்று உறழ் $கந்த.05074.3
வாளி தூண்டி மைறத்தனன் ேமனிேய. $கந்த.05074.4
மைறயேவ உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) வாளிகள் தூண்டவும் $கந்த.05075.1
இைறயும் உன்னலன் இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) உற்று ஆழ்கிலன் $கந்த.05075.2
ெபாைறயிேனாடு ெபாருக்கு எனப் ேபாகியத் $கந்த.05075.3
தைறயின் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சயந்தன்
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ேதறினான். $கந்த.05075.4
நC( முகந்த_ெப.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
முகிலாம் எனத் $கந்த.05076.1
ேத( முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) தனில் தCயவன் ஏந்திய $கந்த.05076.2
கா( முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) தைனக் ைகக் ெகாடு வாங்கிேய $கந்த.05076.3
பா( முகத்துப் பைதப்பு உற வசலும்.
C
$கந்த.05076.4
வலக்ைகயால் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) கைத பற்றிேய
$கந்த.05077.1
சிைலக்ைக ஈ(த்திடும் சிங்கைனத் தCயினான் $கந்த.05077.2
தைலக்கண் ேமாதலும் தானவ( ஆ(த்தன( $கந்த.05077.3
கலக்கம் உற்றன( கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ேதவேர. $கந்த.05077.4

அடித்த தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) ஒடு அனலி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ைகத்தலம்
$கந்த.05078.1
பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்று ஒ( ெபரும் ைகயினால்
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) $கந்த.05078.2
தடித்த மா(பத் தடவைர சாய்ந்து உக $கந்த.05078.3
இடிப்பின் மும்ைம இைசத்திட எற்றினான். $கந்த.05078.4
எற்ற ெவய்யவன் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் துன்பு_ெப.(துன்பு_ெப.) உறச்
$கந்த.05079.1
ெசற்றம் மிக்கு எழும் சிங்கனும் ெசம்ைகயில் $கந்த.05079.2
பற்று தண்டத் ெதாடும் அப்பாதகைனச் $கந்த.05079.3
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
துணுக்கு உற ஆ(த்தனன். $கந்த.05079.4
மாறு இலாத அவுணைன வன் ைகயால் $கந்த.05080.1
சூைற ேபால அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சிங்கன் சுலவலும் $கந்த.05080.2
ஈறு இல் பித்தினிேல மருேவான் மிகத் $கந்த.05080.3
ேதறல் ஆ(ந்து எனத் ேதற்றம் இன்று ஆயினான். $கந்த.05080.4
ஆ( அழல் ெபய( அண்ணல் அறி ஒrஇச் $கந்த.05081.1
ேசாரும் எல்ைலயில் துண் என ஏறிய $கந்த.05081.2
ேதைர விட்டுத் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அrப் ேபrனான் $கந்த.05081.3
பாrன் எற்றப் பைதப்ெபாடு துஞ்சினான். $கந்த.05081.4
அண்டரும் திறலின் மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) அனலி அங்கு
இறந்த_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
$கந்த.05082.1

கண்டனன் கவலா உள்ளம் அழல் எனக் கறங்கு கண்ணான் $கந்த.05082.2
சண்டன் என்று உைரக்கும் ேபேரான் தடுப்ப அரும் பைடகள் தன்ைக $கந்த.05082.3
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) உயிைர இன்ேன குடிப்பனால் என்று ெசன்றான்.
$கந்த.05082.4
என்றது ஓ( மாற்றம் ேகளா எr விழித்து இடியின் நக்குப் $கந்த.05083.1
ெபான்றிய அனலி அங்ைகப்ேபா( ெகழு தண்டம் வாங்கிச் $கந்த.05083.2
ெசன்றனன் விைரவில் அன்னான் ேத(மிைசப்
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நCலக் $கந்த.05083.3
குன்று எனும் வயிரத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ேமல் புைடத்தனன் கூற்றம் உட்க.
$கந்த.05083.4
புைடத்தலும் உயி(த்து ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) ெபாம் எனப் ெபாருமல் எய்தித்
$கந்த.05084.1
தடப் ெபரும் ேதrல் வழும்_ெப.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
C
சண்டனும் தனது ெசம் ைக $கந்த.05084.2
எடுத்தது ஓ( தண்டம் தன்னால் எதி( புகும் சிங்கன் மா(பத்து $கந்த.05084.3
அடித்தனன் அவனும் தானும் ஆரஞ( உழந்து வழ்ந்தான்.
C
$கந்த.05084.4
அப்ெபாழுது அதைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அவுணrன் மாயன் என்ேபான் $கந்த.05085.1
குப்பு உறு தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேதேராடும் குறுகலும் பூத( தம்மின் $கந்த.05085.2
ஒப்பு இலா நCலன் ேந( ேபாய் ஓச்சினன் கைத ஒன்று அண்ணல் $கந்த.05085.3
முப்புரம் அதனில் தூண்டு மூrவான் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) என்ன. $கந்த.05085.4

ேபாந்தது ஓ( தண்ட மாயன் ெபாரு அகல் மா(பில்_ெப.(மா(பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
தாக்க_குைற.எச்.(தாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.05086.1
மாய்ந்தனன் ேபால நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மற்று
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பாணி $கந்த.05086.2
ஏந்து முத்தைல ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ஒன்ைற
எறிந்தனன்_வி.மு.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆகத்தில் $கந்த.05086.3
சாய்ந்தது குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) நCலன் தானும் அங்கு அயரா நின்றான்.
$கந்த.05086.4
சிறிது ேபாழ்து அதனில் ேதறித் திரள் மணிக் கடகம் ேச(த்த $கந்த.05087.1
எறுழ் வலித் தடக்ைக தன்னால் எதி(ந்தவன் உரத்தின் எற்ற $கந்த.05087.2
அைற கழல் மாயன் தானும் அணங்கு உற நCலன் என்ேபான் $கந்த.05087.3
கைற ெகழு நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) என்னக் கனன்று இது கருதிச் ெசய்வான்.
$கந்த.05087.4
மந்தரம் தழC இய_ெப.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதால்ைல வாசுகி
என்ன மாயன் $கந்த.05088.1
சுந்தரத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ெபான் ேதாைளத் துைணக்ைகயால்
ெதாட(ந்து_வி.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வக்கிக்
C
$கந்த.05088.2
கந்தரம் தன்னில் தCய கைற ெசறி எயிற்றில்
கவ்வி_வி.எச்.(கவ்வு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05088.3
முந்து உறு குருதிச் ெசந்நC( குடித்தனன் ெமாய்ம்பின் ஓடும். $கந்த.05088.4
ேசாrயது உண்டு நCலன் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.05089.1

ஆ( உயி( உண்டு ேபானான் அந்தகன் அைனய காைல_ெப.(காைல_ெப.)
$கந்த.05089.2
மூr வில் தடக்ைக மாயன் முடிந்தனன் சண்டன் சிங்கன் $கந்த.05089.3
ேபரஞ( உழந்ேதா( ேதறிப் பின்னும் ேபா( புrயல் உற்றா(. $கந்த.05089.4
கிட்டின( தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேத( மீ து
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) ஏந்திக்
கீ ழ் ேபாய் $கந்த.05090.1
ஒட்டின( ஒருவ( தம்மின் ஒருவ( ேமல் உடன்று
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05090.2
முட்டின( இரண்டு பாலின் முைற முைற ெபய(ந்தா( ெமாய்ம்பால் $கந்த.05090.3
வட்டு அைண திrந்து தண்டில் தாக்கினா( மாற்று கின்றா(. $கந்த.05090.4
இங்கு இது ேபாலப் பல் ேவறு இயற்ைகயில் கைதயின்
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேபா( $கந்த.05091.1
சிங்கனும் சண்டன் தானும் ெசய்தன( திrந்த ேவைலப் $கந்த.05091.2
ெபாங்கிய_ெப.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூத(
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ெபாருவரும் அவுணன் ெபான் ஆ( $கந்த.05091.3
அங்ைகயில் தண்டம் சிந்த அடித்தனன் அணிப் ெபான் தண்டால். $கந்த.05091.4
வயி(த்திடு தண்டம் அம் கண் வலி ெகழு சிங்கன்
ேமாத_குைற.எச்.(ேமாது_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.05092.1
அயி(த்ெதாைக ஆதேலாடும் ஆற்றல் ேச( அவுண( யாரும் $கந்த.05092.2
உயி(த்தன( என் ெகாலாம் என்று உன்னின( உரும் ஏறு என்னச் $கந்த.05092.3
ெசயி(த்தனன் சண்டன் என்னும் ெசருவலான் உைரக்கல் உற்றான். $கந்த.05092.4
தண்டம் ஒன்று இற்றது என்று தருக்கைல தம் ெபான் ேதாளாக் $கந்த.05093.1

ெகாண்டதும் அஃேத அன்ேறா கூற்றுவன்_ெப.(கூற்றுவன்_ெப.) நகரும் ேமைல
$கந்த.05093.2
அண்டமும் உைலயத் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
அட(த்தனன் உனக்கு இங்கு அஞ்ேசன் $கந்த.05093.3
மண்டு அம( புrதி என்னா வலிெகழு கரம்_ெப.(கரம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏற்றான். $கந்த.05093.4
ஏற்றனன் இகலும் ேவைல எrசினம் கடவிச் சிங்கன் $கந்த.05094.1
ஆற்றைலயாம் ெகால் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என்று ஆற்றைல அணி ெபான்
அண்டம் $கந்த.05094.2
ேபாற்றுக என்று உய்ப்ப அம் கண் புகா ெநறி புைடத்துக் ைகயால் $கந்த.05094.3
கூற்றனும் உட்க ஆ(த்தான் குரு மணித் திரள் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெகாட்டி.
$கந்த.05094.4
அந் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தைகேயான் ஆ(ப்ப அது ெபாறாது அழன்று
சிங்கன் $கந்த.05095.1
ெபான் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தண்டால் அன்னான் புயம்_ெப.(புயம்_ெப.)
இறப் புைடத்த ேலாடும் $கந்த.05095.2
கல் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதாளும் ஓ( சா( கதும் என முrயத் தண்டும்
$கந்த.05095.3
பல் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) துணியாய்ச் சிந்திப் படி மிைசக்
கிடந்தது_ெதா.ெப.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) அன்ேற. $கந்த.05095.4
புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) தள(ந்திடலும் சண்டன் ேபாவது கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) என்று
உன்னா $கந்த.05096.1
அய(ந்திலன் ஒசி ெபான் ேதாைள அம் ைகயின் இறுத்து வாங்கி $கந்த.05096.2
வயம் ெகழு தண்டில் பற்றி வட்டைண புrந்தான் வாேனா( $கந்த.05096.3

வியந்தன( இவேன ெகால்லாம் வரருள்
C
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
என்ேற.
$கந்த.05096.4
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) ெகழு புயப் ெபான் தண்டால் கா( ெகழு சண்டன்
காம(_ெப.(காம(_ெப.) $கந்த.05097.1
உரம் ெகழு உரத்தின் ேமாத_குைற.எச்.(ேமாது_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உரு ெகழு
மடங்கல் ேபேரான் $கந்த.05097.2
இரங்கிலன் உவன் ேபால் யானும் எற்றலன் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்னாச் $கந்த.05097.3
சரண் ெகாேட அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஆகத்
தடவைர அதைனச் சாய்த்தான். $கந்த.05097.4
கண்டகன் சாய்த ேலாடும் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) எடுத்து ஆ(த்து வாேனா(
$கந்த.05098.1
புண் தரும் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ெசம்கண் பூத நாயக நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
அன்ேறல் $கந்த.05098.2
சண்டைன உைதப்பா( யாேர தாழ்த்திடல் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஆவி $கந்த.05098.3
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் இைறயின் என்று
குைற இரந்து அைறயல் உற்றா(. $கந்த.05098.4
வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) உைரேகளா மறலிெயாடு இகல்
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண் $கந்த.05099.1
தானவன் இவேன என் தனி உயி( அடுகிற்பான் $கந்த.05099.2
ஈனம் அது உறு ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) இவெனாடு நுைம இன்ேற $கந்த.05099.3
ஊன் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) உயிேராடும் உண்குவன் அது காண(.
C $கந்த.05099.4
என்னலும் இகல் சிங்கன் எrகலுழ் விழியான் என் $கந்த.05100.1

முன் இனிது புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) கின்றாய் முடிகுைவ இனி என்னாக்
$கந்த.05100.2
ெகான்_ெப.(ெகான்_ெப.) நவில் தருைகயால் ெகாடிறு உைட தரம் ஓத $கந்த.05100.3
ஒன்னலன் அது ேபாழ்தின் ஒலி முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) என வழ்ந்தான்.
C
$கந்த.05100.4
ேபாழ் உறு பகுவாயில் ெபாலி தரும் எயிேறாடும் $கந்த.05101.1
வழ்
C உறு நைகயாலும் விr குருதியினாலும் $கந்த.05101.2
தாழ் உறு மதி தன்ைனத் தாரைக நிைர சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கந்த.05101.3
ஊழ் உற அம( ெசவ்வான் ஒத்தது அவ்வுழி அன்ேற. $கந்த.05101.4
சண்டனும் இறேலாடும் சமன் விட வருதூத( $கந்த.05102.1
அண்டல( ெவருவா முன் அலமரல் உறுகின்றா( $கந்த.05102.2
கண்டனன் அது சிங்கன் ைகயனது உயி( தன்ைனக் $கந்த.05102.3
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைணகுதி( என்னக்
குறுகின( அது ெகாண்டா(. $கந்த.05102.4
ஆனது ஒ( ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) பாரா அசமுகன் என
ஓதும் $கந்த.05103.1
மானவன் இைற நில் நில் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உனது
உயி( உண்பல் $கந்த.05103.2
ஏைனய( எனேவ நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) எண்ணைல எைன என்னாக்
$கந்த.05103.3
கான் நிமி( தரு ேத( ேமல் கடு விைசெயாடு ெசன்றான். $கந்த.05103.4

சிங்கனது எதி( ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசல்
உறழ் பகுவாயான் $கந்த.05104.1
அங்கு அணுகிடும் ேவைல அதி பல மது என்ேபான் $கந்த.05104.2
எங்கு இனி அகவாய் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இற்றைன இவண் என்னாப்
$கந்த.05104.3
ெபாங்கிய_ெப.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சினேமாடும் ெபாள் என
விைட புக்கான். $கந்த.05104.4
ெசம் தழல் புைர ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அசமுகன்
என்ேபான் $கந்த.05105.1
முந்து உற மது என்னும் ெமாய்ம்பினன் எதி( ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.)
$கந்த.05105.2
அந்தகெனாடு காலன் அம( புrதரேவ முன் $கந்த.05105.3
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி( எதி(
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) மானுவது எனலாம் ஆல். $கந்த.05105.4
அணுகின( இருேவாரும் அசமுகன் அது காைலக் $கந்த.05106.1
குண நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) சிைல ெகாள்ளக் குலவிய சிைல ெகாள்ளாக்
$கந்த.05106.2
கணிைகய(_ெப.(கணிைகய(_ெப.) மிளி( ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கண் கைட
நிலவியது என்ன $கந்த.05106.3
நுணுகிய நுதி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கேணான் கைண சிதறுற்றான்.
$கந்த.05106.4
முன்னது வரேலாடும் முகன் உறு ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஓரான் $கந்த.05107.1
துன்னுபு ெசறி ேபாழ்தும் துைண விழி இைமயாதான் $கந்த.05107.2

தன்னிைல இைறேயனும் தவி(கிலன் ஒருதாேன $கந்த.05107.3
அந்நிைல தனில் நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) அடுதிறல்
முயல் கின்றான். $கந்த.05107.4
பால் உற நிமி(கின்ற பழுமரம் அது பற்றா $கந்த.05108.1
ேமல் உறு சரம் வசான்
C
விடுகைண பட ெமய்யில் $கந்த.05108.2
சாலிைக என நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) தகுவன் அது
இரதத்தில் $கந்த.05108.3
கால் என விைச ெசன்ேற கரு முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) என ஆ(த்தான்.
$கந்த.05108.4
ஆ(த்தனன் அது ேகளா அசமுகன் அய(வு எய்தித் $கந்த.05109.1
ேத(த்தனில் நில மீ தில் சிைலெயாடு கைண சிந்தி $கந்த.05109.2
ேவ(த்தனன் வறிது உற்றான் விம்மினன் ெமலி தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
$கந்த.05109.3
பா(த்தனன் மது என் ேபான் இைவ இைவ பக(கின்றான். $கந்த.05109.4
வரனும்
C
அைல எஞ்சா ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சம( வலன் எய்தச் $கந்த.05110.1
சூரனும் அைல நின்ேற சூ( நிைல அது காணும் $கந்த.05110.2
தCரனும் அைல என்ேன ெசரு முயலுதி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) $கந்த.05110.3
ஆருயி( ெகாடு ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்று அவனியின்
மிைச ேபானான். $கந்த.05110.4
பா( இடன் நிலன்_ெப.(நிலன்_ெப.) ேமவப் பக( அசமுகன் என்னும் $கந்த.05111.1
ேப( உைடயவன் ெவள்கிப் ெபருமிதம் இலன் ஆகிப் $கந்த.05111.2

ேபா( இைட ெவருவு உற்ேறன் என ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புைர உற்ேறன்
$கந்த.05111.3
ஆ( இைட இது தC(வன் என அலமருகின்றான். $கந்த.05111.4
ஆயிைட அவுணன் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அம( புrகிலன் ஆகிப் $கந்த.05112.1
ேபாயினன் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அந்ேதா ெபான்றுதல் இனிது என்னாத்
$கந்த.05112.2
காயெமாடு உளம் ஆனக் கனல் சுட மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ேவவத் $கந்த.05112.3
தC என ெவகுள் உற்றான் ெசரு முயல் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெபற்றான்.
$கந்த.05112.4
ஒல்ைலயின் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ஏகி உழி தனி ெதாடரா
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) $கந்த.05113.1
ெகால்லுவன் இனி யாண்டுக் குறுகினும் அகலாேத $கந்த.05113.2
நில்லு நில்லு என வாரா நCல்_ெப.அ.(நCலம்_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.)
முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) என்னச் $கந்த.05113.3
ெசல் உறழ் பகுவாயால் திைச ெசவிடு உற ஆ(த்தான். $கந்த.05113.4
அற்றம் இல் மது என்ேபான் அசமுகன் உைர ேகளாக் $கந்த.05114.1
கற்றதும் உள ெகால்ேலா கழறிைன சிலவரம்
C
$கந்த.05114.2
ெபற்றிைல எைன நாடிப் ெபயருதல் பிைழேயனும் $கந்த.05114.3
உற்றைன இைச எற்ேகா( உறுபழி தருகின்றாய். $கந்த.05114.4
என்று இது புகல்கின்ேறான் எதி( உற இகலிப் ேபாய்ப் $கந்த.05115.1
ெபான்திகழ் சிைல ேகாலிப் ெபாறி உமிழ் பிைறவாளி $கந்த.05115.2
ஒன்று அல பல உய்ப்ப உருெகழு சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) எய்தி $கந்த.05115.3

நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.பன்.) அைவ
யாவும் ெநடியைக ெகாடுவசி.
C $கந்த.05115.4
ைவத்தைலப் பகழிேமல் விடுப்ப மாமது $கந்த.05116.1
எய்த்திலன் இைறயும் என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எண்ணலன் $கந்த.05116.2
முத்தைலக் கழுவயின் முசலம் ஆதி ஆம் $கந்த.05116.3
ைகத்தலப் பைட எலாம் சிதறும் காைலேய. $கந்த.05116.4
சாரதன் ெமய் உறத் தள(ந்து தானவன் $கந்த.05117.1
ேதrைன விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெசம் ைகயால் எடா $கந்த.05117.2
வாrதி ேமல் ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விடுப்ப வஞ்சகன்
$கந்த.05117.3
பாrைட ஒல்ைலயில் பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேமயினான். $கந்த.05117.4
குப்புறு கின்றவன் கூளி ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) முன் $கந்த.05118.1
ெவப்ப ெமாடு அணுகு உறா வங்கு_ஏவ.(வ
C
ங்கு_வி.)
C
ேதாளினால் $கந்த.05118.2
துப்பு உறு மற்ெறாழில் ெதாடங்க வானகத்து $கந்த.05118.3
அப்புறம் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அடி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓச்சினான். $கந்த.05118.4
ெவய்து என இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) மீ ண்டும் பூதன் முன் $கந்த.05119.1
எய்தினன் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) உரத்து இடியின் எற்றிேய $கந்த.05119.2

ைவதனன் ேபாயினன் மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மற்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கந்த.05119.3
ைகதவம் நிைனந்தனன் ககனம் புக்கு உளான். $கந்த.05119.4
வரந்தனில் ெபற்றேதா( மாயன் ேநமிையக் $கந்த.05120.1
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) தனில் எடுத்தனன் கருத்தில் அ(ச்சைன $கந்த.05120.2
புrந்தனன் ெதாழுதனன் ேபாற்றிப் பூதன்ேமல் $கந்த.05120.3
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற விடுத்தனன் விளியும்
தன்ைமயான். $கந்த.05120.4
மாசு உறும் அசமுகன் மதுவின் ஆகேமல் $கந்த.05121.1
பாசனம் வியப்ப மால் பrதி உய்த்தலும் $கந்த.05121.2
காசினி அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ெவறும்_ெப.அ.(ெவறும்_ெப.அ.) கரத்தன்
ஆதலின் $கந்த.05121.3
வசிய
C
அப்பைட ெவகுண்டு மீ ண்டேத. $கந்த.05121.4
கைணயிருள் உருவிைனக் கனலி
ேச(ந்து_வி.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என $கந்த.05122.1
முைன ெகழும் அசமுகன் முடிைய அட்டதால் $கந்த.05122.2
தனது ைக ேநமி தன்னால் உறாதது ஓ( $கந்த.05122.3
விைன இைல என்பது ெமய்ைம_ெப.(ெமய்ைம_ெப.) ேபாலும் ஆல். $கந்த.05122.4
உலந்தனன் அசமுகன் உருமு வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
என $கந்த.05123.1
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) தனில் வழ்தலும்
C
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தானவ( $கந்த.05123.2
புலந்தன( ஆழி மால் பைடயில் ேபாயது $கந்த.05123.3

ெதாைலந்தது இன்று அமர( எனா அமர( துள்ளேவ. $கந்த.05123.4
சாற்றிய அவுண( தம் தைலவ( ஏைனய( $கந்த.05124.1
நால் திறப் பைடெயாடு நடந்து தம் உளம் $கந்த.05124.2
சீற்றம் அது ஆகிேய ெசரு விைளத்தலும் $கந்த.05124.3
ஏற்று எதி( சாரத( இrந்து ேபாயினா(. $கந்த.05124.4
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) ெகாள் தானவ( ெவகுண்டு ேபா( ெசயப் $கந்த.05125.1
பற்று அல( ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பா( இடத்தவ(
$கந்த.05125.2
இற்றன( வன்ைமைய இrந்து ேபாயினா( $கந்த.05125.3
மற்று அது கண்டனன் வலிய தண்டகன். $கந்த.05125.4
ஏற்றம் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இலக்க வில்
வரருள்
C
$கந்த.05126.1
சாற்று ேபrைசத் தண்டகப் ேபrனான் $கந்த.05126.2
கூற்ைற ேந(வது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிைல ேகாட்டிேய $கந்த.05126.3
மாற்றலா( மிைச வாளிகள் தூவினான். $கந்த.05126.4
மின்னு நாr வியன் சிைலேய சிைல $கந்த.05127.1
துன்னு நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒலி சூ( உரு ேமற்று ஒலி $கந்த.05127.2
ெபான்னின் வாளி மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபாழிந்திட்டதான் $கந்த.05127.3
மன்னு தண்டக மாப் ெபரும் ெகாண்டேல. $கந்த.05127.4
தட்டின் ெமாய்ம்பு உைடத் தண்டக ேமைலேயான் $கந்த.05128.1
விட்ட வாளிகள் ெவய்யவ( தாைனயுள் $கந்த.05128.2

பட்ட காைலப் பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு ேசாr நC(
$கந்த.05128.3
மட்டு இலாத குடிைஞயின் வந்தேத. $கந்த.05128.4
இரதம் இற்றன எண் இல வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ஆ( $கந்த.05129.1
பrகள் பட்டன பல பல மா மதக் $கந்த.05129.2
கrகள் பட்ட கணிப்பு இல எண் இலா $கந்த.05129.3
அrகள் ேந( அவுணப் பைட பட்டேத. $கந்த.05129.4
இந்தவாறு இவ( பட்டிட ஏைனேயா( $கந்த.05130.1
ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம் உயி( காப்ப நுதலிேய
$கந்த.05130.2
சிந்திேய எண் திைசயினும் பாrனும் $கந்த.05130.3
அந்தரத்தினும் ஆய் இrந்து ஓடினா(. $கந்த.05130.4
தண்டா அவுணப் பைட இவ்வைக சாய்ந் வாறும் $கந்த.05131.1
எண் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) மள்ள( பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) அம் கண்
இறந்த_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) வாறும் $கந்த.05131.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) தாழ் கதிைரச் சிைற
பூட்டிய_ெப.எச்.(பூட்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரC வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
$கந்த.05131.3
கண்டான் ெவகுண்டான் நைகத்து ஒன்று கழறுகின்றான். $கந்த.05131.4
மட்டா( ெதrயல் மகவான் முதல் வான்_ெப.(வான்_ெப.) உேளா(கள் $கந்த.05132.1
எட்டாத ேசணில் ெதாைலவு எய்தி இrந்து
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.05132.2

வட்டு ஆடல் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நமரங்களின்
ஆவி மாண்டு $கந்த.05132.3
பட்டா( ெகால் ஈசன் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ஏவு பைடகள் தம் ஆல். $கந்த.05132.4
எல்லா( கதிைரச் சிைற பூட்டிய_ெப.எச்.(பூட்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
யானும் நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $கந்த.05133.1
ஒல்லா(கள் ஆற்றல் உளராய் அடும் ஊற்றம் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ஆல்
$கந்த.05133.2
ெகால்லாது சீற்றம் இலதாய் இகல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறாேதல் $கந்த.05133.3
ெவல்லாது ெகால்ேலா அrதன்ைனயும் ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) எல்லாம்.
$கந்த.05133.4
வாரா(_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ(_பட(.பன்.) கழல் கால் அமரா( அட
மாய்ந்த ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $கந்த.05134.1
ஈ( ஆயிரத்தின் மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அல்லைத
எஞ்சு உறாது ஆல் $கந்த.05134.2
ேபராமல் என் பாங்கrன் நிற்பன ேபசில் ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.)
$கந்த.05134.3
ஓ( ஆயிரேம இrகின்றது ஒழிந்தது எல்லாம். $கந்த.05134.4
ஒன்ேற வrவில் ஒருேவன் பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒன்னலா( ேமல் $கந்த.05135.1
ெசன்ேற அடல் ெசய்திலன் முன்னம் என் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.05135.2
ெகான்ேறன் இயாேன ெபார
விட்டனன்_வி.மு.(விடு_வி.+ட்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பத(.ஒரு.) கூைழ
தன்னின் $கந்த.05135.3

நின்ேறன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) இஃது ஓ(
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) என்று நிைனத்திேலன் ஆல். $கந்த.05135.4
தCரும்_ெப.எச்.(தC(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசயைல
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆவது என் ெசன்றி
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $கந்த.05136.1
ஓ( ஒன்று கன்னல் முடிகின்ற முன் ஒன்னலா( தம் $கந்த.05136.2
ேப( இன்று எனேவ அடுேவன் அது ெபற்றிேலன் ஆல் $கந்த.05136.3
சூரன் குமரன் அலன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) எனச் சூள்_ெப.(சூள்_ெப.)
ெமாழிந்தான். $கந்த.05136.4
பானுப் பைகவன் இைவ கூறிப் பrதி மான்ேத( $கந்த.05137.1
மானக் கடுங்ேகால் வலவன் மரபில் கடாவச் $கந்த.05137.2
ேசைனக் கடலின் உடன் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெசம் ைக தன்னில் $கந்த.05137.3
கூனல் சிைலையப் புருவத்தின் ஒடும் குனித்தான். $கந்த.05137.4
ேம தக்க தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ைகச் சிைலவாங்கி
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெவள்ளி
$கந்த.05138.1
ேசாதிக்கு இைறயாய் உறும் எல்ைலயில் சூல் ெகாள் ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.)
$கந்த.05138.2
மூதக்க பாrல் ெசாrந்து_வி.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ன
முனிந்து ேநரும் $கந்த.05138.3
பூதப் பைட ேமல் சரமாr ெபாழிதல் உற்றான். $கந்த.05138.4
ெபாழிகின்ற காைலத் திறன் ேமதகு பூத( ேநாக்கிக் $கந்த.05139.1
குழிகின்ற கண்ணின் அழல் காலக் குலா சலங்கள் $கந்த.05139.2

ஒழிகின்ற ெவற்பு முழுதும் பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒல்ைல வசி
C $கந்த.05139.3
அழிகின்ற காலத்து உரும் ஏெறன ஆ(த்து நின்றா(. $கந்த.05139.4
என்றின் பைகஞன் தைனப் பூத(கள் யாரும்
வசும்_ெப.எச்.(வ
C
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
C
$கந்த.05140.1
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) பலவும் புைடசுற்றக் குறித்து
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05140.2
ஒன்று அங்கு அதனுக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேகாடி ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
ேகாலது ஆகத் $கந்த.05140.3
துன்றும் படிேய முைற தூண்டித் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) ெசய்திட்டான்.
$கந்த.05140.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஊது பூம் தாரவன் வாளியின் மாய்ந்த
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) $கந்த.05141.1
நுண் தூளி ஆகியது வான்_ெப.(வான்_ெப.) இைட ெநாய்தின் ஏகி $கந்த.05141.2
விண்டூ(கள் ேதாறும் ெசறிகின்றவ( ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ேதாயக் $கந்த.05141.3
கண்டு ஊதி ஆற்றாதவ( விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைடக் கங்ைக புக்கா(.
$கந்த.05141.4
ேதவுத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேத( ஒருவன் ெசரு எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
முற்றும் $கந்த.05142.1
ேமவிக் கறங்கில் திrவான் தனி வில்ைல வாங்கிக் $கந்த.05142.2
ேகாைவத் ெதாைட ஒன்றினில் ஆயிர ேகாடி வாளி $கந்த.05142.3
தூவிக் கணத்தின் ெதாைக முற்றும் ெதாைலவு ெசய்தான். $கந்த.05142.4
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) கால நCவி மிள(கின்ற நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) ெநய்
ேதாய்ந்த_ெப.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.05143.1

மின் கால் அதனின் விைரகின்ற ெசம்தCயின்
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) $கந்த.05143.2
முன் காலுகின்ற சுட( உள்ளன மூன்று கண்ண $கந்த.05143.3
வன் காலன் அஞ்ச அட வல்லன வஞ்சன் வாளி. $கந்த.05143.4
ேதாைளத் துணிக்கும் கரத்ேதாடு துணிக்கும் மா(ைபத் $கந்த.05144.1
தாைளத் துணிக்கும் எr குஞ்சித் தைல_ெப.(தைல_ெப.) துணிக்கும் $கந்த.05144.2
வாைளத் துணிக்கும் அணி ெமய் வயப் பூத( வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.)
$கந்த.05144.3
நாைளத் துணிக்கும் அசுரன் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) நாம ெவங்ேகால். $கந்த.05144.4
சூரற்கு இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) வாளி துணித்து வச
C
$கந்த.05145.1
வரத்தின்
C
மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) கணத்தின் தைல_ெப.(தைல_ெப.)
வழும்_ெப.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
C
முன்ன(ச் $கந்த.05145.2
சீ( உற்ற ேசாrப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சிந்துவ தCய(
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.05145.3
பாைரப் புனிதம் ெசயும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) பைடத்தது அன்ேற.
$கந்த.05145.4
ெபான் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலங்கும் கைண
தள்ளலும் பூத( ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $கந்த.05146.1
மின் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) எழச் ேசாrயு மீ து
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.05146.2
என் ெசன்றைன ஆம் குமரன் பைட ஏகல் என்னாப் $கந்த.05146.3

பின் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பற்றித் தருவான்
ெதாட( ெபற்றி ேபாலும். $கந்த.05146.4
எய்யும் ெதாழிலுக்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ேமலவ( யாவ( எங்கள்
$கந்த.05147.1
ஐயன் பைட ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூத( தம் ஆற்றல்
ெமாய்ம்பும் $கந்த.05147.2
ைகயும் வைரயும் சிரமும் கழல் காலும் மா(பும் $கந்த.05147.3
ஒய் என்று அறுக்கும் அவுணன்
விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒன்று ஒ( வாளி.
$கந்த.05147.4
வாேனா( ெதாைகையச் சிைற இட்டவன் மற்று இவ்வாறு $கந்த.05148.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஓ( சிைலயின் வலியால் அடத் தாவில் பூத(
$கந்த.05148.2
ஆேனா( அளப்பு இல்லவ( மாய்ந்திட ஆற்றல் இல்லா $கந்த.05148.3
ஏேனா(கள் யாரும் உைடவா( இைவ எண்ணல் உற்றா(. $கந்த.05148.4
மின்னும் புக(_ெப.(புக(_ெப.) ேவலவன் அங்கு உளன் வரவாகு
C
$கந்த.05149.1
பின் நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.பன்.) ஈது
உணரான் பிற(_ெப.(பிற(_ெப.) ஆரும் அற்ேற $கந்த.05149.2
முன் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நம்ைம_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) அட்டிடும்
ெமாய்ம்பு இேலம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $கந்த.05149.3
என் இங்கு நிற்பது எனப் பூத( இrந்து ேபானா(. $கந்த.05149.4
இrகின்ற பூத( எவரும் பைடக்கு ஈற்றின்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.05150.1

வrகின்ற தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தா(_ெப.(தா(_ெப.) அடல் ெமாய்ம்பு உைட
வள்ளல் பாங்க(ப் $கந்த.05150.2
பrகின்ற ெநஞ்சத்ெதாடு ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பான்ைம யாவும் $கந்த.05150.3
ெதrகின்றனன் உக்கிரன் என்பது ஒ( ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ேவந்தன்.
$கந்த.05150.4
கண்டு உக்கிரன் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூதன் கனன்று
ெசம் கண் $கந்த.05151.1
விண்டில் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) நிவப்பு உற்று விளங்கு ெபான்னம் $கந்த.05151.2
தண்டப் பைட ஒன்றிைன அம் ைகயில் தாங்கி ஏகி $கந்த.05151.3
அண்டத்தவ(கள் புகழத் தனி ஆ(த்து ேந(ந்தான். $கந்த.05151.4
ெசற்றத்துடன் உக்கிரன் ேந(புகு ெசய்ைக தன்ைனக் $கந்த.05152.1
கற்ைறக் கதிைர தைள இட்டவன் கண்டு தன்ைகக் $கந்த.05152.2
ெகாற்றச் சிைலையக் குனித்து ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேகாடி வாளி
$கந்த.05152.3
முற்றத் துரந்ேத அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) யாக்ைகைய மூடி ஆ(த்தான்.
$கந்த.05152.4
ைமக்கின்ற ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பூதைன வஞ்சன்
வாளி $கந்த.05153.1
ைதக்கின்று இல வான்_ெப.(வான்_ெப.) உதி மாய்ந்து தள(ந்து
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
C
$கந்த.05153.2
ெமய்க்கின்ற இன்பும் அறனும் விைளயாது வாளா $கந்த.05153.3
ெபாய்க் கின்றவன் ைகப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) வல்ைலயில் ேபாவேத
ேபால். $கந்த.05153.4

விடுகின்ற வாளி பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) இன்று அயல் வழ்தேலாடும்
C
$கந்த.05154.1
படுகின்ற தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) அது கண்டனன் பானுேகாபன் $கந்த.05154.2
அடுகின்றது எவ்வாறு இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) தன்ைன என்று அம்கண்
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) $கந்த.05154.3
ெதாடுகின்றது ஆங்கு ஓ( எழுவத்ைதச் சுழற்றி விட்டான். $கந்த.05154.4
தCயன் முசலந்தைன உக்கிரன் ெசம்ைக தாங்கும் $கந்த.05155.1
ஆய் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) கைதயால் சிைதத்ேத
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ேதைர அண்மிப் $கந்த.05155.2
பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பrையப் புைடத்து
ஒல்ைலயில் பாrன் வட்ட
C
$கந்த.05155.3
ேவய் என்று பல்கால் இகழ்ந்து ஆ(த்தன( யாரும் வாேனா(. $கந்த.05155.4
புரவித் ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.) விளிவாகப் ெபாருவின்
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கந்த.05156.1
எrயில் கனன்று புைட ஓ( இரதத்தின் வாவி $கந்த.05156.2
வrவில் குனித்துக் கிரன் ஏந்தும் வலிய தண்டம் $கந்த.05156.3
முr உற்றிடேவ ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நூறு ெமாட்டு அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.)
ெதாட்டான். $கந்த.05156.4
நூறு ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கைணயால் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
தண்டம் நுண்டூளது ஆகச் $கந்த.05157.1
சீறும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) உக்கிரன் ைகக்ெகாடு தCயன்
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கந்த.05157.2
வறும்
C
பrதி பதத்தின் துைண ேமயது அன்ேற. $கந்த.05157.4

துன்னான் மதைல வருகின்றது சூரன்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05158.1
முன் நாளின் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நைமப் பற்ற
முயன்று_வி.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளான் ெகால்
$கந்த.05158.2
அன்னான் புண(ப்ைப உணேரன் அணித்து
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இன்னம் $கந்த.05158.3
என்ன ஆவேதா என்று உளத்து உன்னி இrந்து ேபானான். $கந்த.05158.4
ேதேராடு ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அசுரன்
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ேசணின்
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05159.1
பாேராடு ேச(வான் வருகின்ற பrசு ேநாக்கில் $கந்த.05159.2
காேராடு வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) உற்றுழிக்
காம(_ெப.(காம(_ெப.) தாருத் $கந்த.05159.3
தூேராடு சாய்ந்து மறிகின்றது ஒ( ேதாற்றம் ஒக்கும். $கந்த.05159.4
வழுகின்ற
C
ேத( ஒருவிேய ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதி(ப் பைகஞன்
$கந்த.05160.1
தாழும் ெமய்யுைட உக்கிரன் தன்ைன
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணுகி $கந்த.05160.2
மாைழ ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ைகயால் எற்றிேய எடுத்து வான்_ெப.(வான்_ெப.)
உலேகா( $கந்த.05160.3
ஏைழயும் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அப்புறம் ெசன்றிட
எறிந்தான். $கந்த.05160.4

எறியும் ெவய்யவன் ேவறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ேதrன்_ெப.(ேத(_ெப.+இன்_இட.ேவ.) ேமல்_ெசா.உரு.(ேமல்_ெசா.உரு.) ஏறி
$கந்த.05161.1
ெவறி ெகாள் பங்கயத்து அண்ணலா( விதித்து முன்
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.05161.2
ெசறியும் மூவிைல இருதைல ேவலிைனச் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) ேபாய்
$கந்த.05161.3
மறியும் உக்கிரன் எதி(புக விடுத்தனன் மன்ேனா. $கந்த.05161.4
விடுத்த ெதய்வ ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) உக்கிரன் மருமத்ைத விட(_ெப.(விட(_ெப.)
ேபால் $கந்த.05162.1
படுத்திேய புகுந்து அப்புறம் ேபாந்திடப் பாrன் $கந்த.05162.2
அடுத்து மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) சிறிது அய(வு உற்றனன் அது
கண்டு $கந்த.05162.3
எடுத்த குன்ெறாடும் தண்டி என்று உைரப்பவன் எதி(ந்தான். $கந்த.05162.4
தண்டி ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாrடன் தனது ைகத்
தலத்தின் $கந்த.05163.1
மிண்டு கின்றது ஓ( அடுக்கைல அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) மிைச வசக்
C
$கந்த.05163.2
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வா(சிைல வாங்கி
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கைண ேகாத்துக் $கந்த.05163.3
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துண்டம் அது ஆக்கினன்
அதைன ஓ( கணத்தில். $கந்த.05163.4
ெவற்பு நுண்டுகள் ஆதலும் விண்_ெப.(விண்_ெப.) உற
நிமி(ந்து_வி.எச்.(நிமி(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05164.1

கற்பகம் புைர மரா மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ஒன்றிைனக் கைளந்து $கந்த.05164.2
வற்பு உறும் கரம்தனில் எடுத்து அவுண( ேகான் மணித்ேத( $கந்த.05164.3
முன் புகுந்திடும் பrசுகைளப் புைடத்தனன் ெமாய்ம்பால். $கந்த.05164.4
ெமாய்ம்பினில் புைடத்து இடுதலும் கவனமா முழுதும் $கந்த.05165.1
அம் புவித் தைல_ெப.(தைல_ெப.) மறிந்தன அதற்கு முன் அவுணன் $கந்த.05165.2
ைபம் ெபான் முத்தைலப் பல பதினாயிரம் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) $கந்த.05165.3
ெசம் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெகாளத் தண்டி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெநற்றியுள்
ெசறித்தான். $கந்த.05165.4
ெசறித்த காைலயின் ெமலிந்தனன் தண்டியச் ெசய்ைக $கந்த.05166.1
குறித்து ேநாக்கிேய பினாகி ஆம் பூதன் ஓ( குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) $கந்த.05166.2
பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வசுவான்
C
முயறலும்
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) $கந்த.05166.3
நிறத்தின் மூழ்குமாறு எய்தனன் அைனயனும் நின்றான். $கந்த.05166.4
குன்று ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைகப் பினாகியும்
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) வலி குைறந்து $கந்த.05167.1
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ஏைனய பூதரும் ேந(ந்து $கந்த.05167.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வற்று
C
வற்று
C
அமrைனச்
சில ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) இயற்றி $கந்த.05167.3
ஒன்று தCம்_ெப.அ.(தCம்_ெப.அ.) கதி(ப் பைகஞனுக்கு ஆற்றல( உைடந்தா(.
$கந்த.05167.4
எண்டரும் கணத் தைலவ(கள் ெதாைலதலும் இதைனக் $கந்த.05168.1

கண்டு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) திருகிேய எதி(ந்தன(
கபாலி $கந்த.05168.2
அண்ட ேலாசனன் நிரஞ்சனன் உருத்திரன் அகண்டன் $கந்த.05168.3
தண்டகன் முதல் இலக்கம் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பைடத் தைலவ(. $கந்த.05168.4
மிடல் பைடத்திடும் இலக்கம் ஆம் வரரும்
C
விரவித் $கந்த.05169.1
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) அணிப் ெபரும் ேதெராடும் அவுணன் முன் சா(ந்து
$கந்த.05169.2
சுட( உைடக் கடகம் கிள( ெசம் ைகயில் துன்னும் $கந்த.05169.3
ெகாடு மரத்திைனக் குனித்தன( நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒலி ெகாண்டா(.
$கந்த.05169.4
கவடு பட்டிடும் ஈ( இரு மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) உைடக் ககுபக் $கந்த.05170.1
குவடு பட்டைத உைரப்பது என் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கrக்
ெகாம்பால்_ெப.(ெகாம்பு_ெப.+ஆல்_கரு.ேவ.) $கந்த.05170.2
சுவடு பட்டிடும் ேமருவும் சலித்தது துளங்கிச் $கந்த.05170.3
ெசவிடு பட்டன வானமும் ைவயமும் திைசயும். $கந்த.05170.4
பானு ேகாபன் மற்று அது கண்டு சிறு நைக
பைடத்து_வி.எச்.(பைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05171.1
மான ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைல ஒன்றிைனத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
ெகாடு வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05171.2
ேமல் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) திகழ் அண்டங்கள் யாைவயும் ெவருவத் $கந்த.05171.3
ேதனின் வழ்ச்சிைய
C
மைலந்திடும் குணத்து ஒலி ெசய்தான். $கந்த.05171.4
உலகத்தின் ேமல் படு ெமாய்ம்பு உைட இலக்கரும் ஒருங்ேக $கந்த.05172.1

வலத்தில் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைல இடத்தினில் வடிக்கைண ெதாடுத்து
$கந்த.05172.2
நிலத்தில்_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கா( ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சிதறிய ெநறி ேபால் $கந்த.05172.3
புலத்தியன் முைறப் ேபரன் ேமல் தைலத்தைல ெபாழிந்தா(. $கந்த.05172.4
ெதாடைல_ெப.(ெதாடைல_ெப.) அம் புயத்து இலக்கம் ஆம் ெபாருநரும் ெதாடுத்து
$கந்த.05173.1
விடு_ஏவ.(விடு_வி.) சரத் ெதாைக அவுணன் ேமல் வற்று
C
வற்று
C
ஏகல் $கந்த.05173.2
ெநடிய ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைரப் ேபrயாறு எண்ணில
நிரந்து_வி.எச்.(நிர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05173.3
புடவி ெகாண்டது ஓ( அளக்க( ேமல் ேபாவன ேபாலும். $கந்த.05173.4
இலக்க( விட்டிடும் சரம் எலாம் அவுண(கள் எவரும் $கந்த.05174.1
கலக்கம் உற்றிட வருதலும் சூ( மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) கண்ேட $கந்த.05174.2
ெகாைலக் ெகாடும் சிைல
வைளத்து_வி.எச்.(வைள_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அதில்
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேகாடி $கந்த.05174.3
விலக்கு அரும் கைண ெதாடுத்து அைவ அறுத்தனன் விைரவில். $கந்த.05174.4
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்றும் ஓ( ஆயிர ேகாடி
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) அதைனச் $கந்த.05175.1
ெசறுத்து விட்டிட அறுமுகன் பrசன(
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05175.2
விறற் கடும் கைண ஆங்கு அதற்கு எழுைமயால்
விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05175.3

மறித்து மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இடு வித்தன(
அவுண( ேகான் வாளி. $கந்த.05175.4
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) திறம்பிய சூ(மகன் வாளிகள் அைனத்தும் $கந்த.05176.1
முறிந்து மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மிைச
உற்றன மூழங்கிச் $கந்த.05176.2
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா முகில்_ெப.(முகில்_ெப.)
உயி(த்திடும் சீகரம்
ெசல்லா_எதி(.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.05176.3
ெதறித்து கால் ெபார வந்துழி மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாம் இயல் ேபால். $கந்த.05176.4
ெசம் கதி(ப் பைக சீறிேய ெசயி( இலா வயிரத் $கந்த.05177.1
துங்க ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைண அபrத மிைச மிைச துரந்து $கந்த.05177.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண் வர(கள்
C
ெசலுத்திய சரம் எலாம் விலக்கி
$கந்த.05177.3
அம்ைகயில் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கா(முகம்
இலக்கமும் அறுத்தான். $கந்த.05177.4
பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கா(முகம் அற்றுழி மானவ(
ெபய(த்தும் $கந்த.05178.1
தடத்த ேத( இைட இருந்திடும் ேசமம் ஆம் தனுக்கள் $கந்த.05178.2
எடுத்து வாங்கிேய சரம் துரந்து இரவி அம் பைகவன் $கந்த.05178.3
ெதாடுத்து ேமல் விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கைணகள் இைட இைட துணித்தா(. $கந்த.05178.4
சூரன் மா மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ெதாடும் சரம் துணித்த பின் தூண்டும் $கந்த.05179.1

ேதrல் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) பrயின் நூறு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
ெதழித்துக் $கந்த.05179.2
கா( உலா வரு பதாைகயில் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கடவி $கந்த.05179.3
ஊரும் வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) ேச( வலவன் ேமல் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
உய்த்தா(. $கந்த.05179.4
வைச இல் வர(கள்
C
இவ்வைக விடுத்தலும் மனத்தில் $கந்த.05180.1
பைச இல் சூ( மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) இரதமும் பrகளும் பாகும் $கந்த.05180.2
அசனி ெகாண்டது ஓ( துவசமும் அற்றன அதன் பின் $கந்த.05180.3
விைசயில் ேவறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேத( இைடப் பாய்ந்தனன் ெவகுண்டு.
$கந்த.05180.4
ைவயம் ேமல் ெசலும் அவுண(ேகான் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) சிைல வணக்கிச்
$கந்த.05181.1
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கூ(ங்கைண நூறு நூறு
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெசலுத்தி $கந்த.05181.2
ஐயன் விட்டு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ேதெராடு சிைலகைள
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05181.3
ெமய் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெதாறும் அழுத்தினன் எண் இலா விசிகம்.
$கந்த.05181.4
பrதி மாற்றலன் பகழிகள் ெமய் எலாம் பட்டுக் $கந்த.05182.1
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ேசா(தலும் இலக்கரும் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
வலி குைறந்து $கந்த.05182.2
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) உழந்து ஆற்றல( ஆகிேய
பின்ன(ப் $கந்த.05182.3

ெபாரு திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) தைன நிைனந்தில( உைடந்து பின் ேபானா(.
$கந்த.05182.4
வற் புறுத்திய இலக்கம் வில்லாளரும் மைலய $கந்த.05183.1
வில் பிடித்தவன் ஒருவேன யாைரயும் ெவன்றான் $கந்த.05183.2
முன் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) புr தவப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) இஃது என ெமாழிேமா
$கந்த.05183.3
கற்பின் ஆற்றல் என்று உைரத்துேமா கழறுவது எைவேய. $கந்த.05183.4
ஆன காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) வரேகாள்
C
அr என அைறயும்
$கந்த.05184.1
மான வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
மற்று அது கண்டு தனது வில் வைளத்துப் $கந்த.05184.2
பானு ேகாபன் முன் எய்திேய பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) முகப் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.)
$கந்த.05184.3
ேசாைன மாrயும் விம்மிதம் உற்றிடச் ெசாrந்தான். $கந்த.05184.4
ெசாrந்த_ெப.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அது கண்டு சூரன் மா மதைல
$கந்த.05185.1
சிரம் துளக்கிேய ஈங்கு இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) ஆற்றலும் திறலும்
$கந்த.05185.2
ெபரும் தனிச்சிைல விஞ்ைசயும் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனப்
ேபசி_வி.எச்.(ேபசு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05185.3
வrந்த கா( முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) குனித்தனன் பனித்தன( வாேனா(.
$கந்த.05185.4
குனித்த சாபத்தின் நூறு நூறு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேகாடி $கந்த.05186.1
நுனித்த வச்சிர ெநாறில் உைடப் பகழிகள் நூக்கித் $கந்த.05186.2

தனித்து ேந(ந்தவன் விடுத்திடும் சரம் எலாம் தடிந்து $கந்த.05186.3
துனித்திடக் கைண ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) அழுத்தினன்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ேமல். $கந்த.05186.4
ேதாளில் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைண
அழுத்தலும் ேதாலாக் $கந்த.05187.1
ேகாள் அrத் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ேபrனன் ேகாமகன் துரந்த $கந்த.05187.2
வாளி யாைவயும் விலக்கிேய ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) மருமம்
$கந்த.05187.3
சாளரம் படச்
ெசறித்தனன்_வி.மு.(ெசறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) சரங்கள். $கந்த.05187.4
சரங்கள் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) அகல ேமல் அழுத்தலும் தகுவன் $கந்த.05188.1
இரங்கி ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) உழந்து ஆற்றவும் முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவைனக் $கந்த.05188.2
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) ெகாள் வில்லினால் ெவல்ல அrதாம் எனக் கருதி
$கந்த.05188.3
உரம் ெகாள் விண்டுவின் பைடக் கலம் தைன எடுத்து உய்த்தான். $கந்த.05188.4
நாரணன் பைட ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) உருக்ெகாடு நடந்து
$கந்த.05189.1
வரC ேகாளr விடுத்திடும் சரம் எலாம் விழுங்கிப் $கந்த.05189.2
பாரும் அண்டமும் நடுக்கு உற இடிக்குரல் பகுவாய்க் $கந்த.05189.3
கா( இrந்திட ஆ(ப்ெபாடு கடிது ெசன்றதுேவ. $கந்த.05189.4
விண்டுவின் பைட அணுகலும் விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) அr அதைனக்
$கந்த.05190.1

கண்டு மால் பைட எடுக்கும் முன் அப்பைட கடிதாய் $கந்த.05190.2
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உலாம் ெதாைட மா(பு_ெப.(மா(பு_ெப.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) புகுந்து மன் உயிைர $கந்த.05190.3
உண்டது இல்ைல ஆல் அவசம் ஆக்கியது அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
உண(ைவ. $கந்த.05190.4
அண்ணல் ஏந்திடும் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட ஆைணயால் அைனயான்
$கந்த.05191.1
உண்ணிலா உயி( ெகாள அஞ்சி எருைவ நC( உண்டு $கந்த.05191.2
கண்ணனா( பைட சிறிது தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) வன்ைமயும் காட்டித்
$கந்த.05191.3
துண் எனப் பின்ன( மீ ண்டது சூ( மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) தன்பால். $கந்த.05191.4
மீ ண்ட_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) வரC ேகாளr அவண்
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
$கந்த.05192.1
மாண்டுளான் என மயங்கினன் அங்கு அது வய மா(த் $கந்த.05192.2
தாண்டன் என்பவன் கண்டு தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) தனிச்சிைல குனித்து
$கந்த.05192.3
மூண்ட ெசற்றெமாடு அணுகினன் கதி(ப் பைக முன்ன(. $கந்த.05192.4
ஓங்கல் வாகுைட வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
ேந(ந்திடும் முன்
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ைகயில் $கந்த.05193.1
தாங்கும் வில்லிைன அவுணன் ஓ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) சரத்தால்
$கந்த.05193.2
ஆங்கனம் துணித்து ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கைண நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
அழுத்த $கந்த.05193.3

ஏங்கினா( சுர( அைனயன் ேவறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிைல எடுத்தான்.
$கந்த.05193.4
எடுத்த கா(முகம் வாங்கும்_ெப.எச்.(வாங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
முன் இரவி அம் பைகஞன் $கந்த.05194.1
ெதாடுத்து நூறு ேகால் அதைனயும் ஓ( இரு துணியாப் $கந்த.05194.2
படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
பகழியால் ேதெராடும் பrைய $கந்த.05194.3
முடித்து வாளி ஓ( ஏழு நூறு உய்த்தனன் ெமாய்ம்பில். $கந்த.05194.4
ேத( அழிந்திடச் சிைல அதும் அழிந்திடத் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ேச( $கந்த.05195.1
ேப( அழிந்திடத் தனிைமயாய் நின்றவன் பிrயா $கந்த.05195.2
ஊ( அழிந்திட வறியன் ஆம் பrதி ேபால் உற்றான் $கந்த.05195.3
கா( அழிந்திட ஆ(த்தனன் கிள(ந்து_வி.எச்.(கிள(_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழும் கதத்தான். $கந்த.05195.4
பாரக மாப் புவி அகழ்ந்திடும் பைண மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) இரட்ைட
$கந்த.05196.1
வராகம் ஆயிரத்து ஆற்றல் ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைடய சூ( மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ேமல் $கந்த.05196.2
விராக ெநஞ்சுைட விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) கதி( பாய்ந்தனன் விண்ேமல்
$கந்த.05196.3
இராகு வின் மிைசத் தினகரன் வாவினான் என்ன. $கந்த.05196.4
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.)
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெவய்யவன் ெவய்யவன் பைகஞன் $கந்த.05197.1

ஏந்து வா(சிைல பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரு துணி
படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எறிய_குைற.எச்.(எறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.05197.2
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) மா மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ெவகுண்டு
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மருங்கிைட விசித்த $கந்த.05197.3
நாந்தகம் முrஇக் குற்றினன் மருமத்தின் நடுவண். $கந்த.05197.4
வரC ெவய்யவன் உரமிைசச் ெசலுத்திய ெவம்கண் $கந்த.05198.1
கூரும் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) பைட
வாங்கும்_ெப.எச்.(வாங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முன் ஆங்கு
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) $கந்த.05198.2
சூrயன்_ெப.(சூrயன்_ெப.) பைக அகலம்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றது தூேயான் $கந்த.05198.3
தாைர வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ஒன்று மாறு ேபாய்க் குற்றியது அகவின். $கந்த.05198.4
குற்றி வாங்கு முன் வரமா(த்
C
தாண்டனும் ெகாதித்துக் $கந்த.05199.1
கற்ைற ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுட(ச் சுrைகைய மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.)
உைற கழித்து $கந்த.05199.2
மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) மா(பத்து வயிரவான்
கவசம் $கந்த.05199.3
இற்றிடும் படி குற்றினன் யாவரும் இரங்க. $கந்த.05199.4
கிைளத்திடும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெவய்யவன் குற்றலும் ேகடு $கந்த.05200.1
விைளத்த சூ(மகன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உைடச் சுrைகயால் மீ ட்டும்
$கந்த.05200.2
குளத்தில் மூழ்குறக் குற்றினன் அன்னது ஓ( குற்றில் $கந்த.05200.3
கைளத்து வழ்ந்தனன்
C
கால் ெபார மறிந்த கற்பகம் ேபால். $கந்த.05200.4

தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசாrயும் அலக்கணும்
ெபருகு உறத் தடந்ேத( $கந்த.05201.1
வழ்ந்தவன்
C
தைன விளிந்தனன் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) என விடுத்துத்
$கந்த.05201.2
தாழ்ந்தது ஓ( ெபரும் தனுவிைன எடுத்துழி தன்னில் $கந்த.05201.3
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாைனேயாடு ஏற்றனன்
சூrயன்_ெப.(சூrயன்_ெப.) பைகஞன். $கந்த.05201.4
ஏற்று ேந(வரு சூரன் மா மதைலைய எதி(ந்து $கந்த.05202.1
ேபாற்றலா( புகழ் வரC ராக்கதன் எனும் ெபாருநன் $கந்த.05202.2
காற்றின் வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
துைணவ(கள் ெதாைலந்ததும் கண்டான் $கந்த.05202.3
சீற்றம் உள்ளுற நிமி(ந்து_வி.எச்.(நிமி(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழக்
குனித்தனன் சிைலைய. $கந்த.05202.4
சிைல குனித்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பத்து நூறு அயில் கைண ெதrந்ேத
$கந்த.05203.1
ஒலி உைடக் கழல் சூரன் மா மதைல ேமல் உய்ப்ப $கந்த.05203.2
விலகி யத்ெதாைகப் பகழியால் நம்பி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) வியன் ேத(
$கந்த.05203.3
வலவைனத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) துணித்தனன் வாளி நூறு அதனால்.
$கந்த.05203.4
நூறு வாளியால் சூதன் மாண்டிடுதலும் ெநாடிப்பில் $கந்த.05204.1
ேவறு ஒ( பாகைன வரC ராக்கதன் நிறCஇ ெவகுளா $கந்த.05204.2
ஆறு மாமுகன் அடி நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கைணயால் $கந்த.05204.3

கூறு ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
அவுண( ேகான் குருமணி மகுடம். $கந்த.05204.4
உவைம நCங்கிய_ெப.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஐ வைகத்து ஆய
ேவற்று உருவின் $கந்த.05205.1
மவுலி இற்றிடத் திரு இன்றி மன்ற நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) எய்தி $கந்த.05205.2
அவதி இல்லேதா( ெபரும் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) மூண்டு எழ அவுணன்
$கந்த.05205.3
குவடு இலா மணிக் குன்று ேபால்
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.பன்.) குறுகி.
$கந்த.05205.4
மணி_ெப.(மணி_ெப.) இழந்திடும் அரவு ேபால் கதி( இலா வான்_ெப.(வான்_ெப.)
ேபால் $கந்த.05206.1
பைண இழந்திடும் கற்பகப் பழுமரம் தைனப் ேபால் $கந்த.05206.2
துைண மருப்பிைன இழந்திடும் தந்தி ேபால் ெதால்ைல $கந்த.05206.3
அணி இழந்திடும் மகளி(_ெப.) ேபால் அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) இலன் ஆனான்.
$கந்த.05206.4
இற்று ஒழிந்திடு மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) நCத்து ஏவல(
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.05207.1
கற்ைற ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) சுட( மவுலி ஒன்றிைன முடி கவித்து
$கந்த.05207.2
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) வரC ராக்கதன் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) சரம் எலாம் விலக்கி
$கந்த.05207.3
மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) சிைல துணித்தனன் வாளி ஆயிரத்தால்.
$கந்த.05207.4

ஆடல் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைல அறுத்தலும் வயம் உைட அரக்கன்
$கந்த.05208.1
நாடி ஓ( தனு எடுக்கும் முன் நாகு_ெப.(நாகு_ெப.) இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) கதிைர
$கந்த.05208.2
வடரும்
C
தைள இட்டு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) விசிகம் ஆயிரத்தால்
$கந்த.05208.3
பாடு ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
அைனயவன் தனது ேத(ப்பrைய. $கந்த.05208.4
மாய்ந்து மாத் ெதாைக படுதலும் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
ஓ( மணித்ேத(
$கந்த.05209.1
பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) இரவி மாற்றலன்
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) பாணி $கந்த.05209.2
ஏந்து வில்லிைன ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) பகழியால் இறுப்ப $கந்த.05209.3
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) மா மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
மிைச அயில் ஒன்று விடுத்தான். $கந்த.05209.4
விடுத்த ேவலிைன நூறு ேகால் ெதாடுத்து அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) வட்டத்
C
$கந்த.05210.1
திடத்தின் ேமல் படு வரC ராக்கதன் அது
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05210.2
தடத்த ேதrனும் இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைற
கூவிேய தனி ேபாய் $கந்த.05210.3
எடுத்து எறிந்தனன்_வி.மு.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
பானுேகாபன் தனி இரதம். $கந்த.05210.4

எறியும் எல்ைலயில் தகுவ( தம் குrசில் விண்_ெப.(விண்_ெப.) எழுந்து
$கந்த.05211.1
ெவறி ெகாள் பங்கயத்து அண்ணல் முன் ெகாடுத்தது ஓ( ேவைலச் $கந்த.05211.2
ெசறுநன் ஆவிைய உண்க என விடுத்தலும்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05211.3
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) அரக்கன் ேமல் பட்டது அங்கு அைனயனும் வழ்ந்தான்.
C
$கந்த.05211.4
தைரயில் வழ்ந்திடும்
C
வரC ராக்கதன் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) தள(ந்தான்
$கந்த.05212.1
முருகன் ஆைணயால் ேபாந்திலது அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) உயி(
முன்னம் $கந்த.05212.2
இரவி அம் பைக திகிrயின் மறிந்துளான் எழுந்து $கந்த.05212.3
ெபாருதல் வன்ைமயின்று ஆகிேய இைடந்து பின் ேபானான். $கந்த.05212.4
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ேவறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேத(
இைடப் புகுந்து $கந்த.05213.1
பானு மாற்றலன் வணக்கி ஓ( கா( முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) பற்றி $கந்த.05213.2
ஊனும் ஆவியும் கவ(ந்திடும் சர மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஓச்சி $கந்த.05213.3
ஏைன வர(கள்
C
தம்ைமயும் ெவல்லுமாறு எதி(ந்தான். $கந்த.05213.4
வரC வந்தகன் வரமா
C
மேகச்சுரன் வரC $கந்த.05214.1
தCரன் வரC மா மேகந்திரன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) புரந்தரனாம் $கந்த.05214.2
ேந( இலா( இவ( ஐவரும் சிைல ெகாடு ேந(ந்து $கந்த.05214.3

சூrயன்_ெப.(சூrயன்_ெப.) பைகவன் மிைசக் கைண மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
ெசாrந்தா(. $கந்த.05214.4
ெசாrந்து_வி.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவறு ேவறு அளைவ
இலாத ேபா(த் ெதாழிைலப் $கந்த.05215.1
புrந்து பின் உறச் சூ( மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) சரங்கள் ெமய்
புைதய_குைற.எச்.(புைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.05215.2
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றன( இருவ(கள்
மறிந்தன( ஒருவ( $கந்த.05215.3
இrந்து ேத( சிைல அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகின( இருவ(. $கந்த.05215.4
சாற்றும் இத்திறம் வர(கள்
C
யாைரயும் தனி ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
$கந்த.05216.1
வற்று
C
வற்று
C
அம( ஆடிேய ெவன்றி ெகாண்டிடும் ேவைல $கந்த.05216.2
ஆற்றல் இன்றி முன் பின்றிய அவுண( தாைனகள் முற்றும் $கந்த.05216.3
நால் திைசக் கணும் வந்து-வந்து_அ.ெதா.(வந்து-வந்து_அ.ெதா.) அவைன
நண்ணிய அன்ேற. $கந்த.05216.4
பின்று ேசைனகள் யாைவயும் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அயல் ெபய(த்தும்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05217.1
ஒன்றேவ இரவி அம் பைக வருதலும் உது கண்டான் $கந்த.05217.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) ஆற்றலின்
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) என நைக ெசய்தான் $கந்த.05217.3
என்று நந்தி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) கணத்தrல் தைலைம
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருக்கின்றான். $கந்த.05217.4
வாைக ெமாய்ம்பு உைட ேமைலேயான் மால் அயன் தனக்கு எட்டா $கந்த.05218.1

ஏக நாயகன் திருமகன் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) இைண இனிது உன்னி $கந்த.05218.2
ஓைகயால் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) வழுத்திேய ேபா(த்
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) உளம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05218.3
ேசகு ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உைடப் பானு ேகாபன் முனம்
ெசலல்_ெதா.ெப.(ெசல்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) உற்றான். $கந்த.05218.4
அrயும் நான்முகத்து_ெப.(நான்முகன்_ெப.+அத்து_சாr.) ஒருவனும் குனித்திட
அறத் ேதவும் $கந்த.05219.1
சுருதி மா மைறத் ெதாகுதியும் குனித்திடச் சுர( ேகாவும் $கந்த.05219.2
இரவி அண்ணலும் மதியமும் குனித்திடச் இகல் ஆடல் $கந்த.05219.3
திருவும் ேமாடியும் குனித்திடக் குனித்தனன் சிைல தன்ைன. $கந்த.05219.4
விைச எடுத்திடும் ஊைதயும் வடைவயும் ெவருக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05220.1
வைச எடுத்திடக் அளக்கரும் தம் ஒலி வறிதாகத் $கந்த.05220.2
திைச எடுத்திடும் அண்டமும் புவனமும் சிைதந்ேத மாறு $கந்த.05220.3
இைச எடுத்திட எடுத்தனன் சிைலயின் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) இைச தன்ைன.
$கந்த.05220.4
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒலிக் ெகாடு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சம( புrய ேமல்
நடப்பாைனக் $கந்த.05221.1
காணல் உற்றனன் தினகரன் சினவிய கதக் கண்ணான் $கந்த.05221.2
ஏண் உைடப் ெபரும் கா(முகம் ஒன்று ேவறு எடுத்திட்டான் $கந்த.05221.3
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) இலத்தவ( பனித்திடக் குனித்து ஒலி ெசய்திட்டான்.
$கந்த.05221.4

முன்பு திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வாகுவின் வாகுவின்
முழக்கத்ைத $கந்த.05222.1
அன்பின் நாடிய அமர(கள் அளைவ தC( மகிழ்வு எய்திப் $கந்த.05222.2
பின்பு சூ( மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) சிைல ஒலி ேகட்டலும் ேபது உற்ேற $கந்த.05222.3
இன்ப துன்பங்கள் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வழிக் கண்டனம் இவண் என்றா(.
$கந்த.05222.4
புகழ்ச்சி ேமல் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) குணத்து ஒலி ெசவிக் ெகாடு
ெபாலிந்ேதா(கள் $கந்த.05223.1
இகழ்ச்சி மிக்கவன் குணத்திைச ேகட்டலும் இரங்கு உற்றா( $கந்த.05223.2
திகழ்ச்சி ஆ( அமுது உண்டவ( நஞ்சம் உண்
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேபான்றா( $கந்த.05223.3
மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) ஈற்றினில் துன்பு_ெப.(துன்பு_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடவேதா( வழக்கு அன்ேறா.
$கந்த.05223.4
மாயன் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) மகபதி முதலிய வாேனா(கள்
$கந்த.05224.1
காயம் யாவினும் நிரந்தன( அம(த்ெதாழில் காண்பா( ஆய் $கந்த.05224.2
ஆய ேபாழ்தினில் சூரபன்மன் மா அருள் அசுேரசன் $கந்த.05224.3
தூயவன் தைன ேநாக்கிேய இைனயன ெசால்கின்றான். $கந்த.05224.4
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ேவலினால் தாரகன் தைன அடு குகன் அல்ைல
$கந்த.05225.1
ஆதி ஏனம் ஆய்ப் புவியிைனக் கிைளத்திடும் அrயல்ைல $கந்த.05225.2
ேவத நான் முகத்தவன் அல்ைல விண்ணுேளா( ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.)
அல்ைல $கந்த.05225.3

தூதன் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
ெகால் என் எதி( ெபாரும் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) வல்லாய். $கந்த.05225.4
இைழத்த மாையயால் முன் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ேபாந்தைன எம் ேகான் முன்
$கந்த.05226.1
பழித் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) சில கூறிைன இளவைலப் படுத்திட்டாய் $கந்த.05226.2
அழித்தி மா நக( யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அஃது உண(ந்திலன் அதனாேல
$கந்த.05226.3
பிைழத்தி அன்று எனின் உய்ந்து இவண் வந்திடப் ெபறுவாேயா. $கந்த.05226.4
ெபாருது ெவன்றி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உனது
உயி( நடுவன் ஊ( புகுவிப்பன் $கந்த.05227.1
சரதம் இங்கு இது பிறந்திடும் அளைவயில் தழல் காலும் $கந்த.05227.2
பrதிையச் சிைற பிணித்தவன் ஒற்றைனப் படுத்தான் என்று $கந்த.05227.3
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனிப் பழி ெகாள்வது அல்லால் புகழ் உறுேவேனா.
$கந்த.05227.4
முைன முடித்த நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) துைணவைர ெவன்றனன் முரண் பூதம்
$கந்த.05228.1
தைன அட(த்தனன் சிந்தினன் அனிகமும் தனி ேந(ந்த $கந்த.05228.2
உைன முடிக்குவன் உைன விடுத்ேதாைனயும் உைலவித்து என் $கந்த.05228.3
சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) முடிக்குவன் மகபதி தன்ைனயும் சிைற ெசய்ேவன்.
$கந்த.05228.4
என்ற காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) வரவாகு
C
இயம்புவான்
எவேரனும் $கந்த.05229.1

ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபா( புrவா( தைம
ெவல்வேத திறல்_ெப.(திறல்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.05229.2
பின்று வா( தைம அடுவேத வைச அலால் பிறிது உண்ேடா $கந்த.05229.3
ெவன்றி எய்துவா( உைரப்பேரா ேபா( புr
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்றான். $கந்த.05229.4
என்னும் மாத்திரத்து இரவி அம் பைகஞன் ஈ( ஐந்து $கந்த.05230.1
ெபான் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கைண எடுத்து வா( சிைல இைடப் பூட்டி
$கந்த.05230.2
மின்னுவாம் என விடுத்தலும் வரனும்
C
விைரவில் $கந்த.05230.3
அன்ன ஈ( ஐந்து வாளி ெதாட்டு அவற்றிைன அறுத்தான். $கந்த.05230.4
ஆறு நாலு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பகழியும் அறுத்த பின் அறிஞன்
$கந்த.05231.1
நூறு வாளிகள் விடுத்தலும் வந்தது
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05231.2
வறும்
C
அத்ெதாைகச் சரங்கள் விட்டு அைவ இைட வட்டி
C
$கந்த.05231.3
ஈறு இலான் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) மீ தில் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கைண
எய்தான். $கந்த.05231.4
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கைண தூண்டி மற்று அவற்றிைன அறுத்துத்
$கந்த.05232.1
தூயவன் பதினாயிரம் சுடு சரம் துரப்பத் $கந்த.05232.2
தCயன் அத்ெதாைக வாளியால் அங்கு அைவ சிந்தி $கந்த.05232.3
ஏ எனக் ெகாடும் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) நூறு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) எய்தான்.
$கந்த.05232.4

உய்த்த வாளி நூறு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) தன்ைனயும் உரேவான்
$கந்த.05233.1
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ெதாைகப் படு பல்லவம் தூண்டிேய அறுத்துப்
$கந்த.05233.2
பத்து நூற்றின் ேமல் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெபற்றிடும் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.)
$கந்த.05233.3
ெமய்த் தழல் கதி( இரவி அம் பைகவன் ேமல் விடுத்தான். $கந்த.05233.4
விடுத்த வாளிையப் பத்து நூறு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) விசிகம் $கந்த.05234.1
ெதாடுத்து மாற்றிேய சூரபன்மா அருள் ேதான்றல் $கந்த.05234.2
எடுத்து நூறு நூறு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) புங்கவம் ஏவ $கந்த.05234.3
ெநாடிப்பில் வட்டினன்
C
அைனயன் சிlமுகம் நூக்கி. $கந்த.05234.4
வஞ்சேன விைன மாற்றிேய எம்பிரான் மதைல $கந்த.05235.1
ெசஞ்ச வாளி நூறு ஆயிர ேகாடிகள் ெசலுத்தக் $கந்த.05235.2
கஞ்ச மா மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) உயி(த்திடு திருமகன் கணிப்பில் $கந்த.05235.3
புஞ்ச வா( கைண இறுதி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) எனப்
ெபாழிந்தான். $கந்த.05235.4
பா( மைறந்தன திைச எலாம் மைறந்தன பட( முந் $கந்த.05236.1
நC( மைறந்தன குலகிr மைறந்தன நிலவும் $கந்த.05236.2
கா( மைறந்தன ககனமும் மைறந்தன கதிேரான் $கந்த.05236.3
ேத( மைறந்தன இருவ( தம் கைண மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெசறிய. $கந்த.05236.4
பாr வட்டமும் மாதிர வட்டமும் பரைவ $கந்த.05237.1
வாr வட்டமும் ேநமியின் வட்டமும் மலிவான் $கந்த.05237.2

மூr வட்டமும் அண்டத்தின் வட்டமும் முடுகிச் $கந்த.05237.3
சாr வட்டமாய்த் திrவன அைனயவ( தடம்ேத(. $கந்த.05237.4
மாறு இல் வாளிகள் முைற முைற ெசாrதலான் மைறவ( $கந்த.05238.1
ஈறு ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைவ அகற்றுழித்
ேதான்றுவ( இைமப்பில் $கந்த.05238.2
ேவறு ேவறதாய் இத்திறம் நிகழ்த்திடும் வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
$கந்த.05238.3
சூைற ேபால் அம( ஆடின( உலகு எலாம் சுற்றி. $கந்த.05238.4
இரவி வானவன் தனது திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதrனும் ஈ(க்கும் $கந்த.05239.1
புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) மீ தினும் உடுபதி மானத்தும் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) சூழ்
$கந்த.05239.2
கrகள் மீ தினும் விண்_ெப.(விண்_ெப.) உலா அமர( தம் கண்ணும் $கந்த.05239.3
ெபாருவில் ஆளிய( விடுகைண சிதறிேய ேபாம் ஆல். $கந்த.05239.4
ெசம் கண் வர(கள்
C
இருவரும் ெபாருவது இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திைச
என்று $கந்த.05240.1
அங்கு நாட அrதவ( விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பகழிகள் அனந்தம் $கந்த.05240.2
மங்குல் வான்_ெப.(வான்_ெப.) எலாம் நிரந்தன மிைசயினும் வரும் ஆல்
$கந்த.05240.3
இங்கு நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) அrது
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) என ஓடின( இைமேயா(. $கந்த.05240.4
புடவி கீ ழ்வன அண்டங்கள் துைளப்பன புறத்தில் $கந்த.05241.1
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஒ( ஏைழயும் பருகுவ புவனங்கள் கடப்ப $கந்த.05241.2
அடலின் ேமதக்க யாவரும் தடுத்திடற்கு அrய $கந்த.05241.3

வடைவ நாைவயும் துணிப்பன அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.)
விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வாளி. $கந்த.05241.4
இகல் கடந்திடு திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வாகுவும் இரவிப்
$கந்த.05242.1
பைகயும் ஆற்றிய ெபரும் சம( வலிைய யா( பக(வா( $கந்த.05242.2
மிகுதி_ெப.(மிகுதி_ெப.) ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பல் கைண மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) உலப்பு உறா விடுப்பத் $கந்த.05242.3
திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) அம் பைட
ேபான்றன_வி.மு.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.)
அைனய(ைகச் சிைலகள். $கந்த.05242.4
ெவய்யவன் தைனத் தைள இடும் ெவய்யவன் விறலா( $கந்த.05243.1
துய்ய ெமாய்ம்பினான் விடுசர மாrையத் ெதாைலத்துக் $கந்த.05243.2
ைக இருந்திடு கா(முகம் ஒன்ைறயும் கடிதின் $கந்த.05243.3
ஐ இரண்டு நூறு அயில் கைணயால்
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ(த்தான். $கந்த.05243.4
ஆ(த்த காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) வரவாகுப்
C
ெபய( அறிஞன்
$கந்த.05244.1
ேப(த்தும் ஓ( தனு வாங்கிேய ெபரும் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) பிடித்துச் $கந்த.05244.2
சூ(த்த ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைண ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
விைரவினில் தூண்டி $கந்த.05244.3
மூ(த்தம் ஒன்றினில் அவுணன் ஏந்திய சிைல முrத்தான். $கந்த.05244.4
முrத்த காைலயின் அவுண( ேகான் ஆற்றவும் முனிந்து $கந்த.05245.1
கரத்தின் மற்ெறாரு சிைல குனித்து ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கைணகள்
$கந்த.05245.2

உரத்தின் நம்பியும் அணங்கு உற விடுத்தலும் ஓ( ஏழ் $கந்த.05245.3
சரத்தினால் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தனிப் ெபரு மவுலிையச் சாய்த்தான்.
$கந்த.05245.4
வாய்த்த பன்மணி குயிற்றிய கனகமா மவுலி $கந்த.05246.1
சாய்த்த காைலயின் ேவறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கதி( முடி தன்ைன
$கந்த.05246.2
ஏத்தல் சான்றிடு சூ(மகன் புைனயும் மாறு எடுத்தான் $கந்த.05246.3
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசம் கதிரவைன முன் பிடித்தவா
ேபால. $கந்த.05246.4
எடுத்த ெபான்முடி ெசன்னியில்_ெப.(ெசன்னி_ெப.+இல்_இட.ேவ.) கவித்தனன்
இதன் முன் $கந்த.05247.1
வடித்த ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைண ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) தூண்டி
மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ேமல் $கந்த.05247.2
அடுத்த சாலிைக சிந்தினன் சிந்திய அளவில் $கந்த.05247.3
நடித்து நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) பாடின பrதியும்
நைகத்தான். $கந்த.05247.4
நிருத( ேபாற்றிடும் சூ( மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ஆயிர ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
ேகால் $கந்த.05248.1
சுருதி நாயகன் இளவல் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) இைடத்
துரப்பக் $கந்த.05248.2
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) நC( உண்டு குழுெவாடும் ேதான்றுவ குணபால் $கந்த.05248.3
பrதி வானவன் இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) கதி(
விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழும் பrசின். $கந்த.05248.4

ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) மீ து ேகால் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) படுதலும் நிைற
இல் $கந்த.05249.1
சற்றும் நCங்கிலன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) வலி சுருங்கிலன் தக்ேகான்
$கந்த.05249.2
பற்றி அம் ைகயால் பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைவ
வசினன்
C
பைகஞன் $கந்த.05249.3
ெகாற்ற ெவய்யேகால் விளிவின்றி நின்றிடும் ெகால்ேலா. $கந்த.05249.4
சகத்ைத நல்கிய அறுமுகற்கு இளவல் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தகுவன்
$கந்த.05250.1
முகத்தின் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) அகலத்தின் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
ெமாய்ம்பின் $கந்த.05250.2
அகத்தின் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கரங்களின் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆக
$கந்த.05250.3
மிைகத்த ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைண
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெதாைடயினில் விடுத்தான். $கந்த.05250.4
விட்ட வாளிகள் சூ( மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) அவயவம் விரவிப் $கந்த.05251.1
பட்டு மூழ்கலும் அவசமாய்த் தள(ந்தனன் பாணி $கந்த.05251.2
ெநட்டிரும் சிைல ஊற்றம் ஆய் வறியனாய்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.05251.3
ெதாட்ட ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கயத்து ஊறி ேமல் எழுந்தது ேசாr.
$கந்த.05251.4
வந்து-வந்து_அ.ெதா.(வந்து-வந்து_அ.ெதா.) எழு குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) நC(
முழுதுடன் மைறப்பப் $கந்த.05252.1

புந்தி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இைடச் சீற்றமும் மூண்டு எழப் ெபாலிவான்
$கந்த.05252.2
ெசம் தழல் பிழம்பால் உய( குன்று எனத் திகழ்ந்தான் $கந்த.05252.3
அந்தி ேமல் திைச எழிலியின் வண்ணமும் ஆனான். $கந்த.05252.4
ஆன ேபாழ்தினில் அவுணமாத் தைலவ(கள் யாரும் $கந்த.05253.1
பானு மாற்றலன் ெபாருவலி இன்ைமையப் பாராச் $கந்த.05253.2
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) நாற் ெபரும் பரைவயிேனாடு முன்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05253.3
மான ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட வரவாகுவின்
C
புைட வைளத்தா(. $கந்த.05253.4
இைல பிறங்கிய_ெப.எச்.(பிரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) விட்டு ஏறு தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) எழுவம் $கந்த.05254.1
உைல பிறங்கிய_ெப.எச்.(பிரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கணிச்சி ேநமிப்
பைட ஓங்கும் $கந்த.05254.2
சிைல பிறங்கிய_ெப.எச்.(பிரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பகழிகள்
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
ேமல் ெசலுத்தி $கந்த.05254.3
மைல பிறங்கிய_ெப.எச்.(பிரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இரவி சூழ்
திமிெரன மைறத்தா(. $கந்த.05254.4
ெதாைடக் கலன் நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) மா(பில்_ெப.(மா(பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) அசுேரச(
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.05255.1
பைடக் கலம் ஆன எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) விடுத்தலும் தனது பாணி
$கந்த.05255.2

இைடக் கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வா( வில் குனித்தனன்
இடுக்கண் பட்ேடா( $கந்த.05255.3
அைடக்கலம் புகுதும் ெவள்ளி அருவைர
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அண்ணல். $கந்த.05255.4
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேகாடி ேகாடி அடுசரம் ெதாைட ஒன்று ஆக
$கந்த.05256.1
மா இரும் புயத்து வள்ளல் வல்ைலயின் வலிது தூண்டித் $கந்த.05256.2
தCயவ( உடன்று விட்ட பைட எலாம் சிந்தல் உற்றான் $கந்த.05256.3
பாய் இருள் படலம் கீ றும்_ெப.எச்.(கீ று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசம்
கதி(ப் பrதிேய ேபால். $கந்த.05256.4
அவுண(கள் யாரும் உய்த்த அடுபைட மாr_ெப.(மாr.) சிந்திக் $கந்த.05257.1
குவ உறு விசயத் ேதாளான் ெகாடும் சரம் அனந்த ேகாடி $கந்த.05257.2
தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) இலவாக உய்த்துத் தகுவ( தம் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.)
முற்றும் $கந்த.05257.3
உவr உண் வடைவ ேபால ஒல்ைலயின் முடிக்கல் உற்றான். $கந்த.05257.4
ேதாலிைன அறுக்கும் வாைளத் துணித்திடும் ேசாதி வில்லின் $கந்த.05258.1
காலிைன அறுக்கும் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) கணிச்சிைய
அறுக்கும் வசும்_ெப.எச்.(வ
C
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
C
$கந்த.05258.2
ேகாலிைன அறுக்கும் ேநமிக் ெகாடும் பைட அறுக்கும் காம(_ெப.(காம(_ெப.)
$கந்த.05258.3
ேவலிைன அறுக்கும் அம்மா விடைல_ெப.(விடைல_ெப.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) வரவாளி.
C
$கந்த.05258.4

உரம் துணிக்கும் கவசம் இடும் உரம் துணிக்கும் புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) துணிக்கும்
ஒன்னலா( தம் $கந்த.05259.1
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) துணிக்கும் அடல் புrேமா கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) துணிக்கும்
கழல் துணிக்கும் கணிச்சி ைகத்ேதா $கந்த.05259.2
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) துணிக்கும் குனித்த ெகாடு மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) துணிக்கும்
வாய் துணிக்கும் மவுலி தாங்கும் $கந்த.05259.3
சிரம் துணிக்கும் எறிந்திடும் வச்சிரம் துணிக்கும் உரேவான்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெசம் ைக வாளி. $கந்த.05259.4
கதம் அறுக்கும் வதம் அறுக்கும் தூங்கு புைழக் ைக அறுக்கும் கேபாலத்து ஊறும்
$கந்த.05260.1
மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) அறுக்கும் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) அறுக்கும் வாய் அறுக்கும்
ெசவி அறுக்கும் வயிரக் ேகாட்டின் $கந்த.05260.2
விதம்_ெப.(விதம்_ெப.) அறுக்கும் வால் அறுக்கும் ெமய் அறுக்கும்
தைல_ெப.(தைல_ெப.) அறுக்கும் ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.)
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.05260.3
பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) அறுக்கும் முரண் அறுக்கும் அரண் அறுக்கும்
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
விடு_ஏவ.(விடு_வி.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) மாr. $கந்த.05260.4
ஆ( அறுக்கும் சகடு அறுக்கும் அச்சு அறுக்கும் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
துவசம் அறுக்கும் ேதrன் $கந்த.05261.1
பா( அறுக்கும் கூம்பு அறுக்கும் பாக அறுக்கும் அம் கண் உறும் பதக( ஆவி
$கந்த.05261.2
ேவ( அறுக்கும் அடி அறுக்கும் விrதரு ெகாய் உைள அறுக்கும்
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசம் ெபான்
$கந்த.05261.3

தா(_ெப.(தா(_ெப.) அறுக்கும் புரவிகளின் தைல_ெப.(தைல_ெப.) அறுக்கும் நிைல
அறுக்கும் சரங்கள் மன்ேனா. $கந்த.05261.4
காேனாடும் வைரேயாடும் கைரேயாடும் திைரேயாடும் கழியின் ஓடும்
$கந்த.05262.1
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ஓடும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஓடும் விைச ஓடும் திைச ஓடும்
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) ஓடும் $கந்த.05262.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ஓடும் நிலன்_ெப.(நிலன்_ெப.) ஓடும் இரு கதிrன்
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) ஓடும் வாளத் ேதாடும் $கந்த.05262.3
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஓடும் பூம் தாரான் சிைலேயாடும்
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) சிந்தும் ெசன்னி. $கந்த.05262.4
பாய் இரும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ேபால் ஓடிப் படி எனப்
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நCடித் $கந்த.05263.1
ேதயுவின் திறல்ேமல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) என முடிவு இன்று ஆகி $கந்த.05263.2
வாயுவின் விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வள்ளல் ைக வாளி ஒவ்
ெவான்று $கந்த.05263.3
ஆயிர ேகாடி ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) அறுக்கினும் ெவறுக்கு இலாேவ.
$கந்த.05263.4
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) தனில் தைலைம சான்ற ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சில மான
வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
$கந்த.05264.1
சிரந்தைனத் துணித்துக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சீ( ெகழு சூரன் ைவகும் $கந்த.05264.2
புரம் தனில் ெகாடுேபாய் அன்னா( ெபான்ெதாடி மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) மா(
தம் $கந்த.05264.3

கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) தனில் உகுத்துச்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கந்தனுக்கு இளவல்
வாளி. $கந்த.05264.4
புரண்டன வயவ( யாக்ைக ெபாழிந்தன குருதித் தாைர $கந்த.05265.1
உருண்டன மான் ேத( ஆழி உலவின பலவும் கூளி $கந்த.05265.2
திரண்டன குணங்க( ஈட்டம் ெசறிந்தன ேசனம் பிள்ைள $கந்த.05265.3
இருண்டன திைசகள் முற்றும் இrந்தன ஒழிந்த தாைன. $கந்த.05265.4
பட்டன புரவிப் பந்தி படிந்தன முடிந்த_ெப.எச்.(முடி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) $கந்த.05266.1
ெகட்டன( அவுண( யாரும் கிடந்தன ஒடிந்த திண்ேத( $கந்த.05266.2
அட்டனன் ஒருவன் நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) அகல்
இரு விசும்ைப வல்ேல $கந்த.05266.3
ெதாட்டன பிணத்தின் ெபாம்மல் ேசாr ஆறு ஒழுகிற்று அன்ேற. $கந்த.05266.4
பாய்ந்திடு குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) நCத்தம் பட(ந்தது புகுந்து
ெபௗவம்_ெப.(ெபௗவம்_ெப.) $கந்த.05267.1
ேச(ந்தது சுறவு மாந்திச் ெசருக்கிய திறேலான் அம்பால் $கந்த.05267.2
வந்திடும்
C
அவுண( ஆவி விடுத்தன(
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
$கந்த.05267.3
ஓய்ந்தன( நடுவன் தூத( ஒழிந்தன
கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூசல். $கந்த.05267.4
சிந்திய அவுண( தாைனச் ெசய்தியும் பrதிக் கூற்றன் $கந்த.05268.1
ெநாந்தனன் தமியன் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைமயும் ேநாக்கி-ேநாக்கி_அ.ெதா.(ேநாக்கி-ேநாக்கி_அ.ெதா.) $கந்த.05268.2

நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) தமது அண்ணல் தன்பால் நண்ணுதும் என்னா
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05268.3
வந்தன முந்து சாய்ந்த வயப் ெபரும் பூத ெவள்ளம். $கந்த.05268.4
இrந்திடு பூத வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
யாவரும் மீ ண்டா(
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05269.1
வருந்திய_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தைலவ( ெதால்ைல
வன் மிடல் ெபற்றா( அம்கண் $கந்த.05269.2
அரும் துய( உழந்து வழ்ந்தா(
C
ஆவிேயாடு எழுந்தா( இன்ேனா( $கந்த.05269.3
ெபாரும் தனி வரவாகு
C
புைட உற
வைளந்து_வி.எச்.(வைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புக்கா(. $கந்த.05269.4
அங்கு அது ேபாழ்து தன்னின் அய( உயி(த்து உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.)
ேதான்றச் $கந்த.05270.1
ெசம் கதிேராைனச் சீறும் ேசவகன் சுற்று ேநாக்கிச் $கந்த.05270.2
சங்ைகயின் நிமி(ந்த_ெப.எச்.(நிமி(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாள்ைகத்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெபரும் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) காணான் $கந்த.05270.3
கங்கமும் கழுகும் ஆ(க்குங்கேள பரச் சூழல் கண்டான். $கந்த.05270.4
ேந( உறு தனி வில்லாளி நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட(.ஒரு.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நம்பால் $கந்த.05271.1
சா( உறும் அனிகம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) தடிந்தனன்
இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) என்று உன்னி $கந்த.05271.2
ஆ( இைட அடங்கிற்று அம்மா ஆண்ைமக்கும் அவதி உண்ேடா $கந்த.05271.3
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
மற்று இவேன அல்லால் ேவறு இைல ேபாலும் என்றான்.
$கந்த.05271.4
இைனயன வியந்து பின்னும் என் எதி( ெபாருத வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
$கந்த.05272.1

அைனவரும் விளிந்ேதா( அன்றி அடல் வலி பைடத்ேதா( இல்ைல $கந்த.05272.2
குனி சிைல ஒருவன் நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.)
ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) உற்றிடுவன் அம்மா $கந்த.05272.3
தினகரன் பைகஞன் ஆற்றல் சீrது சீrது என்றான். $கந்த.05272.4
கன்னல் ஒன்று அளைவ தன்னில் கந்தேவள் ஒற்றன் யாக்ைக $கந்த.05273.1
சின்ன பின்னங்களாகச் ெசய்குவன் ெசய்திேடேனல் $கந்த.05273.2
பின் உயி( வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) ேவண்ேடன்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) பிறந்ேதனும் அல்ேலன் $கந்த.05273.3
என் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிைலயும் யானும் எrயிைடப் புகுவன் என்றான்.
$கந்த.05273.4
வஞ்சினம்_ெப.(வஞ்சினம்_ெப.) இைனய
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மாதிரக்
கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.) ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கந்த.05274.1
ெநஞ்சினில் ெவகுளித் தCயும் மானமும்
நCடி_வி.எச்.(நCடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓங்க $கந்த.05274.2
எஞ்சலில் ஈசன் முன்னம் ஏகிய ெகாடு நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) என்னச் $கந்த.05274.3
ெசம் சிைல வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
முன்னம் ேதெராடும்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேச(ந்தான். $கந்த.05274.4
ைகத்தலத்து இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதால்ைலக்
கா(முகம் வைளய வாங்கி $கந்த.05275.1
முத்தைலப் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ஆங்கு ஓ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) விடுப்ப
ெமாய்ம்பன் $கந்த.05275.2
அத்திறத்து இயன்ற வாளி ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) சிைலயில் பூட்டி
$கந்த.05275.3

உய்த்தனன் அறுத்துப் பின்னும் ஒ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) சரங்கள் விட்டான்.
$கந்த.05275.4
அற்றது ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தCேயான்
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) விசிகம் தூண்டி $கந்த.05276.1
மற்று அைவ விலக்கிப் பின்னும் வாளி ஓ( அயுதம் ெதாட்டுக் $கந்த.05276.2
ெகாற்றவன் ேதரும் பாகும் குரகதக் குழுவும் ஆயச் $கந்த.05276.3
ெசற்றனன் அதைன ேநாக்கிச் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உளா( அலக்கண் உற்றா(.
$கந்த.05276.4
வில்ெலாடும் வரவாகு
C
ேவறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேத( ேமல்
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05277.1
வல்லிதின் நூற்று நூறு வாளிகள் துரந்து ெவய்ேயான் $கந்த.05277.2
சில்ைல அம் ேதரும் மாவும் வலவனும் சிைலயும் வழப்
C
$கந்த.05277.3
பல் இரும் துண்டம் ெசய்தான் விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.)
பண்ைண_ெப.(பண்ைண_ெப.) ஆ(ப்ப. $கந்த.05277.4
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கழல் மிழற்ற ேவறு ஓ( ெபான்னவாம் ேதrன் மீ ப்ேபாய்
$கந்த.05278.1
ஆங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சாபம் பற்றி அவுணன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
ெசவியின் காறும் $கந்த.05278.2
வாங்கினன் ஏழுநூறு வச்சிரப் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) பூட்டி $கந்த.05278.3
ஓங்கலம் புயத்து வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
உரத்து இைடப் புக உய்த்து ஆ(த்தான்.
$கந்த.05278.4
ஆகத்தில் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அறுமுகன் தூதன் முன்னம் $கந்த.05279.1
ேசாகத்ைத உண(கிலா ேதான் துயரத்தின் சுைவயும் கண்டு $கந்த.05279.2

மாகத்தில் இரவி தன்ைன வன் சிைற பிணத்ேதான் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.)
$கந்த.05279.3
காகத்துக்கு இடுவன் என்னா ெவகுண்டனன் காலன் ேபால்வான். $கந்த.05279.4
கறுத்திடு வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
ஈ( ஏழ் கங்க பத்திரங்கள் ஏவி $கந்த.05280.1
அறுத்தனன் சிைலையப் பின்னும் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) தூண்டி $கந்த.05280.2
ெநாறில் பr இரதம் தன்ைன நூறினன் நூறு ேகாலான் $கந்த.05280.3
மறுத்து எதி( ெபாருத தCேயான் மருமத்ைத வாயில் ெசய்தான். $கந்த.05280.4
வருந்திலன் அதற்கு ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) உறும் இரதம் ஒன்றின் $கந்த.05281.1
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன் புகலும்
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
விசிகம் ஆயிரத்ைதத் தூண்டி $கந்த.05281.2
உரம் திறந்து இட்ட ஆற்றால் ஓச்சிேய புறத்தில் தூங்கும் $கந்த.05281.3
அரம் திகழ் பகழித் துணி துணிபட அறுத்தான் அன்ேற. $கந்த.05281.4
தூவுறு பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) தூ(க்கும் தூணி இற்றிடலும் ேநமிக் $கந்த.05282.1
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) தனயன் அம்மா கா(முகம் விஞ்ைச தன்னால்
$கந்த.05282.2
ேமவலன் ெவன்றி ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) அrது எனா விைனயம் உன்னித்
$கந்த.05282.3
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ேதவுதவு ேமாகப் பைடயிைனச் ெசம்ைக ெகாண்டான்.
$கந்த.05282.4
சிந்தைன கவரும் ேமாகத் தCப் பைட அவுணன் ெசம்ைக $கந்த.05283.1
வந்திட அைனய ேபாழ்தின் மனத்தினால் வழிபாடு ஆற்றி $கந்த.05283.2

ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அனிகத் ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.)
ேமவலன் தன்ைன எய்திப் $கந்த.05283.3
புந்திைய அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வட்டி
C
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனப் புகன்று விட்டான்.
$கந்த.05283.4
விட்டிடு ேமாகம் என்னும் வியன் பைட ெவகுளி வங்கித்
C
$கந்த.05284.1
தட்டு உைட ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத( ெவய்ேயான்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெபரும் சுட(கள் மாற்றி $கந்த.05284.2
ெநட்டு இருட் படைல_ெப.(படைல_ெப.) வசி
C நிரந்த பல் உயிரும் அஞ்சி
$கந்த.05284.3
உள் ெதளிவு அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாழ்க ஒல்
எனப் ெபய(ந்தது அன்ேற. $கந்த.05284.4
ெபயந்திடும் ேமாக நாமப் ெபரும் பைட ஊக்க ேநாக்கித் $கந்த.05285.1
துய(ந்தன( ெவருவி ஆற்றத் துளங்கின( துணுக்கு என்று உள்ளம் $கந்த.05285.2
அய(ந்தன( பூத( யாரும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தைலவ( ஆேனா( $கந்த.05285.3
சயந்தைன இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சாம்பின( ேதம்புகின்றா(.
$கந்த.05285.4
ேமாகப் பைட ேசறலும் முந்து எதி( மாறு $கந்த.05286.1
ஏகப் பைட ஒன்ைறயும் ேமவுகிலா( $கந்த.05286.2
ேசகப் பைட அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ெதாைட சிந்தின( ஆல் $கந்த.05286.3
மாகப் பைட ெமாய்ம்பு உைடவள் ளல்பிேனா(. $கந்த.05286.4

அந்தத் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைட ஆற்றலுடன்
$கந்த.05287.1
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றுழி ேமலவன் மற்று இது
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $கந்த.05287.2
எந்தப் பைடயால் அழிவு எய்தும் எனாச் $கந்த.05287.3
சிந்தித்தனன் ேவறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெசய்ைக இலான். $கந்த.05287.4
ஒன்றா முதேலான் இைவ உன்னுதலும் $கந்த.05288.1
அன்றால் அம் வரும் திறன் ஆம் எனேவ $கந்த.05288.2
ெசன்றா( உண(வும் சிைத வித்தது ேபா( $கந்த.05288.3
ெவன்றா( புகழ் ேமாக வியன் பைடேய. $கந்த.05288.4
இலக்கத்துடன் எண் மரும் ஏைனயரும் $கந்த.05289.1
அலக்கத்துடன் வழ்ந்தன(
C
மாற்றல( ஊ( $கந்த.05289.2
கலக்கு உற்றிடு காைள_ெப.(காைள_ெப.) கருத்து அழியா $கந்த.05289.3
நிலக் கண் படுகந்து என
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.பன்.) ஆல்.
$கந்த.05289.4
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழுதத்தினின் நCடு அகல்வான் $கந்த.05290.1
அற்கும் பrதிப் பைக அங்கு அது கண்டு $கந்த.05290.2
எற் கின்று எதி( ஆயின( யாவ( உளா( $கந்த.05290.3
நற்கு உன்னினன் என்று நைகத்தனேன. $கந்த.05290.4
புகழ் உற்றிடு ேமலவ( புந்தியின் மாறு $கந்த.05291.1

இகழ் உற்றிடு ெபற்றி ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவுணன் $கந்த.05291.2
மகிழ் உற்று நைகத்து வயம் புைனயா $கந்த.05291.3
நிகழ் உற்றிடு சீெராடு நின்றனேன. $கந்த.05291.4
மல் வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) ெகாள் ெமாய்ம்பனும் மற்றவரும் $கந்த.05292.1
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) யிலாது
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ேசா(ந்தன( ஆல் $கந்த.05292.2
வில் வன்ைமயினால் இவ( வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
உறேவ $கந்த.05292.3
ெகால்வன் கடிது என்று குறித்தனேன. $கந்த.05292.4
வrகின்ற வில் வாங்கினன் வால் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) $கந்த.05293.1
திrகின்றவன் ேமல் சிைல வர(கள்
C
ேமல் $கந்த.05293.2
விrகின்ற கணப் பைடேமல் விசிகம் $கந்த.05293.3
ெசாrகின்றனன் யாக்ைக துைளத்தனேன. $கந்த.05293.4
ஆங்கு ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவைலயில்
ஆறுமுகன் $கந்த.05294.1
பாங்காம் விறேலான் ஒடு பா( இட(கள் $கந்த.05294.2
நCங்கா_எதி(.ம.வி.எச்.(நCங்கு_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_வி.எச்.குறி.) மருள் மால் ெகாடு
ேந( அலனால் $கந்த.05294.3
தCங்கு ஆயின தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ெதrந்தனேன. $கந்த.05294.4
ெதrந்தான் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ஆெறாடும்
ேச(ந்து_வி.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி(த்ேதா( $கந்த.05295.1
இருந்தா( அருள் ெசய்திடும் எம் ெபருமான் $கந்த.05295.2

விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு ஒ( ேமாகவியன்
பைடையப் $கந்த.05295.3
புrந்தான் அதேனாடு புகன்றிடுவான். $கந்த.05295.4
நன்ேற ெதளிவு உற்று எம( நண்ணும் வைக $கந்த.05296.1
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏதிலன் விட்ட
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பைட பால் $கந்த.05296.2
ெசன்ேற அதன் வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.)
சிைதத்து_வி.எச்.(சிைத_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவண்
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.05296.3
ெவன்ேற வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று
விடுத்தனேன. $கந்த.05296.4
ஏண் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ஏவு பைட $கந்த.05297.1
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பட(ந்து_வி.எச்.(பட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருள் சிந்ைதய( ஆய்த்
$கந்த.05297.2
தூண் ெகாண்டிடும் ேதாளவ( துன்னியது ஓ( $கந்த.05297.3
மாண் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசருக்களம்
வந்ததுேவ. $கந்த.05297.4
மிடல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவ ேமாகவியன்
பைட ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05298.1
இடுகின்று உழி ெவய்யவன் ஏவு பைட $கந்த.05298.2
அடல் ெகாண்டிடும் வ(C ஆகத்தில் இருள் $கந்த.05298.3
உைடயும் படி வல்ைலயின் ஓடியதால். $கந்த.05298.4

அைச ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உடுத் திரளான
எலாம் $கந்த.05299.1
மிைச ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவினன்
வரேவகிய ேபால் $கந்த.05299.2
திைச ெகாண்டிடும் நம்மவ( ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ஒrஇ $கந்த.05299.3
விைச ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவுணன் பைட
மீ ண்டதுேவ. $கந்த.05299.4
ேமாகத் தனி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைட ெமாய்ம்பு இலதாய் $கந்த.05300.1
ஏகத் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வாகுவும் ஏைனயரும் $கந்த.05300.2
ஆகத்தின் இன்ைமயல் அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அமலன் $கந்த.05300.3
வாைகப் பைட கண்டு மகிழ்ந்தனேர. $கந்த.05300.4
அழல் உற்றது ேபால அகல் மணியின் $கந்த.05301.1
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) உற்றிடு ேத( மிைச நின்றவனும் $கந்த.05301.2
எழல் உற்றிடு வர(கள்
C
யாவ(களும் $கந்த.05301.3
ெதாழல் உற்றன( நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
துதித்தனேர. $கந்த.05301.4
ெசயி( ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கருத்ெதாடு
ெசற்றல( தம் $கந்த.05302.1
உயி( ெகாண்டிடு ேவான் பைட ஊற்றம் எலாம் $கந்த.05302.2
அயி( ெகாண்டிட அட்ட தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஆற்றல் ெதrஇ $கந்த.05302.3
மயி(_ெப.(மயி(_ெப.) ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாடிப் ெபாடு வாழ்த்தின( ஆல். $கந்த.05302.4

தCேயான் பைட ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசயற்ைகயில்
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $கந்த.05303.1
மாேயா மருள் என் ைகயகத்து அைடயா $கந்த.05303.2
வாேயாடு உைர வ(C மறுத்தன( ஆய் $கந்த.05303.3
ஏேயா என ெவள்கின( யாவருேம. $கந்த.05303.4
அண்டாதவனால் எம் அகத்தில் இருள் $கந்த.05304.1
உண்டாகிய தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அறிவன் $கந்த.05304.2
விண்டான் உற இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பைட
விட்டனன்_வி.மு.(விடு_வி.+ட்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பத(.ஒரு.) என்று
$கந்த.05304.3
எண் தாவும் உளத்து இைட எண்ணின( ஆல். $கந்த.05304.4
முந் நான்கு எனும் ெமாய்ம்புள மூ(த்தி தைன $கந்த.05305.1
உன்னா அருள் நC(ைம உளத்து அைடயா $கந்த.05305.2
அன்னா( ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தின(
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) துைணயின் $கந்த.05305.3
மின்னாம் என அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பைட மீ ண்டதுேவ. $கந்த.05305.4
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்று அவேமாகவியன்
பைட ேபாய்த் $கந்த.05306.1
தூண்டு உற்ற குகன் புைட துன்னியது ஆல் $கந்த.05306.2
ஆண்டு உற்றிடும் வர(கள்
C
அண்டலன் ேமல் $கந்த.05306.3
மூண்டு உற்றிடு பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) முயன்றனேர. $கந்த.05306.4
ஆங்கு உற்றிடு காைல_ெப.(காைல_ெப.) அடும் திறலின் $கந்த.05307.1

பாங்கு உற்றிடு ெமாய்ம்பு பைடத்து_வி.எச்.(பைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைடேயான் $கந்த.05307.2
நCங்கற்கு அரு மானமும் நCள் சினமும் $கந்த.05307.3
ஓங்கு உற்று எழ இன்னைத உன்னினேன. $கந்த.05307.4
அந் ேநரலன் ஈண்டு ஒ( அடல் பைடயான் $கந்த.05308.1
முன்ேன மயல் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முரண்
ெதாைலய_குைற.எச்.(ெதாைல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.05308.2
இன்ேன அடுேவன் என எண்ணம் உறாக் $கந்த.05308.3
ெகான்ேன அரன் மாப் பைட ெகாண்டனேன. $கந்த.05308.4
அங்கு அத்துைண கண்டனன் அவ்வசுரன் $கந்த.05309.1
எங்கட்கு இைறவன் பைட ஏகியதும் $கந்த.05309.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண் படுதன் பைட மீ ண்டதுவும் $கந்த.05309.3
ெசம் கண் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அண்ணல் ெசயற்ைகயுேம. $கந்த.05309.4
இம் எனச் சூ( மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) இவற்ைற ேநாக்கு உறா $கந்த.05310.1
விம்மிதம் எய்தினன் வரC ெமாய்ம்புைடச் $கந்த.05310.2
ெசம்மைல எதி(ந்திலன் ெசருக்கு நCத்தனன் $கந்த.05310.3
ைகம் மிகு துயrனன் கருதல் ேமயினான். $கந்த.05310.4
இவ்விைட ஒன்னல( எண்ணம் யாைவயும் $கந்த.05311.1
வவ்வினன் மா நில வைரப்பின் வட்டினன்
C
$கந்த.05311.2
உய்வைக ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன்
உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்றினா( $கந்த.05311.3
ெசய்வது என் ஐய ேகா கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ெசய்ைகேய. $கந்த.05311.4

எடுத்தனன் மாற்றலன் இைறவன் மாப்பைட $கந்த.05312.1
ெதாடுத்திடுவான் எனில் துன்னி_வி.எச்.(துன்னு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
என் உயி( $கந்த.05312.2
படுத்திடும் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அது பrத்து வந்திலன் $கந்த.05312.3
விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன் அப்பைட விலக்கும்
வண்ணேம. $கந்த.05312.4
ெவன்றிடல் அrது இனி வரவாகுைவச்
C
$கந்த.05313.1
ெசன்றனன் முது நக(த் ெதய்வதப் பைட $கந்த.05313.2
மன்றவும் தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) மாற்றுவன்
$கந்த.05313.3
என்றிடல் பழுது என ெநஞ்சில் உன்னினான். $கந்த.05313.4
அயன் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) மதைல ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) அருவம் ஆகிேய
$கந்த.05314.1
வியன் மிகு தனது ேத( விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விண்_ெப.(விண்_ெப.) எழC இப் $கந்த.05314.2
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) அறு முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) எனப்
பட(ந்து_வி.எச்.(பட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வல்ைலயின் $கந்த.05314.3
நயன் உறு கடிமதில் நகருள் ேபாயினான். $கந்த.05314.4
ெகாற்றவன் மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகல்
ெகாள்ைக காண்டலும் $கந்த.05315.1
சுற்று உறு தானவ( ெதாைலந்து ேபாயினா( $கந்த.05315.2
அற்றது ெதrந்திடும் அமர( யாவரும் $கந்த.05315.3

ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) இன்று எமது என விளம்பி ஆ(த்தன(. $கந்த.05315.4
மாையயின் அருவமாய் வஞ்சன் மாநக( $கந்த.05316.1
ேபாயினன் காைலேய புகுவன் ேபா(க்கு இனி $கந்த.05316.2
ஆயவன் தைன விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடுதி
என்று பூத் $கந்த.05316.3
தூயின( வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
ேமல் சுர(கள் யாவரும். $கந்த.05316.4
தினகரன் மாற்றலன் ெசம் ெபான் ேத( ஒrஇ $கந்த.05317.1
இைனவுடன் அருவமாய் இrந்து ேபாதைல $கந்த.05317.2
விைனயெமாடு ஓ( உறா வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.பன்.)
$கந்த.05317.3
முனிெவாடு பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) படு மூr யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) ேபால்.
$கந்த.05317.4
விண்டிடு சூ( மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ெவருவி ெவந்நிடல் $கந்த.05318.1
கண்டன( துைணவரும் கணத்தின் வரரும்
C
$கந்த.05318.2
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) இழந்தனன் தCயன் பற்றி
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) $கந்த.05318.3
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைணவாம் எனக்
கூறல் ேமயினா(. $கந்த.05318.4
என்பது விளம்பிேய யாரும் ஆ(ப்ெபாடு $கந்த.05319.1
துன்புறும் அவுணைனத் ெதாட(ந்து_வி.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பற்றுவான் $கந்த.05319.2

முன்ெபாடு முயறலும் ெததிந்த_ெப.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெமாய்ம்பினான் $கந்த.05319.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) புைடேயா(க்கு இது சாற்றல் ேமயினான். $கந்த.05319.4
ேபடிய( சிறு ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ேபணி உள் ெவrஇ $கந்த.05320.1
ஓடினன் ேபாகிய ஒன்னலான் தைன $கந்த.05320.2
நாடி நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) அடுவது நலத்தின் பாலேதா $கந்த.05320.3
சாடுவன் இனி வrல் சரதம் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்றான். $கந்த.05320.4
என்று இைவ வள்ளலும் இயம்ப யாவரும் $கந்த.05321.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என இைசத்தலும் அவற்ைற நாடிேய $கந்த.05321.2
குன்று உறழ் புயத்துைண ெகாட்டி குப்புறCஇ $கந்த.05321.3
ெவன்றி ெகாள் பா( இட ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஆ(த்தேவ. $கந்த.05321.4
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தம( இனி முயல்வது
இல்ைல ஆல் $கந்த.05322.1
ெசற்றலன் ஓடினன் திரும்பும் வரனும்
C
$கந்த.05322.2
நிற்றிலன் இனி என நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நCங்குவான் $கந்த.05322.3
உற்றனன் ஆம் என இரவி ஓடினான். $கந்த.05322.4
ெசம் திரு மது மல( ெசறியப் பூத்துழி $கந்த.05323.1
முந்து உறு நித்திலம் முழுது ெமாய்த்து என $கந்த.05323.2
அந்தரம் முழுவதும் அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசக்கrல் $கந்த.05323.3
சுந்தர உடுநிைர பலவும் ேதான்றிய. $கந்த.05323.4

குண்டு நC(க் கனெலாடு குலாவி மால் உளத் $கந்த.05324.1
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) தகு தமியைர இகலி மாமதி $கந்த.05324.2
பண்டு உள முனிவர( பரமன் ேமல் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) $கந்த.05324.3
ெவண்டைல ஆம் என விண்ணில் ேதான்றினான். $கந்த.05324.4
இத்துைண ேவைலயில் இலக்கத்து எண்மராம் $கந்த.05325.1
ெமய்த் துைணயா(களும் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) பூதரும்
$கந்த.05325.2
அத்துைணப் பைடகளும் அயலில் ெசன்றிட $கந்த.05325.3
ெமாய்த்துைண விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) உைட ெமாய்ம்பன் மீ ண்டனன்.
$கந்த.05325.4
அந்தம் இல் கயிைலைய அருளில் ேபாற்றிடு $கந்த.05326.1
நந்தி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) கணத்தrன் நாதன் ஆகிேயான் $கந்த.05326.2
விந்ைத ெகாள் ெசரு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ஒருவி
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய்க் $கந்த.05326.3
கந்தேவள் பாசைறக் கண்ணுள் நண்ணினான். $கந்த.05326.4
நண்ணிய திறலினான் நான் முகன் முதல் $கந்த.05327.1
புண்ணிய ேமலவ( ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆண்டு
உறு $கந்த.05327.2
கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) அருள் புr கந்தன் முன்பு ேபாய்த் $கந்த.05327.3
துண் என வணங்கினன் துைணவ( தம்ெமாடும். $கந்த.05327.4
வணங்கினன் எழுந்து பின் வள்ளல் ேத(ந்திட $கந்த.05328.1

இணங்கலன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) எதி(ந்து ேபா(
ெசயா $கந்த.05328.2
அணங்குடன் இrந்ததும் அைனத்தும் ெசப்பலும் $கந்த.05328.3
கணங்களின் முதல்வன் ேமல் கருைண ஆற்றினான். $கந்த.05328.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அருள் புrந்த பின் நம்பி இப்பகல் $கந்த.05329.1
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) அம( உழத்தலில் துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.)
கூ(ந்துளாய் $கந்த.05329.2
எல் இது ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) இருக்ைக
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இைடச் $கந்த.05329.3
ெசல்லுதி துைணவேராடு என்று ெசப்பினான். $கந்த.05329.4
ெசப்பலும் விைட ெகாடு ெசம்மல் பின்னவ( $கந்த.05330.1
ெமய்ப்படு பாrடம் விரவச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒராய் $கந்த.05330.2
ஒப்பரும் தனது ேப( உைறயுள் ைவகினான் $கந்த.05330.3
துப்பு உறு தாைனகள் ெதான்ைம ேபால் உற. $கந்த.05330.4
ேசயவன் விடுத்திடு ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) பாசைற $கந்த.05331.1
ேபாயதும் இருந்ததும் புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) உற்றாம் இனி $கந்த.05331.2
மா இரு வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகழு மேகந்திரப் பதி $கந்த.05331.3
ஆயிைட நிகழ்ந்தவாறு அறியக் கூறுவாம். $கந்த.05331.4
ஆடுறு சமrைட அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முன்னேர
$கந்த.05332.1
ஓடிய அவுண( ேகான் உள்ளம் தன்னிைடப் $கந்த.05332.2

பாடுறு துயரமும் பழியும் மானமும் $கந்த.05332.3
நCடினன் ெபருமித நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) நCங்கினான். $கந்த.05332.4
ேகான் உறு மந்திரம் குறுகல் ெசய்திலன் $கந்த.05333.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உறு திரு நக( தன்னில் ஏகிேய $கந்த.05333.2
ஊனம் அது உைடய( ேபால் உயங்கி ைவகினான் $கந்த.05333.3
பானுவின் பைகஞன் என்று உைரக்கும் பண்பினான். $கந்த.05333.4
மந்திரக்_ெப.அ.(மந்திரம்_ெப.+க்_ஒற்.) கிைளெயாடு மருவ ேவண்டலன்
$கந்த.05334.1
தந்திரத் தமெராடும் சா(தல் ேவண்டலன் $கந்த.05334.2
சிந்துரத் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பைகச் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.)
ேபாற்றிய_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.05334.3
இந்திரப் ெபரும் தவிசிருக்ைக ேவண்டலன். $கந்த.05334.4
ஆடுறு மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.) ஆடல் ெவஃகலன் $கந்த.05335.1
பாடுறு மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.) இைசயில் பற்றலன் $கந்த.05335.2
கூடுறு மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.) குழாமும் ேநாக்கலன் $கந்த.05335.3
ஊடுறு மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.) புண(ப்பும் உன்னலான். $கந்த.05335.4
நிசாவது ெசன்றபின் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.)
ேவலுைட $கந்த.05336.1
விசாகைன அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) பைட வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
தங்கைள
$கந்த.05336.2
அசா உறு ெசருவில் ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடல்
ெகாள்வதற்கு $கந்த.05336.3

உசாவினன் உளத்துடன் ஊக்கம் ேவறு இலான். $கந்த.05336.4
ஆதவன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பைக அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி
அம(தலும் $கந்த.05337.1
ேமதகும் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) சம( விைளவு எலாம் ேநாக்கிேய
$கந்த.05337.2
மூதகும் திரு நக( முழு மணிக் ேகாயிலில் $கந்த.05337.3
தூத( ைக ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய்ச் சூரனுக்கு
உைரெசய்வா(. $கந்த.05337.4
ேகட்டியால் உன் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ேகடு இலா வைக ேச( $கந்த.05338.1
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) துைணயான் ஒடும் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) சம(
ஆற்றிேய $கந்த.05338.2
ஈட்டு பல் பூதைர ஈறு ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இைட $கந்த.05338.3
மீ ட்டும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) விைனயம் உண்டாம்
ெகாேலா. $கந்த.05338.4
அன்ன பண் புண(கிேலம் அதைன ேமல் அறிதி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
$கந்த.05339.1
மின்னு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) சுட( உைட ேவலவன் தூதனும் $கந்த.05339.2
பன்னரும் பைடெயாடும் பாசைறக்கு ஏகினான் $கந்த.05339.3
இன்னதால் விைளவு எனா இைவ எலாம் பக(தலும். $கந்த.05339.4
மாற்றலா( தைம அட வலியினால் ஆகிேய $கந்த.05340.1

ஊற்றமா ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்ற ெசால் ேகட்குமுன்
$கந்த.05340.2
சீற்றம் ஆய் எr விழி சிதறேவ ெவய்து உயி(த்து $கந்த.05340.3
ஆற்றவும் முறுவலித்து அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) ஒன்று உைர ெசய்வான்.
$கந்த.05340.4
ைமந்தரும் துைணவரும் மருவு பல் சுற்றமும் $கந்த.05341.1
தந்திரத் தைலவரும் சமrனுக்கு ஏகல( $கந்த.05341.2
நந்தலில் பைடெயாடு நாைள நான்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின் $கந்த.05341.3
கந்தைனத் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெகாேட கடிதில்
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இடுவனால். $கந்த.05341.4
ேபாதி( இப்ெபாழுது எனப் புகறலும் பணிகுறாத் $கந்த.05342.1
தூதுவ( ேபாயினா( சூரன் ஆம் அவுண( ேகான் $கந்த.05342.2
ஏதிலா( தம்ைம ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைச
புைனந்திடுதல் ேமல் $கந்த.05342.3
காதலாய் ைவகினான் யாவதும் கருதலான். $கந்த.05342.4
அடு ெபரும் ேபாrைன ஆற்றிேய ஆற்றலால் $கந்த.05343.1
முடிவு இலா விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ெகாள முன்னும் வர(க்கு
C
எலாம்
$கந்த.05343.2
ெநடியளாய்த் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) இலா ெநஞ்சினா(க்கு எலாம் $கந்த.05343.3
கடியளாய் ைவகினாள் கங்குலாம் நங்ைகேய. $கந்த.05343.4
பிrகுவா( தங்கைளப் பிrகலாது ஏைனேயா( $கந்த.05344.1

அருகு தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) நிற்கலாது அச்சம் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.)
இன்றிேய $கந்த.05344.2
விரக ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ெதறுதலால் மிக்கது ஓ( தூ(த்தராய்த் $கந்த.05344.3
திrகுவா( ஆம் எனச் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ெவல்லிேய. $கந்த.05344.4
பாடு சால் ெதன் திைசப் பா( புரந்திடும் இரா $கந்த.05345.1
ஈடு சால் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) எல்ெலாடும் வருவது
$கந்த.05345.2
ேநடிேய மதி எனும் நCள் குைட முன் ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கந்த.05345.3
ஓடல் ேபால் ேபாயதால் உடு எனும் பைடெயாடும். $கந்த.05345.4
ைம இருள் கைலயிைன மகிழ்நன்_ெப.(மகிழ்நன்_ெப.) ஆம் மதி நிலாக்
$கந்த.05346.1
ைகயினால் நCக்கிேய கலவி ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகலுழி $கந்த.05346.2
ெவய்யவன் வரும் எனா ெவள்கியத் துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) உடீஇ $கந்த.05346.3
ஒய் எனப் ேபாயினாள் கங்குல் என்று உற்று உளாள். $கந்த.05346.4
கங்குல் ேபாந்திடுதலும் கண பணப் பன்னகம் $கந்த.05347.1
நுங்கு உறாது அகலேவ ேநாற்று மால் ஏந்திடும் $கந்த.05347.2
சங்கமாய் மதிெசலச் சக்கர பைடெயனத் $கந்த.05347.3
துங்கேமாடு எழுதல் ேபால் ேதான்றினன் பrதிேய. $கந்த.05347.4
இரவி ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முன் அவுண(
ேகான் துயில் ஒrஇ எழுந்து $கந்த.05348.1

மரபினில் புr நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) கடன் முடித்து மன்று எய்தித் $கந்த.05348.2
திரு மணிப் ெபரும் தவிசிைட இருந்து தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) $கந்த.05348.3
ெநருநல்_ெப.(ெநருநல்_ெப.) உற்றிடும் வைசயிைன உளத்து இைட நிைனந்தான்.
$கந்த.05348.4
நிைனதல் உற்றுழி உளத்து இைடப் ெபரும் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
நCட_குைற.எச்.(நCடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.05349.1
இனி அம( ெதாழிற்கு யாைரயும் விடுக்கிலன்
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $கந்த.05349.2
அனிகேமாடு ேபாய் மாற்றல( வன்ைமைய அழித்துப் $கந்த.05349.3
புைனவன் வாைக என்று உன்னினான் அழிவு இலா புகேழான். $கந்த.05349.4
ெசம் கண் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அவுணன்
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தன்ைமையத் ேதற்றி $கந்த.05350.1
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண் ஒற்றrல் அளப்பு இல( தங்கைள விளியா
$கந்த.05350.2
அம் கண் மாநிலம் முைற முைற சூழ்தரும் அளக்க( $கந்த.05350.3
எங்கணும் ெசறி தாைனையத் தம்மின்கள் என்றான். $கந்த.05350.4
என்றலும் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆயிர
ேகாடிேயா( யாண்டும் $கந்த.05351.1
ெசன்று-ெசன்று_அ.ெதா.(ெசன்று-ெசன்று_அ.ெதா.) தம்
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) பணி முைற ெசப்பத் $கந்த.05351.2
துன்று ேத( கr பr மிைசப் பட(ந்தன( ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கந்த.05351.3

ெவன்றி ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நூறு ஆயிர
ெவள்ளத்தின் மிக்ேகா(. $கந்த.05351.4
சூலேம கணிச்சி தண்டம் ேதாமரம் குலிசங் சாபம் $கந்த.05352.1
ேகால வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) பலைக வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.) குந்தம்
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) நாஞ்சில் பிண்டி $கந்த.05352.2
பாலேம முசுண்டி சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) பrதிேய எழுேவ தட்டி $கந்த.05352.3
பீலி வல் முசலம் ஆதி ெபரும் பைட
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசன்றா(. $கந்த.05352.4
எண் தகும் இைனய வாற்றால் இலக்கம் ெவள்ளத்திேனாரும் $கந்த.05353.1
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) மேகந்திரப் ேப(த் திரு நக(
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆ(ப்ப $கந்த.05353.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெதாடு சிகr என்னும் ேமருவின் உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.)
ேபாகித் $கந்த.05353.3
கண்டனன் அவுண( மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெபரும்
தாைனச் சூழல். $கந்த.05353.4
ேதக்கினன் கதிரும் ெசல்லாச் ெசல் உறழ் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ஈட்டம்
$கந்த.05354.1
ேநாக்கினன் சிந்ைத ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேநான்ைமசா( துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) யாவும் $கந்த.05354.2
நCக்கினன்_வி.மு.(நCக்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.)
வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) ெபற்றான் ேந( அல(ப் ெபாருது ெவன்றி $கந்த.05354.3
ஆக்கினன் ேபால நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.)
அறத்துடன் அருைளக் ெகான்றான். $கந்த.05354.4
அழிந்திடுகின்ற காலத் தளக்கrன் ஆ(த்துச் சூழும் $கந்த.05355.1

கழிந்திடு தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) கண்ேடான் கடிது ேபா(க்கு ஏக முன்னிக்
$கந்த.05355.2
ெசழும் கதி( மதியம் ஆக்கும் திரு மணிச் சிகr நின்றும் $கந்த.05355.3
இழிந்தனன் தைலைம நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இழி_வி.(இழி_வி.) ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
பயின்ற_ெப.எச்.(பயில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தCேயான். $கந்த.05355.4
எடுத்தனன் சிைலயும் ஏைனப் பைடகளும் இைமேயா( ெதால்நாள் $கந்த.05356.1
ெகாடுத்திடு பைடகள் யாவும்
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
கரத்தில் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) $கந்த.05356.2
ெதாடுத்தனன் ெவrநில் தூணி தூக்கினன் விரல்கள் ேதாறும் $கந்த.05356.3
அடுத்த ெபான் புட்டில் ேச(த்தான் அண்டங்கள் அைனத்தும் ெவன்றான்.
$கந்த.05356.4
குந்தளச் சுழியல் குஞ்சிக் ேகாலமா ெமௗலி தன்னில் $கந்த.05357.1
சுந்தரத் துண( ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) தும்ைப_ெப.(தும்ைப_ெப.) ெதாடுத்திடு
பிைணயல்_ெப.(பிைணயல்_ெப.) ேச(த்தி $கந்த.05357.2
மந்தரப் ெபாருப்பு ேமரு வைர இது என்று ஐயம்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.05357.3
இந்திரப் ெபரும் ேத( ஒன்றின் ஏறினன் இரவிேய ேபால். $கந்த.05357.4
பண் உலாம் புரவிப் பந்தி பருமிதக் களிற்றின் ஈட்டம் $கந்த.05358.1
எண் இலாப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) மான் ேத( ஏமம் ஆய்ப் பின்ன( ஏக $கந்த.05358.2
அண்ணல் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அவுண வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
அைமச்ச(கள்
அயலில் ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.05358.3

விண்_ெப.(விண்_ெப.) உலாம் புrைசக் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) வதிகள்
C
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசன்றான். $கந்த.05358.4
ேகாயிலின் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) நCங்கிக் ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.)
ெகழC இய ெகாற்ற $கந்த.05359.1
வாயிலின் மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.)
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) ேநாக்கிக் $கந்த.05359.2
காய் கதி(த் தபனற் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கலிவியன் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) என்ன $கந்த.05359.3
ஆயிர நூறு ெவள்ளத்து அவுணரும் புைட
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ(த்தா(. $கந்த.05359.4
அன்ன காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அr முகன்
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) அதி சூரன் $கந்த.05360.1
துன்னு தாரகன் சுதன் அசு ேரந்திரத் ெதால்ேலான் $கந்த.05360.2
என்ன நின்றிடும் ைமந்த(கள் இருவரும் ஏகி $கந்த.05360.3
மன்ன(_ெப.(மன்ன(_ெப.) மன்னைன அைடதலும் இைனயன வகுப்பான்.
$கந்த.05360.4
திைரெகாள் ேவைல ேபால் நிைற தரு ேகாட்டகம் சிறிேதா( $கந்த.05361.1
கைர இலா ஆழி உைடத்திடும் அன்னது கடுப்பப் $கந்த.05361.2
ெபாரு திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) பைட பல உள என்னினும்
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.05361.3
அரச(_ெப.(அரச(_ெப.) இல் வழி நின்றிடாது அன்னைவ அழியும். $கந்த.05361.4
ஆதலால் இனி நC( இரு வர(களும்
C
அமrன் $கந்த.05362.1
ேமதகும் ெபரும் ேசைனக்கு முதல்வராய் ேமவிப் $கந்த.05362.2

ேபாதி( முன் உற என்றலும் நின்றிடு புதல்வ( $கந்த.05362.3
ஈது நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என வணங்கிேய ஏகின( இைமப்பில். $கந்த.05362.4
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மான் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேத(
மிைச ஏறிேய சமrல் $கந்த.05363.1
ெகாந்து உலா மல( வாைகைய மிைலச்சிய குமர( $கந்த.05363.2
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நால் ெபரும் பைடையயும் அணி
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வகுத்து $கந்த.05363.3
முந்து தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) அம் தைலவராய் ஏகின( முைறயால்.
$கந்த.05363.4
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எல்ைலயில் அங்கு அது
ேநாக்கு உறா அடுேபா( $கந்த.05364.1
வாைக ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நூறு ஆயிர
ெவள்ளத்து மறேவா( $கந்த.05364.2
ஓைக எய்திேய அம( புr பறந்தைல உன்னி $கந்த.05364.3
ஏகல் ேமயின( பணிகளும் ேசடனும் இரங்க. $கந்த.05364.4
கடம் திகழ் கrேத( பாய் மாக் கலந்திடத் தாைனவர(
C $கந்த.05365.1
பட(ந்திடுகின்ற காைலப் பருமணி வயிரத்ேத( ேமல் $கந்த.05365.2
அைடந்திடும் அவுண( மன்ன(_ெப.(மன்ன(_ெப.) அளக்க( இல் வடைவ சுற்ற
$கந்த.05365.3
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) தனி நடந்தது என்ன விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.)
மருளச் ெசன்றான். $கந்த.05365.4
ெதாண்டகம் துடிேய பம்ைப தூrயம் முருடு ேகாடு $கந்த.05366.1

திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) படகம் ெமாந்ைத திமிைலேய
தடாr தக்ைக $கந்த.05366.2
கண்ைட ஆகுளிேய பீலி காகளம் உடுக்ைக ேபழ்வாய் $கந்த.05366.3
ெகாண்டது ஓ( பதைல_ெப.(பதைல_ெப.) சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) குடமுழா
இயம்பிற்று அம்மா. $கந்த.05366.4
தட்டு உைட ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத( ஆ(ப்பும் தந்தியின் ஆ(ப்பும்
ேசண்ேபாய் $கந்த.05367.1
முட்டு உறு ெகாடிகள் ஆ(ப்பும் முரட் பr ஆ(ப்பும் வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
$கந்த.05367.2
கட்டு உறு கழலின் ஆ(ப்பும் கணிப்பு இல் பல் இயத்தின் ஆ(ப்பும் $கந்த.05367.3
எட்டு உள திைசயும் எல்லா உலகு முண்டு
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற. $கந்த.05367.4
நCல்_ெப.அ.(நCலம்_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ேபால்
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அவுண(கள் நCத்தம் ெசல்லக் $கந்த.05368.1
கான் நிைற பூழி ஈட்டம் ககனம் ேமல்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முன்னம் $கந்த.05368.2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உறு கின்ற காைலச் சசி எனத் தயங்கிப் பின்ன(
$கந்த.05368.3
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) எனக் கரந்தான் ேமலாம் விrகதி( பைடத்த ெவய்ேயான்.
$கந்த.05368.4
ேநசம் ஒடு என்பால் ைவகும் ெநறியினா( தமக்கு வடும்
C
$கந்த.05369.1
ஆசு அறு பதங்கள் யாவும் ைவகலும் புrேவன் என்ைன $கந்த.05369.2
ஏசுவ( ேபாலும் கீ ழ் என்று இகல் புrந்திடுவன் என்னாத் $கந்த.05369.3
தூசி_ெப.(தூசி_ெப.) பா( விடுத்தேத ேபால் துறக்கம் ேமல்
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூழி. $கந்த.05369.4

கன்னிைற அழித்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமாய்ம்பில் கா(
ெகழும் அவுண ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $கந்த.05370.1
துன் உற நடப்பச் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தூளியின் படைலச் ெசய்ைக $கந்த.05370.2
என் என உைரப்பன் அம்மா இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) என்ேபான் ைவகும்
$கந்த.05370.3
ெபான் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) தைன வல்ேல பூ உலகு ஆக்கிற்று அன்ேற.
$கந்த.05370.4
கண் அகல் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேத( மீ தும் காய் சினக் களிற்றின் மீ தும்
$கந்த.05371.1
நண்ணிய ெகாடிகள் வான்ேபாய் நளி( புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கங்ைக நக்கி
$கந்த.05371.2
மண்_ெப.(மண்_ெப.) உறச் சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆடி
அலமரல் மேகந்திரத்தின் $கந்த.05371.3
அண்ணல் இன்று அழிவன் என்ேற அழுதிறம் ேபாலும் மாேதா. $கந்த.05371.4
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குைடயும் நCலத் திரு
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) கவிப்பும் ெசம் ேகழ்ப் $கந்த.05372.1
பங்கய மல(ந்தது அன்ன பருமணிக் கவிைக முற்றும் $கந்த.05372.2
ெதாங்கலின் ெதாைகயும் ெவய்ேயான் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) கதி(
வரவும் ஆற்றி $கந்த.05372.3
எங்கணும் ெசறிவு உற்று ஊழி இருளிைன விளக்கிற்று அம்மா. $கந்த.05372.4
ஆன இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) எய்த அவுணப் பைட கேளாடும் $கந்த.05373.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெநறி ெகாேட அவுணன் ைவயம் மிைச ெசல்லத்
$கந்த.05373.2

தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அது
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அமர( தம் இைறவன் ஓடிக்
$கந்த.05373.3
கான் அம( கடம்பன் அடி ைக
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசால்வான். $கந்த.05373.4
அன்று புr ேவள்வி இைட ஆதி அருள்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.05374.1
துன்று பைட ஈட்டெமாடு சூரன் எனும் ெவய்ேயான் $கந்த.05374.2
இன்று ெபாருவான் விைரவின் ஏகினன் எதி(ந்ேத $கந்த.05374.3
ெசன்றவைன ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எமது சீ(
அருளுக என்றான். $கந்த.05374.4
ஆம் பrசு கூற அவனுக்கு அருள் புrந்ேத $கந்த.05375.1
ஏம்பல் உறு ேகசrயின் ஏற்று அைணயின் நCங்கிப் $கந்த.05375.2
பாம்பின் வலி ெசற்று உலவு பாகு தைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05375.3
வாம் பr ெகாள் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) இரதம் வல்ைல தருக என்றான்.
$கந்த.05375.4
என்றிடலும் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என எழுந்து உலைவ அண்ணல் $கந்த.05376.1
குன்று அைனய ேத( அது ெகாண(ந்து முனம் உய்ப்ப $கந்த.05376.2
ெவன்றி அயில் அண்ணல் அதன் மீ மிைச புகுந்தான் $கந்த.05376.3
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) மல( சிந்தி அயன் மாெலாடு வழுத்த. $கந்த.05376.4
ெசழும் தருண ேமதைகய ேதrன் மிைச வாேனா( $கந்த.05377.1

ெதாழும் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம(
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) முருகன் ஏறக் $கந்த.05377.2
ெகாழும் தழல் முடித்து அைனய குஞ்சி ெகழு பூத( $கந்த.05377.3
எழுந்தன( ெதழித்தன( இரு கடலும் அஞ்ச. $கந்த.05377.4
நாட்டம் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மூன்று உைடய நாதன் அருள்
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கந்த.05378.1
வாட்டம் அறு ெவவ் அவுண( மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) வலி தன்ைன
$கந்த.05378.2
வட்டும்
C
வைக ெசன்றிடுதல் விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) உைரப்பக்
$கந்த.05378.3
ேகட்ட அனிக பூத(கள் கிள(ந்து_வி.எச்.(கிள(_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பட(
கின்றா(. $கந்த.05378.4
பாrட( களாய் அறுமுகற் பரவு கின்ற $கந்த.05379.1
பா( இட( நடப்ப எழு பூழி பட(ந்து_வி.எச்.(பட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இன்ேனா( $கந்த.05379.2
பா( இட( புrந்தன(
பrக்கும்_ெப.எச்.(பr_வி+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எைன
என்னாப் $கந்த.05379.3
பா( இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) விண்ேணாடு பக(தற்கு எழுதல் ேபாலும். $கந்த.05379.4
தக்ைக ெயாடு உடுக்ைக துடி சல்லr தடாr $கந்த.05380.1
ெதாக்கு உைடய தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.) துைவப்பின் மிகு ேபr
$கந்த.05380.2
ெமய்க் குட முழாப் படகம் வைண
C
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ஆம்பல் $கந்த.05380.3

ெகாக்கைர இயம்பின(கள் ேகாடி கண நாத(. $கந்த.05380.4
நாடுதவ நாரதனும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உவண( தாமும் $கந்த.05381.1
ேகடில் இைச வல்லது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கின்னரரும் ஆகிப் $கந்த.05381.2
பாடின( குமாரன் அடி பன் முைற பணிந்ேத $கந்த.05381.3
ஆடின(கள் விண்ணவரும் ஆசு இல் முனிேவாரும். $கந்த.05381.4
சண்முகனது ஏவல் ெகாடு தாவில் இைளேயானும் $கந்த.05382.1
எண் மரும் இலக்க(களும் ஈண்டிய கணத்தின் $கந்த.05382.2
வண்ைம_ெப.(வண்ைம_ெப.) ெகழு மன்னவரும் ைவயம் மிைச ஆகித்
$கந்த.05382.3
திண்ைம பைட ஊக்கம் ஒடு ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) இைட ெசன்றா(.
$கந்த.05382.4
ெமாய்ம் மலி பைடத்தைலவ( முந்தி உறு தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) $கந்த.05383.1
இம் முைறயினால் ஒழுக ஈசன் அருள் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கந்த.05383.2
ெசம் மணி_ெப.(மணி_ெப.) வசி
C அம( ேதrன் இைட ஏகிப் $கந்த.05383.3
ெபாம்மல் உறு தானவ(கள் ேபா( முைன அைடந்தான். $கந்த.05383.4
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாழுதில் புவியும்
அந்தரமும் ஆகி $கந்த.05384.1
மிைடந்து வரும் சூரன் இகம் ெவய்து என
வைளந்த_ெப.எச்.(வைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.05384.2
ெதாட(ந்து_வி.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நுக( தC வலி
ெதாைலத்தும் என முந்நC( $கந்த.05384.3

பட(ந்து_வி.எச்.(பட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புைட
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இடும் பான்ைம அது ேபால.
$கந்த.05384.4
வைளந்திடும் காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) வய
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பூத(கள் $கந்த.05385.1
கிள(ந்தன( ெதழித்தன( ெகழுவு தானவ( $கந்த.05385.2
தளம் தைன அட(த்தன( அவரும் தாக்கினா( $கந்த.05385.3
விைளந்தது ெபரும் சம( விண்டது அண்டேம. $கந்த.05385.4
மாச்சிைன மரங்களும் வைரயும் தண்டமும் $கந்த.05386.1
தCச் சிைகக் கழுமுளும் திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) ேநமியும் $கந்த.05386.2
மீ ச் ெசலும் கவண் கலும் ேவலும் நாஞ்சிலும் $கந்த.05386.3
ஓச்சின( பூத(கள் ஒன்னலா( கள் ேமல். $கந்த.05386.4
ெமய்ப்படும் அவுண(கள் ெவகுண்டு வில் உமிழ் $கந்த.05387.1
அப்ெபாடு கணிச்சி தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) ஆழி நாஞ்சில் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
$கந்த.05387.2
முப்புக( இைலப் பைட முசலம் முற்கரம் $கந்த.05387.3
கப் பணம் சிதறின( கணங்கள் தம்மிைச. $கந்த.05387.4
பற்றுவ( கrகைள பr இனங்கைள $கந்த.05388.1
எற்றுவ( பா(தனில் எறிவ( மாதிரம் $கந்த.05388.2
சுற்றுவ( விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைடக் கிழிப்ப( துண் என $கந்த.05388.3
முற்று உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) எருத்திைன முrத்துச் சிந்துவா(. $கந்த.05388.4
இரதம் ஒ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) எடுத்துச் ெசம் ைகயில் $கந்த.05389.1

ெபாரு களிறு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) புரள ேமாதுவ( $கந்த.05389.2
கr கள் ஒ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கரம்_ெப.(கரம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எற்றிேய $கந்த.05389.3
பrதி பதினாயிரம் பாrன் வட்டுவா(.
C
$கந்த.05389.4
பாய் பr ஆயிரத்துப் பத்துப் பாணி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05390.1
ஆயிர ேகாடி ஆம் அவுண( தங்கைளச் $கந்த.05390.2
ேசயிரு நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைடச் சிைதயச் சிந்துவா(
$கந்த.05390.3
காய் கனல் ெசாr தரும் கடும் கண் பூதேர. $கந்த.05390.4
குரங்கு உைளப் புரவிய( குஞ்சரத்தின( $கந்த.05391.1
இரங்கு உறு ேதrன( நிலத்தின் ஏகிேனா( $கந்த.05391.2
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ெகழும் அவுண(கள்
வைளந்து_வி.எச்.(வைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பூதைரச் $கந்த.05391.3
சரங்களில் பிறவினில் தடிதல் ேமயினா(. $கந்த.05391.4
மைலதைனச் சிந்துவ( மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) ெகாள் பூத( தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
$கந்த.05392.1
நிைலதைனச் சிந்துவ( ெநடுங்ைக சிந்துவ( $கந்த.05392.2
ெகாைல தைனச் சிந்துவ( ெகாய்வ( ெமாய்ம்பிைனத் $கந்த.05392.3
தைல_ெப.(தைல_ெப.) தைனச் சிந்துவ( தறு கட்டு ஆனவ(. $கந்த.05392.4
இவ்வைக மாறு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இகல்
ெசய்கின்றுழித் $கந்த.05393.1
ெதவ் அடு பூத( தம் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) மன்ன(கள் $கந்த.05393.2

அவ்விைட ஏன்று நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம(
இயற்றுழி $கந்த.05393.3
ெவவ் அசுரப் பைட மிகவும் மாய்ந்தேத. $கந்த.05393.4
ெபான் திகழ் பைடெயாடு புவியும் வானும் ஆய் $கந்த.05394.1
நின்றிடும் அவுண(கள் நCடு ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பிணக் $கந்த.05394.2
குன்று உரு ஆகிேய குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ஆற்று இைடச் $கந்த.05394.3
ெசன்றன( அளக்கைரத் திடர தாக்குவா(. $கந்த.05394.4
நCடிய_ெப.எச்.(நCடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட
நிமிலன் காண் உற $கந்த.05395.1
வடினம்
C
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) இனி
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) ேதாற்றம் ேமல் $கந்த.05395.2
கூடுவது இைல எனக் குனிக்கு மாறு ேபால் $கந்த.05395.3
ஆடிய உடற்குைற அனந்த ேகாடிேய. $கந்த.05395.4
மானப் பைட ேச( அவுணப் பைடயும் வயமான் ேத(ப்பைடயும் $கந்த.05396.1
ஏைனப் பைடயும் முடிவு உற்றிடேவ இவ்வாறு இகல்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.05396.2
கூனல் சடிலப் பூதப் பைடயின் ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) தைன ேநாக்கித்
$கந்த.05396.3
தாைனத் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) அதிசூரன் எனும் தைனயன்
ெவகுளுற்றான். $கந்த.05396.4
ேத( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆயிரம் அங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பால்
ேசமத் ெதாடு ெசல்லக் $கந்த.05397.1

கா( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) உற்றன தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) படிவம்
கதி(காள் இைமசார $கந்த.05397.2
ஈ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆம் இவுளித் ெதாைக பூண்டு ஈ(க்கும் ேத( மீ ேத
$கந்த.05397.3
ஓ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆம் கதி( ேபால் அழலா உரன் ஓடுறுகின்றான்.
$கந்த.05397.4
வா( வில் அதைன விைரவில் குனியா வடிவாளிகள் ேபாக்கிச் $கந்த.05398.1
ேசா( வில்லவனும் எதி(கின்றனைரத் துணி
ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) நிற்ப
$கந்த.05398.2
ஓ( வில் ஒருவன் தனிேய இவண்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறு ேபா( புrகின்றான்
$கந்த.05398.3
ேபா( வில் அறிவன் இவேன எனேவ புகல்கின்றன( பூத(. $கந்த.05398.4
ஓதக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேபால் அலமந்து அலமந்து உைலயா இகல்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.05399.1
பூத(க்கு இைற உக்கிரன் என்று ஒருவன் புைக தC உமிழ் கண்ணான் $கந்த.05399.2
ேமதக்க சலந்தரனா( உடலம்
வழும்_ெப.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
C
படி கீ ண்ட $கந்த.05399.3
ேசாதிக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) பைட உண்டு உமிழும் ெதால்ேலான் இகல்
வல்ேலான். $கந்த.05399.4
எண் தானவருக்கு இைறவன் குமரன் இகல் ெசய்திடு மாறு $கந்த.05400.1
கண்டான் முனியா விைரவில் பட(வான் காலன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.)
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.05400.2

தண்டானது ெகாண்டவன் ேந( குறுகித் தடமா( பிைடேயாச்ச $கந்த.05400.3
விண்டான் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) என்று அவுணப் பைடேயா( ெவருவா
அலமந்தா(. $கந்த.05400.4
மாறு ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உக்கிரன் ஏவுதலும் வரு
தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
மா(பில்_ெப.(மா(பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கந்த.05401.1
கூறு ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாலிைக சிந்திடேவ
ெகாதியா வருகின்றான் $கந்த.05401.2
பாறு ஆடுகளத்து இைட ஈங்கு இவைனப் பலி ஊட்டுவன் என்னா $கந்த.05401.3
நூறு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆசுகம் ஓ( ெதாைடயின் ெநாய்தில் ெசலவு
எய்தான். $கந்த.05401.4
ெவய்தாம் அயில் வாளிகள் உக்கிரன் ேமல் விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ேச( அதி சூரன்
$கந்த.05402.1
எய்தான் அது மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ேமல் படேவ எருைவப்
ெபருநCத்தம் $கந்த.05402.2
எய்தான் முழுதும் ெபருகு உற்றிடலும் விழுமத்து ஒடு ெசற்றம் $கந்த.05402.3
ெசய்தான் ஒருமால் வைர
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவுணன் ேத( ேமல்
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உய்த்தான். $கந்த.05402.4
அதி( ெபான் கழலான் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) கிrயால்
அதி சூரன் மான் ேத( $கந்த.05403.1
பிதி( பட்டிடலும் புவிேமல் பட(தல்_ெதா.ெப.(பட(_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ஆம் என உன்னா $கந்த.05403.2
உதயக் கிr ேபால் கனகத்து இயலும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேத(மிைச நCலக்
$கந்த.05403.3

கதி( உற்று எனேவ கடிதில் பாய்ந்தான் காலன் மிடல் தC(ப்பான். $கந்த.05403.4
பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேவைல
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பல் மணித் ேதrைன $கந்த.05404.1
ஏய ஆற்றல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈ(த்திடும்
வாசிகள் $கந்த.05404.2
மாயும் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) புr உக்கிரன்
$கந்த.05404.3
சீயமாம் எனச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைதத்தான்
அேரா. $கந்த.05404.4
உைதக்க ெவய்யவன் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) பr பா( இைடப் $கந்த.05405.1
பைதத்து வழ்தலும்
C
ைபயுளின் மாழ்கிேய $கந்த.05405.2
சிைதப்பன் இந்தச் சிறியைன என்று ெமய் $கந்த.05405.3
புைதப்ப நூறு ெபாரு சரம் தூண்டினான். $கந்த.05405.4
தூண்டு கின்ற சுட(க்கைண யாைவயும் $கந்த.05406.1
ஈண்டிேய தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) எதி( உறும் ெபற்றிையக் $கந்த.05406.2
காண்டலும் கைத ைகக் ெகாடு அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உக்கிரன்
$கந்த.05406.3
மீ ண்டிடும் படி வசி
C நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ(க்கேவ.
$கந்த.05406.4
ேவறு ஒ( ேத( இைட ெவய்து என எய்திேய $கந்த.05407.1
ஊறு நCங்கிய_ெப.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உக்கிரற் கண் உறCஇ
$கந்த.05407.2
மாறி ெதய்வத மாப் பைட ெதாட்டு உைன $கந்த.05407.3

முன்னு பூைச முதலிய யாைவயும் $கந்த.05408.1
முன்னிேய நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒருங்குடன்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் $கந்த.05408.2
வன்னி மாப்பைட வாங்கி வணங்கிேய $கந்த.05408.3
மின்னு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) சுட( மீ க் ெகாள வசினான்.
C
$கந்த.05408.4
ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ேதாறும் அழல் சிந்த மாற்றலன் $கந்த.05409.1
வசு
C ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைட வரத்ைத
C
ேநாக்கிேய $கந்த.05409.2
ஈசன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) இைண மல(த் தாள்கைள $கந்த.05409.3
ேநசேமாடு நிைனந்தனன் ேபாற்றினான். $கந்த.05409.4
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) எவ(க்கும் இைறவன் ஆகிேயான்
$கந்த.05410.1
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழித் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அருள்
ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உக்கிரன் $கந்த.05410.2
ெசவ்விதில் ெசலும் தCச்சரம் பற்றிேய $கந்த.05410.3
கவ்வி_வி.எச்.(கவ்வு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நுங்கினன் கண் கனல்
கான்றிட. $கந்த.05410.4
நுங்குவான் தைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அrமுகன் $கந்த.05411.1
துங்க மா மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) மாப்பைட $கந்த.05411.2
ெபாங்கு சண்டப் ெபாருபைட ஏவலும் $கந்த.05411.3
அங்கு அவற்ைறயும் பற்றி அருந்தினான். $கந்த.05411.4
காற்றின் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைட ஏவினன் ைகதவன் $கந்த.05412.1

ஆற்றல் உக்கிரன் அன்னது நுங்கினான் $கந்த.05412.2
ேதற்று கின்றுழிச் ெசய்தவம் அன்றிேய $கந்த.05412.3
ஏற்றம் ஆன இரும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆவேதா. $கந்த.05412.4
மற்றும் அவ்வதி சூரன் மல( அயன் $கந்த.05413.1
ஒற்ைற ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைட ஓச்சலும் உக்கிரன் $கந்த.05413.2
பற்றி நுங்க அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பங்கயன் தாைத பால் $கந்த.05413.3
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபரும் பைட ஏவினான்.
$கந்த.05413.4
ஒய் எனச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உரு ெகழு
நாரணன் $கந்த.05414.1
ெபாய்யில் மாப் பைட ேபாந்திட ஆங்கு அதும் $கந்த.05414.2
ைகயில் வாங்கிக் கதும் என வாய்க் ெகாளா $கந்த.05414.3
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) உக்கிரன் ேமயினன் என்பேவ.
$கந்த.05414.4
ஆன காைல_ெப.(காைல_ெப.) அrமுகன் காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.)
$கந்த.05415.1
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இனிச் ெசய் இயற்ைக என்ேன
இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) $கந்த.05415.2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஈசன் ெகால் கண்ணன்
ெகால் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $கந்த.05415.3
ேமல் நிலாவிய ேவதன் ெகாேலா என்றான். $கந்த.05415.4

மூவ( ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூ(த்திகள் அல்லைத
$கந்த.05416.1
ஏவேர மற்று இது ெசயும் ெபற்றியா( $கந்த.05416.2
ஆவன் ஆவன் அவ(க்குள் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) எனாத் $கந்த.05416.3
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) மாற்றலன் பின்னரும் ெசப்பினான். $கந்த.05416.4
சீற்றம் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அவுண( திைரக்
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) $கந்த.05417.1
ேதாற்றம் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சூ( ெகழும் உக்கிரன் $கந்த.05417.2
ஏற்றம் கண்டுழி என் ெசய்தும் என்றன( $கந்த.05417.3
கூற்றம் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உயிrல்
குைலந்து உளா(. $கந்த.05417.4
அண்ணல் வாசவன் ஆதிய( ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.05418.1
எண் இல் வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) யாவரும் இச்ெசயல் $கந்த.05418.2
கண் உறா இகல் கண்டு அருள் நான் முகப் $கந்த.05418.3
பண்ணவன் முன் பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இது
கூறுவா(. $கந்த.05418.4
எங்களால் வரும் எண் இல் ெபரும் பைட $கந்த.05419.1
ெசம் கணான் பைட தCய நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) மாப் பைட $கந்த.05419.2
அங்கியாவும் அணுக இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பூத( ேகான் $கந்த.05419.3
நுங்குமாறு என் நுவலுதி என்னேவ. $கந்த.05419.4
இந்திர( ஆதிய( ேகண் மின்கள் ஈங்கு இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) $கந்த.05420.1

அந்தி வான்_ெப.(வான்_ெப.) சைட அண்ணல் வரத்தினான் $கந்த.05420.2
கந்தன் எந்ைத கழல் இைண ேபாற்றிேய $கந்த.05420.3
வந்துளான் எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) வலிையயும் ஆற்றுவான்.
$கந்த.05420.4
எம்ைம ஆள் உைட ஈசன் அருள்
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.05421.1
ெசம்ைம ஆனவன் ெசம் ெபான் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) அடி $கந்த.05421.2
மும்ைமயும் ெதாழு முத்தி ெபற்றான் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) $கந்த.05421.3
எம்மினும் ெபrயான் என்றும் ஈறு இலான். $கந்த.05421.4
ைமக் கரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வண்ணன்_ெப.(வண்ணன்_ெப.) முன் ஏவிய
$கந்த.05422.1
சக்கரம்_ெப.(சக்கரம்_ெப.) நுகரும் தவத்ேதானினும் $கந்த.05422.2
மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) ஆற்றலன் ெவற்றியின் ேமைலயான் $கந்த.05422.3
உக்கிரன் என்று உைரத்திடும் ேபrனான். $கந்த.05422.4
பண்டு நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) அருள் பல் பைட யாைவயும் $கந்த.05423.1
உண்டேதா வியப்பு_ெப.(வியப்பு_ெப.) ஒல்ைலயில் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
இல் $கந்த.05423.2
அண்டமும் சிைதத்து_வி.எச்.(சிைத_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆக்குவன்
ஈங்கு இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) $கந்த.05423.3
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) புகழ் கூறத் ெதாைலயுேமா. $கந்த.05423.4
என்ன நான் முகன் எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இயம்பலும் $கந்த.05424.1

அன்ன ேகட்டலும் அண்ட(கள் யாவரும் $கந்த.05424.2
துன்னு ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) துளக்கிப் ெபரும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.)
$கந்த.05424.3
இன்னும் ஆக இவற்கு என்று இயம்பினா(. $கந்த.05424.4
வான ேமல் இது நிகழ்ந்துழி மாறு இலா அவுண( $கந்த.05425.1
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) பூதைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
சிைதப்பல் $கந்த.05425.2
ஊனம் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பைட என உன்னைல
உைம பால் $கந்த.05425.3
ஞான நாயகன் பைடெதாடுேவன் என நவின்றான். $கந்த.05425.4
மந்திரம் தனில் பூசைன முதலிய வகுத்துச் $கந்த.05426.1
சிந்ைத ேமல் உறு ெவகுளிேயாடு அரன் பைட ெசலுத்த $கந்த.05426.2
அந்தம் இல்லது ஓ( உலகு எலாம் முறுவலால் அட(க்கும் $கந்த.05426.3
எந்ைத ெகாண்டது ஓ( உரு எனத் ேதான்றியது இைமப்பில். $கந்த.05426.4
நஞ்சும் ஆ( அழல் நாகமும் நடுவனது உருவும் $கந்த.05427.1
விஞ்சு பூதமும் கணங்களும் ேவறு பல் பைடயும் $கந்த.05427.2
எஞ்சல் இல்லது ஓ( அங்கியும்
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.)
$கந்த.05427.3
அஞ்சிடும் படி நடந்தது ஆல் அரன் பைட அதுேவ. $கந்த.05427.4
ஈசன் மாப் பைட வருதலும் உக்கிரன் என்னும் $கந்த.05428.1

ஆசு இல் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அங்ைகயில்
கைதயிைன அகற்றிப் $கந்த.05428.2
பாசம் நCக்கும் அஞ்சு எழுத்திைன விதிமுைற பன்னி $கந்த.05428.3
ேநசேமாடு ைக ெதாழுதரன் ெபான்னடி நிைனந்தான். $கந்த.05428.4
ஆண்ைட உக்கிரன் நிற்றலும் அஞ்சலி புrவான் $கந்த.05429.1
மாண்ட ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பைட இல்லவன் துதி ெசயும் வாயான்
$கந்த.05429.2
ஈண்டு இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) தைன அடுகிலன்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05429.3
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசன்றது சிவனருள்
பைடக்கலம் விைரவில். $கந்த.05429.4
அண்ணல் அம் பைட துறந்தவ( ேமல் விடின்_நி.எச்.(விடு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
அவ(பால் $கந்த.05430.1
நண் உறாது நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) பக்கல் வந்திடும் என நல்க $கந்த.05430.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உலாம் புகழ் அவுண( ேகான் ெபறுதலின் விைடயூ(
$கந்த.05430.3
பண்ணவன் தைன அைடந்தது ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அருள்
பைடேய. $கந்த.05430.4
ஆன ெபற்றி கண்டு இங்கு இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.)
ெகால் என்று அயி(த்துச் $கந்த.05431.1
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) துளங்கினன் பூத(கள்
சிறந்தா( $கந்த.05431.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உேளா( மல( மாrகள் தூ(த்தன( மாறாம் $கந்த.05431.3

ஏைன வர(கள்
C
விழிெபாழி தாைரகான் றிrந்தா(. $கந்த.05431.4
நCங்குகின்றது ஓ( தானவ( குழுவிைன நCவி( $கந்த.05432.1
ஏங்கு கின்றைத விடுமின்கள் என்று ேத(
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05432.2
பாங்க( உற்றது ஓ( தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அrமுகன் பாலன்
$கந்த.05432.3
வங்கு_ஏவ.(வ
C
ங்கு_வி.)
C
ேதாளிைட எற்றினன் உக்கிரன் ெவகுண்டான்.
$கந்த.05432.4
எற்று தண்டிைன அங்ைகயால் உக்கிரன் என்ேபான் $கந்த.05433.1
பற்றி வாங்கிேய அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தனது உரம் பைத பைதப்பத்
$கந்த.05433.2
ெதற்ெறனப் புைடத்திடுதலும் நிலனிைடச் ேச(ந்தான் $கந்த.05433.3
மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தனது உயி(ெகாடு ேபாயினன் மறலி.
$கந்த.05433.4
துஞ்சி_வி.எச்.(துஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வழ்
C அதி சூரைன ேநாக்கிேய
துகடீ( $கந்த.05434.1
மஞ்சு ேபாலேவ வரும் அசுேரந்திரன் மனமும் $கந்த.05434.2
நஞ்சும் ஆம் எனக் ெகாதித்தனன் அழல் எழ நைகயா $கந்த.05434.3
விஞ்சு பூத( தம் குழுவின் ேமல் ெசன்றனன் விைரவின். $கந்த.05434.4
கடிது ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுேரந்திரன்
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) கரத்தின் $கந்த.05435.1
ெநடிய வில்லினும் ஆயிரத்து இரட்டி ேமல்
நிமி(ந்த_ெப.எச்.(நிமி(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.05435.2

ெகாடிய வா( சிைல வாங்கிேய குணத்து ஒலி ெகாளுவப் $கந்த.05435.3
படியும் வானமும் குைலந்தன உயி( எலாம் பைதப்ப. $கந்த.05435.4
பூத( அங்கு அது ேநாக்கிேய தண்டமும் ெபாருப்பும் $கந்த.05436.1
பாதவங்களும் தாரகன் தந்திடு பதகன் $கந்த.05436.2
மீ து ெசன்றிட விடுத்தலும் அைனயன விலக்கிச் $கந்த.05436.3
ேசாதி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைண இறுதி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) எனச் ெசாrந்தான். $கந்த.05436.4
வடி ெகாள்வா( கைண விடுத்தலும் பூத(கள் வலிதின் $கந்த.05437.1
விடு_ஏவ.(விடு_வி.) பிறங்கேல முதலிய இைட இைட வட்டி
C
$கந்த.05437.2
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ைககளும் ஆகமும்
முகத்ெதாடு ெமாய்ம்பும் $கந்த.05437.3
அடியும் ேசாr நC( கான்றிட அழுந்திய அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) பால்.
$கந்த.05437.4
மற்றும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைன உலப்பில தூண்டலும் மண்ேமல்
$கந்த.05438.1
அற்ற ைககளும் துணிந்திடு ேதாள்களும் அடியும் $கந்த.05438.2
இற்ற கண்டமும் ஆகி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பூத(கள் இறப்பக் $கந்த.05438.3
ெகாற்ற வரrல்
C
கனகன் என்பவன் எதி( ெகாண்டான். $கந்த.05438.4
எதிரதாய் வரு கனகன் ேமல் தாரகன் ஈந்த $கந்த.05439.1
அதிரும் வா( கழல் அண்ணல் ஓ( வடிக்கைண அழுத்த $கந்த.05439.2
உதிர வாrேயாடு அன்னவன் ேத( மிைச உற்றான் $கந்த.05439.3

கதிrன் ேமல் வரும் ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேகாளாம்
எனக் கடிதின். $கந்த.05439.4
பாகன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உயி( உலந்திட உைதத்து
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைனக்ைக $கந்த.05440.1
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) தந்திடு மதைல தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) வrசிைல
நாைணக் $கந்த.05440.2
காகம் ேபால ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) எயிற்றினால் கீ றி
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைற ேச( $கந்த.05440.3
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) தாரணி மிைச இழிந்தால் என மீ ண்டான். $கந்த.05440.4
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மால் வைர ஒன்று கீ ண் டசுர(
இந்திரனாம் $கந்த.05441.1
கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீ(த்தியான் மீ மிைச ஓச்சலும்
கரத்தின் $கந்த.05441.2
அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வில்லிைன நCத்து ேவறு
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிைல அதைனக் $கந்த.05441.3
குழிந்த கண் உைடப் பூத(கள் ெவருக்ெகாளக் குனித்தான். $கந்த.05441.4
குனித்து நான்கு இரு சுடுசரம் ெதாடுத்து அைற கூவித் $கந்த.05442.1
தனித்து ேமல் வரும் கனகன் ஏவிய கிr சாய்த்துப் $கந்த.05442.2
புனிற்று இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ெசக்க(
வான்_ெப.(வான்_ெப.) நுைழந்து எனப் புயங்கள் $கந்த.05442.3
பனித்திடும் படி அழுத்தினன் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) பகழி. $கந்த.05442.4
பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) படுதலும் ஆடகன் ைபயுள்
$கந்த.05443.1
நிகழ நிற்றலும் ேவறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வலவைன நிறுவிப் $கந்த.05443.2

புகழ் இல் தானவன் ேத( ெகாடு பூத( ேமல் ேபாத $கந்த.05443.3
அகழும் மால் வைர ஒன்று எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உன்மத்தன் ஆ(த்தான். $கந்த.05443.4
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) எறிந்திடும் பருப்பதம் விைரவில்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அட(க்கக் $கந்த.05444.1
கவன ெவம்பr ஆயின உலந்தன காணாப் $கந்த.05444.2
பவன ேவகத்தின் ேவறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேத( மிைசப் பாய்ந்தான்
$கந்த.05444.3
புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) உண்ணிய
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட(.ஒரு.) ஓ(
கடவுேள_ெப.(கடவுள்_ெப.+ஏ_சாr.) ேபால்வான். $கந்த.05444.4
முந்து ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைண உலப்பில தூண்டலும் முந்நC(
$கந்த.05445.1
ெசம் துகி(க்ெகாடி ேபா(த்து எனக் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) நC(
ெசறிய_ெப.எச்.(ெசறி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.05445.2
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முற்றிலன் புவி மிைச
இருந்தனன் ஆங்ேக $கந்த.05445.3
மந்தன் என்பவன் தாரகன் புதல்வன்_ெப.) ேந( வந்தான். $கந்த.05445.4
வருத ேலாடும் ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) மிைச ஐ இரு வாளி
$கந்த.05446.1
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) கால் உற வழங்கலும் எr எனக் ெகாதியாப் $கந்த.05446.2
பrதி ேமவரத் தகுவது ஓ( பருப்பதம் பறித்துக் $கந்த.05446.3
கருதி ஏவினன் அவுண( ேகான் அங்கு அது கண்டான். $கந்த.05446.4

ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மா(பு_ெப.(மா(பு_ெப.) எதி(
ஏற்றலும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழித் ெதறித்துக்
$கந்த.05447.1
குன்று மீ ண்டும் அற்றவன் புைட ேபாயது ெகாடிேயான் $கந்த.05447.2
ஒன்று ேபாலிய ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) பகழிகள் உய்த்தான் $கந்த.05447.3
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மந்தன் அங்கு அய(ந்தனன்
சிங்கனும் ேந(ந்தான். $கந்த.05447.4
எடுத்து மால் வைர ஒன்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) உரத்தின் ேந( எறியத்
$கந்த.05448.1
தடுத்து_வி.எச்.(தடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒ( வாளியின் அகற்றினன்
அம( இைடத் தrயா( $கந்த.05448.2
விடுத்தது ஓ( கைத எறிதலும் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அது விலக்கித்
$கந்த.05448.3
ெதாடுத்து நூறு ேகால் அழுத்தினன் சிங்கனும் ெதாைலந்தான். $கந்த.05448.4
ஒழிந்த சாரதத் தைலவ(கள் யாவரும் உடன்ேற $கந்த.05449.1
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்றன( தாரகன் குமரன்
ஆசுகங்கள் $கந்த.05449.2
ெபாழிந்து_வி.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்று உள பூதைர
முடித்திடும் ேபாதில் $கந்த.05449.3
கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துன்ெபாடும் இலக்கrல்
தண்டகன் கண்டான். $கந்த.05449.4
தனது கா( முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) வாங்கிேய தண்டகப் ெபயேரான் $கந்த.05450.1
முைன இரும் கைண ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெகாடியவன் முகத்தின்
$கந்த.05450.2

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) புகுந்திட விடுத்தலும் நடைல உற்று இரங்கி
$கந்த.05450.3
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெவகுண்டு பின் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெபரும்
சிைலயிைன வைளத்தான். $கந்த.05450.4
வைளத்து_வி.எச்.(வைள_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாலு இரண்டு
அம்பிைனத் தண்டக மறேவான் $கந்த.05451.1
குளத்தின் ேமல் பட விடுத்தலும் எழுந்தன குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) $கந்த.05451.2
இைளத்து
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.பன்.) ேத(
மிைச அன்னவற்கு இைளேயான் $கந்த.05451.3
கிளத்து ேசாமுகன் தாரகன் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) எதி( கிைடத்தான். $கந்த.05451.4
எதி( புகுந்தவன் அகல ேமல் ஐம்பதிற்று இரட்டி $கந்த.05452.1
கதி( ெதறும் கைண அவுண( ேகான் அழுத்தலும் கவலா $கந்த.05452.2
அதி(தரும் தனது ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) சிைல வாங்கி
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆம் $கந்த.05452.3
நுதி ெகாள் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சரம் தூண்டினன் ேசாமுகன் ெநாடிப்பில்.
$கந்த.05452.4
பல்லவங்கள் ஆயிரமும் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தாரகன் பாலன்
$கந்த.05453.1
சில்லி அம் தனித் ேதrைன வலவைனச் சிைதப்ப $கந்த.05453.2
ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) ேவறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேத(மிைசப்
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
ஒன்ைற $கந்த.05453.3

ஒல்ைல இங்கு இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) உயிrைன உண்க என உய்த்தான்.
$கந்த.05453.4
உய்த்த ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அகலேமல்
படுதலும் முயங்கி_வி.எச்.(முயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05454.1
எய்த்து மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ேத( மிைச மயங்கினன் இருப்ப
$கந்த.05454.2
நித்தன் ேவ( உறு ேசாமுகற்கு இைளயவன் ெநடுமால் $கந்த.05454.3
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வன்ைமயன் விசயன் என்பவன்
கடிது உற்றான். $கந்த.05454.4
விசயன் ஆங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெகாடு மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) வாங்கிேய
ெவகுண்டு $கந்த.05455.1
நிசித ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைண ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) உய்த்து ேந(
இல்லா $கந்த.05455.2
அசுர( இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) வலவைனத் தடிந்து மற்று
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ைக $கந்த.05455.3
இைசயும் வில்ெலாடு நாrையத் துணிபட இறுத்தான். $கந்த.05455.4
முற்று நூல் உண( பாகுயி( உலத்தலும் முனியா $கந்த.05456.1
இற்ற நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒடு வா( சிைலத் துணியிைன ஏந்திக் $கந்த.05456.2
ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) ஆ( அசுேரந்திரன் மத்திைக
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05456.3
ெபாற்ைற அன்னதன் ேத( விடு_ஏவ.(விடு_வி.) வலவனின் ெபாலிந்தான்.
$கந்த.05456.4
தகுவ( ேகான் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வலவைன நிறுவி ஓ( தண்டம்
$கந்த.05457.1

இகலும் வன்ைமயால் எடுத்தனன் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) மிைச எறியப்
$கந்த.05457.2
புகுதும் எல்ைலயில் கண்டு எதி( விசயனாம் புகேழான் $கந்த.05457.3
மிகவும் எல்ைலயில் சரங்கைளத் தூண்டினன் விடுத்தான். $கந்த.05457.4
ெதாட்ட ெதாட்டன கைண எலாம் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) படத் ெதாைலத்து
$கந்த.05458.1
மட்டு உலாம் ெதாைட விசயன் மா(பகத்து இைட
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05458.2
பட்ட காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
தனது இரதம் ேமல் பைதத்து $கந்த.05458.3
விட்ட வில்ெலாடு குருதியும் தானுமாய் வழ்ந்தான்.
C
$கந்த.05458.4
விழுந்த_ெப.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) இலக்கrல் ஏைனேயா( ெவகுண்டு
$கந்த.05459.1
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாளியால் தாரகன்
மகெனாடு ெபாருேத $கந்த.05459.2
அழுந்தி யாவரும் இrந்தன( ேபாதலும் அது கண்டு $கந்த.05459.3
உழந்த துன்ெபாடு வரC ெமாய்ம் பினன்
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றான். $கந்த.05459.4
வரC வாகு ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) இைண அடி ேபாற்றிேய ெவகுண்ேடா(
$கந்த.05460.1
ேகார ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைல வாங்கினன் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒலி
ெகாளுவி $கந்த.05460.2

யாரும் வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) வியப்பு_ெப.(வியப்பு_ெப.) உற அவுண(கள்
அயரத் $கந்த.05460.3
தாரகா சுரன்_ெப.(சுரன்_ெப.) மதைலைய மைறத்தனன் சரத்தால். $கந்த.05460.4
மைறப்ப ெமய் எலாம் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ெகாண்டிடலும் வல் அவுணன்
$கந்த.05461.1
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) கடும் சிைல ஒன்றிைன வைளத்தவன் மிைசேய
$கந்த.05461.2
பிைறத் தைலக் கைண ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) அழுத்தினன் ெபrதும்
$கந்த.05461.3
உைறத்த ெசம்புனல் இருவரும் இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) கதி( ஒத்தா(.
$கந்த.05461.4
தாரகத் திறலான் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) தூண்டி ஏழ் சரத்தால் $கந்த.05462.1
சூர( இத்திறல் அண்ணல் ைகச் சிைலதைனத் துணிப்ப $கந்த.05462.2
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
மற்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கா( முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
வாங்கிேய விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) கால் $கந்த.05462.3
கூ( அயில் கைண ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) விடுத்தனன் குறியால். $கந்த.05462.4
ஏகும் வா( கைண தாரகன் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) சிைல இறுத்துப் $கந்த.05463.1
பாகன் ஆவி உண்டு இரதேமாடு அயங்கைளப் படுப்ப $கந்த.05463.2
வாைக இன்றிேய ேவறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேத( மிைச வறியன் $கந்த.05463.3
ேபாகேலாடு மற்று அன்னது கண்டன( புலேவா(. $கந்த.05463.4
ெவருவரப் ெபாரும் தாரகன் மதைலைய வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
$கந்த.05464.1
ெபாருது ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) ெகாள்வான் ெகாலாம் இனி எனப்
புகழ்ந்தா(_வி.மு.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ(_பட(.பன்.) $கந்த.05464.2

அrய அற்புதேமா அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ெவன்றிடல் அவுணன்
$கந்த.05464.3
கrதரும் சுதன் சிம்புளின் சுதன் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) கழறின்.
$கந்த.05464.4
மாறு ஒ( ேத( இைடப் பாய்ந்தவன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனு
வைளத்து_வி.எச்.(வைள_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05465.1
நூறு ேகால் விடுத்தவன் இரதத்திைன நூறச் $கந்த.05465.2
சீறி வான்_ெப.(வான்_ெப.) எழC இ வரவாகுப்
C
ெபய(த் திறேலான் $கந்த.05465.3
ஆறு மா முக முதல்வைனப் பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ(த்தான். $கந்த.05465.4
உைற கழித்து வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உருவிேய உம்பrல்
பட(ந்து_வி.எச்.(பட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05466.1
சிைற கழித்திடும் வைர புைர அவுண( ேகான் ேத( ேமல் $கந்த.05466.2
குைற கழித்திடும் பணி கவ( மதி எனக் குப்பு உற்று $கந்த.05466.3
இைற கழிக்கும் முன் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தைனக் ைகயில் ஒன்று
எறிந்தான். $கந்த.05466.4
எறிந்த காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) இற்றது ஓ( ைகத்தலம்
இறலும் $கந்த.05467.1
குைறந்த ைக இைடச் சல சல இழிவன குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) $கந்த.05467.2
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நCல_ெப.அ.(நCலம்_ெப.)
ெவாண் கிrதனக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புைட ெசன்ேற $கந்த.05467.3
உைறந்தது ஓ( கரும் பணி அழல் மணி_ெப.(மணி_ெப.) உமிழ்ந்தது ஒப்ப.
$கந்த.05467.4
ைக அறுத்தலும் தாரகன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) சுதன் கனன்று $கந்த.05468.1

ெமாய் உைடக் கைத ஒன்று எடுத்து அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) மிைச
ேமாத_குைற.எச்.(ேமாது_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.05468.2
ஒய் எனத் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெமாய்ம்பினன் வான்_ெப.(வான்_ெப.) எழுந்து
ஒருதன் $கந்த.05468.3
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெபான் பதத்து உைதத்தனன்
அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) சிரத்தில். $கந்த.05468.4
காம(_ெப.(காம(_ெப.) தாளினால் உைதத்து விண்_ெப.(விண்_ெப.) பட(தலும்
கண்டு $கந்த.05469.1
தூமம் ஆ( விழியான் அசுேரந்திரன்
ெதாட(ந்து_வி.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ( $கந்த.05469.2
ேசம வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெகாடு வான்_ெப.(வான்_ெப.) எழ ேமைலேயான் சீறி
$கந்த.05469.3
ஏம நாந்தகத்தால் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) அற
எறிந்தான். $கந்த.05469.4
எறிந்த ெசன்னியும் யாக்ைகயும் இம்பrன்
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
$கந்த.05470.1
மறிந்து மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) மன் உயி( ேபாயது
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேமல் $கந்த.05470.2
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) ஆ(த்தன( இன்னது ஓ( ெசய்ைக $கந்த.05470.3
அறிந்த_ெப.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தானவக்
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) எலாம் ஓடின அன்ேற. $கந்த.05470.4
மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) ஆயின( இருவரும் இறந்தது மைலந்து $கந்த.05471.1
பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) ேமயின தாைனகள் இrந்ததும் பாராத் $கந்த.05471.2

ெதாக்க ேப( அழல் உலகு அட எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதாற்றம் ேபால் $கந்த.05471.3
மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) சீற்றம் ேமல்
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
அண்டங்கள் ெவன்றான். $கந்த.05471.4
சீற்றேம தகு காசிபன் மதைல ேபா(
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.05472.1
ஆற்றலா( தைம அடுவன் ஆல்
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என மதித்துக் $கந்த.05472.2
காற்றின் முந்து ெசல் ேத( இைடக் கடிது
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்திக் $கந்த.05472.3
கூற்றின் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பசி தணிப்பது ஓ( சிைலயிைனக் குனித்தான்.
$கந்த.05472.4
வாணி ேபாற்றிடும் சயமகள் வரமா
C
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) $கந்த.05473.1
நCணிைலப்பட ேவறு ேசா பானத்தின் ெநறிேபால் $கந்த.05473.2
பூண் அளாவிய ெபான்னவாம் சிைல தனில் புண(த்த $கந்த.05473.3
நாணின் ஓைதையக் காட்டினன் அணி விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) நகத்தால்.
$கந்த.05473.4
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) ெகாள் வில் ஒலி ேகட்டலும் பாrைடக் கணங்கள் $கந்த.05474.1
மரங்கள் சிந்தின( சிகrகள் சிந்தின( மைலயும் $கந்த.05474.2
உரங்கள் சிந்தின( வரமும்
C
சிந்தின( உடலும் $கந்த.05474.3
சிரங்கள் ஆனவும் பனித்திட ஓடின( சிதறி. $கந்த.05474.4
யாண்டும் ஆகிேய இrந்தன( அல்லது இந்
நிலத்தில்_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) $கந்த.05475.1

வண்டு
C
உளா( சில( பைதத்து நின்றா( சில(
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
$கந்த.05475.2
மாண்டு உளா( சில( மயக்கம்_ெப.(மயக்கம்_ெப.) உற்றா( சில( மற்றும்
$கந்த.05475.3
ஆண்டு பன்னிரண்டு ஒழிந்திலது அவுணன் வில் அரவம். $கந்த.05475.4
ேவதன் அஞ்சினன் மால் முடி துளக்கினன் விண்ேணா(_ெப.(விண்ேணா(_ெப.)
$கந்த.05476.1
நாதன் அஞ்சினன் மறலியும் அஞ்சினன் நடுங்கிக் $கந்த.05476.2
ேகாது இல் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) அஞ்சின ஐவைக
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.05476.3
பூதம் அஞ்சின உயி(த் ெதாைக அஞ்சின ெபாருமி. $கந்த.05476.4
வஞ்சன் வா( சிைல நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒலி ேகட்டலும் மறத்தால் $கந்த.05477.1
விஞ்சு பூதம் ஈ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெவள்ளமும் ெவருவி $கந்த.05477.2
எஞ்சிேய அவண் நின்றிடா திrந்துள என்றால் $கந்த.05477.3
அஞ்சு பூதங்கள் அஞ்சுவ அற்புதத் தனேவா. $கந்த.05477.4
சூரன் வில் ெபரும் முழக்கிைனக் ேகட்டலும் துளங்கிப் $கந்த.05478.1
பா( இடத் ெதாைக அழிதர அன்னது பா(த்துப் $கந்த.05478.2
ேபா( இயற்பைட தைலவ( நூற்று எண்மரும் புகுந்து $கந்த.05478.3
மாrயில் ெபாழிந்திட்டன( வைரகளும் மரமும். $கந்த.05478.4
அன்ன ேவைலயில் பத்து நூறு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேகாடி $கந்த.05479.1
ெபான்னின் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைண அவுண( ேகான் முைற முைற
ேபாக்கித் $கந்த.05479.2

தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உைழப் புகும் வைரெயாடு தருக்கைளத் தடிந்து
$கந்த.05479.3
துன்னு பாrடத் தைலவ தம் யாக்ைகையத் துைளத்தான். $கந்த.05479.4
முடி துைளத்தனன் முகத்திைனத் துைளத்தனன் ெமாய்ம்ைபத் $கந்த.05480.1
ெதாைடயல் மா(பிைனத் துைளத்தனன் பாணிையத் துைளத்தான் $கந்த.05480.2
கடி துைளத்தனன் குறங்கிைனத் துைளத்தனன் கழல்ேச( $கந்த.05480.3
அடி துைளத்தனன் பாrடத் தைலவரும் அய(ந்தா(. $கந்த.05480.4
துைளத்து ெமய்யிைன ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சரம் ேபாதலும் துய(
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05481.1
இைளத்து
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.பன்.) அதிபலன்
வக்கிரன் என்ேபான் $கந்த.05481.2
கைளத்து வழ்ந்தனன்
C
வச்சிரன் இரங்கினன் கபாலி $கந்த.05481.3
உளத்தின் வன்ைமயது அழிந்தனன் உன் மத்தன் உைலந்தான். $கந்த.05481.4
நCடு குன்றிைன ஏந்திேய அச்சுதன்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.05482.1
ஓடு கின்றிலன் எதி(ந்திலன் மாபலன் உைளந்தான் $கந்த.05482.2
வாடுகின்றனன் மதிசயன் ேமகனும் மருண்டான் $கந்த.05482.3
ஆடுறும் துய( அறிந்தனன் அண்டவா பரணன். $கந்த.05482.4
ேமக மாலி உள் நடுங்கினன் சுப்பிரன் ெமலிந்தான் $கந்த.05483.1
காக பாதன் ெமய் பைதத்தனன் உதவகன் கவன்றான் $கந்த.05483.2
ஆகம் வழ்ந்திடு
C
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) உள் அழுந்தினன் அசலன் $கந்த.05483.3

மாக வந்தன் ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரங்கினன்
அத்திr மறிந்தான். $கந்த.05483.4
பத்திரன் சிறிது இைடந்தனன் உைடந்தனன் பதுமன் $கந்த.05484.1
எய்த்து அைசந்தனன் வியாக்கிரன் தனஞ்சயன் இrந்தான் $கந்த.05484.2
மத்தன் ைவது ெவய்து உயி(த்தனன் பினாகி ெமய்
மறந்தான்_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.05484.3
சித்திராங்கனும் கனகனும் துய(க்கடல் திைளத்தா(. $கந்த.05484.4
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) அழிந்தன( மாலியும் நCலனும்
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் $கந்த.05485.1
பஞ்சு அைடந்தன( கும்பனும் நிகும்பனும் பைதப்பு உற்று $கந்த.05485.2
அஞ்சி ஏங்கின( சண்டியும் தண்டியும் ஆவி $கந்த.05485.3
துஞ்சல் கூடின( வாமனும் ேசாமன் என்பவனும். $கந்த.05485.4
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண் உக்கிரன் எழுவதற்கு உரன் இலன் ெவகுண்டான்
$கந்த.05486.1
சிங்கன் ஓய்ந்தனன் சுேவத சீrடன் மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) தC(ந்தான் $கந்த.05486.2
சங்க பாலன் வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
உருண்டனன்
நந்தியும் சலித்தான் $கந்த.05486.3
பிங்கலன் உயி(க்கின்றிலன் உேராமசன் ெபய(ந்தான். $கந்த.05486.4
இைனய தன்ைமயால் இவ( முதலான நூற்று எண்ம( $கந்த.05487.1
அனிக ேவந்த(கள் ேபா( வலி இன்றிேய அழியத் $கந்த.05487.2
துைனய மற்று அது கண்டு நூறு ஆயிரத் ெதாைகேயா( $கந்த.05487.3
கைனயும் வா( சிைல வாங்கிேய தூ(த்தன( கைணகள். $கந்த.05487.4

தூ(த்து மற்றவ( மாறு ெகாண்டிடு உழிச் சூரன் $கந்த.05488.1
ேவ(த்து ெவம்கைண மாr_ெப.(மாr.) தூய் அைனயன விலக்கி $கந்த.05488.2
ஆ(த்து ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சரம் ஆயிர ேகாடி ெதாட்டு அங்கண்
$கந்த.05488.3
மூ(த்தம் ஒன்றினில் அைனயவ( சிைலகைள முrத்தான். $கந்த.05488.4
முrத்து மற்றவ( வா(சிைல எடுப்பதன் முன்னம் $கந்த.05489.1
திrத்தும் ஆயிர ேகாடி ெவம்கைணயிைனச் ெசலுத்திப் $கந்த.05489.2
பrத்திறம் பல பூண்டிடும் ேத(கைளப் படுத்தி $கந்த.05489.3
உரத்தில் அன்னவ(க்கு இலக்கம் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கைண உய்த்தான்.
$கந்த.05489.4
உய்த்த வாளிகள் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) ேபாழ்ந்திடுதலும் உைளந்ேத
$கந்த.05490.1
எய்த்து வழ்ந்தன(
C
இலக்கரும் அைனய கண்டு இரங்கி $கந்த.05490.2
வித்தகம் ெகழு வரC மா(த்தாண்டனாம் விடைல_ெப.(விடைல_ெப.) $கந்த.05490.3
ைகத்தலம் ெகழு சிைலெயாடு ேந(ந்தனன் கடிதின். $கந்த.05490.4
வாங்கு வில்லினன் எறிந்த நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒலியன் வா( கடல்கள்
$கந்த.05491.1
ஏங்கும் ஆ(ப்பினன் அவுணன் ேமல் கைண எனும் எழிலி $கந்த.05491.2
தூங்கு வித்தலும் சரங்கள் தூய் அன்னைவ ெதாைலத்துத் $கந்த.05491.3
தCங்கடும் கைண ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) இைடச்
ெசறித்தான். $கந்த.05491.4
ெசறித்த காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) வரருள்
C
ெவய்யவன்
ெசயி(த்து $கந்த.05492.1

மறித்தும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சரம் தூண்டேவ ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
வாளி $கந்த.05492.2
குறித்து வசிேய
C
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) விடு_ஏவ.(விடு_வி.)
கைணெயாடும் குனிவில் $கந்த.05492.3
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளம்
பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_ெப.எச்.குறி.) அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) ெபய்
தூணியும் அட்டான். $கந்த.05492.4
அட்ட காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) வரC மா(த்தாண்டன் உள்
அழுங்கிப் $கந்த.05493.1
பட்டு உளான் என வழ்ந்தனன்
C
பrசு அது
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05493.2
ஒட்டலான் வலி அடக்குவன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என உருத்து
$கந்த.05493.3
விட்ட ேதெராடும்
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) அரக்கன்
ஆம் விறேலான். $கந்த.05493.4
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரC ராக்கதன் எனும் நாமத்து
வலிேயான் $கந்த.05494.1
ெகாந்து உலாம் ெதாைட தூங்குதன் ெகாடுமரம் குனியா $கந்த.05494.2
ஐந்து நூற்று இரண்டு அடு சரம் துரந்திட அதுகால் $கந்த.05494.3
உந்தி ஆ(த்தனன் அவுண( ேகான் ஒ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கைணகள்.
$கந்த.05494.4
முட்டு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைண வரC ராக்கதன் எனும் ெமாய்ம்பன்
$கந்த.05495.1

ெதாட்ட வாளிைய விலக்கி அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) சிைல துணிக்க
$கந்த.05495.2
ெநட்டு இரும் சுட( வாளம் ஒன்று ஏந்திநCள் விசும்பில் $கந்த.05495.3
எட்டு மாதிரக் கrகளும் ெவருவ ஆ(த்து எழுந்தான். $கந்த.05495.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) எழுந்தவன் அவுண( ேகான் நின்றிடும் வியன் ேத(க்
$கந்த.05496.1
கண்ணில் வாவிேய ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ெகாண்டகா(
முகத்ைதத் $கந்த.05496.2
துண் எனச் சுட( நாந்தகத்து எறிதலும் சூரன் $கந்த.05496.3
வண்ணவா( சிைல முடிந்திலது ஒடிந்தது மணிவாள். $கந்த.05496.4
ெநடிய வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) பைட இற்றிட விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) உைட நிருதன்
$கந்த.05497.1
ெதாைடயல் மா(பகத்து எற்றுவான் முயறலும் சூரன் $கந்த.05497.2
பைட இழந்திடும் வலியில( ெகால்வது பழி என்று $கந்த.05497.3
அடியின் ேமல் படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எறிந்தனன்_வி.மு.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) அண்ட
ேமல் ெசல்ல. $கந்த.05497.4
அரக்க( வரைன
C
அவுண( ேகான் எறிந்திட அலமந்து $கந்த.05498.1
இரக்கம் எய்திேய வழ்ந்தனன்
C
புவிமிைச இது கண்டு $கந்த.05498.2
உரக்கடும் கைண மாrகள் ஒன்னலன் ேதரும் $கந்த.05498.3
கரக்க வசி
C வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏற்றனன் மேகந்திரன்
கடிேயான். $கந்த.05498.4
சூரன் அங்கு அது விலக்கிேய கைணமைழ துரப்ப $கந்த.05499.1

வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
மற்று அது சிந்தினன் பகழிகள் வசிச்
C
$கந்த.05499.2
சாr வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.) அதாய் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.)
அவுணனும் தக்ேகான் $கந்த.05499.3
ேதைர வட்டைண
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) சிlமுகம்
சிதறி. $கந்த.05499.4
திrயும் வட்டைண முைறயினால் சரமைழ
சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05500.1
வருதிறத்தினால் ஐயம் அது ஆவவ( வடிைவ $கந்த.05500.2
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திறத்தரும் ெதளிகில( உண(ந்திட அற்ேறா $கந்த.05500.3
இரு திறத்தரும் வரமா
C
மேகந்திர( என்றால். $கந்த.05500.4
ஆள் அrக்குடன்
வந்தவன்_வி.அ.ெப.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அன்_பட(.ஒரு.)
அத்துைண அழன்று $கந்த.05501.1
ேகாள் அrக்குடன்
வந்தவன்_வி.அ.ெப.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அன்_பட(.ஒரு.)
விடுசரம் குைறத்துத் $கந்த.05501.2
தாளின் முப்பது மரும மீ து இருபது தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ெபான் $கந்த.05501.3
ேதாளின் முப்பது கைணவிடுத்து அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) வலி
ெதாைலத்தான். $கந்த.05501.4
வலி ெதாைலந்தவன் வழ்தலும்
C
மாக்களின் ெதாைக ேமல் $கந்த.05502.1
புலி_ெப.(புலி_ெப.) அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என
அவுண( ேகான் உரப்பினன் புகலும் $கந்த.05502.2
ெமலிவில் ஆற்றலன் வரதC
C ரன் எனும் ெவய்ேயான் $கந்த.05502.3

சிைல குனிந்திடப் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) நிமி(ந்திடச்
ெசன்றான். $கந்த.05502.4
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரC தCரன்
விடு_ஏவ.(விடு_வி.) கைணெயாடு சிைலைய $கந்த.05503.1
ஒன்று ஒ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) வாளியால் வட்டிேய
C
உய(ந்த_ெப.எச்.(உய(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.05503.2
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) அன்னது ஓ( ேதைர ஏழ் கைணயினால் குைறப்ப
$கந்த.05503.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று எனாத் தண்டம் ஒன்று எடுத்து ேமல் நடந்தான்.
$கந்த.05503.4
நடத்தல்_ெதா.ெப.(நட_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எல்ைலயில்
பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ஓ( நான்கு $கந்த.05504.1
ெதாடுத்து மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ஏந்திய தண்டிைனத் துணித்துத்
$கந்த.05504.2
தடத்த மா(பினும் ெமாய்ம்பினும் ஏழ் இரு சரங்கள் $கந்த.05504.3
விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மண்_ெப.(மண்_ெப.) மிைச
வட்டினன்
C
யாைரயும் ெவன்றான். $கந்த.05504.4
ஆன காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) வரமா
C
மேகசனாம் அடேலான்
$கந்த.05505.1
கூனல் வில்லினால் அrதிவன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) வலி
ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) $கந்த.05505.2
மான மா( திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெமாய்ம்பற்கும் என மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
வலியா $கந்த.05505.3

ஊனும் ஆவியும் கவ(வது ஓ( ெதய்வ ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) உய்த்தான்.
$கந்த.05505.4
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) விடுத்துழிக் கண்டவன் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைலக்
குனித்துக் $கந்த.05506.1
ேகால் விடுத்தலும் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) அன்னைவ குைறத்துச்
$கந்த.05506.2
சூல் விடுத்திடும் எழிலி பால் மின் வரும் ெதாட(பின் $கந்த.05506.3
மால் விடுத்திடா அவுணன் மா(பு_ெப.(மா(பு_ெப.) உற்றது
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ைவேவல். $கந்த.05506.4
உற்றது ஓ( எஃகம் நுண்டுகள் ஆகி விண்_ெப.(விண்_ெப.) உலவிச் $கந்த.05507.1
சுற்று மாதிரம் ெசன்றது சூரன் ேமல் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
$கந்த.05507.2
மற்று ஒ( தண்டிைன விடுத்திட எடுக்குமுன் வல்ேலா( $கந்த.05507.3
ெசாற்ற சாபத்தின் முந்தும் ஏழ் கைணயிைனத் ெதாடுத்தான். $கந்த.05507.4
ஏழ் எனப் படு பகழியும் மேகசனாம் ஏந்தல் $கந்த.05508.1
பாழி ெமாய்ம்பிைனப் பாழியது ஆகேவ
படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.05508.2
வழல்
C
உற்றது அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
உண(ச்சிகள் வந்த
C
$கந்த.05508.3
சூழுகின்றது ஓ( மன் உயி( அைடந்தது துrயம். $கந்த.05508.4
மேகசன் என்பவன் மயங்கலும் மற்று அது ேநாக்கிக் $கந்த.05509.1
கேகசன் ேமல் வரும் இராகுவின் அவுணைனக் கனன்று $கந்த.05509.2
நேகசன் மங்ைகேயாடு இகலி ேவங்கட கிr நண்ணும் $கந்த.05509.3
குேகசன் ஏவல் ெசய் வரேகசr
C
எதி( ெகாண்டான். $கந்த.05509.4

எதி( புகுந்தவன் வணக்கிேய நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒலி எறிந்த $கந்த.05510.1
துதி ெகாள் வா( சிைல தன்ைன ஏழ் கைணயினால் துணியா $கந்த.05510.2
அதி குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) மணித்ேதைர நூறு அம்பினால்
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05510.3
நுதி ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கைண அழுத்தினன் ஆயிர நுதலின்.
$கந்த.05510.4
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கைண நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) இைட அழுத்த அம்
புவியில் $கந்த.05511.1
பாய்தரும் குருதிப் ெபரு நதிெயாடு
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05511.2
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) இரும் குவடு ஒன்றிைனச் ெசம்ைகயால்
பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05511.3
மாைய தந்திடு மதைல ேமல் விடுத்தனன் மன்ேனா. $கந்த.05511.4
எறித்த அரும் சுட(த் தபனனும் ேசடனும் இரங்கப் $கந்த.05512.1
பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எடுத்து ேமல் வசிய
C
பராைர
அம் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) $கந்த.05512.2
ெவறித்த அரும் ெதாைட அவுண( ேகான் விசிகம் ஒன்று அதனால் $கந்த.05512.3
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மா(பின் ஊறு அயில் கைண
அழுத்தினன் அம்மா. $கந்த.05512.4
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) புகுந்திடும் குனி சிைல உமிழ்ந்திடும் கைணகள் $கந்த.05513.1
உரம் புகுந்திட வரேகசr
C
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) உைளந்து $கந்த.05513.2
பரம் புகுந்திடும் அவுண( ேகான் ேத(மிைசப் பாயா $கந்த.05513.3

வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) புகுந்த குன்று அன்ன மா(பத்து இைட அடித்தான்.
$கந்த.05513.4
வடித்த வில் பைட அவுண( ேகான் மருமத்தின் வலிதாய் $கந்த.05514.1
அடித்த காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) வரC ேகசr தனது அங்ைக
$கந்த.05514.2
ெவடித்ததாம் எனக் கீ ண்டது விண்டது ேசாr $கந்த.05514.3
துடித்து உயி(ப்ெபாடு ேத( இைட மறிந்தனன் துயரால். $கந்த.05514.4
வரC ேகாளr பைதத்து மான் ேத( இைட வழச்
C
$கந்த.05515.1
சூரன் மற்று இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) ெகால்வது பழிஎனச் சூழா
$கந்த.05515.2
ஓ( ைகயால் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தைன எடுத்து அச்சுதன்
உறங்கும்_ெப.எச்.(உறங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.05515.3
வாrதிக்கு இைட
எறிந்தனன்_வி.மு.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) மருள. $கந்த.05515.4
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாற்கடல் எறிதலும்
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
பைதப்பு உற்று $கந்த.05516.1
அரந்ைத எய்திேய எழுந்து விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெநறியின்
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணுகி $கந்த.05516.2
முrந்த தம் இனம் கூடினன் அங்கு அதன் முன்னம் $கந்த.05516.3
புரந்தரப் ெபய( வாைகயான் ஏற்று எதி( புகுந்தான். $கந்த.05516.4
ஏற்று எதி(ந்திடும் வரமா
C
புரந்தரன் என்பான் $கந்த.05517.1

ஆற்றல் ெவங்கைண ெசாrந்து_வி.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபா( ெசய்வேனல் அவற்ைற $கந்த.05517.2
மாற்றி ெவன்றிடும் என்ைனயும் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) என மதித்துக்
$கந்த.05517.3
கூற்றுவன்_ெப.(கூற்றுவன்_ெப.) பைடெதாட்டனன் அவுணைனக் குறுக.
$கந்த.05517.4
குறுகும் அப்பைட வரத்திைன ேநாக்கிேய ெகாடிேயான் $கந்த.05518.1
முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)
ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) ஆங்கு
அதற்கு எதி( உற முரணால் $கந்த.05518.2
உறுவது ஓ( பைட ெதாட்டிலன் இகழ்ந்திட உவன்ேமல் $கந்த.05518.3
மறலி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பைட பட்டு மாய்ந்திட்டது வரத்தால்.
$கந்த.05518.4
தண்டகன் பைட மாய்தலும் சயம் ெகழு மகவான் $கந்த.05519.1
முண்டகன் பைட எடுத்தனன் ெதாடுப்பதன் முன்னம் $கந்த.05519.2
கண்டகன் சிைல வாங்கி நூறு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கைணைய $கந்த.05519.3
விண்டகன் ெபரு மா(பகம் திறந்திட விடுத்தான். $கந்த.05519.4
நிறந்து அரும் சுட(க் கைண புகும் துரத்திைன ெநறியாத் $கந்த.05520.1
திறந்து ேபாயின வரமா
C
புரந்தரன் ெசங்ைக $கந்த.05520.2
உைறந்த நான்முகப் பைடெயாடும் ேசாrநC( உமிழ்ந்து $கந்த.05520.3
மறிந்து மாய்ந்தனன்
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
தம் மறலி. $கந்த.05520.4

தCர( ஆம் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அவுண(கள் பூத( ஆம் சிைதவா( $கந்த.05521.1
சூர( ஆம் சிைல வல்லவ( நம( எலாம் ெதாைலயும் $கந்த.05521.2
நCர( ஆம் ெசருச் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) இது
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என நிகழ்த்தி $கந்த.05521.3
வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
ஆந்தகன்
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) அந்தகன்
ெவருவ. $கந்த.05521.4
சா(ங்கம் அன்னது ஓ( வலியதாய் மாமதன் தனுவாம் $கந்த.05522.1
ஈ(ங் கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) என அr படு சிைல குனித்து ஏற்றுக் $கந்த.05522.2
கா(ங் கரும் புயலாம் என நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒலி காட்டிக் $கந்த.05522.3
கூ(ங் ெகாடும் கைண சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ(ப்பிைச ெகாண்டான்.
$கந்த.05522.4
ஆ(ப்பு எடுத்தலும் அஞ்சினன் கதிரவன் அங்கம் $கந்த.05523.1
ேவ(ப்பு எடுத்தன( அமர(கள் விஞ்ைசய( விண்டா( $கந்த.05523.2
சீ(ப் ெபைடக்குலம் அலமரக் கின்னரம் சிந்திப் $கந்த.05523.3
பா(ப்பு எடுத்து திrகின்றன ேகசரப் பறைவ. $கந்த.05523.4
ஆன காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
அந்தகன்
விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அம்பின் $கந்த.05524.1
ேசாைன மாrையக் கைணகளால் விலக்கிேய சூரன் $கந்த.05524.2
ஊனும் ஆவியும் கவரும் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கைண உய்ப்பத் $கந்த.05524.3
தானும் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ெதாட்டு அன்னைதத்
தடுத்தான். $கந்த.05524.4

தடுத்த_ெப.எச்.(தடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அவுண( ேகான் சினவி முத்தைல
ேச( $கந்த.05525.1
வடித்த வச்சிரச் சிl முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) வல்ேல
$கந்த.05525.2
எடுத்து விட்டிட வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
அந்தகன் தமக்கு எதிரா $கந்த.05525.3
விடுத்த பல்லவம் யாைவயும் சிந்திேய விைரந்த. $கந்த.05525.4
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய்
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) அந்தகன் ேதrைன வட்டிக்
C
$கந்த.05526.1
கரந்தனில் சிைல ஒடித்து வரத்திைனக்
C
கலக்கி_வி.எச்.(கலக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05526.2
உரந்தனில் புகுந்து உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) உண்டு ேசாr நC( உகுத்துப்
$கந்த.05526.3
புரந்தரற்கு உளம் துணுக்கு உறப் ேபாயது புறத்தில். $கந்த.05526.4
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) பைடத்திடும் அந்தகன் கைண பட
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
$கந்த.05527.1
மறல் பைடத்திட ஆங்கு அது ேநாக்கிேய மனத்தின் $கந்த.05527.2
உறல் பைடத்திடு ெசற்றமும் மானமும் உைகப்பத் $கந்த.05527.3
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) பைடத்திடு ெமாய்ம்பினான் அவுணன் ேமல் ெசன்றான்.
$கந்த.05527.4
அrகள் அச்சு உறும் வரவாகுப்
C
ெபய( அறிஞன் $கந்த.05528.1
இரதம் ஊ(ந்து வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏற்றலும் ஆங்கு
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ேச( $கந்த.05528.2

உருவ ேநாக்கு உறா ஒற்றனாம் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) என உன்னிப்
$கந்த.05528.3
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) ெவஞ்சினம் எய்திேய அவுண( ேகான் ேபசும்.
$கந்த.05528.4
எமது வரமா
C
மேகந்திரம் சாடி எண் இல்லாத் $கந்த.05529.1
தமைர அட்டைன தாைனகள் அளப்பு இல தடிந்தாய் $கந்த.05529.2
குமர( தங்கைளக் ெகான்றைன நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) உயி( ெகாண்ேட
$கந்த.05529.3
அமrன் ஆற்றைல இன்ெறாேட முடிக்குவன் அம்மா. $கந்த.05529.4
பற்று பட்டிைம பயிற்றிேய அைமச்சrன் பன்னி $கந்த.05530.1
ஒற்றன் ஆகிேய இன்னும் வந்தாய்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.)
எனின் உய்தி $கந்த.05530.2
மற்றேத கடன் வா(சிைல பிடித்தைன மாண்டாய் $கந்த.05530.3
இற்ைற ைவகேலா நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) உயி(க்கு இைழத்த
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) என்றான். $கந்த.05530.4
தூதும் ஆகுவன் அைமச்சனும் ஆகுவன் துன்னா( $கந்த.05531.1
மீ து ெவஞ்சம( ஆற்றுவன் இன்னமும் ேவேலான் $கந்த.05531.2
ஓதிடும் பணி யாைவயும் ெசய்குவன் உலகில் $கந்த.05531.3
ஏதும் வல்லன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ேவண்டும் ேபா( புrதியால்
என்றான். $கந்த.05531.4
என்று வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
ஓதிடுதலும் எrந்தன நயனம் $கந்த.05532.1
தின்ற வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) இதழிைன உேராமங்கள்
சிலி(த்த $கந்த.05532.2

துன்று சீற்றம் உள் எழுந்தது சூரனாம் அவுணன் $கந்த.05532.3
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) அன்ன வில் குனித்தனன் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒலி
ெகாண்டான். $கந்த.05532.4
சிைல பனித்திடக் குனித்திடும் காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ெசம்
ெபான் $கந்த.05533.1
மைல பனித்தன பாரகம் பனித்தன வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேதாய் $கந்த.05533.2
அைல பனித்தன அண்டமும் பனித்தன அங்கண் $கந்த.05533.3
தைல_ெப.(தைல_ெப.) பனித்தனன் அரவினுக்கு இைறயவன் தானும்.
$கந்த.05533.4
அம்முைற ேவைலயில் ஆடல் ெகாள் ெமாய்ம்பின் $கந்த.05534.1
ெசம்மல் தனாது ெசழும் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) உற்ற $கந்த.05534.2
ைமம் மலிவா( சிைல வன்ைமயின் வாங்கிக் $கந்த.05534.3
ெகாம் என நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒலி
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
ஆ(த்தான். $கந்த.05534.4
ஆ(த்திடும் ேப( ஒலி ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
வாங்கும்_ெப.எச்.(வாங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.05535.1
சீ(த்தனு ஆ(ப்ெபாடு ெசன்றிடும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கந்த.05535.2
மூ(த்தம் அது ஒன்றினின் முச்சக ைவப்பும் $கந்த.05535.3
ேப(த்து எனேவ ெபய(க்கு உற்றன அன்ேற. $கந்த.05535.4
அங்கு அது காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேகாடி $கந்த.05536.1
துங்க ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கைண தூ(த்தனன் ஆ(ப்பப் $கந்த.05536.2

புங்கவனுக்கு இைளயான் புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) என்ன $கந்த.05536.3
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைண வசி
C விலக்கினன் நின்றான். $கந்த.05536.4
விலக்கிய காைல_ெப.(காைல_ெப.) ெவகுண்டு இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.)
ஆவி $கந்த.05537.1
கலக்குவன் என்று கடும் சரம் ெவய்ேயான் $கந்த.05537.2
இலக்கம் விடுத்திட ஏந்தல் தடுத்தான் $கந்த.05537.3
ெகாைலக் கைண ஆயிர ேகாடி ெதாடுத்ேத. $கந்த.05537.4
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) ெகாள்வான் பினும் ெவங்கைண ேகாடி $கந்த.05538.1
ெசற்றெமாேட ெசறி வித்திடும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கந்த.05538.2
மற்று அைவ சிந்தினன் வாளிகள் நூறு $கந்த.05538.3
ெநற்றியில்
விட்டனன்_வி.மு.(விடு_வி.+ட்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பத(.ஒரு.) நCள் புய
வரன்.
C
$கந்த.05538.4
அசுத்தன் ஆம் அவுணன் குளம்_ெப.(குளம்_ெப.) எய்தி $கந்த.05539.1
ெமய்ச் சரம் நூறும் விளிந்து பின் விண்ட $கந்த.05539.2
வச்சிரம் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மால் வைர ஒன்றின்
$கந்த.05539.3
உச்சியின் உற்ற ெபான் ஊசிகள் என்ன. $கந்த.05539.4
நூறு அயில் வாளி நுதற்கு இைட
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05540.1
மூறிலன் ஆகி உறும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05540.2
ஆறு முேகசன் அயில் பைட அல்லால் $கந்த.05540.3

ஈறு ெசயாது இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) யாக்ைகைய என்றான். $கந்த.05540.4
என்றிடும் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
இதன் பின்னும் வாளி $கந்த.05541.1
துன்று பல் ேகாடி ெசாrந்திட ெவய்ேயான் $கந்த.05541.2
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைணயால் அைவ மாற்றி
$கந்த.05541.3
ஒன்றுடன் ஏழ்கைண ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) உய்த்தான்.
$கந்த.05541.4
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) இரு நான்கும் அைணந்து உடன் ஆடல் $கந்த.05542.1
ெமாய்ம்பினன் ெமாய்ம்பு உற மூழ்கி உள் உற்ற $கந்த.05542.2
ெசம் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) உண்டு ெசழும் பிட( ேபாழ்ந்ேத $கந்த.05542.3
உம்ப( ெவருக் ெகாள ஓடிய மாேதா. $கந்த.05542.4
ஓடிய ேவைல உைளந்திடு ெநஞ்சன் $கந்த.05543.1
ஆடல் ெகாள் ெமாய்ம்பினன் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அசுேரசன்
$கந்த.05543.2
பாடு உறு ேத( விடு_ஏவ.(விடு_வி.) பாக( தம் ெமய்யில் $கந்த.05543.3
ேகாடி பல் ேகாடி ெகாடும் கைண விட்டான். $கந்த.05543.4
அலகில் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கைண ஆகம் அழுந்த $கந்த.05544.1
வலவ(கள் ஆற்ற வருந்தின(_வி.மு.(வருந்து_வி.+இன்_இ.கா.+அ(_பட(.பன்.)
ஆகிப் $கந்த.05544.2
புலெவாடு ேசாr புறத்தில் விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கந்த.05544.3
இலவம் அல(ந்து_வி.எச்.(அல(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என யாரும்
இருந்தா(. $கந்த.05544.4

அங்கு அது ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அழன்று
அசுேரசன் $கந்த.05545.1
ெசம் கைண ஐம்பது தC என ஓச்சி $கந்த.05545.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண் விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) புயன் ேமதகு ேதைரப்
$கந்த.05545.3
ெபாங்கு உைள மாெவாடு ெபாள் என அட்டான். $கந்த.05545.4
அட்டிடும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) அடல் புயன் ஆங்கு ஓ( $கந்த.05546.1
வட்டைண ஆழி ெகாள் ைவயம் அது ஏறி $கந்த.05546.2
ெநட்டழல் வாயு ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பைட தன்ைனத் $கந்த.05546.3
ெதாட்டனன் ஆங்கு அது சூரன் அறிந்தான். $கந்த.05546.4
வறு
C ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அசுர(க்கு இைற
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மூரல்
பைடத்து_வி.எச்.(பைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05547.1
மாறு ஆக ஒ( பைட ெதாட்டிலன் வrவில்ெலாடு நிற்பச் $கந்த.05547.2
சூறாவளி அழல் மாப் பைட சூரன் மிைச
தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05547.3
ஊறு ஆயின நூறு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) உதி( ஆயின பிதிராய். $கந்த.05547.4
காற்றின் பைட கனலின் பைட கண்டம் பல ஆகக் $கந்த.05548.1
கூற்றின் பைட கதிrன் பைட கூடத் ெதாடுத்திடலும் $கந்த.05548.2
சீற்றம் ெகழு சூரன் மிைச ெசன்ேற அைவ தாமும் $கந்த.05548.3
ஏற்றம் தைன இழந்ேத கடிது இறந்திட்டன அன்ேற. $கந்த.05548.4
அருணன் பைட மறலிப் பைட அழிவு எய்தலும் அம்ைம $கந்த.05549.1

சரணம் தனில் வரு சத்திகள் தருைமந்தrல் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.)
$கந்த.05549.2
வருணன் பைட நிருதிப்பைட மகவான் பைட மூன்றும் $கந்த.05549.3
முரணம் ெகாடு ெகாடிேயான் உர ெமாய்ம்பில் புக விடுத்தான். $கந்த.05549.4
ஏய் உற்றைவ அவுண(க்கு இைற இருேதாள் உரம் எய்தி $கந்த.05550.1
வயுற்றன
C
அது காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) வரம்_ெப.(வ
C
ரம்_ெப.)
C
ெகழு ெமாய்ம்பன் $கந்த.05550.2
மாயப்பைட அவுணப் பைட வல்ேல ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விடுப்பப் $கந்த.05550.3
ேபாய் அப்பைடயவன் ெமய்யிைட புகுந்ேத ெபாடி ஆன. $கந்த.05550.4
விண்ேணா(_ெப.(விண்ேணா(_ெப.) பைட இைவ யாைவயும் விளிவாதலும்
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
$கந்த.05551.1
நண்ணான் ெபரு விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) கண்டனன்
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) விம்மிதன் ஆகி $கந்த.05551.2
மண்ேணாடு உயி(த் ெதாைக யாைவயும் வகுத்ேதான் பைட நளினக் $கந்த.05551.3
கண்ேணான் பைடெயாடு கூட்டுபு கடிதில்
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விடுத்தான். $கந்த.05551.4
விடுக்கு உற்றிடும் அயன் மால் பைட விைரந்ேத சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) வங்கி
C
$கந்த.05552.1
அடுக்கு உற்றிடும் உருமுப் புைக அழல் கால் பல பைடகள் $கந்த.05552.2
மடுக்கு உற்றிடும் புணrத் ெதாைக வகுத்து எவ்வைக
உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) $கந்த.05552.3
நடுக்கு உற்றிட அவுண(க்கு எதி( நடந்திட்டன மாேதா. $கந்த.05552.4

ஆண்ேட வரும் அயன் மால் பைட அவுணன் தட மா(பம் $கந்த.05553.1
கீ ண்டு ஏகுதும் என்ேற அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) கிள( தா(_ெப.(தா(_ெப.)
அகலத்தின் $கந்த.05553.2
மூண்ேட சினெமாடு தாக்கிய_ெப.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முழு
மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) வயிரச் $கந்த.05553.3
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) ேதாய் கிr துைளப்பான் முயல் சிைற வண்டினம் எனேவ.
$கந்த.05553.4
மாேயான் பைட உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) தரு மைறேயான் பைட அவுணத்
$கந்த.05554.1
தCேயான் உரம் தனில் பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) திருத்
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) வலி சிந்தி $கந்த.05554.2
மீ ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அசுேரசரும்
விண்ேணா(களும் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.05554.3
ஏேயா என வைச எய்தி இrந்திட்டன அன்ேற. $கந்த.05554.4
மீ ள் உற்றைவ இrயும் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) விழி தC உற
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05555.1
நCள் உற்றிடு திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெமாய்ம்பினன் நிமலன்
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) முன்னிக் $கந்த.05555.2
ேகாள் உற்றிடு ெபரு விம்மிதம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றிட அண்டம்
$கந்த.05555.3
ஆள் உற்றிடு அவுண(க்கு இைற நைக
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைவ அைறவான்.
$கந்த.05555.4

முத்ேதவrன் முதல் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூவா
முதல் வரத்தால் $கந்த.05556.1
எத்ேதவ(கள் பைட உய்க்கினும் எைன ெவல்கில எந்தப் $கந்த.05556.2
புத்ேதள் பைடவிடினும் எதி( ெபாரேவ ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பைடயும்
$கந்த.05556.3
உய்த்ேத தைட விைன ெசய்கிலன் அவற்றின் வலி உண(ேவன். $கந்த.05556.4
ஊன் ஈத்திடு தவ விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
புகழ் அயன் மால் $கந்த.05557.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஈத்து உள பைட என்னிைட சா(கின்றது ஒ(
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $கந்த.05557.2
மா நCத்தம் எலாம் உண்டிடும் வடைவத் தழல் அதைனத் $கந்த.05557.3
ேதன Cத் ெதாைக தைச யீது எனச் ேசரும்_ெப.எச்.(ேச(வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திறன் அன்ேற. $கந்த.05557.4
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இட்டைன
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ஓச்சிய திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெவம்பைட என்பால்
$கந்த.05558.1
புrந்து இட்டது ஒ( வயம் ஒன்று இைல ெபாள் என்று உரம் ேமவி $கந்த.05558.2
முrந்திட்டன மறிந்திட்டன முடிந்திட்டன ெபாடிந்ேத $கந்த.05558.3
எrந்திட்டன கrந்திட்டன இைடந்திட்டன அல்லால். $கந்த.05558.4
வில் வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) ெகாள் சரவன்ைமயும்
விண்ேணா(_ெப.(விண்ேணா(_ெப.) பைடக் கலத்தின் $கந்த.05559.1
பல்வன்ைமயும் பிற ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பைட
வன்ைமயும் இயல்பாம் $கந்த.05559.2

ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) வன்ைமயும் கண்ேட உைனத் ெதாைலவு இல்
பைட ஒன்றால் $கந்த.05559.3
ெகால்வன் எனக் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ெதr கூற்றாம் என நின்ேறன்.
$கந்த.05559.4
என்னா அசுரன் ெசப்பலும் இைளேயான் இனி ஒன்றால் $கந்த.05560.1
ஒன்னா(களில் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) வலி உண(ேவன் என உன்னாத்
$கந்த.05560.2
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) எயில் மூன்று அட்டு அருள்
தூேயான் பைடக் கலத்ைத $கந்த.05560.3
மன்னா( அருள் புr சிந்தைன வழி பாட்ெடாடு விடுத்தான். $கந்த.05560.4
விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காைலயின் இைறவன்
பைட விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கனல் அசனி $கந்த.05561.1
ெகாடும் கால் இருள் கதி( ெவய்யவன் கூற்றம் பல கூளி $கந்த.05561.2
ெதாடும் கா( முகச் சரமாrகள் சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) புைட சுற்ற $கந்த.05561.3
அடும் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) இது எனேவ ெநடிது ஆ(த்து உற்றைத அன்ேற.
$கந்த.05561.4
உறுகின்றது ஒ( பைட ேநாக்கினன் உரம் உற்று எனக் குைடந்ேத $கந்த.05562.1
இறுகின்றது ஒ( பைட மற்று அல ஈசன் பைட ஈது ஆல் $கந்த.05562.2
ெபறுகின்ற அப்பைடயால் இது பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ெசய் குவல் என்னாச்
$கந்த.05562.3
ெசறுகின்றது ஒ( அவுண(க்கு இைற சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பைட எடுத்தான். $கந்த.05562.4
ஊறு ஏற்றிடு தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) சிந்ைதயின் உறு பூசைன நிரப்பி
$கந்த.05563.1

ஆறு ஏற்றிடு சடிலத்தவன் அடல் மாப் பைட ெதாடுப்ப $கந்த.05563.2
நCறு ஏற்றிடு ெமாய்ம்பன் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) நிமலப் பைட எதி( ேபாய்
$கந்த.05563.3
மாறு ஏற்று அம( புrந்திட்டது ைவயத்தவ( ெவருவ. $கந்த.05563.4
காண் தகு நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) விழிக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) மாப்பைட
$கந்த.05564.1
ஆண்டு அைவ இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடல் ஆற்றிேய $கந்த.05564.2
மாண்டிடும் உலகு என வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) ேபாற்றிட $கந்த.05564.3
மீ ண்டன ஒல்ைலயில் விட்டு உேளா(கள் பால். $கந்த.05564.4
அன்னது ேநாக்கிேய அசுர( ேமைலேயான் $கந்த.05565.1
இன்னைவ ெகால் உனக்கு இயன்ற வன்ைமகள் $கந்த.05565.2
உன் உயி( இன் இனி ஒழிப்பன் காண்க எனாத் $கந்த.05565.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சிைல வைள
இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சரங்கள் சிந்தினான். $கந்த.05565.4
துன்பு_ெப.(துன்பு_ெப.) உறு வடிக் கைண சூரன் சிந்தலும் $கந்த.05566.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெபரும் சிைலயிைனத் தானும் வாங்கிேய $கந்த.05566.2
முன்பு உற ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சரம் முகிலின் தூவினான் $கந்த.05566.3
ெபான் புைன அலங்கல் அம் புயத்து வள்ளேல. $கந்த.05566.4
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தகும் எல்ைலயில் அவுண(
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) $கந்த.05567.1
முத்தைல ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கைண மூ ஐந்து ஏவிேய $கந்த.05567.2

வித்தக ெமாய்ம்பு உைட வரC வாகுவின் $கந்த.05567.3
ைகத்தல வில்லிைனக் கண்டம் ஆக்கினான். $கந்த.05567.4
சிைல அது துணிதலும் சீறி வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
ஓ( $கந்த.05568.1
இைல உைட ேவலிைன எடுத்து வசலும்
C
$கந்த.05568.2
ெதாைலவு அறு வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ெபறு சூரன் மா(பு_ெப.(மா(பு_ெப.) எனும்
$கந்த.05568.3
மைல இைடக் குறுகிேய மற்றது இற்றேத. $கந்த.05568.4
இற்று உழி அவுண(கள் இைறவன் மால் அயன் $கந்த.05569.1
மற்று உள கடவுள( வலியும் ெகாள்வது ஓ( $கந்த.05569.2
கற்ைற அம் கதி( மணிக் கைத ஒன்று ஓச்சினான் $கந்த.05569.3
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலவிய வரC வாகு ேமல்.
$கந்த.05569.4
திண்ைம ெகாள் பல் தைலச் ேசடன் பாங்கு உளா( $கந்த.05570.1
எண்மெராடு ஒன்றிேயா( இயற்ைகத்து ஆகிேய $கந்த.05570.2
உண்மலி ஆ(ப்புடன் ஒழுகிச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என $கந்த.05570.3
வண் மணி_ெப.(மணி_ெப.) கறங்கிட மணித் தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) உற்றேத.
$கந்த.05570.4
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைத வருதலும் வரC வாகு ஓ( $கந்த.05571.1
ெசம் கைத எதி( உறச் ெசலுத்தி நிற்றலும் $கந்த.05571.2

அம் கைத நCறு ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மா(பு_ெப.(மா(பு_ெப.)
இைடத் $கந்த.05571.3
தும் கைத தன்ெனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஒடு_கரு.ேவ.) துண் என்று எய்திற்ேற.
$கந்த.05571.4
ேமக்கு உய( ெபரும் சின வரC வாகுவின் $கந்த.05572.1
மாக்கிள( அகலம் ேமல் வயிர மாக்கைத $கந்த.05572.2
தாக்கலும் விண்டது தாைரச் ெசம் புண் நC( $கந்த.05572.3
ேதக்கிய நதிகளில் திைரத்துச் ெசன்றேத. $கந்த.05572.4
ஆழ்ந்திடு ேசாrயன் அவுணன் தண்டினால் $கந்த.05573.1
ேபாழ்ந்திடு மா(பினன் புைகயும் ெநஞ்சினன் $கந்த.05573.2
தாழ்ந்திடும் விறலினன் தளரும் யாக்ைகயன் $கந்த.05573.3
வழ்ந்தனன்
C
அமர(கள் ெவருவி ஓடேவ. $கந்த.05573.4
ஆற்றல் இன்று ஆகிேய அண்ணல் வழ்தலும்
C
$கந்த.05574.1
ேமல் திகழ் வலவன் ஆம் விசாலி என்பவன் $கந்த.05574.2
ேதற்று உறு பான்ைமையச் சிந்தித்து ஓ( புைட $கந்த.05574.3
காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) எனத் ேத( ெகாடு கடிது ேபாயினான். $கந்த.05574.4
ேபாந்திடு காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
புலம்பி_வி.எச்.(புலம்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வழ்ந்துளான்
C
$கந்த.05575.1
மாய்ந்திடும் சரதம் ஆம் என்று மாறு இலான் $கந்த.05575.2
ஆய்ந்தனன் சிைல குனித்து அப்பு மாr_ெப.(மாr.) தூய்க் $கந்த.05575.3
காய்ந்தனன் ெசன்றனன் கணத்தின் தாைனேமல். $கந்த.05575.4

ெபான்றிடா வரத்தினான் பூத ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ேமல் $கந்த.05576.1
ெசன்றனன் கைண மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) சிதறிக் ேகாறலும் $கந்த.05576.2
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைவ இrந்தன ெநடிய
தCம்_ெப.அ.(தCம்_ெப.அ.) கதி( $கந்த.05576.3
என்றிைன அைடந்திடு பனியின் ஈட்டம் ேபால். $கந்த.05576.4
தாக்கு இகல் வரரும்
C
சயம் ெகாள் ெமாய்ம்பனும் $கந்த.05577.1
நCக்கம் இல் ஈ( ஆயிர நCத்தத் தாைனயும் $கந்த.05577.2
ஊக்கிய வலி அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைடந்த
தன்ைமைய $கந்த.05577.3
ேநாக்கினன் பன்னிரு ேநாக்கம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளான். $கந்த.05577.4
ஆண்டு அது ேவைலயில் ஆறு மாமுகன் $கந்த.05578.1
பாண்டில் அம் ேத(மிைச பாைக ேநாக்கு உறா $கந்த.05578.2
ஏண் தகு சூரன் ேமல் இரதம் ஒய் எனத் $கந்த.05578.3
தூண்டுதி என்றனன் சுர(கள் ேபாற்றேவ. $கந்த.05578.4
இைண அறு முருகன் இவ்வாறு இைசத்தலும் இைனயது ஓரா $கந்த.05579.1
உண( உறு பவனன் என்னும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனிப் பாகன் நாக(
$கந்த.05579.2
கண மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாற்பில் காமரு கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ேதைரத் $கந்த.05579.3
துைண அறுசூரன் முன்ன(த் துண் எனத் தூண்டி உய்த்தான். $கந்த.05579.4
ஆயது காைல_ெப.(காைல_ெப.) தன்னில் அவுண( ேகான் அநந்த ேகாடி
$கந்த.05580.1

ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒன்றாகி ஞாலேமல் இருைள ஓட்டிச் $கந்த.05580.2
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) உய( விசும்ைப நCங்கிச் ெசரு
நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) உற்றது என்னத் $கந்த.05580.3
தூயது ஓ( குமரன் ேபாrல்
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாற்றம் கண்டான்.
$கந்த.05580.4
முண்டகம்_ெப.(முண்டகம்_ெப.) மல(ந்தது அன்ன மூவிரு முகமும் கண்ணும்
$கந்த.05581.1
குண்டல நிைரயும் ெசம்ெபான் மவுலியும் ேகால மா(பும் $கந்த.05581.2
எண்டரு கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) ஈ( ஆறும் இலங்கு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) பைடகள்
யாவும் $கந்த.05581.3
தண்ைடயும் சிலம்பும் ஆ(க்கும் சரணமும் ெதrயக் கண்டான். $கந்த.05581.4
சூ( எனும் அவுண( ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) ெதால்ைல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
ேநாற்ற வாறும் $கந்த.05582.1
பா( இைட முடிவு இன்று ஆகிப் பல் உகம்
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாறும் $கந்த.05582.2
ஆரணம் அறிதல்
ேதற்றா_எதி(.ம.ெப.எச்.(ேதற்று_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆறுமா
முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) எம் ஐயன் $கந்த.05582.3
ேப( எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) உருவம் ேநாக்கிப் ெபரும் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.)
ேகாடற்கு ஏேய. $கந்த.05582.4
எஞ்சல் இல் அவுண( ெசம்மல் இங்ஙனம் அம( அது ஆற்றித் $கந்த.05583.1
துஞ்சில் என் ெதாைல உற்றால் என் தூய வால் அறிவின் மிக்ேகா( $கந்த.05583.2

ெநஞ்சினும் அளத்தற்கு ஒண்ணா நிரு மலக் குமர மூ(த்தி $கந்த.05583.3
ெசம்சுட( வடிவம் கண்டு தCவிைன
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உய்ந்தான். $கந்த.05583.4
பூவுலகு அண்டம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) புரந்திடும் சூரன் தன்ைனத்
$கந்த.05584.1
தCவிைன யாளன் என்ேற ெசப்புவ( சிறப்பின் மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.)
$கந்த.05584.2
மூ இரு முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) வள்ளல் முன்ன(
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தப் ெபற்றான் $கந்த.05584.3
ஆவி இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) தவத்திற்கு அன்றி அறத்திற்கும் முதல்வன்
அன்ேறா. $கந்த.05584.4
இன்னமும் முனிவ( ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) யாவரும் இைனயன் என்ேற
$கந்த.05585.1
உன்னரும் தைலைமத்து ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனிக் குமரன் தன்ைனக் $கந்த.05585.2
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இரு விழியால் கண்டான் தானவற்கு இைறவன்
என்றால் $கந்த.05585.3
அன்னவன் தவத்தின் ேபற்ைற ஆ(
அறிந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரக்கல் பாலா(.
$கந்த.05585.4
ெபாரு சம( விைளப்பான் ேபாலப் ெபாருக்கு எனப் ேபாந்து சூரன் $கந்த.05586.1
இரு விழி தன்னில் காண்பான் எளிது தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) வடிவம் காட்டி
$கந்த.05586.2
அருள் அது புrந்தான் என்னின் ஆதி அம் குமரன் மாயத் $கந்த.05586.3

திரு விைளயாடல் யா(க்கும் ெதrகில ேபாலும் அன்ேற. $கந்த.05586.4
சிந்ைதயால் அறிதற்கு ஒண்ணாத் திரு உரு விழியால் கண்டு $கந்த.05587.1
முந்து தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சூரன் முழுது உலகு அடுவான்
நின்ேறான் $கந்த.05587.2
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) ஆம் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) என்று உன்னி
மனத்தினில் ெவகுளி தூண்டக் $கந்த.05587.3
கந்த ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) தன்ைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இைனயன கழறல்
உற்றான். $கந்த.05587.4
ேசைனயாய் நிைனச் சூழ்ந்தவ( ெசரு வலி
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05588.1
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபானது ஓ( மாதிரம்
ெதrந்தில பூத $கந்த.05588.2
மான வரரும்
C
அழிந்தன( சிைலத் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) வல்ல $கந்த.05588.3
ஏைனேயா(களும் என்ெனாடு ெபாருதன( இறந்தா(. $கந்த.05588.4
இற்ற நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ெபரும் பைடக்கு எலாம் தைலவனாய் என்பால்
$கந்த.05589.1
ஒற்று வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள வரனும்
C
ெபாருதுயி(
ஒழிந்தான் $கந்த.05589.2
மற்று நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாலேனா என்ெனாடு
மைலந்து $கந்த.05589.3
ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) எய்துதி நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று உன் உளக்
குறிப்பு. $கந்த.05589.4

ேமலது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நின்னுைடத்
தாைதயும் விண்ணும் $கந்த.05590.1
ஞாலமும் புrந்து உதவிய நான் முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைறயும்
$கந்த.05590.2
மாலும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சம( புr திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) கருதில( மற்று
ஓ( $கந்த.05590.3
பாலன் வல்ைல ெகால் என்ெனாடு ேபா(த்ெதாழில் பயில. $கந்த.05590.4
முந்ைத நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வலி இல்லது ஓ( அடுக்கலும் முன்யான்
$கந்த.05591.1
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசல்வத்தின்
மயங்கிய_ெப.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாரகா சுரனும்
$கந்த.05591.2
புந்தி நCங்கிய_ெப.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) பைடத் தைலவரும் ேபால $கந்த.05591.3
ைமந்த என்ைனயும் நிைனந்தைன ேபாலும் நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) மனத்தில்.
$கந்த.05591.4
ேதக்கு சீrேனன் வரத்தியல் உன்னைல சிைதயா $கந்த.05592.1
ஆக்கம் உன்னைல ெபரு மிடல் உன்னைல அடலின் $கந்த.05592.2
வக்கம்
C
உன்னைல பைடத்திறம் உன்னைல ெவம்ேபா( $கந்த.05592.3
ஊக்கம் உன்னைல சிறுவ நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ெபரும் சம(க்கு உற்றாய்.
$கந்த.05592.4
கமலம் ேமல் உைற பகவனும் மாயனும் ககனத்து $கந்த.05593.1
அமர( ெசம்மலும் மாதிரச் கிழவரும் அழுங்கச் $கந்த.05593.2

சிைமய மங்ைகயும் இரங்கு உற என் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிைலயால்
$கந்த.05593.3
இைம ஒடுங்கு முன் நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) வலி அழிக்குவன் என்றான்.
$கந்த.05593.4
சூரன் என்று உைரெபற்று உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) ெதால்ைலேயான் இைனய
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $கந்த.05594.1
வரமும்
C
திறலும் சீரும் ெவகுளியும்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசப்ப $கந்த.05594.2
ஆ( அருள் உருவாய் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆதி அம்
குமரன் ேகளா $கந்த.05594.3
மூரலும் சிறிது ேதான்ற இத்திறம் ெமாழியல் உற்றான். $கந்த.05594.4
ெவற்றியும் உைடயம் ஆற்றல் மிகுதியும் உைடயம் ேமன்ைம $கந்த.05595.1
பற்றியும் உைடயம் எண் இல் பைடகளும் உைடயம் வயாப்
C
$கந்த.05595.2
ெபற்றியும் உைடயம் தாைனப் ெபரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உைடயம் என்று
$கந்த.05595.3
மற்று இனி அகந்ைத ெகாள்ேளல் மாற்றதும் வல்ைல மன்ேனா. $கந்த.05595.4
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) மிகு சிறப்பி ேனைம மழ இளங்குமரன் ெகால்ேலா
$கந்த.05596.1
ெபாருது ெவன்றிடுவான் வல்லன் என்று நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) புந்தி
ெகாண்டாய் $கந்த.05596.2
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) மடைவ மாேதா பிரான் தனி
ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) நாட்டத்து $கந்த.05596.3
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிறு ெபாறிேய அன்ேறா உலகு எலாம் அடுவது அம்மா.
$கந்த.05596.4

அறிவுைட முதிய( என்றும் ஆண்டு இைளேயா(கள் என்றும் $கந்த.05597.1
சிறியவ( ெபrய( என்றும் திருத்தகு வளத்த( என்றும் $கந்த.05597.2
வறியவ( என்றும் வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
மதிக்கில( யாவ ேரனும் $கந்த.05597.3
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) வலி
பைடத்து_வி.எச்.(பைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேநrன் ெவஞ்சம(
விைளப்ப( அன்ேற. $கந்த.05597.4
நூற்றுடன் எட்டது என்ன நுவல் உறும் உகத்தின் காறும் $கந்த.05598.1
ேபற்றுடன் இனிது ைவகும் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
வலிைய இன்ேன $கந்த.05598.2
ேதாற்றம் அது உறாத ெகாள்ைகச் சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) தன்னால் $கந்த.05598.3
ஊற்று உைடப் பாலில் புக்க உைற என அடுதும் என்றான். $கந்த.05598.4
என்னும் முன் ெவகுண்டு அவுண( ேகான் இரு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) தன்ைன
$கந்த.05599.1
முன் அளந்தவன் ேபால் அண்ட முகடு ேதாய் உற்ற $கந்த.05599.2
ெகான்_ெப.(ெகான்_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சிைல ஒன்றிைனக்
கரத்ெதாடு குனிப்ப $கந்த.05599.3
அன்ன பான்ைமையக் கண்டனன் ஆதி அம் குமரன். $கந்த.05599.4
மால் அயன் சுர( பல்லியம் இயம்பி வாழ்த்து எடுப்ப $கந்த.05600.1
ஆலம் ஆ( வனத்து எம்பிரான் ஆடிய அந்நாள் $கந்த.05600.2
ேமைல மூதண்ட முகடு உற எடுத்தது ஓ( வியன் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
$கந்த.05600.3

ேகாலம் என்ன ஓ( ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சிைல எடுத்தனன் குமரன்.
$கந்த.05600.4
அடல் ெபரும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) சண்டிதன் ெபருமிதம் அடக்கிப் $கந்த.05601.1
படித் தலம் தைன அருளுவான் ஆடல் ெசய் பரமன் $கந்த.05601.2
எடுத்த ேசவடி பகிரண்டம் அட்டிடா இயல்பால் $கந்த.05601.3
தடுத்த_ெப.எச்.(தடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசங்ைக ேபால் குனித்தனன்
அறுமுகன் தனுைவ. $கந்த.05601.4
குனித்த வில் இைடக் குமரேவள் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒலி
ெகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_படெரா.ஒரு.) $கந்த.05602.1
அைனத்தும் அண்டங்கள் உைடந்த ேப( ஓைத ேபால் அவுணன் $கந்த.05602.2
சினத்து மாறு தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) குணத்திைச எடுத்தனன் ெசகத்தில்
$கந்த.05602.3
பனித் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) யாவும் ஆ(த்துத் துைடந்திடும்
பrசின். $கந்த.05602.4
அள் இைலப் பைட அவுண( ேகான் அடுசர மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) தூய்
$கந்த.05603.1
வள்ளல் தன்ைனயும் ேதைரயும் உலைகயும் மைறப்பத் $கந்த.05603.2
ெதள்ளிதின் இங்கு இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) விஞ்ைச என்று எந்ைத
சிந்தித்துக் $கந்த.05603.3
ெகாள்ைள ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைண துரந்தைவ யாைவயும்
குைறத்தான். $கந்த.05603.4
குைறத்த காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) சினவிேய பின்னரும்
ெகாடு நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) $கந்த.05604.1
உைறத்த ெபான்கைண பல ெதாட வாளிகள் ஓச்சி $கந்த.05604.2

அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்று அைவ குமர
ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) அவுண( ேகான் தன்ைன $கந்த.05604.3
மைறத்து_வி.எச்.(மைற_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விண்_ெப.(விண்_ெப.)
ெநறி மாற்றினன் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) மா மைழயால். $கந்த.05604.4
ஆன பான்ைம ேச( பகழியின் படலிைக அவுணன் $கந்த.05605.1
ேசாைன வாளியால் துணித்து இைட வட்டிேய
C
சுர( தம் $கந்த.05605.2
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) காவல(_ெப.(காவல்_ெப.+அ(_பட(.பன்.) கண்டனன்
விைனத் தைள சிந்தி $கந்த.05605.3
ஞான நாயகத் தாணுைவக் காணும் நற் றவ( ேபால். $கந்த.05605.4
கண்டு தCயவன் பத்து நூறு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கைணகள் $கந்த.05606.1
அண்ட நாயகன் குமரன் ேமல் விடுத்தலும் அவற்ைற $கந்த.05606.2
எண்டரும் சர மாrயால் விலக்கி ஈ( ஏழு $கந்த.05606.3
புண்டரும் கைண உய்த்தனன் ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) புயேமல்.
$கந்த.05606.4
கயப் ெபாருப்பிைன உrத்த மால் வைர தரு காைள_ெப.(காைள_ெப.) $கந்த.05607.1
வயப் ெபாருப்பிைன அடுகைண சூரனாம் வலிேயான் $கந்த.05607.2
புயப் ெபாருப்பிைன எய்திேய துைளத்தில புைரதC( $கந்த.05607.3
அயப் ெபாருப்ைப உற்று அடல் ெபறா அழல் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) கதி(
ேபால். $கந்த.05607.4
மாைய தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) வச்சிர யாக்ைகயின்
வலிைய $கந்த.05608.1
நாயகன் திரு மதைல கண்டு அழல் எழ நைகத்துத் $கந்த.05608.2
தCய அன்பினும் விடுவது ஓ( சரம் எலாம் சிந்தி $கந்த.05608.3

ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கைணயால் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
சிைலயிைன அறுத்தான். $கந்த.05608.4
சிைலயிைனத் துணித்திடுதலும் அவுண( ேகான் ெசயி(த்து $கந்த.05609.1
மைலயிைனத் தடிந்தவன் மிைச மல( அயன்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.05609.2
இைல அயில் பைட ஒன்றிைன எறிதலும் ஈ( ஏழ் $கந்த.05609.3
ெகாைல உைடக் கைண தூண்டிேய அன்னைதக் குைறத்தான். $கந்த.05609.4
ஏறு ேசவகத்து அவுண( ேகான் அயில் பைட இறலும் $கந்த.05610.1
ேவறு ஒ( கா( முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) வாங்கினன் சரமைழ வசி
C $கந்த.05610.2
மாறு மாறவன் ெதாடும் ெதாடும் கைண எலாம் மாற்றி $கந்த.05610.3
ஆறு மாமுகன் புயத்தில் ஏழ் வாளி ெதாட்டு ஆ(த்தான். $கந்த.05610.4
ெசம்கதி(ப் பைக தன்ைன முன் உதவினான் ெசலுத்தும் $கந்த.05611.1
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைணத் ெதாைக பரம் சுட( உருவம் ஆம் விமலன்
$கந்த.05611.2
துங்க மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) புக்கு நுண் தூளியது ஆகிப்
$கந்த.05611.3
ெபாங்கு கனல் திரள் பட்டது ஓ( பூைள
ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வால். $கந்த.05611.4
ெமாய் இரும் கைண பட்டு நCறு ஆதலும் முருகன் $கந்த.05612.1
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) சூ( வலி நன்று_ெப.(நன்று_ெப.)
நன்று ஆல் என ெவகுளா $கந்த.05612.2
ஐ இரண்டு வான்_ெப.(வான்_ெப.) பகழியால் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) சிைல
அறுத்துச் $கந்த.05612.3

ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேதைரயும்
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கைணயினால் சிைதத்தான். $கந்த.05612.4
ஆழி பூண்டிடும் இரதமும் அங்ைகயில் சிைலயும் $கந்த.05613.1
பூழி ஆதலும் அரசனுக்கு ஏமம் ஆய்ப் ேபாந்த $கந்த.05613.2
ஏழ் இரண்டு நூறு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேதைரயும் இைமப்பின் $கந்த.05613.3
ஊழி நாயகன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) சர மைழயினால் ஒழித்தான்.
$கந்த.05613.4
ேசமம் ஆகிேய நின்றிடும் ேத( எலாம் ெசவ்ேவள் $கந்த.05614.1
காம(_ெப.(காம(_ெப.) வாளியால் சிைதத்தலும் அன்னது கண்டான் $கந்த.05614.2
தூம ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கனல் தூண்டிய விழி உைடச் சூரன் $கந்த.05614.3
ஏமம் ஆகிேய ெகாண்டிடு சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ஒன்று எறிந்தான். $கந்த.05614.4
நண்ணலன் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) முத்தைலப் பைடைய நாற் கைணயால்
$கந்த.05615.1
பண்ணவன் திருமா மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) இருதுணி படுத்துத் $கந்த.05615.2
துண் எனக் கைண ஏழினால் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) குைட துணியா
$கந்த.05615.3
அண்ணல் அம் சுட( முடிைய ஓ( கைணயினால் அறுத்தான். $கந்த.05615.4
மணி_ெப.(மணி_ெப.) படுத்திய மவுலிைய அறுத்த பின் வலிேயான் $கந்த.05616.1
பணி படுத்திய ெமய் எங்கணும் பகழிகள் ேபாக்கி $கந்த.05616.2
அணி படுத்திேய புைன தரு மதாணிகள் அைனத்தும் $கந்த.05616.3
துணி படுத்தினன் மைறகளும் துணிந்திடற்கு அrேயான். $கந்த.05616.4

ஆன காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) சூரபன்மா எனும்
அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) $கந்த.05617.1
மான வன்ைமயில்_ெப.(வன்ைமயில்_ெப.) குைறந்தது
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மாடு
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $கந்த.05617.2
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) காவல(_ெப.(காவல்_ெப.+அ(_பட(.பன்.) நால் பைட
தன்ெனாடும் ேச(ந்து_வி.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05617.3
ேசாைனயாப் பைட வழங்கிேய குமரைனச் சூழ்ந்தா(. $கந்த.05617.4
ஏழு ேநமியும் எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமருைவ
வைளந்து_வி.எச்.(வைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்னக் $கந்த.05618.1
ேகழில் பல் பைட வசிேய
C
ஆ(த்து உடன்
கிள(ந்து_வி.எச்.(கிள(_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05618.2
சூழும் ெவய்யவ( தாைனையக் கண்டனன் ெதால்நாள் $கந்த.05618.3
பூழி ஆகேவ அவுண( ஊ( அட்டவன் புதல்வன். $கந்த.05618.4
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட ெகாண்டவன்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) புைடக் குழுமிப் $கந்த.05619.1
ெபாரு திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெபரும் தாைனையப் ெபாள் என அடுவான்
$கந்த.05619.2
கருதி ஆங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கரத்தினில் இருந்திடு
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) $கந்த.05619.3
பrதி அம் பைட ெதாட்டனன் இரவியில் படர. $கந்த.05619.4
இலகும்_ெப.எச்.(இலகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெவய்யவன் நடுவு
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) யாமத்தின் ஏகி $கந்த.05620.1
அலகு இல் ேப( இருள் அட்டு என ஆழிேபாய் அவுண( $கந்த.05620.2

தைலயும் ஆகமும் ைககளும் அடிகளும் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கந்த.05620.3
மைலயும் வசிய
C
பைடகளும் துணித்தது மன்ேனா. $கந்த.05620.4
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) லாவிய ேத(கைளத் துணித்திடும் ெவம்கண் $கந்த.05621.1
மான யாைனகள் யாைவயும் துணித்திடும் வயமாத் $கந்த.05621.2
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) யாைவயும் துணித்திடும் சமrைனத் தாங்கும்
$கந்த.05621.3
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) காவல(_ெப.(காவல்_ெப.+அ(_பட(.பன்.) யாைரயும்
துணித்திடும் திகிr. $கந்த.05621.4
அரம் துணித்த வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அவுண(கள் அடுசம( உன்னின் $கந்த.05622.1
உரம் துணித்திடும் இகழின் நாத் துணித்திடும் உரப்பில் $கந்த.05622.2
சிரம் துணித்திடும் பைட ெதாடு முயற்சிகள் ெசய்யில் $கந்த.05622.3
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) துணித்திடும் எதி(ந்திடில் துணித்திடும் கழல்கள். $கந்த.05622.4
குைட துணித்திடும் கவrகள் துணித்திடும் ெகாடியின் $கந்த.05623.1
ெதாைட துணித்திடும் ேத( நிைர
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மான் ெதாைகயின் $கந்த.05623.2
இைட துணித்திடும் அவுண(தம் கரங்களின்
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.05623.3
பைட துணித்திடும் துணித்திடும் பல்லியத் ெதாைகயும். $கந்த.05623.4
ெகாற்ற மிக்கது ஓ( ேகால் ெகாடு வலி உைடக் குலாலன் $கந்த.05624.1
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விட்டிடு திகிrயின்
விைரெவாடு சுழன்று_வி.எச்.(சுழல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05624.2
பற்று அலா( ெபரும் தாைனையப் பஃறுணி படுத்தி $கந்த.05624.3

ஒற்ைற ேநமி அம் ெபரும் பைட திrந்தது ஆல் உலவி. $கந்த.05624.4
ேபா( அழிந்திடும் அவுண( தம் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) குைற புைகயாச்
$கந்த.05625.1
ேசாr வன்னியாம் அதனிைடத் துணிந்து வழ்
C பrயும் $கந்த.05625.2
ேதரும் யாைனயும் அவிகளா எம்பிரான் திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) $கந்த.05625.3
வரC மாமகம் ஒன்று இயற்றுவது என விளங்கும். $கந்த.05625.4
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சம(த் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) புrதரும்
அவுணைர வட்டி
C
$கந்த.05626.1
வஞ்சகத் ெதாடு மாயம் ஆம் ேப( இருள் மாற்றி $கந்த.05626.2
எஞ்சல் உற்றிடும் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) அம் ெபரு நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) எய்திச்
$கந்த.05626.3
ெசம் சுட(க் கதி( ஆயதால் அறுமுகன் திகr. $கந்த.05626.4
நச்சு தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) அமைலைய
இருத்திய நம்பன் $கந்த.05627.1
இச்சு தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) தனி ஆழி
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடு உறும் இயல்ைப
$கந்த.05627.2
அச்சுதன் கரத்து ஏந்திய ேநமிகண்டு அதைன $கந்த.05627.3
ெமச்சு தன்ைமயில் புகழ்ந்தது விம்மிதம் ேமவி. $கந்த.05627.4
தC(த்தன் உய்த்திடு ேநமி அம் ெபரும் பைட ெசருவில் $கந்த.05628.1
ஆ(த்த தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) நூறு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெவள்ளமும்
அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.05628.2
மூ(த்தம் ஒன்றினில் துணித்தது மூ இரு முகத்ேதான் $கந்த.05628.3

வா(த்ைத யால் அைவ முழுவதும் மாற்றியவா ேபால். $கந்த.05628.4
ஆடல் உற்ற ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பண்ணவன் அல( கதி(ப் பrதி $கந்த.05629.1
பாடு சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அவுண( ேகான்
தாைனையப் படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05629.2
ேமாடு ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) புகெழாடு மீ ண்டது முளிபுல் $கந்த.05629.3
காடு முற்றவும் தனி பட(ந்து_வி.எச்.(பட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண்டது
ஓ( கனல் ேபால். $கந்த.05629.4
ைகம் மலிந்திடும் குைட பல காம்பு_ெப.(காம்பு_ெப.) இைட துணிந்து $கந்த.05630.1
ெமய்ம் மலிந்திடு விழு நிணச் ேசற்று இைட
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
$கந்த.05630.2
ெபாம்மல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிற்பு உறுவன
பூவல( தடத்தில் $கந்த.05630.3
ெசம்மல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம( தாமைரக்
காடு ேபால் திகழும். $கந்த.05630.4
அழுங்கல் ெகாண்டது ஓ( கr பr அவுண( ேப( அனிகம் $கந்த.05631.1
வழங்கல் இன்றி வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
அவிந்திடும்
கேளவரம் மலிதல் $கந்த.05631.2
தழங்கு ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைர உலகு உள சயிலங்கள் அைனத்தும்
$கந்த.05631.3
ஒழுங்கு அது ஆகி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆயிைடத்
ெதாக்கவாறு ஒப்ப. $கந்த.05631.4
அகல் விசும்பு கா( ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கேளவரம் அதன் பால் $கந்த.05632.1

ெஞகிழி ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாய்ப் ேபயின
நிணன் உண்டு சிrத்து $கந்த.05632.2
மிகவும் ஆ(ப்பு எடுத்து ஈண்டுவ மின்னிேய இடித்து $கந்த.05632.3
முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) இரும் கணம் முதுவைரச் சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.)
ெமாய்த்தது ேபால். $கந்த.05632.4
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) யாைனயும் அவுண(தம் யாக்ைகயும் மற்றும்
$கந்த.05633.1
ஒய் எனக் ெகாடு குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) அம் ேபr ஆறு ஒழுகல் $கந்த.05633.2
ெசய்யது ஓ( பணி கரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
மைறத்தல்_ெதா.ெப.(மைற_வி.+த்த்_இ.கா.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) சிந்தித்து
$கந்த.05633.3
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) உமிழ்ந்து
இருநிலம் பட(தல்_ெதா.ெப.(பட(_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேபால் விளங்கும்.
$கந்த.05633.4
மாண் இைலப்படு ேபய் சில கேளவர வைர ேபாய்ச் $கந்த.05634.1
ேசாண் இதப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆறு பாய்ந்திட அதன்
துவைல_ெப.(துவைல_ெப.) $கந்த.05634.2
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) உளா( அrைவய(
புைனகைல ெதறிப்ப $கந்த.05634.3
நாணல் உற்றன( பூப்பு என நைகப்ப( என்று உன்னி. $கந்த.05634.4
ெசால் அரும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அவுணrல் சில( தைல_ெப.(தைல_ெப.)
துணிந்து $கந்த.05635.1
வல்ைலயில் கிள(ந்து_வி.எச்.(கிள(_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ(த்தலும்
வலியினால் தம்ைம $கந்த.05635.2

அல்லல் ெசய்திடு ேகாள் இரண்டு அல்லைத அைவேபால் $கந்த.05635.3
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் அைவ
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்று இrயும் ஆல் இரவி.
$கந்த.05635.4
நCடி_வி.எச்.(நCடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விண்_ெப.(விண்_ெப.) பட(
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) சில நிமி( கவந்தத்தின் $கந்த.05636.1
காடு தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இைடப் புகுந்து தம் தைலமிைசக் காட்டி
$கந்த.05636.2
ஆடல் யாைனயின் கேளவரம் குத்துவ அடுேபா( $கந்த.05636.3
ஊடு காக்ைகயின் முகரும் வந்தா(_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ(_பட(.பன்.)
ெகால் என்று உைரப்ப. $கந்த.05636.4
நCடல் உற்ற சீ( அவுண( ேகான் ஆைணயால் நிலேமல் $கந்த.05637.1
வடல்
C
உற்றிடும் வயவ(க்குத் தம் உயி( மீ ட்டும் $கந்த.05637.2
கூடல் உற்றிடும் திறன் எனக் கூளிைக ெகாட்ட $கந்த.05637.3
ஆடல் உற்றிடும் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) குைற அநந்த ேகாடிகளால். $கந்த.05637.4
இைனய எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் எம்பிரான் எrகதி(ப் பrதி $கந்த.05638.1
முைனயில் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடல் ெசய்தைத
உண(ந்திலன் முன் சூழ் $கந்த.05638.2
கைன இரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பைட எலாம் பட்டவா கண்டு $கந்த.05638.3
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) மருண்டு_வி.எச்.(மருள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தமியனாய்
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.பன்.)
வலிேயான். $கந்த.05638.4

நCண்ட_ெப.எச்.(நCள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட உய்த்து நCக்கினேனா
$கந்த.05639.1
பாண்டரங்கம் அது இயற்று வான்_ெப.(வான்_ெப.) பைடயின் வட்டினேனா
C
$கந்த.05639.2
மாண்டு ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்று
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெமாழி தன்னின் மாற்றினேனா $கந்த.05639.3
ஈண்டு தாைனைய முடித்தது எவ்வாறு இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) என்றான்.
$கந்த.05639.4
ேத( இழந்தனன் சிைலயதும் இழந்தனன் திறல்ேச( $கந்த.05640.1
ேப( இழந்தனன் தாைனகள் இழந்தனன் ெபரும் பூண் $கந்த.05640.2
ஏ( இழந்தனன் மவுலியும் கவிைகயும் இழந்தான் $கந்த.05640.3
பா( இழந்திடு மன்ன(_ெப.(மன்ன(_ெப.) ேபால்
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.பன்.) படிேமல்.
$கந்த.05640.4
நின்றிடும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அவுண( ேகான்ெநடும் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
ெநஞ்சில் $கந்த.05641.1
துன்ற மா(பகம் விய(த்திட முடித்தைல துளக்கி $கந்த.05641.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாலகன் வலி என நைகயா
$கந்த.05641.3
ெவன்றி நான் முகன் பைடக்கலம் எடுத்து ேமல் விடுத்தான். $கந்த.05641.4
சூ(ப் புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) அன்னது ஒ( சூரன் விடுக்கும் $கந்த.05642.1
மால் படு ேபாதன் வயப் பைட
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05642.2

பால் படும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) பரம் சுட( ெசம்ைக $கந்த.05642.3
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விழுங்கியது அன்ேற. $கந்த.05642.4
விழுங்குதல் கண்டனன் ெவய்யவன் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) $கந்த.05643.1
அழுங்குதல்
ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) அச்சுத
மூ(த்தி $கந்த.05643.2
வழங்கிய ெதால்ைல வயப்பைட ஏந்தி $கந்த.05643.3
முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) அழல் என்ன முனிந்து உடன் விட்டான். $கந்த.05643.4
விட்டிடு மாயவன் ெவம்பைட ஏகி $கந்த.05644.1
மட்டறு கண்ண( தம் மால் உரு ஈன்று $கந்த.05644.2
கிட்டிய காைல_ெப.(காைல_ெப.) கிள(ந்திடும் ஒள்ேவள் $கந்த.05644.3
அட்டது தன்ைனயும் ஆ(ந்தது மன்ேனா. $கந்த.05644.4
சயம் புைன ெசம்மல் தனாது அருள் நCரால் $கந்த.05645.1
அயன் பைட தன்னுடன் அம்புவி ேகள்வன் $கந்த.05645.2
வியன் பைட தன்ைனயும் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட உண்ணக் $கந்த.05645.3
கயம் படு சூ( அது கண்டு விம்முற்றான். $கந்த.05645.4
கறுத்திடு கின்றது ஒ( கந்தர வள்ளல் $கந்த.05646.1
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) பைட தன்ைன விடுத்திடின் யாேர $கந்த.05646.2
மறுத்திடுவா( அஃது என்று மனத்தில் $கந்த.05646.3
குறித்தனன் மாைய ெகாடுத்து அருள் ேகாமான். $கந்த.05646.4
முப்புரம் நCறு எழ மூரல் விைளத்ேதான் $கந்த.05647.1

ெமய்ப் பைடதன்ைன விடுப்பது ேதற்றி $கந்த.05647.2
அப்பைட ஏந்தி அருச்சைன நCரால் $கந்த.05647.3
ஒப்பு அறு சீ(த்தியன் ஒய் என உய்த்தான். $கந்த.05647.4
அத்தகு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைட ஆடல் இயற்றும் $கந்த.05648.1
முத்தைல ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட மூ(த்திகள் ேகாலம் $கந்த.05648.2
எத்திைச தன்னினும் ஈண்டு உற ஆ(த்து $கந்த.05648.3
ெமய்த்தழல் வசி
C விைரந்தது மாேதா. $கந்த.05648.4
ஆடியல் யாைனகள் ஆயின எட்டும் $கந்த.05649.1
வடியேவ
C
என வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
அய( உற்ற
$கந்த.05649.2
நCடிய_ெப.எச்.(நCடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநமியின் நின்றிடு ெசம் தC
$கந்த.05649.3
ஓடிய ேசடனும் உட்கி உைலந்தான். $கந்த.05649.4
படித்தலம் ெநக்கது பல் வைக ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) $கந்த.05650.1
இடித்ெதாைக சிந்தி இrந்தன பானுத் $கந்த.05650.2
துடித்தது திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) சுழன்றது ேமரு $கந்த.05650.3
ெவடித்தது இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெதாறும் விண்டது இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
அண்டம். $கந்த.05650.4
இலக்க( நடுங்கின( ஏைனய வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
$கந்த.05651.1
கலக்கம் அைடந்தன( காண்தகு பூத( $கந்த.05651.2
மலக்கம் அது எய்தின( மற்று இது தன்ைன $கந்த.05651.3
விலக்க அrதால் என ஓடின( விண்ேணா(. $கந்த.05651.4

புடவி முதல் புவனங்கள் அைனத்தும் $கந்த.05652.1
ெநாடி வைர ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முன்
ெநாய்து என மாய $கந்த.05652.2
முடிவது இயற்றிடும் மூ(த்தி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) நாமப் $கந்த.05652.3
பைட வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) அன்னது பா(த்தனன் வள்ளல்.
$கந்த.05652.4
எந்ைத தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மாப் பைட ஈது என ஐயன் $கந்த.05653.1
சிந்ைத புrந்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெசம்ைக நCட்டி $கந்த.05653.2
வந்திடும் அப்பைட பற்றினன் மாேதா $கந்த.05653.3
தந்தவன் வாங்கிய தன்ைமயது என்ன. $கந்த.05653.4
ெபற்றம்_ெப.(ெபற்றம்_ெப.) உய(த்த ெபரும் தைக நாமக் $கந்த.05654.1
ெகாற்ற ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பைடையக் குமேரசன் $கந்த.05654.2
பற்றி ஒ( பாணி பrத்தனன் நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.)
$கந்த.05654.3
மற்று அது கண்டனன் மாயவள் ைமந்தன். $கந்த.05654.4
விட்ட விட்டது ஓ( பைடக்கு எலாம் ேவறு ேவறு ஒன்று $கந்த.05655.1
ெதாட்டிலான் அதனால் அது மாற்றுதல் துணியான் $கந்த.05655.2
கிட்டும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் அைவ எலாம் கவ(ந்தனன் ேகடு இல்
$கந்த.05655.3
அட்ட மூ(த்தி ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) என்பது காட்டினன் அம்மா. $கந்த.05655.4
என் ஒேட ெபாரற்கு இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) அலால் ேவறு இைல
இைனேயான் $கந்த.05656.1

தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஒேட ெபாரற்கு யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அலாது
இைல இது சரதம் $கந்த.05656.2
அன்ன பான்ைமயின் எனக்கு ேநராம் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) அலது
$கந்த.05656.3
பின்ைன யா( உள( தமியனுக்கு உவைமயாப் ேபச. $கந்த.05656.4
மான ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட வன்ைமயும் வில் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
வலியும் $கந்த.05657.1
ஏைனயாய் உள வன்ைமயும் கண்டனன் இனிேமல் $கந்த.05657.2
பானல் வாய் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) ெசய்வது பா(ப்பன் என்று உன்னி
$கந்த.05657.3
ேமானம் ஆகிேய
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.பன்.)
அவுண(கள் முதல்வன். $கந்த.05657.4
இருளின் நC(ைமயாய்த் ேதான்றிேனான் அற்புதம் எய்தி $கந்த.05658.2
மருளின் நC(ைமயால் நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட(.ஒரு.)
ேநாக்கிேய வள்ளல் $கந்த.05658.3
அருளின் நC(ைமயால் இைனயன மாற்றங்கள் அைறவான். $கந்த.05658.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) தனி மதைலைய இைமயவ( தம்ைம $கந்த.05659.1
அந்தம் இல் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) சிைற இைடப் படுத்தைன அதற்கு ஆம்
$கந்த.05659.2
முந்து ஒ( ஒற்றைன விடுத்தனம் ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
ெமாழியும் $கந்த.05659.3
சிந்ைத ெகாண்டிைல விடுத்திைல அமர( தம் சிைறயும். $கந்த.05659.4

அன்ன தன்ைமயால் ஈண்டு யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
வந்தனம்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அம்_தன்.பன்.) அமrல்
$கந்த.05660.1
தன்ைன ேந( இலாது இருந்திடு தாரகன் தன்ைன $கந்த.05660.2
முன்னம் அட்டிடு முைற என நின்ைனயும் முனிவால் $கந்த.05660.3
இன்ன ைவகேல அடுதும் என்று ஏகினம் மீ ண்டும். $கந்த.05660.4
ஈண்டு நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) புைட ஈண்டிய இலக்கம் ெவள்ளத்து
$கந்த.05661.1
நCண்ட_ெப.எச்.(நCள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாைனயும்
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) சிைல வன்ைமயும் நின்னால் $கந்த.05661.2
தூண்டல் உற்றிடு ெதய்வதப் பைடகளும் ெதாைலந்து $கந்த.05661.3
மாண்டு ேபாயது கண்டைன வறியனாய் நின்றாய். $கந்த.05661.4
ெநடிய தாரகன் ெசற்ற ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) இருந்தது நின்ைன $கந்த.05662.1
அடுதல் இங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாருளும் அன்று அrது மற்று அன்று
ஆல் $கந்த.05662.2
பைட இழந்திடு நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) உயி( உண்டிடில் பழியாய் $கந்த.05662.3
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று தாழ்க் கின்றனம்
தருமத்தின் முைறயால். $கந்த.05662.4
பன்னு கின்றது என் பல பல விண்_ெப.(விண்_ெப.) உேளா( பலரும் $கந்த.05663.1
துன்னு ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) சிைற விடுத்திேயல் உன் உயி(
ெதாைலேயம் $கந்த.05663.2
அன்ன தன்ைமைய மறுத்திடின் ஒல்ைல நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) அடுதும்
$கந்த.05663.3

என்ைன ெகால் உனது எண்ணங்கள் உைரத்தி ஆல் என்றான். $கந்த.05663.4
ேவறு ேவறு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலகு எலாம்
அளிப்பது ெவஃகி $கந்த.05664.1
ஆறு மாமுகம் பன்னிரு ெசம் ைக
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள்ேவான்
$கந்த.05664.2
ஊறு ேச( அவுணன் தனக்கு இைனயன உைரப்ப $கந்த.05664.3
மாறு ஒ( வாசகம் ெசாற்றிலன் உளத்து இைவ மதிப்பான். $கந்த.05664.4
பைட இழந்தனன் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) என உன்னிேய பாலன்
$கந்த.05665.1
இைட ெதrந்தனன் ேபாலேவ இைமயவ( யாப்ைப $கந்த.05665.2
விடுதி என்னவும் வல்லன் ஆயினன் விளி வில்ேலன் $கந்த.05665.3
அடலும் ஆற்றலும் ெதrந்திலன் பிள்ைளைம அதனால். $கந்த.05665.4
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) அம் ெதாைட அறுமுகன் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இலா
ைவகல் $கந்த.05666.1
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேப( அம( புrய நான் வறிது
நின்றிடினும் $கந்த.05666.2
ெகான்றிடும் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) வல்லேன தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) முன்
ெகாடுக்க $கந்த.05666.3
என்றும் மாய்ந்திடா ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ெபற்றிடும்
என்ைன. $கந்த.05666.4
ெதாழு தகும் திரு மவுலியும் கவிைகயும் துணிய $கந்த.05667.1
இழிவது ஆகிேய தமியன் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அம( இயற்றிடினும் $கந்த.05667.2

அழிவது இல்ைல ஆல் ஆவதும் இைல புகழ் அதனால் $கந்த.05667.3
பழியது ஒன்று உறும் அங்கு அது பாது காத்திடுேவன். $கந்த.05667.4
ேவற்று நC(த் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ெகாள்வைத அன்றி ெவள்ளங்கள் $கந்த.05668.1
ஊற்று நC(ப் ெபரும் புணrையக் ெகாள்வதற்கு உறுேமா $கந்த.05668.2
ஏற்ற தாைனையப் பைடகைளத் ெதாைலப்பேத அன்றி $கந்த.05668.3
மாற்றுேமா எனது அழி உறா வரத்ைதயும் ைமந்தன். $கந்த.05668.4
என்ைன அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) முடித்திடல் அrயதால் யானும்
$கந்த.05669.1
அன்னவன் தைன இத்துைண ெவல்வதும் அைனத்ேத $கந்த.05669.2
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நக(ப் ெபரும் வளத்ெதாடும் பைடெயாடும்
துன்னிப் $கந்த.05669.3
பின்ன( வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம( இயற்றிேய ெபரும்
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெபறுேவன். $கந்த.05669.4
வைசயது அன்று இது ெசருச் ெசய்ேவா( பற்பகல் மைலந்து $கந்த.05670.1
விைசயம் எய்தினும் ேமன்ைம ஆம் வியப்பும் ஆம் ேமலும் $கந்த.05670.2
திைச விளங்குறு புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆம்
யானும் இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ெசய்ைக $கந்த.05670.3
இைசவேத கடன் அறிஞ( தம் சூழ்ச்சியும் இஃேத. $கந்த.05670.4
என்று பல பல சூழ்ச்சிகள் மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைட
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05671.1
ஒன்று ஒ( மாையயின் மந்திரம் தன்ைன உள் உறுத்தி $கந்த.05671.2
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ஒல்ைலயின்

மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவண் நCங்கிப்
$கந்த.05671.3
ெபான் திகழ்ந்திடும் மேகந்திரக் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) உள் ேபானான்.
$கந்த.05671.4
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய சூ( முயற்சிைய
மன் உயி( ேதாறும் $கந்த.05672.1
உைறந்த நாயகன் கண்டனன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனிச் ெசவ்ேவல்
$கந்த.05672.2
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்று
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) உயி( ெகாள நிைனந்திலன் இன்னும் $கந்த.05672.3
மறிந்து தCயவன் உய்யுேமா எனும் திரு அருளால். $கந்த.05672.4
ஆய ேவைல தனில் ஆறு முகன் பால் $கந்த.05673.1
மாயனும் மயனும் வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ேகாவும் $கந்த.05673.2
ஏய ேதவ(களும் யாவரும் எய்தித் $கந்த.05673.3
தூய வந்தைனயுடன் ெசாலல் உற்றா(. $கந்த.05673.4
என்று காசிபன் இடந்தனில் வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.)
$கந்த.05674.1
அன்று தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) முதலா அசுேரசன் $கந்த.05674.2
ெவன்றிேய ெகாடு வியப்ெபாடு இருந்தான் $கந்த.05674.3
உன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஓடு ெபாருது ஓடினன் இன்ேற. $கந்த.05674.4
நCடு சூரனுடன் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அம(
ெசய்தல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $கந்த.05675.1
ஆடேல அலைத ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ஆவி $கந்த.05675.2

ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) சிந்ைத இைட ெகாண்டைன என்னின் $கந்த.05675.3
ஓடுேமா ெபாருதும் உய்திறம் உண்ேடா. $கந்த.05675.4
துங்கம் உற்று உைடய சூ(தைன ேவலான் $கந்த.05676.1
மங்கு வித்திடுதி மற்று அதன் முன்னம் $கந்த.05676.2
அங்கு அவற்கு எதி( அரும் சம( ஆற்றல் $கந்த.05676.3
எம் கண் ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைடய இன் அருள்
அன்ேறா. $கந்த.05676.4
என்று இயம்புதலும் எந்ைத வினாவி $கந்த.05677.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று என நைகத்து இனி நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) முன்
$கந்த.05677.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சம( ெசய்திடின் வல்ேல
$கந்த.05677.3
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சூ(
முதைல_ெப.(முதைல_ெப.) வட்டுதும்
C
என்றான். $கந்த.05677.4
ஆடல் ேசரும்_ெப.எச்.(ேச(-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அவுணன் சம(
ஆற்றாது $கந்த.05678.1
ஓடினாரும் உறு கண் உள( ஆகி $கந்த.05678.2
வடினா(கள்
C
என வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
அய( வாரும்
$கந்த.05678.3
கூடினா( குமரேவள் புைட வந்தா(. $கந்த.05678.4
சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) ஆகி உறு சாரத( ஆேனா( $கந்த.05679.1
எங்கள் நாயகைன எய்தி இகல் சூ( $கந்த.05679.2

மங்குல் வான்_ெப.(வான்_ெப.) இைட மைறந்தது ேதரா $கந்த.05679.3
அங்கண் ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) அைல உற்றிட ஆ(த்தா(. $கந்த.05679.4
திகழ்ந்த பூத(கள் ெசருத்தனில் எம்ைம $கந்த.05680.1
இகழ்ந்த சூ( நகrன் இம் மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) வட்டி
C
$கந்த.05680.2
அகழ்ந்து ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.) அகன் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இட்டு
$கந்த.05680.3
மகிழ்ந்து மீ ண்டிடுதும் வம்மினம் என்றா(. $கந்த.05680.4
வம்மின் வம்மின் என வல்ைல விளித்துத் $கந்த.05681.1
தம் இனங்கெளாடு சாரத( ேமேலா( $கந்த.05681.2
அம் மேகந்திரம் அழுங்கு உற ஆ(த்திட்டு $கந்த.05681.3
இம் எனக் கடிது எயில் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) உற்றா(. $கந்த.05681.4
உற்ற காைல_ெப.(காைல_ெப.) தனில் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) காக்கும் $கந்த.05682.1
ெகாற்ற வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
அதி ேகாரன் மருங்கில் $கந்த.05682.2
சுற்றுத் தாைனெயாடு ேசா(வு இலன்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.05682.3
ெசற்று பூத( பைட ெசன்றன கண்டான். $கந்த.05682.4
கண்டுளான் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) கனன்று இதழ் கவ்வித் $கந்த.05683.1
திண்டி ேபr திமிைலப் பைற ஆ(ப்பத் $கந்த.05683.2
தண்டல் இன்றி அம( தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) கேளாடு $கந்த.05683.3
மண்டு ேபா( புrய வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி( புக்கான்.
$கந்த.05683.4

எதி( புகுந்திடலும் ஏற்று எதி( ெசன்றா( $கந்த.05684.1
அதி( புகும் கழலின் ஆடுறு பூத( $கந்த.05684.2
ெபாதி( புகுந்த இருள் ேபாந்துழி எண்ணில் $கந்த.05684.3
கதி( புகுந்த அைனய காட்சி பைடத்தா(. $கந்த.05684.4
ேதாமரம் பரசு சூலெமாடு எஃகம் $கந்த.05685.1
ஏமரும் கைதகள் ஏவின( ேகாரன் $கந்த.05685.2
மா மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) அவுண( மற்று இவ( குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.)
$கந்த.05685.3
கா மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) பைட கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விடுத்தா(. $கந்த.05685.4
எடுத்து ேவழ நிைர எற்றின( ேதைர $கந்த.05686.1
ஒடித்து எறிந்தன( உகண்டுகள் பாய் மாப் $கந்த.05686.2
பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒ( ைகெகாடு பிைசந்தன(
வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
$கந்த.05686.3
துடித்திடும் படி துைகத்தன( பூத(. $கந்த.05686.4
எறிவ( பல் பைடயும் எய்குவ( ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேகால் $கந்த.05687.1
குறிய ஈட்டி ெகாடு குத்துவ( வாளால் $கந்த.05687.2
ெசறுந( தங்கள் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) சிந்துவ( இவ்வாறு $கந்த.05687.3
அறியும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சமைர ஆற்றின( தCேயா(. $கந்த.05687.4
ேசாr ெபாங்கின ெசாrந்தன மூைள $கந்த.05688.1
சா( உறும் குட( சrந்தன ேசனம் $கந்த.05688.2
காr பம்பின கணங்களும் ஏைன $கந்த.05688.3

வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
ஆம் அவுணரும் பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) வந்தா(.
C
$கந்த.05688.4
ஈடு உறும் சம( இைழத்துழி இவ்வாறு $கந்த.05689.1
ஆடல் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கணவ( ஆற்ற முனிந்ேத $கந்த.05689.2
சாடி வன்ைமெயாடு தாக்கலும் நில்லாது $கந்த.05689.3
ஓடினா( அவுணராய் உள( முற்றும். $கந்த.05689.4
ேகாரம் மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) அதி ேகாரன் எனும் ேப( $கந்த.05690.1
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
மற்று அதைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெவகுண்ேட $கந்த.05690.2
ஓ( எழுத்தைன உரத்ெதாடு பற்றிச் $கந்த.05690.3
சாரதப் பைடஞ( தம்ெமாடு ேந(ந்தான். $கந்த.05690.4
தைல_ெப.(தைல_ெப.) தனில் கர தலத்தினின் ெமாய்ம்பின் $கந்த.05691.1
மைலயினில் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) மா(பின் முகத்தின் $கந்த.05691.2
ஒலி கழல் கணம் உைலந்திட ேமாதிக் $கந்த.05691.3
ெகாைல விைளத்து ஒருவேன குலவு உற்றான். $கந்த.05691.4
ஈடு இலாத ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) எழுப்பைட பற்றா $கந்த.05692.1
ஓடி ஓடி உரும் உற்று என ேமாதி_வி.எச்.(ேமாது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.05692.2
வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
உறாது அம( விைளத்திடும் பூத( $கந்த.05692.3
ேகாடி ேகாடி ஒ( இைமப்பு இைட ெகான்றான். $கந்த.05692.4
இந்த வாறு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) எழுக்ெகாடு
தாக்க_குைற.எச்.(தாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.05693.1

முந்து தூசி_ெப.(தூசி_ெப.) முr உற்றது கண்டான் $கந்த.05693.2
கந்தன் ஏவல் ெசய் கணப் பைட மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $கந்த.05693.3
சிந்து ேமகன் முனிேவாடு எதி( ெசன்றான். $கந்த.05693.4
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூத( இைற ெசம் ைகயில்
ைவகும் $கந்த.05694.1
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) ஒன்ைற அதி ேகாரன் எனும் ேப( $கந்த.05694.2
ெவன்றியான் மிைச விடுத்தலும் ேநாக்கித் $கந்த.05694.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) தடக்ைக எழுவால் தக( வித்தான். $கந்த.05694.4
தகரும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) தrயா( கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வற்ற
$கந்த.05695.1
முகிலின் உண்டிடு முரட்ெபய( அண்ணல் $கந்த.05695.2
ெவகுளிேயாடு அவுண( ேவந்தைன எய்தி $கந்த.05695.3
அகல மீ தினில் அடித்தனன் மாேதா. $கந்த.05695.4
அடித்தேலாடும் அவுண(க்கு இைற ஆேனான் $கந்த.05696.1
இடுக்கண் எய்தி இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) ஆவிைய இன்ேன $கந்த.05696.2
முடிப்பன் என்று முசலம் ெகாடு ெமாய்ம்பில் $கந்த.05696.3
புைடத்தனன் உருமு வழ்வது
C
ேபால. $கந்த.05696.4
பூதன் ெமாய்ம்பு இைட புைடத்த எழுத்தான் $கந்த.05697.1
ஏதம் ஆம் முrய ஏற்று எதி(த்து எவ்ைவக் $கந்த.05697.2
காது ைக ெகாடு கேபாலம் அதன் கண் $கந்த.05697.3
ேமாதேவ அவுணன் ஆவி முடிந்தான். $கந்த.05697.4

வாய்தல் ேபாற்றிய_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வயப் பைட
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
$கந்த.05698.1
சாதல் உற்றுழி தைலத்தைல ஆ(த்துப் $கந்த.05698.2
பூத ேசைனய(கள் ெபாம் என ஏகி $கந்த.05698.3
மூது எயில் தைல_ெப.(தைல_ெப.) முதல் கைட ெசன்றா(. $கந்த.05698.4
ஆண்டி ேயாசைன ஒராயிரம் வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேபாய் $கந்த.05699.1
ஈண்டு ெசம் மணிகளால் இயல் உற்று $கந்த.05699.2
மாண்ட தCய வடவா முகேம ேபால் $கந்த.05699.3
நCண்டது ஓ( சிகr நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட(.ஒரு.) கண்டா(.
$கந்த.05699.4
கண்டது ஓ( சிகr ைக ெகாடு ெதாட்டுத் $கந்த.05700.1
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைரக் கடலின் ேமல்
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விட்டா( $கந்த.05700.2
மண்டு ேமரு வைரயின் குவடு ஏந்திச் $கந்த.05700.3
சண்ட வாயு விடு_ஏவ.(விடு_வி.) தன்ைமயது என்ன. $கந்த.05700.4
அன்ன ேவைலயில் அைலந்தது ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) $கந்த.05701.1
பன்ன ேகசனும் மிகப் பட( உற்றான் $கந்த.05701.2
மன்னு சூ( உைற மேகந்திர மூதூ( $கந்த.05701.3
துன்னு தானவ( துளங்கி அய(ந்தா(. $கந்த.05701.4
ஈண்டு பூத( எறியும் சிகரம்_ெப.(சிகரம்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $கந்த.05702.1
ஆண்டு அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ேவைல இைட ஆழ்ந்து
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கந்த.05702.2

நCண்ட_ெப.எச்.(நCள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) இைற
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அளியா முன் $கந்த.05702.3
மாண்டு சாய்ந்து விழு மந்தரம் அன்ன. $கந்த.05702.4
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) ெகழு சிகr அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
புணr_ெப.(புணr_ெப.) ேச(தலின் $கந்த.05703.1
கலங்கின விrதிைரக் ைகம் மறித்தது ஆல் $கந்த.05703.2
மலங்கினம் ஒடு சுறா அருந்தி மிங்கில $கந்த.05703.3
கிலங்களும் இrந்த தம் கிைளகேளாடுேம. $கந்த.05703.4
மாதலம் புகுந்திடும் சிகr வாrயுள் $கந்த.05704.1
பூத( அங்கு உய்த்திட விைரவில் ேபாவது $கந்த.05704.2
ேவத முன் ெகாண( தரு மீ னம் ேவைலயில் $கந்த.05704.3
பாதலம் புகுந்திடு பான்ைம ேபாலுேம. $கந்த.05704.4
கழல் கறங்கியது எனும் கண்ண( உந்திய $கந்த.05705.1
அழல் ெகாழுந்து ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிகரத்தாய்
மணி_ெப.(மணி_ெப.) $கந்த.05705.2
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ெபாலிந்திடுவன நCல_ெப.அ.(நCலம்_ெப.) ேவைலயில்
$கந்த.05705.3
தழல் பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுவது ஓ(
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ேபாலுேம. $கந்த.05705.4
நாகர மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) நணுகும் ேவைலயில்
$கந்த.05706.1
சீகரம் உம்ப( ேபாய்த் ெதறித்து மீ ள்வது $கந்த.05706.2
சாகரம் உற்றது தழல் என்று உன்னிேய $கந்த.05706.3

மாகர வாrநC( வழங்கல் ேபாலும் ஆல். $கந்த.05706.4
காமரு சிகrயில் கைவஇய மாமணி $கந்த.05707.1
ஏமுற நிழற்றிய எழிைல ேநாக்கிேய $கந்த.05707.2
பூ மது நுக( தரு ெபாறி வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆனைவ $கந்த.05707.3
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) வனம் என அயி(த்துச் சாரும் ஆல். $கந்த.05707.4
பங்கய மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) பரப்ைப ேநாக்கிேய
$கந்த.05708.1
இங்கு இைவ தைச என எண்ணிப் புட்குலம் $கந்த.05708.2
நுங்கிய ெசல்வன ெநாய்தின் எய்திேய $கந்த.05708.3
அங்கி ெகால் எனச் சில அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாயின. $கந்த.05708.4
ெதழித்திடும் ேவைலயில் ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேசாதி
ஆல் $கந்த.05709.1
தழல் ெபாலி ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.) தrப்பு இன்று ஏகலால் $கந்த.05709.2
கிழித்தன பணி பதி கிள(ந்து_வி.எச்.(கிள(_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்று
அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) $கந்த.05709.3
விழித்தன( உரும் என ெவருவி ஓடினா(. $கந்த.05709.4
பூத(கள் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) விடு_ஏவ.(விடு_வி.)
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) ெகாள் ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.) $கந்த.05710.1
ஓத ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) அைடதலும் உதிரம் கான்றதால் $கந்த.05710.2
ேசதனேமா இது ெசப்பும் என்றன( $கந்த.05710.3
மீ து உறு கதி( மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) என்று உன்னலா(.
$கந்த.05710.4

ெபான் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) சிகrயுள்
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆழ்பவ( $கந்த.05711.1
அற்பகல் நுகருமீ ன் அவைர நுங்கும் ஆல் $கந்த.05711.2
முன் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ஓ( பாழி முடிக்கின் மற்று அது $கந்த.05711.3
பின் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) தமக்கு உறும் ெபற்றி என்னேவ. $கந்த.05711.4
ஆனது ஒ( ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.) அளப்பு இலாது அம( $கந்த.05712.1
தானவ( கிைளெயாடும் வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
C
தன்ைமயால் $கந்த.05712.2
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) உறு திைரக்கடல் ெவள்ள ேமல் ெசலா $கந்த.05712.3
மா நக( எயில்தைன வைளந்து_வி.எச்.(வைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
புக்கேத. $கந்த.05712.4
காதிடும் இயற்ைகயில் கால்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகலில் $கந்த.05713.1
பூதலம் ெவருக்ெகாளப் ெபாங்கும் ஆ(ப்பினின் $கந்த.05713.2
மீ து அம( காrனில் விமலன் விட்டிடும் $கந்த.05713.3
பூதைர நிக(த்தது அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புrைச சூழ்புனல். $கந்த.05713.4
ைமக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) புவியினும் மேகந்திரப் புரம் $கந்த.05714.1
மிக்கது ேபாலும் என்று ஐய ேமல் ெகாளா $கந்த.05714.2
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கணம் நாடுதும் என்று
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபால் $கந்த.05714.3
புக்கது நக( இைடப் புணr_ெப.(புணr_ெப.) நCத்தேம. $கந்த.05714.4
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) எனும் ைமந்தைர மிைசந்த தானவ(க்கு $கந்த.05715.1

ஆனெதா( இறுவைர அணுகிற்று இவ்விைட $கந்த.05715.2
யானவ(ப் ெபாருவன் என்ேற எண்ணிச் ேசறல் ேபால் $கந்த.05715.3
ேபானது அப்பதியின் உள் புணr_ெப.(புணr_ெப.) நCத்தேம. $கந்த.05715.4
இவ்வைக நிகழ்ந்திட எறிந்த ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.) $கந்த.05716.1
ெபௗவம்_ெப.(ெபௗவம்_ெப.) உற்றிடுதலும் ைபம் ெபான் மாமதில் $கந்த.05716.2
ெவவ்வலி அரச(கள் விளிய ஈறு இலாக் $கந்த.05716.3
ெகௗைவ_ெப.(ெகௗைவ_ெப.) ெகாள் திரு நக(க் காட்சித்து ஆயேத. $கந்த.05716.4
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) மற்று அைனயதில் ஈண்டு சாரத( $கந்த.05717.1
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) அம் புrைசயின் வடாது பாங்கைர $கந்த.05717.2
ஒல்ைல இல் தம் பதத்து துைதப்பச் சாய்ந்தது $கந்த.05717.3
ெசல் உற வழ்ந்திடும்
C
சிகரேம என. $கந்த.05717.4
மா மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) சாய்தலும் வலிய பூத(கள் $கந்த.05718.1
காமரு நகrன் உள் கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நண்ணினா( $கந்த.05718.2
ஏமரு கடம் கலுழ் இபங்கள் ஈண்டி ஓ( $கந்த.05718.3
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மல(த்தடம் தன்னில் புக்க ேபால். $கந்த.05718.4
கான் உறு பங்கயக் கடவுட்கு இப்பகல் $கந்த.05719.1
ேபானது ஓ( காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) புணr_ெப.(புணr_ெப.)
யாைவயும் $கந்த.05719.2
மா நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ெகாள்வது மானப் பூத ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
$கந்த.05719.3
ேசைனகள் மேகந்திர புரத்தில் ெசன்றேவ. $கந்த.05719.4

புக்கன( வர(கள்
C
புயலின் ேமனியும் $கந்த.05720.1
ெசக்கரம் குஞ்சி ஆம் தCயும் ைககளாய் $கந்த.05720.2
மிக்கு எழு புணrயும் ேவறு ேவறுறா $கந்த.05720.3
ைமக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உலப்பில வருவ ேபாலேவ. $கந்த.05720.4
துதித்திட அrயவன் நகrல் துண் என $கந்த.05721.1
எதி(த்திடும் தானவ( இனத்ைத ஒல்ைலயில் $கந்த.05721.2
சிைதத்தன( மாளிைக சிகரம்_ெப.(சிகரம்_ெப.) யாைவயும் $கந்த.05721.3
உைதத்தன( வட்டின(
C
உய(ந்த_ெப.எச்.(உய(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பூதேர. $கந்த.05721.4
மதெராடு குறுகும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வய ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
பூத(கள் $கந்த.05722.1
அதி( கழல் அடிகளால் அளப்பில் மாளிைக $கந்த.05722.2
பிதி( பட உந்தலும் பிறங்கு பூழிகள் $கந்த.05722.3
கதி( உறு கதியினும் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபானேவ.
$கந்த.05722.4
அங்கு அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) எல்ைலயில் சாரத ேவந்த(கள் அயில்
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $கந்த.05723.1
புங்கவன் தைன நCங்கியாம் அவுண( ேகான் புரத்துள் $கந்த.05723.2
இங்கு இனிப் பட(கின்றது தக்கது அன்று என்னாச் $கந்த.05723.3
ெசம் களம் தனின் மீ ண்டன( ேசைனயும் தாமும். $கந்த.05723.4
ஆன காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) பூத( தம் ெசய்ைககள்
அைனத்தும் $கந்த.05724.1

ஞான நாயகன் காண்குறா நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அருள் புrந்து $கந்த.05724.2
மான ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட வரரும்
C
அமரரும் வழுத்தச் $கந்த.05724.3
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) யாைவயும்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பாசைற ேச(ந்தான். $கந்த.05724.4
பாசைறப் புகு குமரேவள் பா( இடப் பகுதி $கந்த.05725.1
ஆசு அறப் புைன ஆவணப் சூழல் ேபாய் அமர $கந்த.05725.2
வாசவத் தனிக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ஆதிய( புைட வழுத்த $கந்த.05725.3
ஈசனில் சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அr அைண தன்னில்
வற்று
C
இருந்தான். $கந்த.05725.4
ஈண்டு தானவ( இலக்கம் ெவள்ளத்தரும் இன்ேன $கந்த.05726.1
மாண்டு ேபாயின(_வி.மு.(ேபா_வி.+இன்_இ.கா.+அ(_பட(.பன்.) அைனயைர
மலிகதி(க் கரத்தால் $கந்த.05726.2
தCண்டி_வி.எச்.(தCண்டு-வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வான்ைமயில் குைறந்தனன்
என்று ெசஞ்சுடேரான் $கந்த.05726.3
ஆண்டு மூழ்குவான் புக்கு என அளக்கைர அைடந்தான். $கந்த.05726.4
புரந்தரன் ஆதிய( புன்ைம நCக்கிேய $கந்த.05727.1
ெபருந்திரு உதவுவான் பிரான் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) $கந்த.05727.2
இருந்தனன் பாசைற ஈது நின்றிடத் $கந்த.05727.3
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) அல( மாட்டு உறும் ெசய்ைக ெசப்புவாம். $கந்த.05727.4
ஒருவரும் உள்ளத்தினும் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) உறாவைக $கந்த.05728.1

அருவம் அது ஆகிேய அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சூ(
முதல் $கந்த.05728.2
ெபாரு வரு மேகந்திரப் புரத்துக் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) உள் $கந்த.05728.3
திரு மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) மண மைனச் ேசறல் ேமயினான். $கந்த.05728.4
பஞ்சடி நூபுரப் பதுைம ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ேபாய் $கந்த.05729.1
அஞ்சியல் அடுத்த ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அமளி ேமல் உறாத் $கந்த.05729.2
துஞ்சலன் யாெராடும் ெசால்லும் ஆடலன் $கந்த.05729.3
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சம( விைனயேம உன்னி ேமவினான். $கந்த.05729.4
ஆனது ஒ( எல்ைலயில் அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) ேபா( ெசயப் $கந்த.05730.1
ேபானதும் ெபாருததும் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) தந்ேதாம் என $கந்த.05730.2
மா நக( அதன் இைட வறியன் வந்ததும் $கந்த.05730.3
பானுவின் பைகஞனுக்கு ஒற்ற( பன்னினா(. $கந்த.05730.4
ெசால் நைட_ெப.(நைட_ெப.) மந்திரத் ெதாட(பும் மாயமும் $கந்த.05731.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உறு பைடகளும் சாதனம் ெசய்ேவான் $கந்த.05731.2
அன்னது ேகட்டலும் அலக்கண் எய்திேய $கந்த.05731.3
மன் உறு கடி நக( வல்ைல ஏகினான். $கந்த.05731.4
மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிைர இகலிேய மாறு வில் உமிழ் $கந்த.05732.1
இைண அறு சினகரம் எய்திச் ேசக்ைக ேமல் $கந்த.05732.2
தணிவு அறு சூழ்ச்சிேயாடு அம(ந்த_ெப.எச்.(அம(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாைத தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.05732.3
துைண அடி வணங்கிேய ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கூறுவான். $கந்த.05732.4

மாற்றல( யாவரும் மறிய வல்ைல ேபா( $கந்த.05733.1
ஆற்றுதி ஆல் என ஐய முன் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) $கந்த.05733.2
சாற்றிைன விடுத்தைன தமியன் ஏகிேய $கந்த.05733.3
ஏற்றல( தம்முடன் இகல் ெசய்ேதன் அேரா. $கந்த.05733.4
உற்றிலன் அறுமுகன் ஒழிந்த வர(கள்
C
$கந்த.05734.1
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பைடெயாடு துவன்றிப் ேபா(
ெசய்தா( $கந்த.05734.2
பற்றிய ேமாகமாப் பைடையத் தூண்டியான் $கந்த.05734.3
மற்று அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) உண(ச்சியும் வலியும் மாற்றிேனன்.
$கந்த.05734.4
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம( இயற்றிய ெசறுந(
யாைரயும் $கந்த.05735.1
ெவன்றனன் அத்துைண விமலன் மாமகன் $கந்த.05735.2
ஒன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மாப்பைட உய்ப்ப என் பைட $கந்த.05735.3
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.)
நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.)
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மீ ண்டேத. $கந்த.05735.4
அன்னது ஓ( பான்ைமயால் அைனய( யாவரும் $கந்த.05736.1
பின் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) எய்திேய
ெபய(ந்து_வி.எச்.(ெபய(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாயினா( $கந்த.05736.2
என் இது ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) என்று யானும் மீ ண்டனன் $கந்த.05736.3
உன்ெனாடும் உைரத்திலன் உள்ளம் ெவள்கிேனன். $கந்த.05736.4
ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) அம் கண் உைட நிமலன் ஏைனேயா( $கந்த.05737.1

முற்றரு பைடகளால் முடிவின் மாைய ஆல் $கந்த.05737.2
பற்றல( யாைரயும் படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாைளேய
$கந்த.05737.3
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) ெகாள்குவன் எனா ெநன்னல்_ெப.(ெநன்னல்_ெப.)
மீ ண்டனன். $கந்த.05737.4
ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்
நண்ணலா( மிைசப் $கந்த.05738.1
ேபாய் அம( இயற்றிடப் புறத்தில் ெசன்றனன் $கந்த.05738.2
ஆய தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) முன்னேர அனிகம் தன்னுடன் $கந்த.05738.3
ஏய் என ஏகிைன எந்ைத நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என்றா(. $கந்த.05738.4
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) தனில் அழிவு உறா வள்ளல் ஈண்டு உறு $கந்த.05739.1
திருந்தல( உடன் அம( ெசய்தற்காக ஓ( $கந்த.05739.2
அரும் துைண ேவண்டைல அதைன உன்னி
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05739.3
இருந்தனன் இப்பகல் ஈது என் ெசய்ைகேய. $கந்த.05739.4
ஓ(ந்திைல இத்திறம் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) உளாெராடும் $கந்த.05740.1
ேத(ந்திைல என்ைனயும் விளித்துச் ெசப்பிைல $கந்த.05740.2
சா(ந்திடு நால்ெபரும் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) தன்ெனாடும் $கந்த.05740.3
ேப(ந்தைன அம(க்கு இது ெபருைமப் பாலேதா. $கந்த.05740.4
அமரருக்கு ஆக்கமும் அவுண(க்கு ஏக்கமும் $கந்த.05741.1
இைமயவ( முதல்வனுக்கு இன்பும் நல்கிைன $கந்த.05741.2
குமரைனக் கணங்கைளக் குறித்து மன்ன நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.05741.3

சமrனுக்கு ஏகுதல் தைலைம ஆகுேமா . $கந்த.05741.4
திகழ்ச்சி ெகாள் ேமலவ( சிறிய( தம்ெமாடு $கந்த.05742.1
நிகழ்ச்சி ெகாள் ேபாrைட ேந(வேர எனில் $கந்த.05742.2
புகழ்ச்சி அது இல்ைல ஆல் ெபாருது ெவல்லினும் $கந்த.05742.3
இகழ்ச்சியின் பாலது ஆம் எவ( எவ(க்குேம. $கந்த.05742.4
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அது கிடந்திடச் சிறியன்
என்னினும் $கந்த.05743.1
ஒன்று இவண் ெமாழிகுவன் உள்ளம் ேகாடி ஆல் $கந்த.05743.2
இன்று இரவு அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் ஏகி
யாைரயும் $கந்த.05743.3
ெவன்றி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகுவன்
விடுத்தி ஆல் எைன. $கந்த.05743.4
ெகாற்றைவ சிறுவைனக் ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) ெகாள்வதும் $கந்த.05744.1
சுற்று உறு பைடைய யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெதாைலக்கும் தன்ைமயும்
$கந்த.05744.2
ஒற்றுவ( கண்டு முன் உைரக்க எந்ைத நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.05744.3
ெதற்று என மகிழ்ச்சியில் சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ைவகுதி. $கந்த.05744.4
கூrய_ெப.அ.(கூrய_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைடேயாைன
$கந்த.05745.1
வர(கள்
C
தம்ெமாடு ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) ெகாேளேனல் $கந்த.05745.2

வாரலன் ஈண்டு மகிழ்ந்து இைற
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.05745.3
ேப( அரசாட்சி பிடிக்கிலன் என்றான். $கந்த.05745.4
என்பது ேகட்டலும் எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகிற்கும் $கந்த.05746.1
துன்பு_ெப.(துன்பு_ெப.) புrந்திடும் சூர பன்மா வாம் $கந்த.05746.2
முன்பன் மகிழ்ந்து முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) எதி(
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.05746.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) புதல்வற்கு இது சாற்றுதல் உற்றான். $கந்த.05746.4
மூவ(கள் தாங்களும் முச்சகம் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $கந்த.05747.1
ேதவரும் ஐ இரு திக்கு உைடேயாரும் $கந்த.05747.2
ஏவரும் ஏற்கினும் எம்பிைய அட்ட $கந்த.05747.3
ேமலவன் ஆற்றைல ெவல்லல் அrது அம்மா. $கந்த.05747.4
பன்னிரு ெசம் ைக பைடத்து_வி.எச்.(பைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள
ேசேயான் $கந்த.05748.1
தன்ெனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஒடு_கரு.ேவ.) எதி(ந்து சம(த்ெதாழில்
ெசய்வா(_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ(_பட(.பன்.) $கந்த.05748.2
என் அலது இல்ைல இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) சிறிேயான் என்று
$கந்த.05748.3
உன்னைல வன்ைமயின் ஒப்பு இலேன காண். $கந்த.05748.4
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) எறிந்திடும் கூrய_ெப.அ.(கூrய_ெப.அ.)
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ைக $கந்த.05749.1

வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ஆளைன வன்ைமயில்_ெப.(வன்ைமயில்_ெப.)
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $கந்த.05749.2
ெவன்றிடு கின்றனன் ேமல் அது
நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $கந்த.05749.3
ஒன்று உளது ஐய உைரப்பது ேகண்ேமா. $கந்த.05749.4
ஒற்று என வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ஊ( அைல வித்துப் $கந்த.05750.1
பற்று அல( நCடு பைடக்கு இைற
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.05750.2
ெகாற்றவைனத் தைன கூவி மைலந்து $கந்த.05750.3
ெசற்றைன ஏகுதி ேசைனெயாடு என்றான். $கந்த.05750.4
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) புகன்றிடும் தன்ைமைய ஓரா $கந்த.05751.1
எந்ைத பிராற்கு உளம் இத்திறம் ஆேமல் $கந்த.05751.2
முந்து இைற தன்னின் முடிப்பன் இது என்ன $கந்த.05751.3
ைமந்தைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மகிழ்ந்தனன்
மன்னன். $கந்த.05751.4
அடுசம( ெசய்வைக ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ஏக $கந்த.05752.1
விைட அது நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வியத்தகு
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $கந்த.05752.2
இைட உறு சூழ்ச்சிகள் யாவும் இகந்து $கந்த.05752.3
மிைட தரு ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ேமவி
இருந்தான். $கந்த.05752.4
தாைத தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஏவல் தைலக் ெகாடு ெசன்ேற $கந்த.05753.1

ஆதவன் மாற்றலன் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கந்த.05753.2
ஏதம் இல் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ஏகலும் அம் கண்
$கந்த.05753.3
தூதுவ( பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) பல( துண் என வந்தா(. $கந்த.05753.4
துங்கம் அது உற்று உள சூ( தரு ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கந்த.05754.1
ெசம் கமலம் புைர சீறடி தன்ைனத் $கந்த.05754.2
தம் கண் முடிக் ெகாடு தாழ்ந்தன( நின்ேற $கந்த.05754.3
இங்கு இைவ ேகட்க எனா ெமாழி குற்றா(. $கந்த.05754.4
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) இன்று ேபாய் மைலந்து
மீ ண்ட_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் $கந்த.05755.1
ஒன்னலன் மாட்டு உறும் உலப்பு இல் பூத(கள் $கந்த.05755.2
இந் நக( வடாது சா( எய்திக் காவேலான் $கந்த.05755.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உயி(
ெகாண்டன(_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ(_பட(.பன்.)
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) சிந்தினா(. $கந்த.05755.4
தகுவ( தம் மாப் பைட தைல_ெப.(தைல_ெப.)
அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் $கந்த.05756.1
அகல் இரு விசும்பு அளந்து ஆண்டு நின்றிடும் $கந்த.05756.2
சிகrையக் கீ ண்டு தம் ெசம் ைகயால் எடா $கந்த.05756.3
ெவகுளிெயாடு அளக்கrன் மீ து வசினா(.
C
$கந்த.05756.4
நCடிய_ெப.எச்.(நCடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிகr ேபாய் ேநமி புக்க பின்
$கந்த.05757.1

மாடு உறு வட புல மதிைல முற்றவும் $கந்த.05757.2
சாடின( மீ ண்டன( தைலவ இந்நக( $கந்த.05757.3
ேகாடு இலதாம் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) குட்டம் ேபான்றேத. $கந்த.05757.4
என்றலும் வினவிேய ஏந்தல் தன்புைட $கந்த.05758.1
ெசன்றிடும் வயவrல் சிலைர ேநாக்கிேய $கந்த.05758.2
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) உைடய நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) மரபில் தச்சைன
$கந்த.05758.3
ஒன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கணத்தின் முன் உய்த்தி( என்னேவ. $கந்த.05758.4
ஆயவ( விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய் அவுணத்
தச்சைன $கந்த.05759.1
ேமயின( இைறமகன் விளத்து உளான் எனக் $கந்த.05759.2
கூயின( வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனக் ெகாடு
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்த்தன( $கந்த.05759.3
மா இரும் கதிைர முன் ெவகுண்ட ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) முன்.
$கந்த.05759.4
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அடி வணங்கிேய தச்சன் நிற்றலும் $கந்த.05760.1
மன்னவ( மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) மதைல வல்ைல
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.05760.2
இந் நக( வட மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) சிகr ஏனவும் $கந்த.05760.3
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ெநறி அைமக்க எனச் ெசாற்றுத் தூண்டினான்.
$கந்த.05760.4
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) மற்று அன்னதின் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பைக $கந்த.05761.1

கல் உய( ெமாய்ம்பன் மாகாயன் என்பது ஓ( $கந்த.05761.2
வல் அவுணன் தைன வருதி_வி.மு.(வா_வி.+ருத்_(?)+இ_முன்.ஒரு.) என்று கூய்
$கந்த.05761.3
ஒல்ைலயின் இைனயது ஒன்று உைரத்தல் ேமயினான். $கந்த.05761.4
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) உய( வட மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) சிகr
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இைடப் $கந்த.05762.1
ேபாயிைன அந் ெநறி புரத்தியால் எனா $கந்த.05762.2
ஆயிரப் பத்து எனும் அனிக ெவள்ளேமாடு $கந்த.05762.3
ஏயினன் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உறும் இருக்ைக எய்தினான். $கந்த.05762.4
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) துைண ஏகிேய அவுண( கம்மியன் $கந்த.05763.1
உத்தர ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) ஓங்கு
ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.) $கந்த.05763.2
சித்திர உறுப்ெபாடு சித்தத்து உன்னிேய $கந்த.05763.3
வித்தக வன்ைமயால் விதித்துப் ேபாகேவ. $கந்த.05763.4
அடு கr புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ேத( அவுண( தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ஆம்
$கந்த.05764.1
கடலுடன் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மா காயன்
என்பவன் $கந்த.05764.2
வட மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) சிகrயின் வாய்தல் ேபாற்றிேய $கந்த.05764.3
சுட(ெகழு தCபிைக சுற்ற ைவகினான். $கந்த.05764.4
ஆயது நிகழ் உழி ஆழி ெவற்பின் வாய் $கந்த.05765.1
ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) நணுக நள் இருளின் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
இனி $கந்த.05765.2

ேபாயது ெமய்ப்புலன் புந்தி ேச( உழி $கந்த.05765.3
மாைய அது அகன்றிடும் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) என்னேவ. $கந்த.05765.4
கங்குல் என்று உைர ெபறு கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) கற்பு உைட $கந்த.05766.1
நங்ைகைய ேமவுவான் நயப்பு ேமல் ெகாளா $கந்த.05766.2
அங்கு அவைளத் ெதாட(ந்து_வி.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அணுகுவான் எனச் $கந்த.05766.3
ெசம் கதி( அண்ணல் கீ ழ்த் திைசயில் எய்தினான். $கந்த.05766.4
இரவி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றுழி எழுந்து சூ(
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) $கந்த.05767.1
மரபுளி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) கடன் வழாமல் ஆற்றிேய $கந்த.05767.2
ெசருவினில் உைடந்திடும் சிறுைம சிந்தியாப் $கந்த.05767.3
ெபாரு வரு மாையையப் ேபாற்றல் ேமயினான். $கந்த.05767.4
ேபாற்றினன் முன் உறு ெபாழுதின் மாயவள் $கந்த.05768.1
ேகால் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) கன்றிய குமரன் முன்னேர $கந்த.05768.2
ேதாற்றினள் நிற்றலும் ெதாழுத ைகயினன் $கந்த.05768.3
ேபற்றிைன உன்னிேய இைனய ேபசுவான். $கந்த.05768.4
தாைத தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அவ்ைவ ேகள் சண்முகத்தவன் $கந்த.05769.1
தூதுவேனாடு ேபா(த் ெதாழிைல ஆற்றிேனன் $கந்த.05769.2
ஏதம் இல் மானமும் இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சாலவும்
$கந்த.05769.3
ேநாதக உழந்தனன் ேநான்ைம நCங்கிேனன். $கந்த.05769.4
துன்னலேராடு ேபா( ெதாடங்கி ஈற்றினில் $கந்த.05770.1

பின்னிடுவா( ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பிைழயும்
ெபற்றனன் $கந்த.05770.2
என் இனி வரும் பழி இதற்கு ேமல் என்றான் $கந்த.05770.3
அன்னது மாைய ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைறதல்
ேமயினாள். $கந்த.05770.4
மைற ெநறி விலக்கிைன வான்_ெப.(வான்_ெப.) உேளா( தைமச் $கந்த.05771.1
சிைற இைட ைவத்தைன ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ேகாமகன் $கந்த.05771.2
முைறயிைன அழித்தைன முனிவ( ெசய்தவம் $கந்த.05771.3
குைற உறுவித்தைன ெகாடுைம ேபணினாய். $கந்த.05771.4
ஓவரும் தன்ைமயால் உயி(கள் ேபாற்றிடும் $கந்த.05772.1
மூவரும் பைக எனின் முனிவ( தம்ெமாடு $கந்த.05772.2
ேதவரும் பைக எனின் ேசணில் உற்று உேளா( $கந்த.05772.3
ஏவரும் பைக எனின் எங்ஙன் வாழ்தி ஆல். $கந்த.05772.4
பிைழத்திடும் ெகாடு ெநறி ெபrதும் ெசய்தலால் $கந்த.05773.1
பழித் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) பூண்டைன பைகவ(_ெப.(பைகவ(_ெப.) இந்நக(
$கந்த.05773.2
அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம( இயற்றிட அவ(க்குத்
ேதாற்றைன $கந்த.05773.3
இைழத்திடும் விதியிைன யாவ( நCங்கினா(. $கந்த.05773.4
நூற்று இவண் பல பல நுவலின் ஆவது என் $கந்த.05774.1
மாற்ற அரும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) உைட மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ைமந்த
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.05774.2

சாற்றுதி ேவண்டுவ தருவன் என்றலும் $கந்த.05774.3
ஆற்றவும் மகிழ் சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைனயன்
கூறுவான். $கந்த.05774.4
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம( இயற்றிேய
ெநன்னல்_ெப.(ெநன்னல்_ெப.) என்றைன $கந்த.05775.1
ெவன்றனன் ஏகிய வரC வாகுைவ $கந்த.05775.2
இன்று அனிகத் ெதாடும் ஈறு ெசய்திட $கந்த.05775.3
ஒன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பைடயிைன உதவுவாய் என்றான். $கந்த.05775.4
அடல் வலி பிைழத்திடும் அவுணன் ெசாற்றன $கந்த.05776.1
ெகடல்_ெதா.ெப.(ெகடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அரும் மாயவள் ேகட்டுத்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கந்த.05776.2
பைடயிைன விதித்து அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) பாணி நல்கிேய
$கந்த.05776.3
கடிதினில் ஒருெமாழி கழறல் ேமயினாள். $கந்த.05776.4
மற்று இது விடுத்தியால் மைறயில் கந்தேவள் $கந்த.05777.1
ஒற்றைனப் பிற(_ெப.(பிற(_ெப.) தைம உண(ைவ வட்டிேய
C
$கந்த.05777.2
சுற்றிடும் வாயுவின் ெதாழிலும்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல் $கந்த.05777.3
இற்ைறயில் சயம் உனேத ஏகுவாய் என்றாள். $கந்த.05777.4
உைரத்து இைவ மாயவள் உம்ப( ேபாந்துழி $கந்த.05778.1
வரத்தினில் ெகாண்டிடும் மாய மாப்பைட $கந்த.05778.2
பrத்தவன் ெநருநலிற் பழிைய
நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $கந்த.05778.3

ெபருத்திடும் ெபருமிதப் ெபற்றி கூடினான். $கந்த.05778.4
கூ(ப்புறு பல்லவம் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தூணிையச் $கந்த.05779.1
சீ(ப்புறத்து இறுக்கி ெமய் ெசறித்துச் சாலிைக $கந்த.05779.2
கா(ப்ெபரும் ெகாடு மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) கரம்_ெப.(கரம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இன்னது ஓ( $கந்த.05779.3
ேபா(ப் ெபரும் கருவிகள் புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்றினான். $கந்த.05779.4
கால் பைட அழல் பைட காலன் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பைட $கந்த.05780.1
பாற் படு மதிப்பைட பrதிேயான் பைட $கந்த.05780.2
மால் பைட அரன் பைட மல( அயன் பைட $கந்த.05780.3
ேமல் படு சூ( மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) எடுத்தல் ேமயினான். $கந்த.05780.4
ேமனவப் பைட மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) விரவு சாைலயுள் $கந்த.05781.1
வானவப் பைட ெகாடு வாய்தல் ேபாந்தனன் $கந்த.05781.2
ஆனவப் பைடதரும் ஆடல் வில்லினான் $கந்த.05781.3
தானவப் பைடஞ(கள் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தாழ்ந்திட. $கந்த.05781.4
சயந்தைனப் ெபாருதிடும் தா(_ெப.(தா(_ெப.) ெபய் ேதாளினான் $கந்த.05782.1
சயந்தைனப் ெபாருத நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) சமrல் ெகாண்டது ஓ( $கந்த.05782.2
சயம் தனத்து ஏறினன் தகுவ( யாவரும் $கந்த.05782.3
சயம் தைனப் ெபறுக_வியங்.வி.மு.(ெபறு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என ஆசி
சாற்றேவ. $கந்த.05782.4

ஒப்பு அறு ெசறுந( ேமல் உருத்துப் ேபா( ெசயத் $கந்த.05783.1
துப்பு உறு சூ( மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ெதாட(கின்றான் எனச் $கந்த.05783.2
ெசப்பு உறும் ஒற்ற(கள் ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாம் எனச் $கந்த.05783.3
எப்_சுட்.(எ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புறத் தாைனயும் எழுந்து ேபாந்தேவ. $கந்த.05783.4
பr பதினாயிர ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) பாய் மத $கந்த.05784.1
கr பதினாயிர ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) காம(_ெப.(காம(_ெப.) ேத(
$கந்த.05784.2
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பதினாயிர ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஒப்பு இலா
$கந்த.05784.3
இரு பதினாயிர ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஏைனேயா(. $கந்த.05784.4
நால் பைட இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைக நடந்து ேகாமகன் $கந்த.05785.1
பால் பட விரவின பரவு பூழிகள் $கந்த.05785.2
மால் படு புணr_ெப.(புணr_ெப.) நC( வறப்பச் சூழ்ந்தது ஆல் $கந்த.05785.3
ேமல் படு முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) இனம் மிைசய
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என. $கந்த.05785.4
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அனிக மீ ச்
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூழிகள் $கந்த.05786.1
மண்டலம் முழுவதும் வைரகள் யாைவயும் $கந்த.05786.2
அண்டமும் விழுங்கிேய அைவகள் அற்றிட $கந்த.05786.3
உண்டலின் அைடத்தன உவr முற்றுேம. $கந்த.05786.4
முரெசாடு_ெப.(முரசு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) துடி குடமுழவம் சல்லr $கந்த.05787.1

கரடிைக தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.) உடுக்ைக காகளம் $கந்த.05787.2
இரைலகள் ஆதி ஆம் இயங்கள் ஆ(த்தன $கந்த.05787.3
திரு நக( அழியும் என்று அரற்றும் ெசய்ைக ேபால். $கந்த.05787.4
உைழ உைடக் கற்பின( உைரயில் ெசன்றிடா $கந்த.05788.1
தைழ உைடப் பிடிக்கு நC( தணிக்கும் ேவட்ைகயால் $கந்த.05788.2
புைழ உைடத் தனிக்கரம் ேபாக்கிப் ெபாங்கு சூல் $கந்த.05788.3
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) உைடத் திடுவன மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) ெகாள் யாைனேய.
$கந்த.05788.4
கா(மிைசப் பாய்வன கதிரவன் தனித் $கந்த.05789.1
ேத( மிைசப் பாய்வன சிைலயில் பாய்வன $கந்த.05789.2
பா(மிைசப் பாய்வன பா( இடத்தவ( $கந்த.05789.3
ேபா( மிைசப் பாய்வன புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ெவள்ளேம. $கந்த.05789.4
அருள் இல( ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அவுண(
மாண்டுழித் $கந்த.05790.1
ெதருள் உறும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.)
ெதrைவ மாத(கள் $கந்த.05790.2
மருள் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) துன்பு_ெப.(துன்பு_ெப.) உறும்
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) காட்டல் ேபால் $கந்த.05790.3
உருளுவ இரங்குவ உலப்பு இல் ேத(கேள. $கந்த.05790.4
கrந்திடும் ேமனியும் கணப்பில் தானவ( $கந்த.05791.1
ெதrந்திடும் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) சூழ்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பங்கியும் $கந்த.05791.2

விrந்திடும் நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) பல் உருவ ேமவுறCஇ $கந்த.05791.3
எrந்திடும் அங்கி கான்று என்னத் ேதான்றுேம. $கந்த.05791.4
ெபாங்கு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதி( ேபான்று ஒளி( பூணின( $கந்த.05792.1
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிற்றா( முடி
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.)
$கந்த.05792.2
துங்க அற்புத( ெபான் புக(_ெப.(புக(_ெப.) தூங்கு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
$கந்த.05792.3
அங்ைகயாள( அசனியின் ஆ(த்து உளா(. $கந்த.05792.4
நCள் அம(க்கு ெநருநலில் ேபாந்து பின் $கந்த.05793.1
மீ ளுதற்கு உைடந்தா( தைம வட்டுதும்
C
$கந்த.05793.2
வாளினுக்கு இைர யாெவன்று வாய்ைமயால் $கந்த.05793.3
சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) இைசத்துத் ெதாட(ந்தன( வரேர.
C
$கந்த.05793.4
ஓடு ேதrன் உவாக்களின் மானவ( $கந்த.05794.1
நCடு ைகயின் நிவந்து உறு ேகதனம் $கந்த.05794.2
ஆடி விண்ைண அளாவுவ தாருைவக் $கந்த.05794.3
கூடேவ ெகால் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) எனும் தன்ைமயால். $கந்த.05794.4
ேகாலின் ஓங்கு ெகாடியும் கவிைகயும் $கந்த.05795.1
ேதாலும் ஈண்டலில் சூழ் இருள் ஆயின $கந்த.05795.2
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) சூழ் குஞ்சி மானவ( வன் ைகயில் $கந்த.05795.3
ேவலும் வாளும் பிறவும் வில் வசுேம.
C
$கந்த.05795.4
இன்ன தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) இயன்றிடத் தாைனகள் $கந்த.05796.1

துன்னு பாங்கrல் சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பட(ந்திட
$கந்த.05796.2
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) மாமகன் மாநக(
நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $கந்த.05796.3
ெபான்ன ஆம் புrைசப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ேபாயினான். $கந்த.05796.4
ேபாய காைலப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) தனில் வந்திடும் $கந்த.05797.1
ேவயிேனா( களின் ெவம்பr மாமுகம் $கந்த.05797.2
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெகாள் அவுணைன ேநாக்கிேய $கந்த.05797.3
தCய சூ(மகன் இன்னன ெசப்புவான். $கந்த.05797.4
ஈசன் விட்ட குமரன் இருந்திடும் $கந்த.05798.1
பாசைறக் களம் தன்னில் பட(ந்து_வி.எச்.(பட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.05798.2
மாசிலா விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) வாகுைவக் கண் உறCஇப் $கந்த.05798.3
ேபசல் ஆற்றுதி இன்னன ெபற்றிேய. $கந்த.05798.4
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ஆைணயின் மண்டு அம( ஆற்றிேய $கந்த.05799.1
தன்ைன இன்று தடிந்து இைச ெபற்றிட $கந்த.05799.2
உன்னி வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
ஒல்ைலயின் ஏகுதி $கந்த.05799.3
முன்ைன ைவகலில் ேபா( என்றும் உன்னலாய். $கந்த.05799.4
என்ற மாற்றம் எனது உைர ஆகேவ $கந்த.05800.1
ெவன்றிேயாடு புகன்றைன மீ ள்க என $கந்த.05800.2

நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூதைன நCசன் விடுத்தலும்
$கந்த.05800.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ஈது என்று நடந்து முன் ேபாயினான். $கந்த.05800.4
ஏம கூடம் எனப் ெபய( ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.05801.1
காம(_ெப.(காம(_ெப.) பாசைறக் கண் அகல் ைவப்பு_ெப.(ைவப்பு_ெப.) உறCஇ
$கந்த.05801.2
நாம ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட நம்பிக்கு இளவலாம் $கந்த.05801.3
தாம மா(பைனக் கண்டு இைவ சாற்றுவான். $கந்த.05801.4
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) தன்ைன இருஞ்சிைற வட்டிய
C
$கந்த.05802.1
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) அங்கழல் மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) மாமகன்
$கந்த.05802.2
ஒல்ைல இப்பகல் உன் உயி( மாற்றுவான் $கந்த.05802.3
ெசல்லு கின்றனன் ெசப்பிய சூளினான். $கந்த.05802.4
ஏவினான் எைன இத்திறம் கூறிேய $கந்த.05803.1
கூவி நின்ைனக் ெகாடு வருவாய் என $கந்த.05803.2
ேமவலாள விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம(க்கு ஏகுதி
$கந்த.05803.3
நாவேலாய் எனேவ நவின்றான் அேரா. $கந்த.05803.4
தூதன் இவ்வைக ெசாற்று எதி( நிற்றலும் $கந்த.05804.1
மூ தகும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெமாய்ம்பன் நைகத்தியான் $கந்த.05804.2
ஆதவன் பைக ஆருயி( உண்டிடப் $கந்த.05804.3

ேபாதுகின்றனன் ேபாய்ப் புகல்வாய் என்றான். $கந்த.05804.4
ஒற்றன் இத்திறம் ஓ(ந்து உடன் மீ டலும் $கந்த.05805.1
ெசற்றம் மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெகழு ெமாய்ம்பினான்
$கந்த.05805.2
சுற்றேமாடு தைலவ(கள் சூழ்ந்திடக் $கந்த.05805.3
ெகாற்ற ேவல்ைகக் குமரன் முன் நண்ணினான். $கந்த.05805.4
எங்கும் ஆகி இருந்திடும் நாயகன் $கந்த.05806.1
பங்கயப் ெபாற் பதத்திைனத் தாழ்ந்து எழC இச் $கந்த.05806.2
ெசங்ைக கூப்பி முன் நிற்றலும் ெசவ்விேயான் $கந்த.05806.3
அங்கண் உற்றது அறிந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைவ
கூறுவான். $கந்த.05806.4
ெநன்னல்_ெப.(ெநன்னல்_ெப.) ஓடும் நிருதன் தனி மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
$கந்த.05807.1
உன்ைன முன்னி உரெனாடு ேபாந்து உளான் $கந்த.05807.2
துன்னு தாைனத் துைணவ(கள் தம்ெமாடு $கந்த.05807.3
முன்ைன ைவகலின் ஏகுதி ெமாய்ம்பிேனாய். $கந்த.05807.4
ேபாய் எதி(ந்து ெபாருதி பைடகளாய் $கந்த.05808.1
ஏயவற்றில் எதி( எதி( தூண்டுதி $கந்த.05808.2
மாைய வஞ்சன் புrந்திடின் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) $கந்த.05808.3
தூய ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட துண் என நCக்கும் ஆல். $கந்த.05808.4
ேபாதி என்று புகன்றிட அப்பணி $கந்த.05809.1

மீ து ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விைட
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புங்கவன் $கந்த.05809.2
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.)
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பட(ந்தனன் $கந்த.05809.3
தூதுேபாய் அம( ஆற்றிய ெதான்ைமேயான். $கந்த.05809.4
துைண உளா(களும் சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) உள்ளா(களும் $கந்த.05810.1
கணவ( தங்களில் காவல(_ெப.(காவல்_ெப.+அ(_பட(.பன்.) யாவரும் $கந்த.05810.2
அணி ெகாள் ேத( புக ஆடல் அம் ேதாளினான் $கந்த.05810.3
இைண இலாத் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இரதத்தில் ஏறினான். $கந்த.05810.4
ஏறும் எல்ைலயில் இச்ெசயல் ேநாக்கிேய $கந்த.05811.1
ஊறு இல் பூத( ஒ( ஆயிர ெவள்ளமும் $கந்த.05811.2
மாறு இலாதவைரயும் மரங்களும் $கந்த.05811.3
பாறு உலாவு பைடயும் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தினா(. $கந்த.05811.4
சா( அதங்ெகழு தாைனகள் ஈண்டிேய $கந்த.05812.1
கா( இனங்களில் கல் என ஆ(ப்பு உற $கந்த.05812.2
வரC ெமாய்ம்பின் விடைலையச் சூழ்ந்தன( $கந்த.05812.3
ஆரும் விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) ஆசி புகன்றிட. $கந்த.05812.4
ேமன காைல_ெப.(காைல_ெப.) விசயம் ெகாள் ெமாய்ம்பினான் $கந்த.05813.1
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ஆனவும் தம்பிய( யாவரும் $கந்த.05813.2

ஏைனேயா(களும் ஈண்டச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.05813.3
பானு ேகாபன் படரும்_ெப.எச்.(பட(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பறந்தைல. $கந்த.05813.4
ேத(த்திடும் பா( இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெசறியும் ெவள்ளமும் $கந்த.05814.1
கா(த்திடு தானவக் கடலும் ேந(புறCஇ $கந்த.05814.2
ஆ(த்தன( இகலின( ஆற்றல் கூறிேய $கந்த.05814.3
ேபா(த்ெதாழில் முைறயிைனப் புrதல் ேமயினா(. $கந்த.05814.4
ேகாடுகள் முழங்கின குறுங்கண் ஆகுளி $கந்த.05815.1
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) உற இரட்டின ேபr ஆ(த்தன $கந்த.05815.2
மூடின வலைககள் ெமாய்த்த புள்_ெப.(புள்_ெப.) இனம் $கந்த.05815.3
ஆடினன் நடுவனும் அமர( ேநாக்கேவ. $கந்த.05815.4
இைல அயில் ேதாமரம் எழுத் தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
மழு $கந்த.05816.1
வலெமாடு வச்சிரம் ஆழி மாப்பைட $கந்த.05816.2
ெதாைலவு அறு முத்தைலச் சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ஆதிய $கந்த.05816.3
சிைல ெபாதி கைணயுடன் அவுண( சிந்தினா(. $கந்த.05816.4
முத்தைல கழுெவாடு முசலம் ெவங்கைத $கந்த.05817.1
ைகத்தலத்து இருந்திடு கணிச்சி ேநமிகள் $கந்த.05817.2
ைமத்தைலப் பருப்பதம் மரங்கள் ஆதிய $கந்த.05817.3
அத்தைலப் பூதரும் ஆ(த்து வசினா(.
C
$கந்த.05817.4

பணிச் சுட( வாளினால் பாணி ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
$கந்த.05818.1
துணித்தன( குற்றின( சுrைக ஆதியால் $கந்த.05818.2
குணிப்பு அறும் எழுக்கைத
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாக்கினா( $கந்த.05818.3
கணப் பைடெயாடு ெபாரும் அவுண( காைளய(. $கந்த.05818.4
பிடித்தன( அவுணைரப் பிறங்கு ைககளால் $கந்த.05819.1
அடித்தன( கிழித்தன( அணிய கந்தரம் $கந்த.05819.2
ஒடித்தன( மிதித்தன( உருட்டு கின்றன( $கந்த.05819.3
புைடத்தன( எழுக்களால் பூத வரேர.
C
$கந்த.05819.4
வாசியும் வயவரும் மாயச் சாரத( $கந்த.05820.1
ஆசு அறு கரங்களால் அள்ளி அள்ளிேய $கந்த.05820.2
காய்சின இபங்களில் கணிப்பில் ேத(களில் $கந்த.05820.3
வசி
C நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எற்றின( அைவயும்
வழேவ.
C
$கந்த.05820.4
ஓத ெவங் கடல்களும் ஊழி வன்னியும் $கந்த.05821.1
ேம தகு வலி ெகாடு ெவகுளி வங்கிேய
C
$கந்த.05821.2
ஆதியின் மாறு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம(
ெசய்தால் எனப் $கந்த.05821.3
பூதரும் அவுணரும் ெபாருதிட்டா( அேரா. $கந்த.05821.4
குழகு இயல் அவுணரும் ெகாடிய பூதரும் $கந்த.05822.1

கழகு எனும் உைர ெபறு களத்தில் ேபா(
ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.05822.2
ஒழுகிய_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசாr ஆறு ஊைன ேவட்டு
உலாய் $கந்த.05822.3
முழுகிய கரண்டம் விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெமாய்த்த புள்_ெப.(புள்_ெப.) எலாம்.
$கந்த.05822.4
துணிந்தன ைகத்தலம் துணிந்த ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) துைண $கந்த.05823.1
துணிந்தன ெசன்னிகள் துணிந்த வாலுரம் $கந்த.05823.2
துணிந்தன கழல் அடி துணிந்த ெமய் எலாம் $கந்த.05823.3
துணிந்தன வலி சில பூத( துஞ்சினா(. $கந்த.05823.4
முடித் ெதாைக அற்றன( ெமாய்ம்பும் அற்றன( $கந்த.05824.1
அடித் துைண அற்றன( அங்ைக அற்றன( $கந்த.05824.2
வடித்திடும் கற்ெபாடு வலியும் அற்றன( $கந்த.05824.3
துடித்தன( அவுணரும் அேநக( துஞ்சினா(. $கந்த.05824.4
வைச உறும் அவுணrன் மன்ன(_ெப.(மன்ன(_ெப.) யாவரும் $கந்த.05825.1
இைச ெபறு பூதrன் இைறவரும் ெகழC இத் $கந்த.05825.2
திைசெயாடு திைச எதி( ெசய்ைக ேபாலேவ $கந்த.05825.3
அைசவு இல( ஆகி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம( அது
ஆற்றினா(. $கந்த.05825.4
மால் கிள( தCயவ( மைல ெகாள் ெசன்னிையக் $கந்த.05826.1
கால் ெகாடு தள்ளின( கேளவரம் தைனப் $கந்த.05826.2
பால் கிள( பிலத்தின் உள் படுத்துச் ெசன்றன( $கந்த.05826.3

ேதால்கைள உrத்தன( சூல பாணி ேபால். $கந்த.05826.4
அrத் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அடக்கின( அவுண வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
தம்
$கந்த.05827.1
வரத்திைன ஒழித்தன( மாய நூறிேய $கந்த.05827.2
புரத்திைன அழித்தன( ேபாrன் மாெதாடு $கந்த.05827.3
நிருத்தம் அது இயற்றின( நிமலன் ேபாலேவ. $கந்த.05827.4
கங்குலின் ேமனிய( ஆழிக் ைகயின( $கந்த.05828.1
துங்கம் ஒடு அவுணைரத் ெதாைலத்துத் துண் எனச் $கந்த.05828.2
சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) அது இைசத்தன( தண்டம் தாங்குவா( $கந்த.05828.3
ெசங்கண் மால் ெபாருவின( சில ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பூதேர. $கந்த.05828.4
அய(ப்பு உறு மால் கr அரற்ற ேவசுலாய்க் $கந்த.05829.1
குயிற்றிய மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேகாடு வாங்குவா(
$கந்த.05829.2
உயற்படு கற்பம் அங்கு ஒன்றில் ஏனத்தின் $கந்த.05829.3
எயிற்றிைனப் பறித்திடும் குமரன் என்னேவ. $கந்த.05829.4
ெகாைல பயில் கr முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பூத( தம் $கந்த.05830.1
மைல இைட மைறந்தன( மறித்தும் ேதான்றிேய $கந்த.05830.2
அலமரு சம( புrந்த அவுண வரrல்
C
$கந்த.05830.3
சில( சில( தாரகன் ெசயற்ைக ேமயினா(. $கந்த.05830.4
மால் ஒடு ெபாருதன( மல( அயன் தைனச் $கந்த.05831.1
சாலவும் வருத்தின( சலதி ேவைலயின் $கந்த.05831.2

பால(கள் அவுணrல் பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) சலந்தரன் $கந்த.05831.3
ேபால் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) கிழிந்தன( பூத( ேநமியால். $கந்த.05831.4
ேபான்றவ( பிற(_ெப.(பிற(_ெப.) இலாப் பூத நாயக( $கந்த.05832.1
மூன்று இைலப் பைடகளின் மூழ்கித் தCைம ேபாய் $கந்த.05832.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) திகழ் கதியும் வால் உண(வும் எய்திேய $கந்த.05832.3
ேதான்றின( அந்தகா சுரைனப் ேபால் சில(. $கந்த.05832.4
இலக்க வரரும்
C
எண்மரும் அத்துைண $கந்த.05833.1
விலக்கில் வில் உமிழ் ெவங்கைண மாrதூய் $கந்த.05833.2
ஒலிக் ெகாள் சூைறயின் ஒல்ைலயில் சுற்றிேய $கந்த.05833.3
கலக்கினா(கள் அவுணக் கடலிைன. $கந்த.05833.4
மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண வர(களும்
C
ேமலவரும் ஆக $கந்த.05834.1
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம( இயற்றி அவுணப்
பைடகள் மாயத் $கந்த.05834.2
தடிந்தன( ஒழிந்தன தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) குடங்க(
$கந்த.05834.3
உைடந்த வழி சிந்தி என ஓடியன அன்ேற. $கந்த.05834.4
ஓடியது கண்டனன் உயி(த்து நைக ெசய்தான் $கந்த.05835.1
காடுகிள( வன்னி எனேவ கனலுகின்றான் $கந்த.05835.2
ஆடல் ெசய் முன்னி ஒ( அடல் சிைல எடுத்தான் $கந்த.05835.3
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) ெசறி வாைக புைன சூரன் அருள் ைமந்தன். $கந்த.05835.4

வாகு ெபறு ேத( வலவைனக் கடிது
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05836.1
ஏக விடுக என்று இரவி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பைக இயம்பப் $கந்த.05836.2
பாகன் இனிது என்று பr பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இரதத்ைத $கந்த.05836.3
ேவகெமாடு பூத( பைட மீ து ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விட்டான். $கந்த.05836.4
பாrட(கள் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) இைட பானுைவ முனிந்ேதான் $கந்த.05837.1
ேசருதலும் ஆங்கு அது ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வாகு $கந்த.05837.2
சா( உறு ெபரும் துைணவ( தம்ெமாடு விைரந்ேத $கந்த.05837.3
ேந( எதி( புகுந்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சிைல
எடுத்தான். $கந்த.05837.4
எடுத்திடும் வில் வரைன
C
எதி(ந்த அவுணன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
$கந்த.05838.1
வடித்திடு தடக்ைகதனில் வா( சிைல வைளத்துத் $கந்த.05838.2
தடித்தன குணத்து ஒலி தைனப் புrய அண்டம் $கந்த.05838.3
ெவடித்தன முடித்தைல துளக்கின(கள் விண்ேணா(. $கந்த.05838.4
எண் இல் பல ேகாடி உரும் ஏறு உருவம் ஒன்றாய் $கந்த.05839.1
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) மிகு மின் இைட
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒலி
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ன $கந்த.05839.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உற நிவந்த வியன் ெமாய்ம்பு உைடய வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
$கந்த.05839.3

நண்ணல( துணுக்கம் உற நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) இைச எடுத்தான். $கந்த.05839.4
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒலி ெசவித் துைணயின் நஞ்சம் என எய்தத் $கந்த.05840.1
தூண் இகலும் வாகு உைடய சூ( மதைல சீறி $கந்த.05840.2
வாண் நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) கான்ற பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) வாளி உலவாமல்
$கந்த.05840.3
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) நிலனும் திைசகளும்
ெசறிய_ெப.எச்.(ெசறி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விட்டான். $கந்த.05840.4
மாமுருக ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) இளவன் மற்று அது ெதrந்ேத $கந்த.05841.1
காம(_ெப.(காம(_ெப.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ேபான்று கதி( என்ன
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) கான்று $கந்த.05841.2
தC முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) அதாம் அளவில்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சர மாr_ெப.(மாr.) $கந்த.05841.3
தூ முகிலும் நாணம்_ெப.(நாணம்_ெப.) உறேவ ெநடிது தூ(த்தான். $கந்த.05841.4
ஐயன் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) ெவஞ்சரமும் ஆதவனும் அஞ்சும் $கந்த.05842.1
ெவய்யன் விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெவஞ்சரமும்
ேமவி எதி( கவ்வி_வி.எச்.(கவ்வு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05842.2
ெமாய் உைட அராவின் முனிந்து இகலி ெவம்ேபா( $கந்த.05842.3
ெசய்வது என மாறுெகாடு சிந்துவன தம்மில். $கந்த.05842.4
கrந்திடு மாமுகில் கடந்தன வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) $கந்த.05843.1
புrந்திடு ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) நறி புகுந்தன மால் அயன் $கந்த.05843.2
இருந்திடும் ஊைரயும் இகந்தன ேபாயின $கந்த.05843.3
திrந்தன சாrைக சிறந்தவ( ேத(கேள. $கந்த.05843.4

ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைர ேநமிகள் ெசன்றன சூழ்வன $கந்த.05844.1
எண் திைச மாநக( எங்கணும் ஏகுவ $கந்த.05844.2
மண்டல மால் வைர மண்டி உலாவுவ $கந்த.05844.3
அண்டம் உலாவுவ அங்கு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ேத(கேள. $கந்த.05844.4
மங்குலின் ேமலேதா மண்டலம் ஆ(வேதா $கந்த.05845.1
ெசங்கணன் ஊரேதா ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைர ேச(வேதா $கந்த.05845.2
இங்கு உள( ஏறு ேத( எங்கு உளேவா எனாச் $கந்த.05845.3
சங்ைகயின் நாடினா( தங்களில் வான்_ெப.(வான்_ெப.) உேளா(. $கந்த.05845.4
மன்னிய மா முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) அது ஆயின(
$கந்த.05846.1
அன்ன ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) வர(கள்
C
அண்மிய ேதரைவ $கந்த.05846.2
மின்னுவின் ேமவுவ ெவம்ைமயில் வசிய
C
$கந்த.05846.3
துன்னிய வாளிகள் ெதான்மைழ ேபால்வேவ. $கந்த.05846.4
ஆங்கு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ேத(களில் ஆண்டு உறு பாக(கள்
$கந்த.05847.1
தூங்கல் இல் வாசிகள் தூண்டிய ேமலவ( $கந்த.05847.2
தCங்கதி( வாளிகள் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) புைட சூழ் உற $கந்த.05847.3
ஏங்கின( ஓடின( ஈண்டிய வான்_ெப.(வான்_ெப.) உேளா(. $கந்த.05847.4
பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) இவ்வைக புrந்திடு கின்று உழிப் புைர தC( $கந்த.05848.1
வாசவன் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) தைனச் சிைற ெசய்திடும் வலிேயான்
$கந்த.05848.2
ஆசுகங்களில் ஆசுகம் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) தூண்டி $கந்த.05848.3

ஈசன் மாமகன் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) நாயகன்
நிறத்து_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.) எய்தான். $கந்த.05848.4
ஆக மீ தில் ஓ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) புக்கு அழுந்த
$கந்த.05849.1
ஏக வரனாம்
C
இளவலும் முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏவி $கந்த.05849.2
வாைக ெவங்கைண பத்து நூறு அவுண( ேகான் மதைல $கந்த.05849.3
பாகு மாக்களும் இரதமும் ஒருங்கு உறப் படுத்தான். $கந்த.05849.4
படுக்க ெவய்யவன் ேவறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைவயேமல்
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05850.1
தடக்ைக வில்லிைன
வைளக்கும்_ெப.எச்.(வைள_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
முன் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) சரத்ைதத் $கந்த.05850.2
ெதாடுக்க மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) உரம்தைனப் ேபாழ்தலும் துளங்கி
$கந்த.05850.3
இடுக்கண் எய்தினன் ஆ(த்தன( பூத(கள் எவரும். $கந்த.05850.4
பூதர( ஆ(த்திடும் துழனிையக் ேகட்டலும் ெபாருமிக் $கந்த.05851.1
காதில் ெவவ்விடம் உய்த்திடும் திறன் எனக் கனன்ேற $கந்த.05851.2
ஏதம் இல்லது ஓ( பண்ணவப் பைடகளால் இைமப்பில் $கந்த.05851.3
தூதன் ஆற்றைலத் ெதாைலக்குவன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) எனத்
துணிந்தான். $கந்த.05851.4
இைண இல் சூ( மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) வாருணப் பைடக்கலம் எடுத்துப்
$கந்த.05852.1

பணிவு ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கா(
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) தனில் பூட்டி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
பட(ந்து_வி.எச்.(பட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05852.2
கணிதம் இல்லது ஓ( நCத்தமாய்ச் சாரத( கணத்ைதத் $கந்த.05852.3
துைணவ( தங்கைளத் தூதைன முடிக்க எனத் ெதாடுத்தான். $கந்த.05852.4
ெதாைடப் ெபரும் பைட கைட முைற உலகுஎலாம் ெதாைலக்கும் $கந்த.05853.1
அடல் ெபரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஏழினும்
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய் ஆன்று $கந்த.05853.2
தடப் ெபரும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) நCத்தமாய் விசும்பிைனத் தடவி $கந்த.05853.3
இடிப் ெபரும் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) காட்டிேய ஏகியது இைமப்பில். $கந்த.05853.4
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) துளங்கின( பூதரும் கலக்கம் $கந்த.05854.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்றன( உண(ந்தில(
துைணவரும் குைலந்தா( $கந்த.05854.2
அண்ட( நாயகற்கு இைளயவன் ேநாக்கிேய அகிலம் $கந்த.05854.3
உண்டு உலா வரும் அங்கிமாப் ெபரும் பைட உய்த்தான். $கந்த.05854.4
புைக எழுந்தன ெவம்ைமயும் எழுந்தன புலிங்கத் $கந்த.05855.1
ெதாைக எழுந்தன ெஞகிழிகள் எழுந்தன சுடrன் $கந்த.05855.2
வைக எழுந்தன ேப( ஒலி எழுந்தன வன்னிச் $கந்த.05855.3
சிைக எழுந்தன ெசறிந்தன வானமும் திைசயும். $கந்த.05855.4
முடிக்கல் உற்ற தCப் ெபரும் பைட
ெசறிய_ெப.எச்.(ெசறி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூதண்டம் $கந்த.05856.1

ெவடிக்கல் உற்றன வற்றின கங்ைக மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.) $கந்த.05856.2
துடிக்கல் உற்றன சுருங்கின அளக்க( ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) கிrகள்
$கந்த.05856.3
ெபாடிக்கல் உற்றன தள(ந்து ெமய் பிளந்தனள் புவியும். $கந்த.05856.4
தC(த்தன் ஏவேலான் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) பைட இன்னணஞ்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05857.1
மூ(த்தம் ஒன்றினில் வாருணப் பைடயிைன முருக்கி $கந்த.05857.2
நC(த் திைரப் ெபரு நCத்தமும் உண்டு ேமல்
நிமி(ந்து_வி.எச்.(நிமி(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05857.3
ேபா(த்ததாம் எனச் சுற்றியது அவுண( ேகான் புறத்தில். $கந்த.05857.4
சுற்றுகின்ற அப்பைடயிைனக் கண்டு சூ( புதல்வன்_ெப.) $கந்த.05858.1
ெசற்றம் ேமல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாருதப்
ெபரும் பைட ெசலுத்த $கந்த.05858.2
மற்று அது ஊழி ெவங்கால் உருக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மன் உயி(கள்
$கந்த.05858.3
முற்றும் அண்டமும் துளங்கு உறச் ெசன்றது முழங்கி. $கந்த.05858.4
மாருதப் பைட ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தCப்
பைடயிைன மாற்றிச் $கந்த.05859.1
சாரதப் பைட ேமல் அட வருதலும் தடந்ேதாள் $கந்த.05859.2
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
மற்று அது கண்டு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பணிப் பைட
விடுத்தான் $கந்த.05859.3
சூrயத் தனிக் கடவுளும் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உளம் துளங்க. $கந்த.05859.4

ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) பதினாயிரம் இலக்கேமாடு அநந்தம் $கந்த.05860.1
தCய பஃறைலப் பன்னகத் ெதாகுதியாய்ச்
ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05860.2
காயம் எங்கணும் நிமி(ந்து_வி.எச்.(நிமி(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) தC விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) கான்று $கந்த.05860.3
பாய் இருஞ்சுட(க் கதிைரயும் மைறத்தது படத்தால். $கந்த.05860.4
ெவங்கண் நாகங்கள் உமிழ்கின்ற அங்கியும் விடமும் $கந்த.05861.1
மங்குல் வானமும் திைசகளும் மாநில வைரப்பும் $கந்த.05861.2
எங்கும் ஈண்டிய இரவினில் புவி உேளா( யாண்டும் $கந்த.05861.3
ெபாங்கு தCச்சுட( அளப்பு இல மாட்டுதல் ேபால. $கந்த.05861.4
உலைவ மாப்பைட உண்டிடும் அங்கிைய ஒருங்ேக $கந்த.05862.1
வலைவ நC(ைமயால் தம்முைழ வரும் படி வாங்கி $கந்த.05862.2
அலகு இல் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பணி
விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என அன்னைவ உமிழ் தCக்
$கந்த.05862.3
குலவு கின்றன புைக எனக் ெகாடு விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) குழும. $கந்த.05862.4
இைனய ெகாள்ைகயால் பன்னகப் ெபரும் பைட ஏகி $கந்த.05863.1
முனம் எதி(ந்திடு மாருதப் பைடயிைன முனிந்து $கந்த.05863.2
துைனய உண்டு தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மீ மிைசச் ேசறலும்
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கந்த.05863.3
கனலிையத் தைள பூட்டிய_ெப.எச்.(பூட்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்டகன்
கண்டான். $கந்த.05863.4
இன்னேத இதற்கு எதி( என அவுண( ேகான் எண்ணிப் $கந்த.05864.1

ெபான் இரும் சிைறக் கலுழன் மாப்பைடயிைனப் ேபாக்க $கந்த.05864.2
அன்னது ஏகலும் ெவருவிேய ஆற்றல் இன்று ஆகிப் $கந்த.05864.3
பன்னகப் பைட இrந்தது கதி(
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பனி ேபால். $கந்த.05864.4
ஆல ெவம்பணிப் பைட முrந்திடுதலும் ஆ(த்துக் $கந்த.05865.1
கால ேவகத்தின் உவணமாப் ெபரும் பைட கலுழன் $கந்த.05865.2
ேகாலம் எண்ணில புrந்து ேந( வந்திடக் குrசில் $கந்த.05865.3
ேமைல நந்தியந் ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) மாப் பைடயிைன விடுத்தான்.
$கந்த.05865.4
சீற்றம் ஆய் அண்ணல் நந்தி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெபரும் பைட ெசலுத்த
$கந்த.05866.1
நூற்று நூறு நூறு ஆயிர ேகாடி ேநான் கழற் கால் $கந்த.05866.2
ஏற்றின் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலகு எலாம் ஒருங்கு
உற ஈண்டி $கந்த.05866.3
ஆற்ற ெவய்து உயி(த்து ஆ(த்தது மூதண்டம் அதிர. $கந்த.05866.4
களன் எனப்படு நூபுரம் கழல் இைட கலிப்ப $கந்த.05867.1
அளவு இல் கிங்கிணித் தாமங்கள் கந்தரத்து ஆ(ப்ப $கந்த.05867.2
ஒளிறு ேப( இமில் அண்ட ேகாளைகயிைன உrஞ்ச $கந்த.05867.3
வளரும்_ெப.எச்.(வள(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நCண்
மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) உலகு எலாம் அைலப்ப வந்ததுேவ. $கந்த.05867.4
திைர எறிந்திடும் அளக்க( உண்டு உலவு ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) முகிலின்
$கந்த.05868.1

நிைர எறிந்தது பrதி ேத( எறிந்தது ெநடிதாம் $கந்த.05868.2
தைர எறிந்தது திைசக்கr எறிந்தது தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ெபான் $கந்த.05868.3
வைர எறிந்தது குலகிr எறிந்தது மருப்பால். $கந்த.05868.4
நந்தி மாப் பைட இன்னணம் ஏகிேய நணுகி $கந்த.05869.1
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காருடப் பைடயிைன விழுங்கி
மாற்றலைனச் $கந்த.05869.2
சிந்து கின்றனன் என்று ெசன்றிடுதலும் ெதrயா $கந்த.05869.3
அந்தகன் பைட ெதாடுத்தனன் அவுண(கட்கு அரசன். $கந்த.05869.4
ெதாடுத்த அந்தகப் பைடையயும் விைடப் பைட துரந்து $கந்த.05870.1
படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வட்டியது
C
அன்னதன்
மிடலிைனப் பாராக் $கந்த.05870.2
கடித்து ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இதழ் அதுக்கிேய அயன் பைடக் கலத்ைத
$கந்த.05870.3
எடுத்து வசினன்
C
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) பதி கனற்கு ஈந்ேதான். $கந்த.05870.4
வசு
C நான்முகப் பைடக்கலம் ெவகுண்டு விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெநறி ேபாய்
$கந்த.05871.1
ஈசன் ஊ(தி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பைடயிைனக் காண்டலும் இைடந்து
$கந்த.05871.2
நCசன் ஏவலின்
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) உணேரன் $கந்த.05871.3
காய் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) ெகாேளல் எனத்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைடந்தது கடிதின்.
$கந்த.05871.4

நூல் முகத்தினில் விதித்திடு நூற்று இதழ் இருக்ைக $கந்த.05872.1
நான்முகப் பைட பழுது பட்டு ஓடலும் நைகத்து $கந்த.05872.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) முகத்தவ( ஆ(த்தன( அது கண்டு
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கந்த.05872.3
சூன்முகக் ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) ேமனியன் ெபரும் பைட ெதாடுத்தான்.
$கந்த.05872.4
ஊழி நாளினும் முடிகிலாது அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
உந்தும் $கந்த.05873.1
ஆழியான் பைட ஆண்டு மால் உருவமாய் அைமந்து $கந்த.05873.2
ேகழில் ஐம்பைட தாங்கி மாயத் ெதாடும் ெகழுமி $கந்த.05873.3
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) நந்தி
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பைட எதி( மைலந்தது மன்ேனா. $கந்த.05873.4
நாரணன் பைட நந்தி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பைடக்கு எதி( நணுகிப்
$கந்த.05874.1
ேபா( இயற்றிேய நிற்புழி அது கண்டு புனிதன் $கந்த.05874.2
சூர( இத்திறல் சிந்திடச் சிம்புளாய்த்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.05874.3
வரC பத்திரப் பைடயிைனத் ெதாழுதனன் விடுத்தான். $கந்த.05874.4
ஏயது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரபத்திரப்
C
பைட எழுந்து
$கந்த.05875.1
ேபாய காைலயின் நந்தி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பைட எதி( ெபாருத
$கந்த.05875.2
மாயவன் பைட ெதாைலந்தது மதிெயாடு திகழ் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) $கந்த.05875.3

ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கதிேரான் வரக் கரந்தவாறு அது ேபால். $கந்த.05875.4
ெசங்கண் நாயகன் பைட ெதாைலந்திடுதலும் ெதrவான் $கந்த.05876.1
அங்கண் ஆய் உறா இைமப்பினில் அகிலமும்
அழிக்கும்_ெப.எச்.(அழி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.05876.2
எங்கள் நாயகன் பைடயிைனத் தூண்டுதற்கு எடுத்தான் $கந்த.05876.3
ெவங்கண் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கதிrைனச் ெசயி(த்திடும் ெவய்ேயான்.
$கந்த.05876.4
எஞ்சல் இல்லது ஓ( எம்பிரான் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பைட எடுத்து
$கந்த.05877.1
மஞ்சனம் கந்தம் தூபிைக மணிவிளக்கு அமுதம் $கந்த.05877.2
ெநஞ்சினில் கடிது உய்த்தனன் பூசைன நிரப்பி $கந்த.05877.3
விஞ்சும் அன்பினால் வழுத்திேய ெதாழுதனன் விடுத்தான். $கந்த.05877.4
தாைதயாய் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) பைடக்கலம் விடுத்திடும்
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $கந்த.05878.1
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மாமகன் கண்டனன் தானும் அக்கணத்தில் $கந்த.05878.2
ஆதி நாயகன் பைடதைன எடுத்தனன் அளியால் $கந்த.05878.3
ேபாத நCடு தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) புந்தியால் அருச்சைன புrந்தான்.
$கந்த.05878.4
வழிபடும் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் உற மதைல
$கந்த.05879.1
அழிதகன் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) விடுத்திடும் பைடக்கு மாறு ஆகி $கந்த.05879.2

விழுமியதாய் இவண் மீ ளுதியால் என ேவண்டித் $கந்த.05879.3
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) யாவ(க்கும் ேமலவன்
பைடயிைனத் ெதாடுத்தான். $கந்த.05879.4
தூயன் விட்டிடு சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) பைட எழுதலும் ெதால்ைலத் $கந்த.05880.1
தCயன் விட்டிடு பரன் பைட எதி(ந்து ேந( ெசன்றது $கந்த.05880.2
ஆய அப்பைட இரண்டு மாறு ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வழிக்கு $கந்த.05880.3
நாயகத் தனி உருத்திர வடிவமாய் நண்ணி. $கந்த.05880.4
ஊழிக் காலிைன ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புைட உமிழ்ந்தன உலவாச் $கந்த.05881.1
சூழிப் பாய் புைக ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புைட உமிழ்ந்தன ெதாைலக்கும்
$கந்த.05881.2
பாழிப் ேப( அழல் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புைட உமிழ்ந்தன பலவாம்
$கந்த.05881.3
ஆழித் தC விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புைட உமிழ்ந்தன
அைவேய. $கந்த.05881.4
கூளி ேமலவ( ெதாைகயிைன அளித்தன ெகாடிதாம் $கந்த.05882.1
காளி ேமலவ( ெதாைகயிைன அளித்தன கடுங்கண் $கந்த.05882.2
ஞாளி ேமலவ( ெதாைகயிைன அளித்தன நைவ தC( $கந்த.05882.3
ஆளி ேமலவ( ெதாைகயிைன அளித்தன அயலில். $கந்த.05882.4
ேபய் இனங்கைள ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புைட உமிழ்ந்தன பிறங்கி $கந்த.05883.1
மூய ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) இருள் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புைட
உமிழ்ந்தன முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) $கந்த.05883.2

மாைய தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) கணம் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புைட
உமிழ்ந்தன மறலித் $கந்த.05883.3
தCய( தம் குழு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புைட உமிழ்ந்தன ெசறிய. $கந்த.05883.4
எண்ட ருங்கடல் அளப்பு இல கான்றன எr கால் $கந்த.05884.1
ெகாண்டலின் ெதாைக அளப்பு இல கான்றன ெகாைல ெசய் $கந்த.05884.2
சண்ட ெவம்பணி அளப்பு இல கான்றன தபன $கந்த.05884.3
மண்டலங்கள் ஓ( அளப்பு இல கான்றன மருங்கில். $கந்த.05884.4
அனந்த ேகாடிய( புட்கைல இைறவைர
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.05885.1
அனந்த ேகாடிய( கr முகத்தவ( தைம
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.05885.2
அனந்த ேகாடிய( அr முகத்தவ( தைம
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.05885.3
அனந்த ேகாடிய( சிம்புள் ேமனிய( தைம அளித்த. $கந்த.05885.4
ஏறு ெவம்பr வயப்புலி வல்லியம் யாளி $கந்த.05886.1
சீறு மால் கr ேதெராடு மான ேமல்
ேச(ந்து_வி.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05886.2
மாறு இல் பற்பைட சிந்திேய முனிந்து ேமல் வருவான் $கந்த.05886.3
ேவறு ேவறு எங்கும் உருத்திர கணங்கைள விதித்த. $கந்த.05886.4
ஆரணன் பைட அளப்பு இல தந்தன ஐவ(_ெப.(ஐவ(_ெப.) $கந்த.05887.1
சாரணன் பைட அளப்பு இல தந்தன
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.05887.2
வாரணன் பைட அளப்பு இல தந்தன வளத்தின் $கந்த.05887.3

காரணன் பைட அளப்பு இல தந்தன கடிதின். $கந்த.05887.4
வாயுவின் பைட எண்ணில புrந்தன மறலி $கந்த.05888.1
ஆயவன் பைட எண்ணில புrந்தன அளக்க( $கந்த.05888.2
நாயகன் பைட எண்ணில புrந்தன நைகேச( $கந்த.05888.3
தCயவன் பைட எண்ணில புrந்தன ெசறிய. $கந்த.05888.4
கல் ெபாழிந்தன ெஞகிழிகள் ெபாழிந்தன கணக்கு இல் $கந்த.05889.1
ெசல் ெபாழிந்தன கணிச்சிகள் ெபாழிந்தன திகr $கந்த.05889.2
எல் ெபாழிந்தன சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெபாழிந்தன ஈண்டும்
$கந்த.05889.3
வில் ெபாழிந்தன சரமைழ ெபாழிந்தன விைரவில். $கந்த.05889.4
இம்முைற உருவ நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எம்பிரான்
பைட இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) $கந்த.05890.1
ைமம்மலி கடலும் வானும் மாதிர வைரப்பும் பாரும் $கந்த.05890.2
ெகாம் என விழுங்கி அண்ட ேகாளைக
பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_ெப.எச்.குறி.) ேமல் ேபாய்த் $கந்த.05890.3
தம்மின் மாறு ஆகி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சம(த்
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) புrந்த அன்ேற. $கந்த.05890.4
வற்றிய_ெப.எச்.(வற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அளக்க( ஏழும் வறந்தன
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேதாய் கங்ைக $கந்த.05891.1
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புறத்தில் ஆழி முடிந்தது
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வண்டத்து அப்பால் $கந்த.05891.2
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபருநC( நCத்தம்
ெதாைலந்தன ஆண்ைட ைவப்பில் $கந்த.05891.3

பற்றிய உயி(கள் யாவும் பைத பைதத்து
இறந்த_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) அம்மா. $கந்த.05891.4
எrந்தன நிலனும் வானும் இடிந்தன
முடிந்து_வி.எச்.(முடி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமருப் $கந்த.05892.1
ெபாrந்தன அடுவின் சூழல் ெபாடிந்தன இரவி ேத(கள் $கந்த.05892.2
ெநrந்தன அண்டம் யாவும்
நிமி(ந்தன_வி.மு.(நிமி(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.) புைகயின்
ஈட்டம் $கந்த.05892.3
கrந்தன கிrகள் ஏழும் கவிழ்ந்தன திைசயில் யாைன. $கந்த.05892.4
அைலந்தன சூைற ெவங்கால் அவிந்தன வடைவச் ெசந்தCக் $கந்த.05893.1
குைலந்தன பிலங்கள் ஏழும் குலுங்கின அண்டப் பித்தி $கந்த.05893.2
உைலந்தன உயி(கள் யாவும் உைடந்தன(
ெததிந்த_ெப.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாேனா( $கந்த.05893.3
ெதாைலந்தன கமட நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) சுருண்டன புரண்ட ேமகம்.
$கந்த.05893.4
பூமகள் புவியின் மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) ெபாருமிேய துளங்கி ஏங்கித்
$கந்த.05894.1
தாமைரக் கண்ணன் தன்ைனத் தழுவின( இருவேராடு $கந்த.05894.2
நாமகள் ெவருவி ஓடி நான்முகற் புல்லிக் ெகாண்டாள் $கந்த.05894.3
காமைன இறுகப் புல்லி இரதியும் கலக்கம் உற்றாள். $கந்த.05894.4
மற்று உள முனிவ( ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) மடந்ைதய( தம்ைமப் புல்லி
$கந்த.05895.1
நிற்றலும் ஆற்றா( உய்யும் ெநறியும் ஒன்று இல்லா( ஆயும் $கந்த.05895.2

உற்றிடும் அச்சம் தன்னால் ஓடின( வனத் தCச் சூழப் $கந்த.05895.3
ெபற்றிடும் பறழ்_ெப.(பறழ்_ெப.) வாய் கவ்விப் ெபய(ந்திடும் பிணாக்கேள ேபால்.
$கந்த.05895.4
திரண்டிடு பூத வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
தியங்கின( இலக்க( ஆேனா( $கந்த.05896.1
மருண்டன( துைணவ( தாமும் மயங்கின( விரற் சூழ்ந்தா( $கந்த.05896.2
புரண்டன( அவுண( யாரும் ெபாடிந்தன பட(ந்த ேத(கள் $கந்த.05896.3
உருண்டன களிறு மாவும் ஒருவேன அவுணன் நின்றான். $கந்த.05896.4
ஆழி சூழ் மேகந்திரத்தில் அம( தரும் அவுண( முற்றும் $கந்த.05897.1
சூழும் இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தCைம ேநாக்கித் துண் என ெவருவி மாழ்கி
$கந்த.05897.2
ஏழ் இரு திறத்த வான உலகங்கள் யாவும் மாயும் $கந்த.05897.3
ஊழி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இது ெகாேலா என்று உைலந்தன( குைலந்த ெமய்யா(.
$கந்த.05897.4
ேப( ஒலி பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தண்டம் பிளந்தன
வைளந்த_ெப.எச்.(வைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சூைற $கந்த.05898.1
ஆ( அழல் பரவிற்று அம்மா ஆதவன் விளிந்தான் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) தம்
$கந்த.05898.2
ஊ( உைற சனங்கள் யாவும் உைலந்தன புகுந்தது என்ேனா $கந்த.05898.3
ேதருதி( என்று சூரன் ஒற்றைரத் ெதrய விட்டான். $கந்த.05898.4
விட்டிடுகின்ற ஒற்ற( ெசல்லு முன்
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாrல் $கந்த.05899.1
பட்டது ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தூத(
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சில( பனிக்கு ெநஞ்ச( $கந்த.05899.2

ெநட்டிரு விசும்பின் நCந்து ெநறியின( இைறவன் தன்ைனக் $கந்த.05899.3
கிட்டின( வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு இைனயன கிளத்தல்
உற்றா(. $கந்த.05899.4
ஐய ேகள் உனது ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) அலrதன் பைகஞன்
ெநன்னல்_ெப.(ெநன்னல்_ெப.) $கந்த.05900.1
எய்திய தூதேனாடும் இருஞ்சம( விைளத்துப் பின்ன(த் $கந்த.05900.2
ெதய்வதப் பைடகள் உய்த்துச் ெசகம் எலாம்
அழிக்கும்_ெப.எச்.(அழி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேமேலான் $கந்த.05900.3
ெவய்யது ஓ( பைடையத் தூண்ட அவனும் அப்பைடைய விட்டான். $கந்த.05900.4
அப்பைட இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) ஆகி அகிலமும் ஒருங்ேக
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.05901.1
ஒப்பு இல் பல் உருவம் எய்தி உரு ெகழு ெசலவிற்று ஆகித் $கந்த.05901.2
துப்புடன் அண்டம் முற்றும் ெதாைலத்து அம( புrந்த மாேதா $கந்த.05901.3
இப்பrசு உண(ந்தது என்றா( இைறயவன் வினவிச் ெசால்வான். $கந்த.05901.4
இரவிைய முனிந்ேதான் முக்கண் இைறயவன் பைடைய யாரும் $கந்த.05902.1
ெவருவர விடுத்தும் இன்னும் ெவன்றிலன் ஒற்றன் தன்ைன $கந்த.05902.2
ெநருநலில் சிறியன் ஆக நிைனந்தனம் அவைன அந்ேதா $கந்த.05902.3
உருவு கண்டு எள்ளாது ஆற்றல் உண(வேத உண(ச்சி என்றான். $கந்த.05902.4
ெவருவரும் இைனய பான்ைம விைளந்திட எம்பிரான் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
$கந்த.05903.1
ெபாருவரும் பைடகள் தம்மில் ெபாருதன ஆடல் உன்னி $கந்த.05903.2

ஒருவரும் நிக( காணாத ஊழியின் முதல்வன் தாேன $கந்த.05903.3
இரு ெபரு வடிவம் ஆகி இருஞ்சம( புrந்தேத ேபால். $கந்த.05903.4
இவ்வைக சிறிது ேவைல எந்ைத தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பைடக் கலங்கள்
$கந்த.05904.1
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விருேவாரும் காண ஆடலால் அம( அது ஆற்றி
$கந்த.05904.2
ெவவ் வுருவாகத் தம்பால் ேமவர விதித்த எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.05904.3
ெசவ்விதின் மீ ட்டும் வல்ேல திரும்பிய திறேலா( தம்பால். $கந்த.05904.4
திரும்பிய பைடகள் தங்கள் ெசய்ைகயால் திrந்த அண்டம் $கந்த.05905.1
ெபரும் புவி அகல்வான் ேநமி பிலம்வைர பிறவும் ெதால்ைல $கந்த.05905.2
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) உறு மாறு
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மாற்றல(
பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) அல்லா $கந்த.05905.3
அரும் ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) உயி(கள் முற்றும் அருள்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற. $கந்த.05905.4
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெமாய்ம்பன் விட்ட
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) பைட மீ டல் ஓடும் $கந்த.05906.1
அண்டலன் விடுத்த ெதால்ைலப் பைடயும் ஆங்கு அவைன நண்ணக் $கந்த.05906.2
கண்டன( அமர( ஆ(த்தா( ைகதவன் இதினும் ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.)
$கந்த.05906.3
ெகாண்டிலன் முடிவன் இன்ேன குைறந்தது எம் மிடரும் என்றா(. $கந்த.05906.4

பாங்கrன் இபங்கள் காணான் பாய் பrத் ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.) காணான்
$கந்த.05907.1
தாங்கு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ேத(கள் காணான் தானவப் பைடயும் காணான்
$கந்த.05907.2
ஆங்கு அைவ முடியத் தாேன ஆயின தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) கண்டான்
$கந்த.05907.3
ஏங்கினன் அவுணன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) இரங்கி மற்று இைனய
ெசால்வான். $கந்த.05907.4
மூண்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கணத்தின் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
முடிப்பவன் பைடயும் ேந( ேபாய் $கந்த.05908.1
மாண்டன அனிகம் முற்றும் வறியனாய்த் தமியன்
நின்ேறன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.05908.3
ஈண்டு இனிச் ெசய்வது என் என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓ( சூழ்ச்சி ெகாண்டான்.
$கந்த.05908.4
மாயத்தான் எய்தும் நிற்கின் மைலவதும்
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அன்று என்னா $கந்த.05909.1
மாயத்தான் அருவம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வல் விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந்து
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05909.2
காயத்தான் ஆகி நிற்பக் ைகதவன் ெவருவித் ேதான்றாக் $கந்த.05909.3
காயத்தான் உைடந்தான் என்ேற ஆ(த்தன கணங்கள் எல்லாம். $கந்த.05909.4
விடைல_ெப.(விடைல_ெப.) விண்_ெப.(விண்_ெப.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைல_ெப.(காைல_ெப.)
ேமவல( ெதாைகைய எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.05910.1

முடிவு ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) என்று வஞ்ச முரண்
பைட அவுணன் தூண்டின் $கந்த.05910.2
அடும் அது நைமயும் என்னா அதற்கு முன் அளக்க( ஆற்ைறக் $கந்த.05910.3
கடிதினில் கடந்தான் ேபாலக் கதிரவன் கரந்து ேபானான். $கந்த.05910.4
ைமப் புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) ேமனித் தCேயான் மைறந்தது வள்ளல் காணா
$கந்த.05911.1
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) தானும் கள்வன் இறந்திலன்
இrந்து வல்ேல $கந்த.05911.2
தப்பினன் இனி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெசய்யத் தகுவது என் உைரத்தி(
என்ன $கந்த.05911.3
ஒப்பரும் துைணவ( ேகளா ஒருங்குடன்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசால்வா(. $கந்த.05911.4
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி( அவுண(
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) மாண்டன தமியன்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.05912.1
சிந்தினன் கரந்து ேபானான் இனிவரும் திறேலா( இல்ைல $கந்த.05912.2
அந்தியும் அணுகிற்று அம்மா அனிகமும் யாமும்
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05912.3
கந்தைன இைறஞ்சிக் காைல_ெப.(காைல_ெப.) வருவேத கடைமத்து என்றா(.
$கந்த.05912.4
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) துைணவ( இன்னன கூற
$கந்த.05913.1
வினவிேனான் முருக ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) அடி காணும் $கந்த.05913.2

நிைனவு ெகாண்டிடலும் விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைட
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.05913.3
தினகரன் பைகஞன் இன்ன ெதrந்தான். $கந்த.05913.4
முன்ைன ைவகலின் முrந்தனன் என்ேற $கந்த.05914.1
பன்னும் ஓ( வைச பரந்ததும் அன்றிப் $கந்த.05914.2
பின்னும் இப்பகல் பிைழத்தனன் என்றால் $கந்த.05914.3
என்ைன யாவ(களும் எள்ளுவ( மாேதா. $கந்த.05914.4
ெதாக்க ேபாrல் ெவருவித் ெதாைலேவாைர $கந்த.05915.1
தக்கது ஓ( துைணவ( தந்ைதய( தாய(_ெப.(தாய(_ெப.) $கந்த.05915.2
மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) ெபண்டிரும் மறப்ப(கள் என்னின் $கந்த.05915.3
மிக்கு உளா( இகழ்தல் ேவண்டுவது அன்ேற. $கந்த.05915.4
இன்று ெநன்னலின் இrந்துளன் என்றால் $கந்த.05916.1
ெவன்றி மன் எைன ெவகுண்டு துறக்கும் $கந்த.05916.2
துன்று பல் கதிrைனச் சுளி ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) சீ( $கந்த.05916.3
ெபான்றும் எந்ைத புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெதாைலவாம் ஆல். $கந்த.05916.4
யாது ஒ( துன்னல( எதி(ந்திடின் இன்று $கந்த.05917.1
காதேல வலி கடந்திடு சூழ்ச்சி $கந்த.05917.2
நCதி அன்று அதுவும் ேந(ந்திலது என்னில் $கந்த.05917.3
சாதேல தகுதி_ெப.(தகுதி_ெப.) சாயந்திடல் நன்ேறா. $கந்த.05917.4

வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி( மைலந்தனன் இன்றும்
$கந்த.05918.1
இrந்து உளான் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) எனும் பழி
ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) $கந்த.05918.2
ெபாருந்தல் அன்று புண(வு_ெப.(புண(வு_ெப.) என்னினும் ஆற்றி $கந்த.05918.3
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாற்றலைர ெவன்றிடல்
ேவண்டும். $கந்த.05918.4
முன்னம் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) முரண் பைட தன்ைன $கந்த.05919.1
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) எய்தும் வைக ஏதுவும் என்னின் $கந்த.05919.2
அன்னதற்கு எதி( அடும் பைட தூண்டிச் $கந்த.05919.3
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாற்றலைர ெவன்றிடல்
ேவண்டும். $கந்த.05919.4
இறந்தனன் ெபாருது இrந்தனன் என்னாப் $கந்த.05920.1
பறந்தைலச் ெசறுந( பன்னுற இன்ேன $கந்த.05920.2
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
வயப்பைட தூண்டிச் $கந்த.05920.3
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவன்றி ெகாடு ெசன்றிடல்
ேவண்டும். $கந்த.05920.4
ெதய்வதப் பைட ெசலுத்துவன் என்னின் $கந்த.05921.1
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைனத்தும் அம( ஆற்றல( தம்பால் $கந்த.05921.2
ெசவ்விது உற்று உயி( ெசகுத்திடல் இன்ேற $கந்த.05921.3

ெவவ் வுருக்கள் ெகாடு மீ ளுவது அல்லால். $கந்த.05921.4
பண்ணவப் பைட பைடத்திடும் ேகாலம் $கந்த.05922.1
எண்ணலன் ெதrயின் ஏற்றன தூண்டித் $கந்த.05922.2
துண் எனத் ெதாைலவு சூழ்ந்திடும் யானும் $கந்த.05922.3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) அகத்து உறல் ெவளிப்படு மாேதா. $கந்த.05922.4
ெவளிப்படில் ெசறுந( விண்ணினும் வந்ேத $கந்த.05923.1
வைளத்து_வி.எச்.(வைள_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இகல் புrவ( மாறு அம(
ெசய்ேத $கந்த.05923.2
இைளத்தனன் ெபாரவும் இன் இனி ஒல்லாது $கந்த.05923.3
ஒளித்து முன் பகலின் ஓட அrதாம் ஆல். $கந்த.05923.4
ஏய் எனச் ெசறுந( ஈண்டு உழி
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05924.1
ஆய ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) அைனத்ைதயும்
வட்டி
C
$கந்த.05924.2
வயும்
C
ஈற்றிைன விைளத்திடுகின்ற $கந்த.05924.3
மாய மாப்பைட விடுத்திடல் மாட்சி. $கந்த.05924.4
என்று சிந்ைத தனில் இன்னன உன்னி $கந்த.05925.1
அன்று மாயவள் அளித்திடு கின்ற $கந்த.05925.2
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) பைடைய வல்ைல எடுத்ேத $கந்த.05925.3
புன் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) குrசில் பூசைன ெசய்தான். $கந்த.05925.4
ெநறி ெகாள் முப்புலனில் ெநஞ்சினில் யாரும் $கந்த.05926.1
அறிவரும் பrசின் அண்டல( தம்பால் $கந்த.05926.2

குறுகி ெமய் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி( மாற்றி
$கந்த.05926.3
எறி புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கடலுள் என்று விடுத்தான். $கந்த.05926.4
விடுதலும் ெகாடிய ெவம்பைட தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05927.1
அைடயும்_ெப.எச்.(அைட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) அறிதற்கு அrதாகிக் $கந்த.05927.2
கடிது பா( இைட கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கணத்தின்
$கந்த.05927.3
பைடைய எய்தியது பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) அது என்ன. $கந்த.05927.4
இருங் கணத்தைர இலக்கைர ஒள்வாள் $கந்த.05928.1
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) ேச(த்திய வயத்துைண ேவாைர $கந்த.05928.2
ெநருங்கு தா(ப்புய ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) திறேலாைன $கந்த.05928.3
ஒருங்கு சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) ஒழித்தது மன்ேனா. $கந்த.05928.4
ஆன்ற ெபான் நகrல் அண்ட(கள் அஞ்ச $கந்த.05929.1
ஊன்றும் வில் இைட உறங்கிய_ெப.எச்.(உறங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மால் ேபால் $கந்த.05929.2
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாைய பைட
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) உண்ணம் $கந்த.05929.3
ஆன்றி யாவரும் மறிந்து கிடந்தா(. $கந்த.05929.4
மறிந்துளா( தமது மன் உயி( வவ்விச் $கந்த.05930.1

சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) வலி
ெசயற்கு அrதாக $கந்த.05930.2
அறிந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாைய பைட ஆகுல மூழ்கி
$கந்த.05930.3
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேநமியிட எண்ணியது அன்ேற.
$கந்த.05930.4
ஓலம் இட்டு உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) உட்கிட ஊழிக் $கந்த.05931.1
காலின் ெவவ்வுருவு ைகக் ெகாடு மாயக் $கந்த.05931.2
ேகால ெவம்பைட ெகாடுந்ெதாழில்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.05931.3
ஆல காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) என ஆன்று உளது அன்ேற. $கந்த.05931.4
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) அது என்னும் வியன்
உைர பைடத்த பூத $கந்த.05932.1
மள்ளைரத் தைலவ( தம்ைம வயங்ெகழு துைணயிேனாைர $கந்த.05932.2
நள்ளல(க் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துப்பின் நம்பிைய
உம்ப( ஆற்றால் $கந்த.05932.3
ெபாள் என எடுத்து மாயப் பைடக்கலம் ேபாயிற்று அம்மா. $கந்த.05932.4
ேபாயது சூரன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) புந்தியில் கதி ேமல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05933.1
மாயிரு ேநமி ஆறும் வல்ைலயில் தப்பி அப்பால் $கந்த.05933.2
தூய ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) புனலாய் ஆன்ற ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அழுவம்
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05933.3
ஆயவ( ெதாைகைய இட்ேட அகன்றிடாது ஒம்பிற்று அன்ேற. $கந்த.05933.4

நின்றிடு சூரன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) மற்று
இதைன ேநாக்கிப் $கந்த.05934.1
ெபான்றினன் வரவாகு
C
பூதரும் பிறரும் வந்தா(
C
$கந்த.05934.2
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) அது அன்றால் மீ ளக் குைர புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
ேவைல ஆழ்ந்தா( $கந்த.05934.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) சூழ்ச்சி என்னா நைக
எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) இலங்க நக்கான். $கந்த.05934.4
அண்டரும் களிப்பின் ேமேலான் அவ்விைட
அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வல்ேல $கந்த.05935.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெதாட( ெநறியில்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வியன் மேகந்திரத்தின் எய்தி
$கந்த.05935.2
எண் திைச உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இைற புr தாைத தன்ைனக்
$கந்த.05935.3
கண்டனன் இைறஞ்சி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு
இைனயன கழறல் உற்றான். $கந்த.05935.4
இன்று யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பல்ேவறு இருஞ்சம(
இயற்றிப் பின்ன( $கந்த.05936.1
வன் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) புrந்த வரC வாகுைவ
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) பாேலாைர $கந்த.05936.2
அன்றியும் பூத ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) தன்ைன
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.05936.3

ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி( குடித்து யாக்ைக
வியன் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கடலுள் உய்த்ேதன். $கந்த.05936.4
சிறிதுநC கவைல ெகாள்ேளல் ேசைனயும் யானும் ஏகி $கந்த.05937.1
மறி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) எறியும் கால் ேபால்
வைளந்து_வி.எச்.(வைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாசைறையச் சிந்தி
$கந்த.05937.2
அறுமுகன் தைனயும் ெவன்ேற அr அயேனாடும்
விண்ேணா(_ெப.(விண்ேணா(_ெப.) $கந்த.05937.3
இைறவைனப் பற்றி நாைள ஈண்டு தந்திடுவன் என்றான். $கந்த.05937.4
என்னும் ேவைலயில் எழுந்தன உவைகயா புைடய $கந்த.05938.1
ெபான்னின் அங்கத மூட்டற
நிமி(ந்தன_வி.மு.(நிமி(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.) புயங்கள்
$கந்த.05938.2
மின்னு மாமணிக் கடகங்கள் ெநrந்து வழ்கின்ற
C
$கந்த.05938.3
துன்னு மா மயி(_ெப.(மயி(_ெப.) ெபாடித்தன முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)
ேதான்றியேத. $கந்த.05938.4
எழுந்து நின்றிடும் இரவிதன் பைகஞைன இைமப்பில் $கந்த.05939.1
அழுந்த மா(பு_ெப.(மா(பு_ெப.) உறத் தழC இக் ெகாடு மடங்கல் ஏறாற்றும்
$கந்த.05939.2
ெசழும் தனிப் ெபரும் தவிசு இைட ஏற்றி அச்ேசையக் $கந்த.05939.3
குழந்ைத_ெப.(குழந்ைத_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) எனத் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
அயல் இருத்தினன் ெகாண்டான். $கந்த.05939.4
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) ஆயிேனா( இனிது வற்று
C
இருப்பதும் தமது $கந்த.05940.1

ைமந்த( தம் குடி பrத்த_ெப.எச்.(பr_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் அன்றி
மற்று உண்ேடா $கந்த.05940.2
எந்ைத வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) முைற ேபாற்றலால் யானும் $கந்த.05940.3
சிந்ைத தன்னில் ஓ( எண்ணமும் இன்றிேய சிறந்ேதன். $கந்த.05940.4
அன்று ேநாற்றதும் பற்பகல் உண்டேரா அதற்காக் $கந்த.05941.1
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) ேவணியன்
ெகாடுத்தனன்_வி.மு.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
என்பது ெகாள்ளாச் $கந்த.05941.2
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வா(த்ைதகள்
நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) இவ்வரசும் இத்திருவும்
$கந்த.05941.3
இன்று நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) தரப் ெபற்றனன் ஐய
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்றான். $கந்த.05941.4
என்று பல பல நய ெமாழி கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முன்
இட்ட $கந்த.05942.1
ெவன்றி ேச( அணி மாற்றிேய புதுவதா விளித்துத் $கந்த.05942.2
துன்று ெபான் முடி ஆதியா வா( கழல் துைணயும் $கந்த.05942.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெமாழி பின்னரும் நவில்வான். $கந்த.05942.4
முன்னம் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ெசாற்ற தன்ைமேய மூஇரு முகத்ேதான்
$கந்த.05943.1
தன்ைன ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சாரதப் பைடயிைனத் தடிந்து $கந்த.05943.2

பின்ன( நின்றிடும் அமரைரச் சிைற இைடப் பிணித்ேத $கந்த.05943.3
என்னுைடப் பைக முடிக்குதி காைலேய என்றான். $கந்த.05943.4
என்ன அன்னது ெசய்குவன் அத்த என்று இைசப்ப $கந்த.05944.1
மன்ன(_ெப.(மன்ன(_ெப.) மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) சமrைட ெநாந்தைன
ைமந்த $கந்த.05944.2
ெபான் உலாய நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) திருமைனக்கு ஏகு எனப் புகலப்
$கந்த.05944.3
பல் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கதி( மாற்றலன் விைட
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பட(ந்தான். $கந்த.05944.4
சூழி யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) ேத( வரு பr அவுண(கள் சுற்ற $கந்த.05945.1
நாழி ஒன்றின் முன் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ேகா நக(
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05945.2
வாழ்வின் ைவகினன் இது நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
வன்புனல் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உள் $கந்த.05945.3
ஆழும் வர(கள்
C
ேதறிேய எழுந்தவாறு அைறவாம். $கந்த.05945.4
வட ெபரும் கிr சூழ்பவன் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பைக மாயப்
$கந்த.05946.1
பைட விடுத்ததும் பூதரும் துைணவ(கள் பலரும் $கந்த.05946.2
ெதாைடயல் வாகுைட வரனும்
C
மயக்கு உறத் தூநC(க் $கந்த.05946.3
கடலுள் இட்டதும் ஆங்ஙனம் சுர( எலாம் கண்டா(. $கந்த.05946.4
அண்ட( அங்கு அது ேநாக்கிேய ெவய்து உயி(த்து அரந்ைத $கந்த.05947.1

ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளம் பைதத்து
ஆவலித்து அரற்றி ெமய் குைலந்து $கந்த.05947.2
கண் துளித்திடக் கலுழ்ந்து நா_ெப.(நா_ெப.)
உல(ந்து_வி.எச்.(உல(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைகம் மறித்து $கந்த.05947.3
விண்டிடும் படி முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) புைடத்து அலமந்து விய(த்தா(.
$கந்த.05947.4
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) இத்திறம் ஆகிேய அமர(கள் இrந்து $கந்த.05948.1
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ஆறு உைடப் பண்ணவற்கு உைரத்திடச் ெசன்றா(
$கந்த.05948.2
அன்னது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பrசு எலாம் நாடிேய
அவ(க்கு $கந்த.05948.3
முன்னம் ஓடினன் முைற ெதr நாரத முனிவன். $கந்த.05948.4
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) எனும் படி கால் விைச
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய் அறிவன்
$கந்த.05949.1
இம்ப( ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாசைறக் கண் உறும்
எந்ைத $கந்த.05949.2
ெசம் பதங்கைள வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அஞ்சலி ெசய்ேத $கந்த.05949.3
உம்ப( ேகாமகன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) துளங்கு உற
உைரப்பான். $கந்த.05949.4
சூரன் மாமகன் கரந்து மாயப்பைட துரந்து $கந்த.05950.1
வரC வாகுவும் துைணவரும் ெவங்கணத்தவரும் $கந்த.05950.2
ஆரும் மால் ெகாள வட்டிேய
C
அன்னதால் அவைர $கந்த.05950.3

வாr நC(க் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உய்த்தனன் சூழ்ச்சியின் வலியால். $கந்த.05950.4
என்று நாரத முனிவரன் புகறலும் இைமேயா( $கந்த.05951.1
ெசன்று-ெசன்று_அ.ெதா.(ெசன்று-ெசன்று_அ.ெதா.) ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.)
பதங்கைள இைறஞ்சிேய திருமுன் $கந்த.05951.2
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வர(கள்
C
அழிந்திடு
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) முைற நிகழ்த்த $கந்த.05951.3
ெவன்றி ேவலிைன ேநாக்கிேய எம்பிரான் விளம்பும். $கந்த.05951.4
கங்ைக அன்னது ஓ( வாலிது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேபாய் $கந்த.05952.1
அங்கண் ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாய மாப்
பைடயிைன அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05952.2
ெவங்கண் வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
மால் அகற்றிேய அைனயவ( விைரவில்
$கந்த.05952.3
இங்கு வந்திடத் தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என
இைசத்தான். $கந்த.05952.4
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவலினுக்கு இன்னது ஓ(
பrசிைனச் ெசப்பி $கந்த.05953.1
ஐயன் அவ்விைட விடுத்தலும் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என
அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05953.2
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) தCங்கதி( ஆயிர ேகாடியின்
விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05953.3
ைவய ேமல் இருள் முழுது உண்டு வல் விைரந்ததுேவ. $கந்த.05953.4

அரவு உமிழ்ந்தது ெகாடு விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) உமிழ்ந்ததால் அடு கூற்று
$கந்த.05954.1
உரு உமிழ்ந்தது ெசல்லினம் உமிழ்ந்தது எவ்வுலகும் $கந்த.05954.2
ெவருவு பல்பைடக் கலங்களும் உமிழ்ந்தது மிகவும் $கந்த.05954.3
கரு ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) புைக உமிழ்ந்தது அங்கு உமிழ்ந்தது கனேல.
$கந்த.05954.4
மின்னல் பட்டன முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) இருள் பட்டன விசும்பில் $கந்த.05955.1
துன்னல் பட்டன கா( இருள் பட்டன துன்னா( $கந்த.05955.2
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) பட்டிடு ெமய் இருள் பட்டன ெவrமுன் $கந்த.05955.3
பன்னல் பட்டன ேநமி சூழ் தனி இருள் படலம். $கந்த.05955.4
எr நடுங்கியது அனிலமும் நடுங்கியது எண்பால் $கந்த.05956.1
கr நடுங்கிய அளக்கரு நடுங்கிய கனக $கந்த.05956.2
கிr நடுங்கியது அரவினம் நடுங்கிய கிள( ேத( $கந்த.05956.3
அr நடுங்கியது இந்துவும் நடுங்கியது அம்மா. $கந்த.05956.4
அங்கி தன்பைட கூற்றுவன்_ெப.(கூற்றுவன்_ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பைட
அனிலன் $கந்த.05957.1
துங்க ெவம்பைட அளக்க( ேகான் தன்பைட ேசாமன் $கந்த.05957.2
ெசங்ைக ெவம்பைட மகபதி ெபரும் பைட திருமால் $கந்த.05957.3
பங்கயன் பைட யாைவயும் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உடன் படர. $கந்த.05957.4
அடிகள் விட்டிடும் ேவற்பைட எனப்படும் அலr $கந்த.05958.1
கடிது ேசறலும் வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) வதனமாம் கமலம் $கந்த.05958.2

ெநடிது மாமகிழ்வு எய்திேய மல(ந்தன ெநறி தC( $கந்த.05958.3
ெகாடிய தானவ( முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) எனும் கருவிளம் குவிய. $கந்த.05958.4
இrந்த தானவ( நாைளயாம் இறத்தும் என்று இருக்ைக $கந்த.05959.1
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மாதைர முயங்கின(
கங்குலும் புலர $கந்த.05959.2
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) வந்தது என்று ஏங்க மின்னாைரப் $கந்த.05959.3
ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.)
யாவரும் சிறந்தன( ெபrதும். $கந்த.05959.4
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திறத்தினால் அயில் பைட முப்புரத்து இைறவன்
$கந்த.05960.1
உய்த்த தC நைக ேபாலேவ வல்
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடி $கந்த.05960.2
முத்திறத்து இரு ேநமியும் பின் பட முந்திச் $கந்த.05960.3
சுத்த நC(க்கடல் புகுந்தது விண்_ெப.(விண்_ெப.) உேளா( துதிப்ப. $கந்த.05960.4
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவற்பைட ஆயிைட புகுதலும்
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05961.1
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) மாயவள் பைடக்கலம் ஆற்றவும்
ெவருவி $கந்த.05961.2
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) வரைர
C
நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) ெதாைலந்து ேபாய்
மறிந்து $கந்த.05961.3
ெமாய் இழந்தது தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) இழந்தது முடிந்ேத. $கந்த.05961.4

ஆய காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) எந்ைத
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பைடக்கு எதி(
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05962.1
தூய ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இைறயவன் ெவருவிேய
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05962.2
ேநய நC(ைமயான் மும்முைற
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முன்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05962.3
காயம் உற்றவும் விய(ப்பு எழ ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெமாழி கழறும்.
$கந்த.05962.4
அந்தம் இல் வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) அைடந்திடு சூரன் $கந்த.05963.1
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) மாயவள் வயப்பைட தூண்டி $கந்த.05963.2
நம்தம் வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
கண நாதைர எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.05963.3
புந்தி ேமல் மயல் புண(த்தினன் அம்மா. $கந்த.05963.4
முன்னு உண(ச்சி முடிேவா( தைம மற்று என்று $கந்த.05964.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இடத்தில் இடு தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) புrந்தான்
$கந்த.05964.2
அன்னது அத்துைணயில் அப்பணி ஆற்றி $கந்த.05964.3
என் இடத்தினில் இருந்து உளது அன்ேற. $கந்த.05964.4
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாைய பைட எம் ெபருமான்
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.05965.1
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) ேபால் இவண் வழிப் படல்
காணூஉ_வி.எச்.(காண்_வி.+ண_இ.க.+_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05965.2

அரந்ைத எய்தி அடல் வரைர
C
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.05965.3
முrந்து வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
இவண் முடிந்தது
மன்ேனா. $கந்த.05965.4
ெதாைடயல் வாைக புைன சூரருள் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கந்த.05966.1
விட வரும் பைடயின் ெவவ்வலி சிந்தி $கந்த.05966.2
அடவும் வன்ைமயில்_ெப.(வன்ைமயில்_ெப.) அனங்க அவராேல $கந்த.05966.3
இட( படும் சிறியன் என் ெசய்வன் அம்மா. $கந்த.05966.4
ெவந்திறல் பைகஞ( ேமல் அம( ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கந்த.05967.1
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரரும்
C
மறிந்து
உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) அற்றா( $கந்த.05967.2
எந்த ேவைல எழுவா( இவ( என்ேற $கந்த.05967.3
புந்தி ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ெகாடு
புலம்பினன்_வி.மு.(புலம்பு_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) யானும். $கந்த.05967.4
முறுவலால் புரம் முடித்தவன்
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.05968.1
அறு முேகசன் அசுரத் ெதாைக எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.05968.2
இைறயின் மாற்றும் அம( எண்ணியது ஆடல் $கந்த.05968.3
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) அது என்று நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) சிந்தைன
ெசய்ேதன். $கந்த.05968.4
வள்ளல் ஆயிைட வதிந்து_வி.எச்.(வதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கணத்தின்
$கந்த.05969.1

ெவள்ளேமாடு விடுவர(கள்
C
தம்ைம $கந்த.05969.2
நள்ளல் ஆன் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) நலிந்திடல் அன்னாற்கு $கந்த.05969.3
உள்ளமாம் ெகால் என உன்னி அய(ந்ேதன். $கந்த.05969.4
ஆதி ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) அசுரத் ெதாைக தன்ைனக் $கந்த.05970.1
காதின் உய்குவன் எனக் கருது உற்ற $கந்த.05970.2
ேபைதேயன் புr பிைழப்பு இவண் உண்ேடா $கந்த.05970.3
ஏதும் இல்ைல முனிேயல் எைன என்றான். $கந்த.05970.4
வாழு ேநமி இைற மற்று இது கூறித் $கந்த.05971.1
தாழும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) தளேரல் இனி என்னா $கந்த.05971.2
ஊழியின் முதல்வன் உய்த்திடும் ஒள்ேவல் $கந்த.05971.3
ஆழு நCரைர அைடந்தது நண்ணி. $கந்த.05971.4
அைடதருகின்ற முன்ன( அவருண( உண்ட மாயப் $கந்த.05972.1
பைடயது நCங்கிற்று ஆகப் பைத பைதத்து உயி(த்து ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.)
$கந்த.05972.2
மடிதுயில் அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதால்ைல
வால் அறி ஒருங்கு கூடக் $கந்த.05972.3
கடிதினில் எழுந்தா( அங்கண் உதித்திடு கதி(கள் என்ன. $கந்த.05972.4
புைழ உறும் எயிற்றுப் பாந்தள் ெபாள் எனச் ெசயி(த்துக் கான்ற $கந்த.05973.1
அழல் படுவிடமீ ச் ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அலமந்து
விய(த்து மாழ்கிக் $கந்த.05973.2
கழி துயில் அைடந்ேதா( வல்ேலான் காட்சியால் அதுமீ ண்டு ஏக $கந்த.05973.3
எழுவது ேபால அன்ேனா( யாவரும் எழுதல் உற்றா(. $கந்த.05973.4

சாரதக் கணத்து உேளாரும் தைலவரும் இலக்கத்ேதாரும் $கந்த.05974.1
யாrனும் வலிய( ஆன எண் மரும் எவ(க்கும் ேமலாம் $கந்த.05974.2
வரனும்
C
எழுந்து ேவைல மீ மிைசப்
ெபய(ந்து_வி.எச்.(ெபய(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசவ்ேவள் $கந்த.05974.3
சீரடி மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தித் ெதாழுதன(
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்பால். $கந்த.05974.4
வடின
C
அவுணன் மாைய விளிந்தன பவத்தின் ஈட்டம் $கந்த.05975.1
பாடின சுருதி முற்றும் படிமகள் உவைக பூத்தாள் $கந்த.05975.2
ஆடியது அறத்தின் ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) ஆ(த்தன
புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) யாவும் $கந்த.05975.3
நாடிய முனிவ( ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) நைறமல( மாr_ெப.(மாr.) தூ(த்தா(.
$கந்த.05975.4
அன்னது ஓ( அைமதி தன்னில் ஆறுமா முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
வள்ளல் $கந்த.05976.1
மின்னிவ( குடுமிச் ெசவ்ேவல் விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைட
வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.) காணூஉப் $கந்த.05976.2
பன்னரும் உவைக ெபாங்கப் பன்முைற
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாற்றிச் $கந்த.05976.3
ெசன்னியில்_ெப.(ெசன்னி_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ெதாழுத ைகயா( எதி( ெகாடு
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சூழ்ந்தா(. $கந்த.05976.4
சூழ்ந்திடுகின்ற காைலச் சூ(மகன் மாைய தன்னால் $கந்த.05977.1

தாழ்ந்து உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.)
அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆறும் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) புணr_ெப.(புணr_ெப.) உய்ப்ப $கந்த.05977.2
வழ்ந்ததும்
C
ஐயன் ேவலால் மீ ண்டதும் பிறவும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.05977.3
ஆழ்ந்த ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) அறிவால் ேதறி அறிஞ(க்கும் அறிஞன்
ெசால்வான். $கந்த.05977.4
அந்தம் இல் ஒளியின் சீரால் அறுமுகம் பைடத்த பண்பால் $கந்த.05978.1
எந்ைத கண் நின்றும் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இயற்ைகயால் சத்தியாம் ேப( $கந்த.05978.2
தந்திடும் பனுவல் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைமயால் தனிேவல் ெபம்மான் $கந்த.05978.3
கந்தேன என்ன நின்ைனக் கண்டுளக் கவைல நCத்ேதம். $கந்த.05978.4
நண்ணலன் பிணித்த_ெப.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாயம்
நலிந்திட யாங்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.05979.1
துண் என அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) இன்று ஆகித் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உள் பட்ேடம் $கந்த.05979.2
எண்ண_குைற.எச்.(எண்ணு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அரும் பைடகட்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இைறவ நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ேபாந்த வாற்றால்
$கந்த.05979.3
உள் நிகழ் உண(ச்சி ேதான்ற உய்ந்தனம் உயிரும் ெபற்ேறம். $கந்த.05979.4
குன்று இைட எம்ைம வட்டிக்
C
ெகாடியவன் புண(ப்புச்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.05980.1

அன்றும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அளித்தைன அதுவும் அல்லால் $கந்த.05980.2
இன்றும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எம்ைம ஆண்டாய்
ஆதலின் யாங்கள் உய்ந்ேதம் $கந்த.05980.3
உன் தனக்கு உதவும் ைகம்மாறு உண்டு ெகால்
உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) என்றான். $கந்த.05980.4
தூயவன் இைனய மாற்றம் ெசாற்றலும் அயில் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ேகளா
$கந்த.05981.1
நCயி(கள் விளிந்த தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ேநடிேய நிமலன் என்ைன
$கந்த.05981.2
ஏயினன் அதனால் வந்ேதன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) வரும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) நாடி $கந்த.05981.3
மாயம் அது இறந்தது அங்கண் வருதி( என்று உைரத்தது அன்ேற. $கந்த.05981.4
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனத்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
நைக
ஒளி முகத்தன் ஆகிப் $கந்த.05982.1
பின் ெதாட( துைனயிேனாரும் ெபருங் கணத்தவரும் சூழச் $கந்த.05982.2
ெசன்றனன் அைனய காைலச் சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட முன் ஏகி $கந்த.05982.3
ெவன்றி ெகாள் குமரன் ெசங்ைக மீ மிைச அம(ந்தது அன்ேற. $கந்த.05982.4
முன் உறச் ெசவ்ேவல் ஏக மூஇரு முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) வள்ளல்
$கந்த.05983.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அடிக் கமலம் உன்னித் தரங்க நC( உவr ைவப்பின்
$கந்த.05983.2

மின் எனக் கடிது ேபாந்து விறன் முகு தடந்ேதாள் அண்ணல் $கந்த.05983.3
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நிைலத் திருவின் ேமவும் சூரன் மூதூைரக்
கண்டான். $கந்த.05983.4
கண்டலும் எயிற்றின் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) கல் எனக் கலிப்பக் கண்கள்
$கந்த.05984.1
மண்டு தCப்ெபாறிகள் கால வாய் புைக உமிழ நாசித் $கந்த.05984.2
துண்டம் அது உயி(ப்ப மா(பம் துண் என விய(ப்புத் ேதான்றத் $கந்த.05984.3
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெமாய்ம்பின் ேமேலான்
ெசயி(த்து இைவ புகலல் உற்றான். $கந்த.05984.4
ெவஞ்சம(க்கு ஆற்றல் இன்றி ெவருவிப் ேபாய் விண்ணின்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.05985.1
வஞ்சைன புrந்து நம்ைம_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) மாயத்தால்
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ ண்டும் $கந்த.05985.2
உஞ்சனன் இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கள்வன் உயி(
குடித்தது அன்றி ஐயன் $கந்த.05985.3
ெசஞ்சரண் அதைனக் காணச் ெசல்வது இல்ைல யாேன. $கந்த.05985.4
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) நக( அழிப்பன் இன்று நண்ணலன் மதைல ேநrன்
$கந்த.05986.1
அன்னவன் தைனயும் யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) அடுவனால்
அடுகிேலன் ஏல் $கந்த.05986.2
பின் உயி( வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) ேவண்ேடன்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) பிறந்ேதனும் அல்ேலன் $கந்த.05986.3
என் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிைலயும் யானும் எr இைடப் புகுவன் என்றான்.
$கந்த.05986.4

சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) இது முதல்வன் கூற துைணவரும் பிறரும் ேகளா $கந்த.05987.1
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அr அைனய வரC அைடயல(க் கழிந்ேதம் வாளா
$கந்த.05987.2
மீ ளுதல் பழியது ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெவன்றி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அல்லால் எந்ைத
$கந்த.05987.3
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) இைணக் காண்பது உண்ேடா சரதேம இது மற்று என்றா(.
$கந்த.05987.4
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) மனத் துணிவு நன்றால் ெநாறில் பைடக் கணத்ேதாடு
ஏகி $கந்த.05988.1
இம்ெமனச் ெசறுந( மூதூ( எrயினுக்கு உதவி ேந(ந்தா( $கந்த.05988.2
தம்ைம அட்டு அவுணன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) தன்ைனயும் தடிதும்
யாரும் $கந்த.05988.3
வம்ெமனப் புகன்றான் என்ப வாைகயம் புயத்து வள்ளல். $கந்த.05988.4
ஆrயன் தனது மாற்றம் அைனவரும் வியந்து
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.05989.1
ஓ( இைம ஒடுங்கும் முன்னம் உவrயின் நடுவண் ஆன $கந்த.05989.2
வரமா
C
மேகந்திரத்தின் ேமல் திைச வாயில் ேபாந்தான் $கந்த.05989.3
பா( இடக் கணங்கள் ஆ(த்த பரைவகள் அழிந்தேத ேபால். $கந்த.05989.4
ஆ(த்தன அவுண( ேகளா அற்புதம் நிகழ வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேபாய்ப்
$கந்த.05990.1
பா(த்தன( சிலவ( உள்ளம் பைதத்தன( சிலவ( யாக்ைக $கந்த.05990.2
ேவ(த்தன( சிலவ( ஈது ேமலவ( துழனி என்னாச் $கந்த.05990.3

சீ(த்தன( சிலவ( அம்மா ெசரு எனக் கிளரும் ேதாளா(. $கந்த.05990.4
ேவழத்தின் ெதாைக ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பr ெவய்ேயா( $கந்த.05991.1
ஆழித் ேத(கள் அளக்கrன் ஈண்ட $கந்த.05991.2
ஊழித் தCச் ெசறி உற்றனேவ ேபால் $கந்த.05991.3
பாழித் தCபிைக பற்பல மல்க. $கந்த.05991.4
கரங்கள்_ெப.(கரங்கள்_ெப.) பன்னிரண்டு
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எதி(க்கின் நம்தம் $கந்த.05992.1
வரங்களும் பைடகள் யாவும் மாையயும் திறலும் சீரும் $கந்த.05992.2
உரங்களும் திருவும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஊழி நாயகன் முன் உற்ற
$கந்த.05992.3
புரங்களும் அவுணரும் ேபால் பூழி பட்டு அழிந்திடாேவா. $கந்த.05992.4
அரணம் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஆைண
கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.05993.1
முரணும் கூற்றுவன்_ெப.(கூற்றுவன்_ெப.) முத்தைல ேவலும் $கந்த.05993.2
வருணன் பாசமும் வன்ைமயின் வாங்கி $கந்த.05993.3
விரணம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வியன் சிைற
ெசய்ேதான். $கந்த.05993.4
விண்ணில் தCச் சுட( ேபால் மிளி( ெமய்யான் $கந்த.05994.1
வண்ணப் பல் ெபாறி மாமுகம் உள்ளான் $கந்த.05994.2
அண்ணல் சீயவ( இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தவிசின் கண் $கந்த.05994.3

நண் உற்றான் அடல் நஞ்சினும் ெவய்ேயான். $கந்த.05994.4
ேசணா( மாமுகில் ெசல்ெலாடு சிந்த $கந்த.05995.1
மாணா( பூத வயப் பைட ஆ(த்ேத $கந்த.05995.2
ஏணா( வரெராடு
C
எய்திய தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $கந்த.05995.3
காணா நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கனன்று எழ உற்றான்.
$கந்த.05995.4
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) கண் நின்றிடு தாைனகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.05996.1
முன் கண் ெசன்றிட ெமாய்ம்புடன் ஏகிப் $கந்த.05996.2
புன் கண் தCயவன் ஏற்று எதி( புக்கான் $கந்த.05996.3
வன் கண் பூத(கள் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மைலந்தா(.
$கந்த.05996.4
வில் உண் வாளிகள் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) மழு ேநமி $கந்த.05997.1
அல் உண் ெமய் அவுணப் பைட தூ(த்த $கந்த.05997.2
கல்லும் மாமரமும் கைத யாவும் $கந்த.05997.3
ெசல் என்று உய்த்தன( சீ( ெகழுபூத(. $கந்த.05997.4
முட்டா ெவஞ்சினம் மூண்டிட இன்ேனா( $கந்த.05998.1
கிட்டா நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கிள(ந்து_வி.எச்.(கிள(_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம( ஆற்றப் $கந்த.05998.2
பட்டா( தானவ( பாrட( பல்ேலா(_ெப.(பல்ேலா(_ெப.) $கந்த.05998.3
ெநட்டாறு ஒத்து நிமி(ந்தது ேசாr. $கந்த.05998.4
கண்டா( அன்னது காவல(_ெப.(காவல்_ெப.+அ(_பட(.பன்.) சீற்றம் $கந்த.05999.1

ெகாண்டா( தாம் எதி( ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அம( ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.05999.2
அண்டா( நின்றில( ஆவி யுலந்ேத $கந்த.05999.3
விண்டா( ஓ( சில( மீ ண்டும் ெதாைலந்தா(. $கந்த.05999.4
இடித்தா( ேதrைன எற்றின( மாைவ $கந்த.06000.1
அடித்தா( தந்திகள் ஆனைவ சிந்த $கந்த.06000.2
முடித்தா( ஒன்னல( மூைளயின் நின்ேற $கந்த.06000.3
நடித்தா( பூத(கள் நாரத( பாட. $கந்த.06000.4
முன் சூழ் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) முடிந்தது கண்டான் $கந்த.06001.1
மன் சூழ் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) புலி_ெப.(புலி_ெப.) மாமுக
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
$கந்த.06001.2
என் சூழ்வு இங்கு இனி என்று நிைனந்ேதா( $கந்த.06001.3
ெகான்_ெப.(ெகான்_ெப.) சூலப் பைட
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நடந்தான். $கந்த.06001.4
நடக்கின்றாைன நலிந்து கணத்தில் $கந்த.06002.1
அடக்கின்றாம் என ஆ(த்து எதி( நண்ணிக் $கந்த.06002.2
கடக் குன்றங்கள் கணிப்பில ைவகும் $கந்த.06002.3
தடக் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) பல சாரத( உய்த்தா(. $கந்த.06002.4
சாலம் ெகாண்டிடும் சாரத( உய்த்த $கந்த.06003.1
நCலம்_ெப.(நCலம்_ெப.) ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கிr யாவும் $கந்த.06003.2

சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பஃறுண்டம் அது ஆக்கி $கந்த.06003.3
ஆலம் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அளக்கrன்
ஆ(த்தான். $கந்த.06003.4
அந் ேந( ெகாண்டவன் ஆற்றைல
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06004.1
என்ேன நிற்பதி யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) இவண் என்னா $கந்த.06004.2
முன்ேன நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முரண் ெகழு சிங்கன்
$கந்த.06004.3
மின்ேன என்ன விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி(
ெசன்றான். $கந்த.06004.4
வய மிகு பூதrன் மடங்கல் ேபrேனான் $கந்த.06005.1
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) உமிழ் முத்தைல ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ஒன்று
ஏந்திேய $கந்த.06005.2
குய வr முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) உைடக் ெகாடியன்_ெப.(ெகாடியன்_ெப.) முன்பு
ேபாய்ப் $கந்த.06005.3
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) இனம் இrந்திடத் ெதழித்துப் ெபாங்கினான். $கந்த.06005.4
அத்துைண ேவைலயில் அவுண( காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) $கந்த.06006.1
முத்தைல ேவலினான் முந்து சிங்கன் ேமல் $கந்த.06006.2
குத்தினன் அைனயனும் ெகாடியன்_ெப.(ெகாடியன்_ெப.) மா(பு_ெப.(மா(பு_ெப.)
இைடக் $கந்த.06006.3
ைகத்தலம் இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) கழுமுள் ஓச்சினான். $கந்த.06006.4
ெசறித்திடு சூல ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெசருவின் ேமலவ( $கந்த.06007.1

புறத்தினில் ேபாயின ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசம்புனல் $கந்த.06007.2
ெநறித்தரு பகலவன் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குன்றினும் $கந்த.06007.3
எறித்தரும் இளங்கதி( என்னச் ெசன்றேத. $கந்த.06007.4
ஆங்கு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) முைற முைற அயில் ெகாள் சூல
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $கந்த.06008.1
வாங்கின( இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெதாறும் மற்றும் ஓச்சுவ( $கந்த.06008.2
ஈங்கு இது ேபால நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இகலிப் ேபா(
ெசய்தா( $கந்த.06008.3
நCங்கு_ஏவ.(நCங்கு_வி.) அரும் தைள படு ெநறிய( என்னேவ. $கந்த.06008.4
அற்றது காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அைனய( ைகத்தலம்
$கந்த.06009.1
பற்றிய முத்தைலப் பைடகள் ஆனைவ $கந்த.06009.2
இற்றன ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.)
இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) வழ்தலும்
C
$கந்த.06009.3
மற்ெறாழில் புrந்தன( நிக( இல் வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) ஆ(. $கந்த.06009.4
புலி_ெப.(புலி_ெப.) முகன் அவ்வழிப் புrந்து மற்ெறாழில் $கந்த.06010.1
வலியிைன இழந்தனன் ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.)
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.06010.2
தலம் மிைச வழ்தலும்
C
தனது ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெகாேட $கந்த.06010.3
உலம் உறழ் ேதாளினன் உைதத்து உருட்டினான். $கந்த.06010.4
ஒலி கழல் ேமலவன் உைதத்த வன்ைமயால் $கந்த.06011.1

அலமரு தCயவன் ஆவி நCங்கினான் $கந்த.06011.2
மல( மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) தூவின( வான்_ெப.(வான்_ெப.) உேளா( அr
$கந்த.06011.3
புலி_ெப.(புலி_ெப.) தைன ெவல்வது புதுைமப் பாலேதா. $கந்த.06011.4
சூ( ெகாளும் முத்தைலச் சூல ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெகாடு $கந்த.06012.1
ேந( ெகாளும் புலிமுகன் இறந்த_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
நC(ைமகண்டு $கந்த.06012.2
ஆ( கலியாம் எனப் பூத( ஆ(த்தன( $கந்த.06012.3
வா( கழல் வரனும்
C
மகிழ்ந்து ேநாக்கினான். $கந்த.06012.4
கழிந்தன தாைனகள் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) வரனும்
C
$கந்த.06013.1
அழிந்தனன் ேமல் திைச அரணம் வட்டிேய
C
$கந்த.06013.2
ெசழும் திரு நக( இைடச் ேசறும் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) என $கந்த.06013.3
ெமாழிந்தன( பூத(கள் முரணின் முந்தினா(. $கந்த.06013.4
முந்திய பூத(கள் முனிந்து ேமல் திைச $கந்த.06014.1
உந்திய புrைசைய ஒல்ைலச் ேச( உறாத் $கந்த.06014.2
தம் தமது அடிகளால் தள்ளிப் ெபாள் எனச் $கந்த.06014.3
சிந்தின( பறித்தன(_வி.மு.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ(_பட(.பன்.)
சிகr தன்ைனயும். $கந்த.06014.4
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) படு சிகrையப் பறித்துப் பூத(கள் $கந்த.06015.1
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) படு மேகந்திர நகருள் வசிேய
C
$கந்த.06015.2
உலம்பின( அவுண(கள் உைலந்து சிந்தினா( $கந்த.06015.3
கலம் பகி(வு உற்றிடக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உற்றா(கள் ேபால். $கந்த.06015.4

முகுந்தைன ெவன்றிடும் முரண் ெகாள் பூத(கள் $கந்த.06016.1
புகுந்தன( மேகந்திர புரத்து ெஞள்ளலில் $கந்த.06016.2
ெதாகும் ெதாகும் அவுணைரத் ெதாைலத்துச் ெசன்றன( $கந்த.06016.3
தகும் தகும் இவ(க்கு என அமர( சாற்றேவ. $கந்த.06016.4
நCக்கம் இல் மாளிைக நிைரகள் யாைவயும் $கந்த.06017.1
ேமக்கு உய( பூத(கள் விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம்
பதத் $கந்த.06017.2
தாக்கினில் அழித்தன( தவத்தின் ேமலவ( $கந்த.06017.3
வாக்கினில் அகற்றிய வண்ணேம_ெப.(வண்ணம்_ெப.+ஏ_சாr.) என. $கந்த.06017.4
ஆ(த்திடும் கr பr அவுண( ஆயிேனா( $கந்த.06018.1
ேத(த் ெதாைக மாளிைக சிகரம்_ெப.(சிகரம்_ெப.) மாய்ந்திடக் $கந்த.06018.2
கூ(த்திடும் ெநடுங்கைண ேகாடி ேகாடிகள் $கந்த.06018.3
தூ(த்தன( ெசன்றன( துைணவ( ஆயிேனா(. $கந்த.06018.4
அன்னது ஓ( அைமதியின் ஆடல் ெமாய்ம்பினான் $கந்த.06019.1
வன்னியின் பைடெயாடு மருத்தின் மாப்பைட $கந்த.06019.2
ெபான் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சிைல தனில் பூட்டி நCவி( ேபாய் $கந்த.06019.3
இந்நக( அழித்தி( என்று இைமப்பில் ஏவினான். $கந்த.06019.4
ஏவிய அப்பைட இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) ஒன்றிேய $கந்த.06020.1
மூவுலகு இறுதியின் முடிக்கும் தம் உரு $கந்த.06020.2
ேமவின நக( எலாம் விரவிச் சூழ்ந்தன $கந்த.06020.3
தC விழி அவுணரும் இrந்து சிந்தேவ. $கந்த.06020.4

ஒட்டல( நைம இனி உருத்துச் ெசய்வது என் $கந்த.06021.1
விட்டனன்_வி.மு.(விடு_வி.+ட்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பத(.ஒரு.) இங்கு
உளன் ெவருவேலம் எனா $கந்த.06021.2
ெநட்டு அழல் ெகாளுவிேய நிலவி மாநக( $கந்த.06021.3
சுட்டன உடுநிைர ெபாrயில் துள்ளேவ. $கந்த.06021.4
எrந்தன சில்லிைட இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பூழியாய்
$கந்த.06022.1
விrந்தன சில்லிைட ெவடித்த சில்லிைட $கந்த.06022.2
கrந்தன சில்லிைட கனலி சூழ்தலால் $கந்த.06022.3
ெபாrந்தன சில்லிைட புைகந்த சில்லிைட. $கந்த.06022.4
எப்_சுட்.(எ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புவனங்களும் இைறஞ்சு சூ( நக( $கந்த.06023.1
ெவப்புறு கனல் ெகாள விளிந்து ேபாயதால் $கந்த.06023.2
அப்புறழ் ெசஞ்சைட அமலன் மூரலால் $கந்த.06023.3
முப்புரம் ஆனைவ முடிந்தேத என. $கந்த.06023.4
இன்னணம் இந்நக( எr மிைசந்துழி $கந்த.06024.1
அன்னைவ ஒற்ற(கள் அறிந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வல்ைல ேபாய்ப் $கந்த.06024.2
ெபான்னிவ( கடிநக( புகுந்து வாய் ெவrஇ $கந்த.06024.3
மன்னவ( மன்னைன வணங்கிக் கூறுவா(. $கந்த.06024.4
காய் கதி( அண்ணைலக் கனன்ற நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
$கந்த.06025.1

மாய ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைடயினால் மைலந்து உளா( தைமத்
$கந்த.06025.2
தூயது ஒ( புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) துன்ன உய்த்தனன்
$கந்த.06025.3
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அது ெதrந்தைன நிகழ்ந்த ேகட்டி ேமல். $கந்த.06025.4
அங்கு இைவ நாரதன் அைறயக் கந்தேவள் $கந்த.06026.1
ெசங்ைகயில் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட ெசலுத்த அன்னது $கந்த.06026.2
ெபாங்கு உறு ெதண்புனல் புணr_ெப.(புணr_ெப.) ேசறலும் $கந்த.06026.3
மங்கியது ஓடிய மாைய தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பைட. $கந்த.06026.4
வஞ்சனி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பைட மாண்டு ேபாந்துழித் $கந்த.06027.1
துஞ்சுதல் ஒழிந்தன( ெதான்ைம ேபாலேவ $கந்த.06027.2
ெநஞ்சினில் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) எலாம் நிகழ யாவரும் $கந்த.06027.3
உஞ்சன( எழுந்தன( உம்ப( ஆ(த்திட. $கந்த.06027.4
மாற்படு புந்தி தC( மறவ(_ெப.(மறவ(_ெப.) தாம் உறு $கந்த.06028.1
பாற்பட வருவது பா(த்துக் ைக ெதாழு $கந்த.06028.2
ேதற்பு ஒடு பணிதலும் யாவரும் வம் எனா $கந்த.06028.3
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட முன் உற
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ ண்டேத. $கந்த.06028.4
ேமல் நிகழ் ெநறி ெகாடு மீ ண்ட_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசய்யேவல் $கந்த.06029.1
ஆனது குமர ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) அங்ைக ேபாந்ததால் $கந்த.06029.2

ஊனம் இல் மாற்றல( ஒல்ைல வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) $கந்த.06029.3
மாநக( ேமற்றிைச வாயில் நண்ணினா(. $கந்த.06029.4
ேமல் திைச வாய்தலில் வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
ேசறலும் $கந்த.06030.1
ஏற்றனன் தாைனேயாடு இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) $கந்த.06030.2
ஆற்றினன் சிறிது அம( அவனது ஆவிைய $கந்த.06030.3
மாற்றின( அனிகமும் மாண்டு ேபாயேத. $கந்த.06030.4
குடதிைச எயிலிைனக் ெகாடிய பூத(கள் $கந்த.06031.1
அடி ெகாடு தள்ளின( ஆண்டு நின்றிடும் $கந்த.06031.2
படி அறு சிகrையப் பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாநக(
$கந்த.06031.3
நடு உற வசின(
C
நம(கள் மாயேவ. $கந்த.06031.4
ேசா(வு அறு பூதரும் துைணவ( ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.06032.1
வரரும்
C
தைலவனாம் வரC வாகுவும் $கந்த.06032.2
சீrய நக( இைடச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமல்
திைச $கந்த.06032.3
ஆ( அழல் ெகாளுவி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழித்தல்
ேமயினா(. $கந்த.06032.4
அண்டல( வன்ைமயால் அயுத ேயாசைன $கந்த.06033.1
உண்டது ெகாழும் கனல் உண்ட எல்ைலயும் $கந்த.06033.2
கண்டனம் இதைன நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) கருத்தில் ஐயமாக் $கந்த.06033.3

ெகாண்டிடல் மன்ன என்று ஒற்ற( கூறினா(. $கந்த.06033.4
ஒற்ற( இவ்வைக உைரத்தலும் அவுண( ேகான் உளத்தில் $கந்த.06034.1
ெசற்றம் மிக்கன ெநறித்தன உேராமங்கள் சிலி(த்த $கந்த.06034.2
ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) ெசன்றன புருவங்கள் மணி_ெப.(மணி_ெப.) முடி
நிமி(ந்த_ெப.எச்.(நிமி(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06034.3
கற்ைற ெவங்கனல் கான்றன சுழன்றன கண்கள். $கந்த.06034.4
கறங்கு சிந்தைனச் சூரன் இத்தன்ைமயில் கனன்று $கந்த.06035.1
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) ெகாள் சாரண( தங்கைள
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நC( வான்_ெப.(வான்_ெப.)
ேபாய்ப் $கந்த.06035.2
பிறங்கும் ஊழியில் உலகு எலாம் அழித்திடப் ெபய(வான் $கந்த.06035.3
உறங்கு மாமுகில் யாைவயும் தருதி( என்று உைரத்தான். $கந்த.06035.4
அயலின் நிற்புறு தூதுவ( வினவிேய ஐய $கந்த.06036.1
இயலும் இப்பணி எனத் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உம்பrன் ஏகிப் $கந்த.06036.2
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) இனத்திைனக் கண்டு தம் பாணியால் புைடத்துத்
$கந்த.06036.3
துயில் எழுப்பிேய விளித்தனன் இைற எனச் ெசாற்றா(. $கந்த.06036.4
எழுவைகப் படு முகில்களும் வினவிேய ஏகி $கந்த.06037.1
விழுமிது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மேகந்திரத்து
இைறவன் முன் ேமவித் $கந்த.06037.2
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிற்றலும் இத்திரு
நகrைனத் ெதாைலக்கும் $கந்த.06037.3

அழலிைனத் தணிவித்திடுவ(C என அைறந்தான். $கந்த.06037.4
அைறயும் எல்ைலயில் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என எழிலிகள்
அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06038.1
ெசறி தரும் புைக உருக்ெகாடு விண்மிைசச்
ெசன்ேறா(_வி.அ.ெப.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஓ(_பட(.பன்.) $கந்த.06038.2
இைறயில் எங்ஙணும்
பரந்தன_வி.மு.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.) மாவலி இைட
ேபாய்க் $கந்த.06038.3
குறிய மாயவன் ெநடிய ேப( உருவு ெகாண்டது ேபால். $கந்த.06038.4
கரு முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) கணம் முைற முைற மின்னின ககனத்து
$கந்த.06039.1
உரும் இடிக்குலம் ஓ( ஆயிரங் ேகாடிைய உகுத்த $கந்த.06039.2
பரும் உடிக்குலக் கிrெயாடு ேமருவும் பகி(ந்த $கந்த.06039.3
திரு முடித்தைல துளக்கிேய ெவருவினன் ேசடன். $கந்த.06039.4
விண்டுலா மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) கடிநக( தன்ைன ெவங்கனலி $கந்த.06040.1
உண்டு உலாவுறு தன்ைமயும் அவுண( தம் முைலவும் $கந்த.06040.2
கண்டியாம் இது ெதாைலந்திடின் ஈண்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கணத்தில்
$கந்த.06040.3
அண்ட( நாயகன் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) எைம
அடுமால். $கந்த.06040.4
நCட்டம் மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) இத்திரு நக( புகுந்து நCறு ஆக்கி $கந்த.06041.1
வாட்டும் ெவந்திறல் எrயிைன அகற்றிலம் வறிது $கந்த.06041.2
மீ ட்டும் ஏகுதும் என்றிடின் அவுண( ேகான் ெவகுண்டு $கந்த.06041.3

பூட்டும் வன் தைள ெசய்வது என் என்றன புயல்கள். $கந்த.06041.4
ெதால்ைல மாமுகில் இவ்வைக உன்னிேய சூரன் $கந்த.06042.1
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல்பகல் இட்டிடும் உவளகத்து எய்தி $கந்த.06042.2
அல்லல் உற்றிடு கின்றதின் ஆடலம் புயத்ேதான் $கந்த.06042.3
ெகால்ல நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) உயி( வடினும்
C
இனிது எனக் குறித்த.
$கந்த.06042.4
புந்தி ேமல் இைவ துணிவு என நாடிேய புயல்கள் $கந்த.06043.1
சிந்து துள்ளி ஒன்று இபத்துைண அளைவயில்
ெசறிய_ெப.எச்.(ெசறி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06043.2
முந்திேயா( இைற ெபாழிந்தன ெபாழிதலும்
முடிந்த_ெப.எச்.(முடி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06043.3
அந்த மாநக( ேமல்திைச ெபாடித்திடும் அழேல. $கந்த.06043.4
ஆய தன்ைமைய ேநாக்கினான் ஆறு இரு தடந்ேதாள் $கந்த.06044.1
நாயகன் பைடக்கு இைறயவன் அழல் எழ நைகத்துத் $கந்த.06044.2
தCயின் ஆற்றைல அழித்தன ேமகேமா ெசறுந( $கந்த.06044.3
மாயேம ெகாேலா என்று ேத( வுற்றனன் மனத்தில். $கந்த.06044.4
ேதருகின்று உழி நாரதன் விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைடச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06045.1
வரC ேகள் இைவ ஊழிநாள் முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) இனம்
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) $கந்த.06045.2
சூரன் ஆைணயால் வந்தன வடைவயம் ெதால்ேலான் $கந்த.06045.3

மூr ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைட ெதாடுத்தியால்
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என ெமாழிந்தான்.
$கந்த.06045.4
விண்ணில் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைவ நாரதன்
உைரத்தனன் மீ ட்டும் $கந்த.06046.1
துண் எனச் ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வினவிேய வாைகயம்
துைணத்ேதாள் $கந்த.06046.2
அண்ணல் ஊழிநாள் அனல் பைட தூண்டினன் அது ேபாய்க் $கந்த.06046.3
கண் அகல் முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) இனத்திைனச் சூழ்ந்தது கணத்தில்.
$கந்த.06046.4
சூழல் ேபாகிய எழிலிகள் யாைவயும்
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06047.1
ஊழி மாப் பைட அவற்றிைடப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) எலாம் உண்டு $கந்த.06047.2
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ெமாய்ம்பைன அைடந்தது
மற்று அது காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கந்த.06047.3
ஆழி மால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெதாைக என வழ்ந்தன
C
அைவேய. $கந்த.06047.4
மறிந்த எல்ைலயில் ஆறு மாமுகம் உைட வள்ளல் $கந்த.06048.1
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆறு எழுத்து உண்ைமைய
விதிமுைற ெசப்ப $கந்த.06048.2
இறந்த_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
மிடல் வருதலும் உய்ந்து உடன் எழுந்து $கந்த.06048.3
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) தரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அதன் இைட ஓடின புயல்கள்.
$கந்த.06048.4

விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகாண்டல்கள் இrதலும்
பா( இட ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $கந்த.06049.1
எழுந்து துள்ளிேய ஆ(த்தன மல( மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) இைமேயா( $கந்த.06049.2
ெபாழிந்து_வி.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
இைட ஆடின( இைவ கண்டு ெபாறாமல் $கந்த.06049.3
உழுந்து கண்ணடி ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
முன் ேபாயின(_வி.மு.(ேபா_வி.+இன்_இ.கா.+அ(_பட(.பன்.) ஒற்ற(. $கந்த.06049.4
ெகாற்றைவ ஆடுறு ேகாநக(
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06050.1
அற்றம் இல் மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) அடித்துைண மீ து $கந்த.06050.2
தற்று உறு பூமுடி தாழ இைறஞ்சி $கந்த.06050.3
மற்று இது ேகண்மிய என்று வகுப்பா(. $கந்த.06050.4
ஊழி புகுந்துழி உற்றிடு ெகாண்மூ $கந்த.06051.1
ஏழும் விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ஏவலின் விண்_ெப.(விண்_ெப.) ேபாய் $கந்த.06051.2
வழ்
C புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சிந்துபு ேமல் திைச தன்னில் $கந்த.06051.3
சூழ் உறும் அங்கியிைனத் ெதாைல வித்த. $கந்த.06051.4
மாற்றல( தூதுவன் மற்று அது காணூஉ_வி.எச்.(காண்_வி.+ண_இ.க.+_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.06052.1
வற்று
C
உறு தCப்பைட ஏழ் முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) மீ து $கந்த.06052.2
மாற்றலின் விட்டிட அன்னைவ
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
$கந்த.06052.3
ேமல் திைச வாய்தலில் ேவைல புகுந்த. $கந்த.06052.4

வன்னி ெசறிந்தன மாய்ந்தன என்ேற $கந்த.06053.1
உன்னைல பூத( ஒழிந்திடும் வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
$கந்த.06053.2
அன்னதன் எண்ைமயின் ஆடுறு கின்றா( $கந்த.06053.3
இந்நக( என்றலும் ஏந்தல் முனிந்தான். $கந்த.06053.4
மயி(ப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ெபாடித்திட வைர ெகாள் மா(பகம் $கந்த.06054.1
விய(ப்புற எrதழல் விழிகள் சிந்திட $கந்த.06054.2
உயி(ப்பு இைட புைக வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) உருமுக் கான்று
எனச் $கந்த.06054.3
ெசயி(த்திடும் மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) இதைனச் ெசப்பினான்.
$கந்த.06054.4
ேபாrைன இைழத்து ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பூத( தங்கைள $கந்த.06055.1
வர(கள்
C
ெதாைகயிைன வட்டிப்
C
பின் உறச் $கந்த.06055.2
சா( உறு சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) தன்ைன
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவண் $கந்த.06055.3
ேசருதும் ெகாண(தி( நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ேதைர என்றனன். $கந்த.06055.4
ஒற்றைர ேநாக்கிேய உண(வின் மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) $கந்த.06056.1
ெசாற்றது ேகட்டலும் துளங்கி ஏங்கினான் $கந்த.06056.2
மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அளித்திடும் மதைல மாr_ெப.(மாr.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கந்த.06056.3
புற்று உைற அரவு எனப் புழுங்கும் ெநஞ்சினான். $கந்த.06056.4
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) மைற
உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆன்ற ேகள்வியான்
$கந்த.06057.1

தூய நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறத்ெதாடு முைறயும் தூக்கிேனான் $கந்த.06057.2
மாயமும் வஞ்சமும் மரபில் கற்றனன் $கந்த.06057.3
தCயது ஓ( அவுணருள் திறலும்
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளான். $கந்த.06057.4
தரணியின் கீ ழ் உைற அரக்க( தங்கள் ேமல் $கந்த.06058.1
விரணம் அது ஆகி முன் ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மீ ண்டனன் $கந்த.06058.2
முரண் உறு ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ஓ( மூன்று
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளான் $கந்த.06058.3
இரணியன் என்பது ஓ( இயற்ைகப் ேபrனான். $கந்த.06058.4
இருந்தனன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புைட எழுந்து தாைத
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.06059.1
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) அடி இைணயிைனச் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.)
ேச(த்திடாப் $கந்த.06059.2
ெபாருந்துவது ஒன்று உள புகல்வன் ேகள் எனாப் $கந்த.06059.3
பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைனயன பக(தல்
ேமயினான். $கந்த.06059.4
ேதவைர நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) சிைற
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ைமயால் $கந்த.06060.1
ஆவது பாவேம ஆக்கம் ேவறில்ைல $கந்த.06060.2
யாைவயும் உண(ந்திடும் இைறவ திண்ணேம $கந்த.06060.3
ேபாவது நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) உயி( திருவும் ெபான்றும் ஆல். $கந்த.06060.4

சூ( உைடக் கானகம்_ெப.(கானகம்_ெப.) ேதாற்றும் புன்ைம ேபாய்ப் $கந்த.06061.1
பா( இைடப் புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) ஓ( பலவும் ேபாற்றிேய $கந்த.06061.2
சீ( உைடத்து ஆகி இத்திருவின் ைவகுதல் $கந்த.06061.3
ஆ( இைடப் ெபற்றைன அதைனத் ேத(தி நC. $கந்த.06061.4
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) முன் ெவன்றதும் மல( அயன் தைன $கந்த.06062.1
ஏல் உறு முனிவைர ஏவல் ெகாண்டதும் $கந்த.06062.2
ேமல் உய( அமரைர விழுமம் ெசய்ததும் $கந்த.06062.3
ஆல் அம( கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஆற்றலால்
அன்ேறா. $கந்த.06062.4
அr ெபார வருவேனல் அமர( ேகாெனாடும் $கந்த.06063.1
பிரமன் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏற்கு ேமல் பிற(கள்
ேந(வேரல் $கந்த.06063.2
ெபாருவதும் ெவல்வதும் புறத்ைதக் கண்டு பின் $கந்த.06063.3
வருவதும் எளிதேரா கடனும் மற்று அேத. $கந்த.06063.4
ேநாற்றிடு தவத்திைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
எண் இலாப் $கந்த.06064.1
ேபற்றிைன உதவிய பிரான் ஒ( தCைமயான் $கந்த.06064.2
மாற்றிட உன்னுேமல் வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மாறு ஒrஇப் $கந்த.06064.3
ேபாற்றுதல் அன்றிேய ெபாரவும் ெசய்யுேமா. $கந்த.06064.4
ஒன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) தைன உதவிேனா(
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) $கந்த.06065.1

கன்றிட ஒருவிைனக் கருதிச் ெசய்வேரல் $கந்த.06065.2
புன் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) அவ(க்கு முன் புrந்த நன்றிேய $கந்த.06065.3
ெகான்றிடும் அல்லது கூற்றும் ேவண்டுேமா. $கந்த.06065.4
கந்தைன அருள் புr கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ஆைணையச் $கந்த.06066.1
சிந்ைதயின் மாறு ெகாள் சிறிய( யாவரும் $கந்த.06066.2
அந்தம் அைடந்தன( அன்றி வன்ைமயால் $கந்த.06066.3
உய்ந்தன( இவ( என உைரக்க வல்லேமா. $கந்த.06066.4
கட்டு ெசஞ் சைடமுடிக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) காமைனப் $கந்த.06067.1
பட்டிட விழித்ததும் பண்டு மூஎயில் $கந்த.06067.2
சுட்டதும் அந்தகன் சுழலச் சூலேமல் $கந்த.06067.3
இட்டதும் ேகட்டிைல ேபாலும் எந்ைத நC. $கந்த.06067.4
காலைன உைதத்ததும் கங்ைக என்பவன் $கந்த.06068.1
ேமல் வரும் அகந்ைதைய வட்டிக்
C
ெகாண்டதும் $கந்த.06068.2
மால் அயன் அமர(கள் இrய வந்தது ஓ( $கந்த.06068.3
ஆலம் அது உண்டதும் அறிகிலாய் ெகாேலா. $கந்த.06068.4
அண்டைர ஓ( அr அைலப்ப அன்னது $கந்த.06069.1
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.)
உைடயவன் கருதி வரனால்
C
$கந்த.06069.2
தண்டம் அது இைழத்தும் தக்கன் ேவள்விைய $கந்த.06069.3
விண்டிடு வித்ததும் வினவிலாய் ெகாேலா. $கந்த.06069.4
கடி மல( ேமலவன் இகழக் கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $கந்த.06070.1

விடுகைன ஏவி அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) வள்ளுகிrன் அன்னவன்
$கந்த.06070.2
முடி கைளவித்து முகுந்தன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இைட $கந்த.06070.3
அைட தரு வித்ததும் அறிகிலாய் ெகாேலா. $கந்த.06070.4
முந்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மகபதி ெமாய்ம்ைப அட்டதும் $கந்த.06071.1
ஐந்தியல் அரக்கைர அழித்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசய்ைகயும் $கந்த.06071.2
தந்திைய உழுைவைய உrத்த தன்ைமயும் $கந்த.06071.3
எந்ைத நிற் குணத்தின( இல்ைல ேபாலும் ஆல். $கந்த.06071.4
ஏமுற உலகு அடும் ஏனக் ெகாம்பிைன $கந்த.06072.1
ஆைமயின் ஓட்டிைன அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைமயும் $கந்த.06072.2
பூ மல( மிைச அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) முதல புங்கவ( $கந்த.06072.3
மாமுடி அணிந்ததும் மதிக்கிலாய் ெகாேலா. $கந்த.06072.4
கதித்திடு முனவர( கடிய ேவள்வியில் $கந்த.06073.1
உதித்திடு முயலகன் ஓல் என்று ஆ(த்து எழப் $கந்த.06073.2
பதத்தினில் உைதத்தவன் பைத பைதத்திட $கந்த.06073.3
மிதித்தும் பிறவும் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) வினவிற்று இல்ைலேயா. $கந்த.06073.4
ஒன்னல( தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) பூண்டு உற்று உேளா( தைமத் $கந்த.06074.1
தன்னிக( இல்லவன் தண்டம்
சய்தன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.) $கந்த.06074.2

இன்னம் ஓ( ேகாடி உண்டு இருந்து யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இவண்
$கந்த.06074.3
பன்னினும் உலப்பு உறா
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பல் உகம். $கந்த.06074.4
ஆதலால் ஈசன் தன்ைன அைடந்தவ( உய்வ( அல்லாப் $கந்த.06075.1
ேபைதய( யாவேரனும் பிைழக்கல( இைனய வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.)
$கந்த.06075.2
ேவதநூல் பிறவும் கூறும் விழுப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நCயும் $கந்த.06075.3
ஏதமா ெநறியின் நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இப்ெபாருள்
உண(தி எந்தாய். $கந்த.06075.4
இன்னம் ஒன்று உைரப்பன் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) முன் இருந்தவம் இயற்ற
இந்த $கந்த.06076.1
மன்னிைல புrந்த ேமேலான் மாற்றவும் வல்லனாம் ஆல் $கந்த.06076.2
அன்னவன் குமரன் தன்ேனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஓடு_கரு.ேவ.) அம(
ெசய்வது இயல்ேபா ஐய $கந்த.06076.3
தன்னினும் உய(ந்தாேராடு ெபாருதிடல் சயம் உண்டாேமா. $கந்த.06076.4
பூதல வைரப்பும் வானும் திைசகளும் புணr_ெப.(புணr_ெப.) ைவப்பும்
$கந்த.06077.1
ேமதகு வைரயும் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ேவறுபாடு
உற்ற ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06077.2
ஈது என மாயம் ெகால் என்று எண்ணினம் அைனய எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.06077.3

ஆதி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) குமரன்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆடல் என்று உைரத்தா(
அன்ேற. $கந்த.06077.4
அண்ணலங் குமரன் ஆடல் அறிகில( மருளும் காைலக் $கந்த.06078.1
கண் இைட அன்னான் மற்று ஓ( வடிவிைனக் காட்டி நிற்ப $கந்த.06078.2
விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) பலரும்
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவகுண்டன( ெவம்ேபா(
ஆற்றத் $கந்த.06078.3
துண் என அவைர அட்டு ஆங்கு எழுப்பினன் தூேயான் என்ப(. $கந்த.06078.4
எண் ெதாைக ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அண்டம்
யாைவயும் புவன ைவப்பும் $கந்த.06079.1
மண்டு பல்வளனும் ஏைன மன் உயி(த் ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.) முற்றும்
$கந்த.06079.2
அண்டரும் மூவ( தாமும் அைனத்தும்
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $கந்த.06079.3
கண்டிட இைமேயா(க்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) காட்டினன் கந்தன் என்ப(.
$கந்த.06079.4
மைற முதலவைன முன்ேனா( ைவகலின் வல்லி பூட்டிச் $கந்த.06080.1
சிைற இைட ைவத்துத் தாேன திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) புவி அளித்து முக்கண்
$கந்த.06080.2
இைறயவன் ேவண்ட விட்டான் என்ப( ஆல் இைனய வாற்றால் $கந்த.06080.3
அறுமுகன் ெசய்ைக ேகட்கின்_நி.எச்.(ேகள்_வி.+இன்_நி.எச்.) அற்புதம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மன்ேனா. $கந்த.06080.4

அங்கண் மா ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) தன்ைன ேமல் இனி அகழு ேமாட்டுச்
$கந்த.06081.1
ெசங்கண் மால் ஏன யாக்ைக எயிற்ைற_ெப.(எயிறு_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ஓ( சிறுைக
பற்றி $கந்த.06081.2
மங்குல் வான்_ெப.(வான்_ெப.) உலகில்
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) ஒன்று
வழுத்த வாங்கித் $கந்த.06081.3
தங்கள் நாயகற்குச் சாத்தச் சண்முகன்
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என்ப(. $கந்த.06081.4
ேந( அல( புரம் மூன்று அட்ட நிருமலக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கந்த.06082.1
ஆrனும் வலிேயான் என்ைக அைடந்திட ேவண்டும் ெகால்ேலா $கந்த.06082.2
பாrைன அளந்ேதான் உய்த்த பrதிைய அணியாக்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06082.3
தாரகன் தன்ைன ெவற்ைபத் தடிந்தது சான்ேற அன்ேறா. $கந்த.06082.4
அறுமுகத்து ஒருவன் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அமலைன அரன் பால் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.06083.1
சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) என்று இகழல் மன்னா ெசய்ைகயால் ெபrயன்
கண்டாய் $கந்த.06083.2
இறுதி ேச( கற்பம் ஒன்றின் ஈறு இலாதவன் பால்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06083.3
முறுவலின் அழலு மன்ேனா உலகு எலாம் முடிப்பது அம்மா. $கந்த.06083.4
வாசவன் குைறயும் அந்தண் மல( அயன் குைறயும் மற்ைறக் $கந்த.06084.1

ேகசவன் குைறயும் நCக்கிக் ேகடு இலா ெவறுக்ைக நல்க $கந்த.06084.2
வாசில் ஓ( குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) ேபாலாய் அறுமுகம்
ெகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_படெரா.ஒரு.) எண்ேதாள்
$கந்த.06084.3
ஈசேன என்பது அல்லால் பிறிது ஒன்ைற இைசக்கல் ஆேமா. $கந்த.06084.4
கங்ைக தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) புதல்வன்_ெப.) என்றும்
கா(த்திைக_ெப.(கா(த்திைக_ெப.) ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) என்றும்
$கந்த.06085.1
ெசங்கண் மால் மருகன் என்றும் ேசைனயின் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.)
என்றும் $கந்த.06085.2
பங்கயன் முதேலா( ேதறாப் பரஞ்சுட( முதல்வன் தன்ைன $கந்த.06085.3
இங்கு இைவ பலவும் ெசால்வது ஏைழைம பாலது அன்ேறா. $கந்த.06085.4
பன்னிரு தடந்ேதாள் வள்ளல் பrதியம் பைகவன் சூழ்வால் $கந்த.06086.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உறு பைடஞ( மாய்ந்த தன்ைமைய வினவித் தாழா
$கந்த.06086.2
தன்னவ( மீ ளும்_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆற்றால்
அளக்க( ேமல் விடுத்த ேவைல $கந்த.06086.3
இந்நக( தன்னில் தூண்டின் யா( இவண் இருத்தல் பாலா(. $கந்த.06086.4
தாரகற் ெசற்றது என்றால் தடவைர ெபாடித்தது என்றால் $கந்த.06087.1
வா( புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கடலுள் உய்த்த வலியைர மீ ட்டது என்றால்
$கந்த.06087.2
கூ( உைடத் தனிேவல் ேபாற்றிக் குமரன் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) பணிவது அல்லால்
$கந்த.06087.3
ேபாrைனப் புrதும் என்ைக புலைமேயா( கடன் அது ஆேமா. $கந்த.06087.4

அரன் இைடப் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அண்ணல்
ஆைணயால் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூதன் $கந்த.06088.1
திருநக( அழித்தான் முன்னம் ேசைனயும் தானும் ஏகி $கந்த.06088.2
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) பானுேகாபன் உைலவு அறப்
ெபாருது ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06088.3
கருதரும் அவுண( தாைனக் கடைலயும்
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபானான். $கந்த.06088.4
இப்பகல் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
இருஞ்சம( இயற்ற எம்முன் $கந்த.06089.1
தப்பினன் மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாையப் பைட
ெதாடா உண(ச்சி தள்ளி $கந்த.06089.2
அப்புனல் அளக்க( உய்ப்ப அறுமுகன் ேவலான்
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உன் $கந்த.06089.3
ெமய்ப்பதி அடுவான் என்றால் அவைன யா( ெவல்லல் பாலா(. $கந்த.06089.4
இறுதியும் எய்தான் என்னின் ஏற்ற ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) உண(ச்சி
மாய்ந்து $கந்த.06090.1
மறியினும் எழுவன் என்னின் மாையயும் ெதாைலயும் என்னின் $கந்த.06090.2
ெசறியும் விண்_ெப.(விண்_ெப.) முதல்வ(
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பைடக்கு ேந( ெசலுத்தும்
என்னின் $கந்த.06090.3
அறிஞ(கள் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ேமல் பின்னும் அம( ெசயக்
கருதுவாேரா. $கந்த.06090.4
துது_ெப.(தூது_ெப.) என முன்ன(
வந்ேதான்_வி.அ.ெப.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓன்_பட(.ஒரு.) ஒருவனால் ெதாைலயும்
இந்த $கந்த.06091.1

மூது எயில் நகர முற்றும் அவுணரும் முடிவ( என்னின் $கந்த.06091.2
ஆதியும் முடிவும் இல்லா அறுமுகன் அடுேபா( உன்னிப் $கந்த.06091.3
ேபாது ேமல் இைமப்பின் எல்லாப் புவனமும் ெபான்றிடாேவா. $கந்த.06091.4
கரங்கள்_ெப.(கரங்கள்_ெப.) பன்னிரண்டு
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எதி(க்கின் நம்தம் $கந்த.06092.1
வரங்களும் பைடகள் யாவும் மாையயும் திறலும் சீரும் $கந்த.06092.2
உரங்களும் திருவும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஊழி நாயகன் முன் உற்ற
$கந்த.06092.3
புரங்களும் அவுணரும் ேபால் பூழி பட்டு அழிந்திடாேவா. $கந்த.06092.4
ஒற்றைன விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாடி உம்பைர
விடாைம ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06093.1
மற்று இவண் ேபாந்து நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ேமல் ைவகலும் வந்திடாது
$கந்த.06093.2
சுற்று தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) தாைனேயாடும் தூதைனத் தூண்டி அங்கண்
$கந்த.06093.3
இற்ைறயின் அளவும் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) பால் கருைண
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருந்தான் ஐயன். $கந்த.06093.4
கருைண ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வள்ளல் கருத்து இைடத்
ெதாைலவு இல் சீற்றம் $கந்த.06094.1
வருவதன் முன்னம் இன்ேன வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) சிைறைய மாற்றி
$கந்த.06094.2

உrய நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) தமரும் யாமும் ஒல்ைலயின் ஏகி ஐயன்
$கந்த.06094.3
திருவடி பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தCேயம்
சய்தன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.) ெபாறுத்தி
என்று. $கந்த.06094.4
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழி அமல மூ(த்தி பலவும்
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) புrந்த தCைம $கந்த.06095.1
தணித்ந்து_வி.எச்.(தணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தானும் தணப்பு இலா வரங்கள்
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06095.2
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ேயாடும் அகலுமால் உய்தும் யாமும் $கந்த.06095.3
துணிந்து இது புகன்ேறன் ஈேத துணிவு என மதைல ெசாற்றான். $கந்த.06095.4
பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தனக்கு உறுதி இைவ
ெதருட்டுதலும் அது ேகளாப் பகுவாய் கால $கந்த.06096.1
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புைகப் படலிைக ேபாய்த்
திைச அைனத்தும் விழுங்கி இட ெவகுளி மூளக் $கந்த.06096.2
கrந்த தனது உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) விய(ப்ப உயி(ப்பு
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) இதழ் துடிப்பக் கண்கள் ேசப்ப $கந்த.06096.3
எrந்து_வி.எச்.(எr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) பைத
பைதப்ப_குைற.எச்.(பைதப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உரும் எனக் ைக
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நைகத்து இைனய ெசால்வான்.
$கந்த.06096.4
தூ உைடய ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சுட( ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) ஆற்றைலயும் தூதாய்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06097.1

ேமவலன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) வலியிைனயும்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெசய்யப் படுவனவும் விளம்பா நின்றாய்
$கந்த.06097.2
ஏவ( உனக்கு இது புகன்றா( புகன்றாைர உண(ேவேனல் இன்ேன அன்ேனா(
$கந்த.06097.3
ஆவி தைனக் கைளந்திடுேவன் ஆங்கு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) குலங்கள் எலாம் அடுவன் யாேன. $கந்த.06097.4
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) எலாம் முன் பைடத்த நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.)
ஐந்து இயல் அங்கம் நவின்று ேபாவான் $கந்த.06098.1
ஆலமிைசத் துயில் கூ(வான் என் இளவல் தனக்கு உைடந்தான் அமர(
ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $கந்த.06098.2
ேவைல தனின் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) முழுதும் என் பணியில் தந்தனனால் ெவள்ளி
ெவற்பின் $கந்த.06098.3
நCல_ெப.அ.(நCலம்_ெப.) மிடற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) மகேனா
ெதாைலவு அறும் என் ேப( ஆற்றல் நCக்கு கின்றான். $கந்த.06098.4
அr அயனும் புரந்தரனும் விண்ணவ(கள் எல்ேலாரும் அகிலம் தன்னின்
$கந்த.06099.1
விரவு கணத்தவ( எவரும் யா(க்கும் முதல்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முக்கண் விமலன் தானும்
$கந்த.06099.2
ெபாரு சமrன் ஏற்றிடினும் எனக்கு அழிவது அன்றி
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாவது உண்ேடா
$கந்த.06099.3
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிறிதும் புந்தி இலா ைமந்தா
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)

ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.)
உண(கிலாேயா. $கந்த.06099.4
ஆற்றல் விட்டைன_வி.மு.(விடு_வி.+ட்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
குலமுைற பிைழத்தைன அரசின் $கந்த.06100.1
ஏற்றம் நCங்கிைன ஒன்னல(க்கு அஞ்சிைன இைசத்தாய் $கந்த.06100.2
மாற்றம் ஒன்று இனி உைரத்திேயல் உன் தைன வல்ேல $கந்த.06100.3
கூற்றுவன்_ெப.(கூற்றுவன்_ெப.) புரத்து ஏற்றுவன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
எனக் ெகாதித்தான். $கந்த.06100.4
ெகாதித்த ேவைலயின் ைமந்தனும் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) உைர ெகாடிேயான்
$கந்த.06101.1
மதித்திலன் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) மாய்வது சரதேம
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேமல் $கந்த.06101.2
உதித்த ெசங்கதி(ப் பrதி அம் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) சூழ் உலகில் $கந்த.06101.3
விதித்து இறந்தைன யாவேர வன்ைமயால் ெவன்ேறா(. $கந்த.06101.4
இறுதி ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அணுகியது இவனுக்கு $கந்த.06102.1
உறுதி ஆம் பல கூறின் என் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) என உன்னா $கந்த.06102.2
அறிவன் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) சில அறிந்தனன் ேபால நிற்கு அைறந்ேதன்
$கந்த.06102.3
சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) ஆதலில் ெபாறுத்தி என்று ஆற்றினன் சீற்றம்.
$கந்த.06102.4
ெவஞ்சினம் தைன ஆற்றி இத்தாைத தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) விைரவில்
$கந்த.06103.1

துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முன்ன(
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இறப்பது நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனத் துணியா
$கந்த.06103.2
எஞ்சல் இல்லவன் தாளிைண
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
இைசத்த $கந்த.06103.3
வஞ்சினம்_ெப.(வஞ்சினம்_ெப.) தைன முடிப்பன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
என்றனன் ைமந்தன். $கந்த.06103.4
அைனய ேவைலயில் ஐய நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) மாற்றல(க்கு அஞ்சி
$கந்த.06104.1
விைனயம் யாவும் முன் உைரத்தைன அவ(கள்பால் வரம்_ெப.(வ
C
ரம்_ெப.)
C
$கந்த.06104.2
புைனய_குைற.எச்.(புைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உன்னியது என் ெகாேலா
என்றலும் ெபான்ேனான் $கந்த.06104.3
உனது ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அஞ்சுவேன
என உைரத்தான். $கந்த.06104.4
தாைத அன்னது ஓ( ேவைலயின் ைமந்தைனத் தழC இக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06105.1
ஈது நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று உன் ெபரும் தாைனேயாடு எழுந்து $கந்த.06105.2
ேபாதி என்றலும் விைட ெகாடு புரம் தனில் ேபாந்து $கந்த.06105.3
மாதிரம் புகழ்கின்ற தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உைறயுளில் வந்தான். $கந்த.06105.4
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) ெகாள் ேமருைவ நிலாக் கதி( உண்ட நC(ைமையப் ேபால்
$கந்த.06106.1
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) ெகாள் சூ( மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ஆடக ெமய்யில்
வச்சிரத்தின் $கந்த.06106.2

திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ெகாள் சாலிைக கட்டினன் தூணி பின் ெசறித்தான்
$கந்த.06106.3
பிறங்கு ேகாைதயும் புட்டிலும் ைகவிரல் ெபய்தான். $கந்த.06106.4
அடங்கல(க்கு ெவங்கூற்று எனும் ஆடல் வில் ஒன்ைற $கந்த.06107.1
இடங்ைக பற்றினன் வலங்ைகயில் பல பைட எடுத்தான் $கந்த.06107.2
தடங்ெகாள் ேமாலியில் தும்ைபயஞ் சிகழிைக தrத்தான் $கந்த.06107.3
மடங்கல் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) பூண்டேத( புக்கனன் வந்தான். $கந்த.06107.4
ஆற்றல் மிக்கு உறு துைணவ( ஆயிரவரும் அனிகம் $கந்த.06108.1
ேபாற்று_ஏவ.(ேபாற்று_வி.) மன்ன(_ெப.(மன்ன(_ெப.) ஆயிரவரும் ேபா( அணி
புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06108.2
காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) எனப் பட( கவன மான் ேத( இைடக்
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06108.3
நாற்றிறல் பைட தன்ெனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஒடு_கரு.ேவ.) புைட தனில்
நடப்ப. $கந்த.06108.4
நூறு ஒேட எழு நூறு ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ெநாறில் உைடத்ேத(
$கந்த.06109.1
சீறும் யாைனயும் அத்ெதாைக அவுண( தம் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $கந்த.06109.2
ஆறு நூற்று இரு ெவள்ளத்த பrகளும் அைனத்ேத $கந்த.06109.3
சூைற மாருதமாம் என அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) புைட சூழ்ந்த. $கந்த.06109.4
துடி கறங்கின கறங்கின ேபr துந்துபிப் ேப( $கந்த.06110.1
இடி கறங்கின வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.) கறங்கின எடுக்கும் $கந்த.06110.2
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) கறங்கின தாைனகள் கறங்கின குனித்துக் $கந்த.06110.3

கடி கறங்கின கறங்கின கழுெகாடு காகம். $கந்த.06110.4
வசைல ெமன்ெகாடி வாடியது அன்ன நுண் மருங்கில் $கந்த.06111.1
கிசைல அம்புைர சீறடிக் கிஞ்சுச் ெசவ்வாய்ப் $கந்த.06111.2
பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) ேச( முைல_ெப.(முைல_ெப.)
மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.) விழிக்கைண
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.06111.3
வசைல மங்ைகதன் ெமய்த்தனு வைளந்திட அகன்றான். $கந்த.06111.4
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) தைலப்படும் இரணியன் அனிக நால் வைகயும்
$கந்த.06112.1
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) தைலப் படத் துயரமும் தைலப்படப் ேபாந்து $கந்த.06112.2
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) தைலப்படு பூத(கள் ஆ(ப்பு ஒலி
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06112.3
பறம் தைலக் களம் புக்கனன் அமர( ெமய் பனிப்ப. $கந்த.06112.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உேளா(களும் பிறரும் அவ்வியன் நக( ேநாக்கித்
$கந்த.06113.1
துண் எனத் துளங்கு உறுவதும் கண்டனன் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கந்த.06113.2
மண்ணின் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) பா( இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) எலாம் வல்ைல
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06113.3
நண்ணுகின்றதும் கண்டனன் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என நக்கான். $கந்த.06113.4
தனது மாநக( அழிந்தது கண்டனன் தணியா $கந்த.06114.1

முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.)
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
ெவய்து உயி(த்தனன் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) முற்றும் $கந்த.06114.2
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) விய(ப்பு உளது ஆயினன்
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) உற நணுகும் $கந்த.06114.3
அனிக ேவந்தைரத் துைணவைர
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஈது அைறவான்.
$கந்த.06114.4
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஓ(
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திைசயினில் ஆக்கி $கந்த.06115.1
நCயி( யாவரும் நால் வைகத்து ஆகிேய
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06115.2
மா இருந் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) சாரதன் வரைர
C
வைளந்து_வி.எச்.(வைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06115.3
ேபாய் எதி(ந்து ெவஞ்சம( புrவ(C எனப் புகன்றான். $கந்த.06115.4
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கணம் தனில் துைணவரும் அனிக மன்னவரும்
$கந்த.06116.1
தக்கேத என இரணியன் ெமாழிதைலத் தாங்கித் $கந்த.06116.2
திக்கில் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெவள்ளமாச் ேசைனையக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06116.3
ெதாக்க பாrட ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ேமல் ேபாயினா( சூழ. $கந்த.06116.4
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) மன்னரும் துைணவரும் திைச ேதாறும் தழுவிப்
$கந்த.06117.1

ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ஆடகன் குடபுலம் புகுதும்
$கந்த.06117.2
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) முன் ெகாடு ெசன்றனன் இன்னது ஓ( ெசய்ைக
$கந்த.06117.3
மான ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைடக் காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) கண்டனன்
மன்ேனா. $கந்த.06117.4
வரC ெமாய்ம்பினன் அது கண்டு ெவஞ்சம(க் குறுவான் $கந்த.06118.1
சூரன் ைமந்தருள் ஒருவேனா சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) ஆயினேனா $கந்த.06118.2
ஆ( இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) ெகால் என்று ஐயுறு காைலயின் அயேல
$கந்த.06118.3
நாரதன் எனும் முனிவரன் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைவ
நவில்வான். $கந்த.06118.4
இரணியன் எனும் ைமந்தைனச் சூரன் இங்கு ஏவ $கந்த.06119.1
அருணன் என்ன வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடந்தனன்
அம்பைட அைலப்ப $கந்த.06119.2
வருணன் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) மந்திr மறலி மாதிரத்தின் $கந்த.06119.3
முரண் உறும் பைட நான்ைகயும் முன் உறச் ெசலுத்தி. $கந்த.06119.4
மாைய வல்லவன் பைட பல பrத்தவன் வஞ்ச $கந்த.06120.1
மாய சூழ்ச்சிகள் பற்பல ெதrந்தவன் அவைன $கந்த.06120.2
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அலாது ெவல்கின்றவ( இல்ைலயால் நினக்கு இங்கு
$கந்த.06120.3
ஏய தன்ைமயின் அம( தைனப் புrதியால் என்றான். $கந்த.06120.4

என்று கூறிேய நாரதன் விண்_ெப.(விண்_ெப.) மிைச ஏக $கந்த.06121.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று என அன்னைத வினவிேய நைகத்துத் $கந்த.06121.2
துன்று பா( இடத் தைலவைரச் சுற்றமாய் உளைர $கந்த.06121.3
ெவன்றி ெமாய்ம்பு உைட ஆண்தைக ேநாக்கிேய விளம்பும். $கந்த.06121.4
ஏற்ற தாைனைய நைம எலாம் சூழ்ந்திட ஏவி $கந்த.06122.1
மாற்றலன் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) குறுகுவான் நCவிரும் வல்ேல $கந்த.06122.2
நால் திைசக் கணும் சாரதப் பைடெயாடு நடந்து $கந்த.06122.3
வற்று
C
வற்று
C
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம( புrவ(C என
விளம்பி. $கந்த.06122.4
வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
எண்மைர இலக்கைர வியன் கணத்தவைரப் $கந்த.06123.1
பா( இடங்கைள நால்வைகப் படும் வைக பகுத்ேத $கந்த.06123.2
ஈ( இரண்டு மாதிரத்தினும் ெசன்றிட ஏவிச் $கந்த.06123.3
சூரன் மாமகன் வருதிைசப் பட(ந்தனன் ேதான்றல். $கந்த.06123.4
காைல_ெப.(காைல_ெப.) ஆங்கு அதின் அவுண மாப் ெபரும் பைட கடிதின்
$கந்த.06124.1
நாலு மாதிரம் தன்னினும் நரைல
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ன $கந்த.06124.2
ஓலேமாடு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணுகலும் உருத்து
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பூத $கந்த.06124.3
சாலம் யாைவயும் ஏற்றன சமrைனப் புrய. $கந்த.06124.4
மற்ற ேவைலயில் அவுண(கள் முழுப்பைட நாஞ்சில் $கந்த.06125.1
கற்ைற அஞ்சுட(ப் பrதி வா( சிைல உமிழ் கைணகள் $கந்த.06125.2

ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) மிக்கு உறு ேதாமரம் தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) எழுக்
குலிசம் $கந்த.06125.3
ஒற்ைற முத்தைல ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) முதல் பைட எலாம் உய்த்தா(.
$கந்த.06125.4
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) சிந்திய ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அறா மரா மரத் ெதாைகயின்
$கந்த.06126.1
காடு சிந்தின( கைதகளும் சிந்தின( கணிச்சி $கந்த.06126.2
நCடு சிந்துரப் பருவைர சிந்தின( ேநமி $கந்த.06126.3
மாடு சிந்தின( சிந்தின( பூதrல் வலிேயா(. $கந்த.06126.4
தைல_ெப.(தைல_ெப.) இழந்தன( கரங்களும் இழந்தன( தாளின் $கந்த.06127.1
நிைல இழந்தன( சாரத( அவுணரும் ெநடுங்ைக $கந்த.06127.2
மைல இழந்தன( ேத( பr இழந்தன( மற ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) $கந்த.06127.3
ெகாைல இழந்தன( மடிந்தன( குருதியுள் குளித்தா(. $கந்த.06127.4
வைசயில் பூதரும் அவுணரும் இவ்வைக மயங்கித் $கந்த.06128.1
திைச ெதாறும் ெபாருகின்று உழித் தனித் தனி
ேச(ந்து_வி.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06128.2
விைசய ெமாய்ம்பினான் விடுத்திடும் வரரும்
C
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ேச(
$கந்த.06128.3
அசுர ேவந்தரும் ெவஞ்சம( விைளத்தன( அன்ேற. $கந்த.06128.4
அைனய எல்ைலயின் வரவாகுப்
C
ெபய( அறிஞன் $கந்த.06129.1
கனகன் முன்வரும் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) மாப் ெபரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
கண்டு $கந்த.06129.2

முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பாணியின் மூr ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
சிைலையக் $கந்த.06129.3
குனிவு ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
அறத்தனிக் கடவுளும் குனிப்ப. $கந்த.06129.4
மைல வைளத்திடும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ேபால் வானுற
நிமி(ந்த_ெப.எச்.(நிமி(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06130.1
சிைல வைளத்தனன் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒலி எடுத்தனன் ெதழித்தான்
$கந்த.06130.2
அைல வைளத்திடும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) எலாம் நடுங்கிய அனந்தன்
$கந்த.06130.3
தைல_ெப.(தைல_ெப.) வைளத்தனன் எண் திைச நாகமும் சலித்த. $கந்த.06130.4
காைல_ெப.(காைல_ெப.) அங்கதின் வரC ெமாய்ம்பு உைடயது ஓ(
காைள_ெப.(காைள_ெப.) $கந்த.06131.1
ேகால் ஒ( ஆயிரப் பத்திைனக் குனிசிைலக் ெகாளுவி $கந்த.06131.2
ேமலது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கான் இைடப் ெபாழி
தரும் ேமக $கந்த.06131.3
சாலமாம் எனப் ெபாழிந்தனன் அவுண( தாைனயின் ேமல். $கந்த.06131.4
பிடி குைறந்தன களிற்றினம் குைறந்தன பிடிக்கும் $கந்த.06132.1
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) குைறந்தன ெகாய் உைளப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ேத(
குைறந்த $கந்த.06132.2
அடி குைறந்தன தைலகளும் குைறந்தன அம்ெபான் $கந்த.06132.3

ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) குைறந்தன குைறந்தன அவுண( தம் ேதாள்கள்.
$கந்த.06132.4
எறிதல் உற்றிடும் சூைறயால் பல் கவடு இற்று $கந்த.06133.1
முறிதல் உற்று வழ்
C ெபாதும்ப( ேபால் ெமாய்ம்பன் வாளியினால் $கந்த.06133.2
ெசறிதல் உற்ற தம் வடிவு எலாம் சிைதந்து ேவறு ஆகி $கந்த.06133.3
மறிதல் உற்றன நால்வைகப் பைடகளும் மயங்கி. $கந்த.06133.4
ஆrயன் விட்ட அயில் கைண பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கந்த.06134.1
மூr மதக் கr முற்று உய( யாக்ைக $கந்த.06134.2
ேசாr உகுப்பன ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பகலின் கண் $கந்த.06134.3
மாருதம் உய்த்திடு வன்னிைய ஒப்ப. $கந்த.06134.4
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ெகழு ெமாய்ம்பன் விடுத்திடுகின்ற $கந்த.06135.1
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) முகவாளி ெபருங்கrயின் ைக $கந்த.06135.2
அைற புrகின்ற அராத் ெதாைக தன்ைனக் $கந்த.06135.3
குைற மதி ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குைறப்பன
ேபாலாம். $கந்த.06135.4
வித்தக வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
விடுங்கைண ேவழ $கந்த.06136.1
மத்தகம் உற்றிட மற்று அைவ ேபாழ்ந்ேத $கந்த.06136.2
முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) உகுப்ப முகந்திடும் கும்பம் $கந்த.06136.3
உய்த்திடும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அமுதச் சுைத ஒக்கும். $கந்த.06136.4
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) படரும்_ெப.எச்.(பட(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கவிைகத் ெதாைக ேதrன் $கந்த.06137.1

உரம் படு கால்கள் உலம் புைர ேதாளான் $கந்த.06137.2
சரம் பட விற்ற தைலத்தைல உற்ற $கந்த.06137.3
வரம்பின் மதிக் குைற மல்கிய என்ன. $கந்த.06137.4
ேமக்கு உய( ெமாய்ம்பன் விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கைணயால் பாய் $கந்த.06138.1
மாக்கள் துணிந்து மறிந்து கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.06138.2
ேதக்கிய ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) திைர
முற்றும் $கந்த.06138.3
தாக்கிய_ெப.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சூைற தனக்கு
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ன . $கந்த.06138.4
ெபருந்தைக விட்ட பிைறத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) வாளி $கந்த.06139.1
திருந்தல( ேதால் உறு ெசங்ைக துணிப்ப $கந்த.06139.2
வருந்திட மா மதிெவௗவும்_ெப.எச்.(ெவௗவு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அராைவத் $கந்த.06139.3
துரந்திடுகின்ற தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) அது என்ன.
$கந்த.06139.4
தக்க வன்ைமயால் சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உேளா(
தமது மாற்றல( ேமல் $கந்த.06140.1
மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) ெவஞ்சினத்து ஏகல் ேபால் அனிக ெவள்ளத்தில்
$கந்த.06140.2
ெதாக்கு வந்து-வந்து_அ.ெதா.(வந்து-வந்து_அ.ெதா.)
இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசஞ் ேசாrயின்
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $கந்த.06140.3

ைமக் கருங்கடல் ெவள்ளத்தின் ஊடு ேபாய் மடுத்த. $கந்த.06140.4
குைரத்திடும் ெபரு ஞாளியும் குறு நrக் குழாமும் $கந்த.06141.1
நிருத்த ேமயின கவந்தமும் நிணன் உண்டு ெசருக்கி $கந்த.06141.2
உருத் தகும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) காளியும் கூளியும் ஒருசா(க் $கந்த.06141.3
கிருத்திமங்களும் தைலத்தைல மயங்கின ெகழுமி. $கந்த.06141.4
சிைலயின் வல்லவன் இவ்வைக கைண மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06142.1
நிைலய_குறி.வி.மு.(நிைல_ெப.+அ_பட(.பன்.) எல்ைலயின் மைலந்திடும் தானவ(
நCத்தம் $கந்த.06142.2
உைலபடும் கனல் முன் உறும் இழுது என உைடத்து $கந்த.06142.3
குைல குைலந்துதம் உயிருடன் யாக்ைகயும் குைறந்த. $கந்த.06142.4
ஆளி ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) பூண்டேத( மிைச வரும் அவுண( $கந்த.06143.1
மீ லி_ெப.(மீ ளி_ெப.) ஆயது கண்டனன் எடுத்தது ஓ( வில்லின் $கந்த.06143.2
வாளி ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெதாைட தூண்டிேய மற
ெவங் $கந்த.06143.3
கூளி ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேகாடி ஓ( இைமப்பினில் ெகான்றான்.
$கந்த.06143.4
ெகான்ற காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) பூதெவம் பைடகளும்
குைலந்து $கந்த.06144.1
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாதிரம் ெதrந்திலது அழல்
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) ெதறக் கண்டு $கந்த.06144.2
அன்று ேபாகிய ேதவேர ஆயின( அதைன $கந்த.06144.3

நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) அம்
தைலவrல் கண்டனன் நCலன். $கந்த.06144.4
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நCலனும் இறுதி
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அழல் எனக் கனன்று $கந்த.06145.1
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெகழு
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) மதைல முன் ெசன்ேற $கந்த.06145.2
அண்டமும் தைல_ெப.(தைல_ெப.) பனித்திட உரும் என ஆ(த்தான் $கந்த.06145.3
உண்டு ேபா( இனி என்றன( அமரராய் உள்ேளா(. $கந்த.06145.4
காைல_ெப.(காைல_ெப.) அன்னதில் அவுண( தம் இைற மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
கனன்று $கந்த.06146.1
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அது ஒன்றிைன ஆக மூழ்கு உற்றிட விடுப்ப $கந்த.06146.2
நCலன் வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) ேபாய் நின்றிலன் ெசன்றனன் ெநடிய
$கந்த.06146.3
சாலம் ஒன்று ெகாண்டவன் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேதrைனத் தடிந்தான்.
$கந்த.06146.4
ைவயம் அங்கு அழிவு எய்தலும் அவுண( ேகான் மற்ேறா( $கந்த.06147.1
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேத( இைட வல்ைலயில் தாவி
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ெசறித்துக் $கந்த.06147.2
ைகயில் வாங்கிய சரா சனத்து இைட உறக் கைட நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கந்த.06147.3
ெபாய்யின் மா முகிலாம் எனச் சுடுசரம் ெபாழிந்தான். $கந்த.06147.4
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வா( கைண முழுவதும்
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) உரம் புகலும் $கந்த.06148.1
அழிந்திலன் சிறிது அஞ்சிலன் குல கிr அன்றி $கந்த.06148.2

ஒழிந்த குன்று எலாம் பறித்தனன் வசிேய
C
உடலத்து $கந்த.06148.3
இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசாr நC( ெசாr தர
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.பன்.)
இைமயான். $கந்த.06148.4
நிருபன் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆடகன்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) எதி( நCலன் $கந்த.06149.1
மரபின் நூக்கிய வைர எலாம் சரங்களால் மாற்ற $கந்த.06149.2
விரவிேனாடு ேபாய் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தடம்_ெப.(தடம்_ெப.)
ேதrைன ெவகுளா $கந்த.06149.3
ஒருைகயால் எடுத்து
எறிந்தனன்_வி.மு.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
அமரரும் உைலய. $கந்த.06149.4
ஆற்றல் அம் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேதrைன வசிட
C
அதுவும் $கந்த.06150.1
காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) உலாய் நிமி( விண்_ெப.(விண்_ெப.) உறப் ேபாயது
காைள_ெப.(காைள_ெப.) $கந்த.06150.2
மாற்று ஒ( ைவயம் ேமல் பாய்ந்திட உன்னினன் வரலும் $கந்த.06150.3
ஏற்று எழுந்து எதி( புக்கனன் நCலனாம் இகேலான். $கந்த.06150.4
நிற்றி நிற்றி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என்று
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகிேய நCலன்
$கந்த.06151.1
எற்றினான் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) உரத்து இைட அவுணனும் இவைனப்
$கந்த.06151.2
பற்றி வசினன்
C
பூதனும் மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பதத்தால் $கந்த.06151.3

ெசற்ற ேமாடு உைதத்து உருட்டி வான்_ெப.(வான்_ெப.) உரும் எனத் ெதழித்தான்.
$கந்த.06151.4
ெநறிந்த_ெப.அ.(ெநறி_ெப.) பங்கி ேச( நCலன் அங்கு உைதத்திட நிருத( $கந்த.06152.1
முறிந்து நCங்கிய_ெப.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) களத்து இைட
வழுக்கி முகல் ேபால் $கந்த.06152.2
மறிந்து வழ்தரும்
C
அவுணன் ேமல் பாய்ந்தனன் மகவான் $கந்த.06152.3
எறிந்த வச்சிரப் ெபரும் பைட இது ெகால் என்று இைசப்ப. $கந்த.06152.4
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
C
காைளையத்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெபரும் தாள்களால் மிதிப்பக் $கந்த.06153.1
கீ ழ்ந்து ேபாயது மாநிலம் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) முடி கிழிந்த
$கந்த.06153.2
ேபாழ்ந்த தாகமும் வாய் வழி குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) நC( ெபாழிய $கந்த.06153.3
வாழ்ந்து_வி.எச்.(வாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவந்துய( உழந்தனன்
ெசய்வது ஒன்று அறியான். $கந்த.06153.4
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அழிந்தனன் சீற்றமும் அழிந்தனன்
ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) $கந்த.06154.1
மறலி ெகாள்வதற்கு அணியேன ஆதலும் மனத்தில் $கந்த.06154.2
இறுதி எய்தியது ஈங்கு இனிச் ெசய்வது என்
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) ஓ( $கந்த.06154.3
உறுதி யாது என உன்னினன் பின்ன( ஒன்று உண(ந்தான். $கந்த.06154.4
மாயம் ஒன்றிைனப் புrகுதும் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) என வல்ேல
$கந்த.06155.1
ஆய மந்திரம் புகன்றனன் பூசைன அைனத்தும் $கந்த.06155.2

தூய சிந்ைதயால் நிரப்பினன்
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துணியா $கந்த.06155.3
ஆய ெதய்வதம் உன்னினன் அன்னது ஓ( எல்ைல. $கந்த.06155.4
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ேபால் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வடிவு அன்னது ஒ(
சமrன் தைல_ெப.(தைல_ெப.) அணுகா $கந்த.06156.1
மின் ேபால் ஒளி( தரும் பல் பைட விரவும் படி பrயா $கந்த.06156.2
என் ேபால் எவ( ெபாருகின்றவ( என வரம்_ெப.(வ
C
ரம்_ெப.)
C
அது உைரயா
$கந்த.06156.3
வன் ேபாரது புrயும்படி வலிெகாண்டு முன் வரலும். $கந்த.06156.4
கண்டான் அது வருகின்றது கடிேத எதி( நடவா $கந்த.06157.1
எண்டானவ( அமrன் தைல_ெப.(தைல_ெப.) இட்டு ஏகியது
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபான் $கந்த.06157.2
தண்டானது ெகாண்ேட அதன் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேமாதினன் இைமேயா(
$கந்த.06157.3
விண்டான் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) கழிந்தான் என நCலன் தைன வியந்தா(.
$கந்த.06157.4
வியக்கும் ெபாழுதினில் அன்னவன் விடுமாயமும் விைசயால் $கந்த.06158.1
உயக்கு உற்றவ( என விண்_ெப.(விண்_ெப.) மிைச உய(கின்றது காணாத்
$கந்த.06158.2
மயக்கு உற்றனன் ெநடிது உன்னினன் மண்_ெப.(மண்_ெப.) மீ து உறக் கண்டான்.
$கந்த.06158.4
காணா வல மருவான் இது கரவாம் என உணரான் $கந்த.06159.1
நாணால் மிகு சீற்றத்ெதாடு நணுகு உற்றனன் அதுவும் $கந்த.06159.2

தூண் ஆ( தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம( ெதாங்கு உற்றது
ெதாடங்கிச் $கந்த.06159.3
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தணித்தாயது திைச எங்கணும் திrயும். $கந்த.06159.4
பாrல் புகும் விண்ணில் புகும் பrதிச் சுட( எனேவ $கந்த.06160.1
ேதrல் புகும் மாவில் புகும் சிைலயில் புகும் திைர முந் $கந்த.06160.2
நCrல் புகும் வடவா முக ெநருப்பில் புகும் நCலக் $கந்த.06160.3
காrல் புகும் நிரயத்து இைட கடிதில் புகும் எழுேம. $கந்த.06160.4
முன்ேன வரும் இடத் ேதவரும் முதுெவம் பிட( தழுவிப் $கந்த.06161.1
பின்ேன வரும் வலத் ேதவரும் ெபரும் ேபாrைனப் புrயும் $கந்த.06161.2
ெபான்ேன கருதிய மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.) புலனாம் எனத் திrயும்
$கந்த.06161.3
என்ேன அதன் இயல் யாைவயும் யாேர புகல்வாேர. $கந்த.06161.4
மாலும் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) இது ெபற்றியின் வருகின்றது ஒ( மாயக்
$கந்த.06162.1
ேகாலம் தனி ெதாடரா வலி குைறந்தான் திrந்து உைலந்தான் $கந்த.06162.2
காலும் தள(கின்றான் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) கல்வித்திறம் புகழா
$கந்த.06162.3
ேமல் என் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) என உன்னி
ெவகுண்டான் அடல் வரன்.
C
$கந்த.06162.4
ெவன்றா( புகழ் தருவரனும்
C
விைனயம் தைன உன்னி $கந்த.06163.1

நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) அது
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) தனில் நிருதன் தனது உருவம் $கந்த.06163.2
ஒன்றாயது பலவாய் உலகு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஒருங்கு உறலால்
$கந்த.06163.3
நன்றாம் இது மாயம் என நாணத்ெதாடு நவின்றான். $கந்த.06163.4
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) உைட நCலன் இது ெதளிகின்று
உழி அவனால் $கந்த.06164.1
புண்ேதாய் தரு குருதிப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) புைடப் ேபாதரப் புவிேமல்
$கந்த.06164.2
விண்ேடான் என மறிகின்றவன் மிடல்
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந்து இதைனக்
$கந்த.06164.3
கண்ேடா( தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேத( ஏறினன் மாயத்ெதாடு கலந்தான்.
$கந்த.06164.4
கலந்தான் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிைல வாங்கினன் கனல் வாளிகள் ெதrயா
$கந்த.06165.1
உலந்தான் உறழ் தரு ெமய் இைட உய்த்தான் உவன் ெபாங்க( $கந்த.06165.2
மல(ந்தால் என உரம் புண்பட வடிவாளிகள் படநின்று $கந்த.06165.3
அலந்தான் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெமலிந்தான் ெபாருது அலுத்தான் மிகச்
சலித்தான். $கந்த.06165.4
ஈண்டு சீ(த்தி இரணியன் மாயமும் $கந்த.06166.1
ஆண்டு நCலன் அய(வது ேநாக்கு உறாப் $கந்த.06166.2
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாைகப் புயத்தவன் சீறிேய
$கந்த.06166.3

தூண்டு ேதெராடு துண் என நண்ணினான். $கந்த.06166.4
தாங்குகின்ற தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) தாழ்சிைல ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
ெகாேட $கந்த.06167.1
வாங்கி நாணியின் வல் இைசக் ேகாடலும் $கந்த.06167.2
வங்கு_ஏவ.(வ
C
ங்கு_வி.)
C
ெமாய்ம்பின் விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ெகழு தானவ(
$கந்த.06167.3
ஏங்கி யாரும் இrந்தன( ேபாயினா(. $கந்த.06167.4
ேசாதி ெநற்றிச் சுட(த்தனி ேவலினான் $கந்த.06168.1
பாத ெமய்த்துைண பன்முைற ேபாற்றிடா $கந்த.06168.2
ஆதரத்தின் அருச்சைன ஆற்றிேய $கந்த.06168.3
ேசதனப் பைட ெசங்ைகயின் வாங்கினான். $கந்த.06168.4
தூய ேபாதகத் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பைட அன்னவன் $கந்த.06169.1
மாைய ேமல் விட மற்று அதன் பட்டிைம $கந்த.06169.2
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கதி( ஆதவன் ேந( புறப் $கந்த.06169.3
ேபாய கங்குல் நிசி எனப் ேபாந்தேத. $கந்த.06169.4
ேபாந்த காைலப் புலம்பு உறு தானவ( $கந்த.06170.1
ஏந்தல் ஏதம் இயாக எr எனக் $கந்த.06170.2
காந்தி நின்றவன் காம(_ெப.(காம(_ெப.) வில் வாங்கிேய $கந்த.06170.3
ஆய்ந்து தCங்கைண ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) தூண்டினான். $கந்த.06170.4
தூண்டு கின்ற சுடுகைண வரமா(த்
C
$கந்த.06171.1
தாண்டன் முன்னவன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) வைர மா(பு_ெப.(மா(பு_ெப.)
உறா $கந்த.06171.2

மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நுண்டுகள் ஆதலும் ேமல்
அது $கந்த.06171.3
காண்டலும் சுர( ைக எடுத்து ஆ(த்தன(. $கந்த.06171.4
ெபாறுத்த வாைகப் புயன் வலி ெவவ்விடம் $கந்த.06172.1
நிறுத்த நூறு ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கைண தூண்டிேய $கந்த.06172.2
எறித்த சீ(த்தி இரணியன் ேகதனம் $கந்த.06172.3
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வில்ெலாடு அரணமும்
சிந்தினான். $கந்த.06172.4
ெபாருவில் சாலிைக ேபாதலும் சூ( தரும் $கந்த.06173.1
திருவில் ேகாமகன் ெசங்கரம் தன்னில் ேவறு $கந்த.06173.2
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வில் ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஓ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெவங்கைண $கந்த.06173.3
விைரவில் தூண்டினன் ஆல் விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ெமாய்ம்பினான்.
$கந்த.06173.4
விடுத்த வாளிகள் ெவவ்விறல் ஆடகன் $கந்த.06174.1
எடுத்த வாளி இருஞ்சிைல பின் உறத் $கந்த.06174.2
ெதாடுத் தூணி முன் தூண்டிய பாகு ேத( $கந்த.06174.3
படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மா(பகம் பஃறுைள ெசய்தேவ.
$கந்த.06174.4
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ேத( மிைசச் சூர( உள் $கந்த.06175.1
ெவய்யன் வாவலும் வரருள்
C
வரனாம்
C
$கந்த.06175.2

ஐயன் வாளி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்னது
மட்டிட $கந்த.06175.3
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) எய்தி இழந்தனன் வன்ைமேய. $கந்த.06175.4
ேவறு பின்னரும் ேமதகு சூ( மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) $கந்த.06176.1
ஏறு ேத(கள் யாைவயும்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முன் $கந்த.06176.2
நூறு நூறு கைணகளின் நூறிேய $கந்த.06176.3
ஈறு ெசய்தலும் ஏங்கி இது எண்ணினான். $கந்த.06176.4
இந்த ேவைல இடப்படும் என் தனக்கு $கந்த.06177.1
அந்தம் எய்தியது அன்னவனால் உயி( $கந்த.06177.2
சிந்தும் என்ெனாடு தC(வதுேவா இனித் $கந்த.06177.3
தந்ைதயாரும் இறத்தல் சரதேம. $கந்த.06177.4
இற்ற காைல_ெப.(காைல_ெப.) இருங்கடன் ெசய்திட $கந்த.06178.1
மற்று யாவரும் இல்ைல இம் மா நக(ச் $கந்த.06178.2
சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) ஆனவரும் ெதாைலந்தா( இனி $கந்த.06178.3
உற்று உேளாரும் இறப்ப( இது உண்ைமேய. $கந்த.06178.4
உறுதி ஆவது உைரக்கவும் ஆங்கு அது $கந்த.06179.1
வறிது ஓ( கிலா மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) மாயும் முன் $கந்த.06179.2
இறுவேத கடன் இற்று இலேன எனின் $கந்த.06179.3
அறுவேதா என் அகத்து இட( ஆயினும். $கந்த.06179.4
ஒய் எனச் சுர( ஓட ெவன் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
என் $கந்த.06180.1

ஐயன் மற்று இனித் துஞ்சின் அருங்கடன் $கந்த.06180.2
ெசய்வதற்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேசயும் இன்றால் எனின் $கந்த.06180.3
ைவயகத்தில் வைச அது உண்டாகுேம. $கந்த.06180.4
ைமந்தைனப் ெபறுகின்றது மாசு இலாப் $கந்த.06181.1
புந்தி அன்ெபாடு ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வள(ப்பதும் $கந்த.06181.2
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) மாண்டுழித் தம் முைறக்கு ஏற்றிட $கந்த.06181.3
அந்தம் இல் கடன் ஆற்றுதற்ேக அன்ேறா. $கந்த.06181.4
அைசவு இலாத அம( இைடத் துஞ்சிடின் $கந்த.06182.1
இைசயது ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இறந்திலேன
எனில் $கந்த.06182.2
தைச உலாம் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) தாங்கி உய்ந்தான் எனா $கந்த.06182.3
வைச அது ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்
வன்ைமயும் துஞ்சுேம. $கந்த.06182.4
என்ைன எய்தும் இைச அதுேவ எனின் $கந்த.06183.1
மன்ைன எய்தும் வைச உைர ஆங்கு அதன்று $கந்த.06183.2
என்ைன எய்தினும் எய்துக தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) பால் $கந்த.06183.3
அன்னது ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) இது
அன்றால் என. $கந்த.06183.4
ஆவது உன்னி என் ஆ( உயி( ேபாற்றிேய $கந்த.06184.1
ேபாவேத கடன் என்று ெபாருக்கு எனத் $கந்த.06184.2

தாவி வான்_ெப.(வான்_ெப.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
இைடப் ேபாய் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கந்த.06184.3
ேதவு மந்திரம் சிந்ைதயில் உன்னினான். $கந்த.06184.4
உன்னேலாடும் உரு அரு ஆதலும் $கந்த.06185.1
தன்ைன யாரும் ெதrவரும் தன்ைமயால் $கந்த.06185.2
ெபான் உலாய புணr_ெப.(புணr_ெப.) உள் ேபாயினான் $கந்த.06185.3
மின்னு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) சுட( மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) உரு ஆகிேய.
$கந்த.06185.4
ஆண்டு ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அவுணன் அம் மாநக(
$கந்த.06186.1
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசல்கிலன் ேமல்
விைளகின்றன $கந்த.06186.2
காண்டும் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) தம் கடன் முடிக்கும் துைண $கந்த.06186.3
ஈண்டு ைவகுதும் என்று அவண் ேமவினான். $கந்த.06186.4
ஆய காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ஆடகன் ெசய்திடும் $கந்த.06187.1
மாையயாம் எனக் கங்குலும் மாய்ந்திடத் $கந்த.06187.2
தூய ேபாதகத் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பைட ேதான்றல் ேபால் $கந்த.06187.3
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) இருங் கதி(ச் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தினான். $கந்த.06187.4
ஆங்கு ெவய்யவன் அப்பைட ேபால் எழ $கந்த.06188.1
நCங்கு_ஏவ.(நCங்கு_வி.) மாையயின் நCள் நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) அற்றிட
$கந்த.06188.2
ஏங்கி ஓடும் இரணியன் ஆம் என $கந்த.06188.3

ஓங்கு திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) உததியில் ேபாயினான். $கந்த.06188.4
நCங்கும் சூ( மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) நC(ைமைய ேநாக்கிேய $கந்த.06189.1
வங்கு_ஏவ.(வ
C
ங்கு_வி.)
C
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) உைட வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) மாற்றலன் $கந்த.06189.2
ஓங்கும் ஆழி உள் ஓடினன் ேதாற்று எனா $கந்த.06189.3
ஏங்கு சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) எடுத்து
இைசத்தான்_வி.மு.(இைச_வி.+த்த்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) அேரா. $கந்த.06189.4
சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) வாய் இைடக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) சீ(த்திைய $கந்த.06190.1
எங்கு உேளாரும் ெதளிய_குைற.எச்.(ெதளி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இைசத்து
உழிப் $கந்த.06190.2
ெபாங்கு பூத( புகழ்ந்தன( வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
என்று $கந்த.06190.3
அங்கண் வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ஆசி
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ(க்கேவ. $கந்த.06190.4
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வர(கள்
C
ேந( அல(
ேசைனையப் $கந்த.06191.1
ெபான்று வித்தன( ேபா( இைடத் தூதுவ( $கந்த.06191.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காெலாடு சிந்ைதயும் பிற்பட
$கந்த.06191.3
மன்றன் மா நக( மந்திரம் எய்தினா(. $கந்த.06191.4

மந்திரத்து உைற மன்ைன
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
$கந்த.06192.1
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அக்குமரன் சம(க்கு ஆற்றலன்
$கந்த.06192.2
உய்ந்திடக் ெகால் உவைர ஒ( சூழ்ச்சியால் $கந்த.06192.3
சிந்திடக் ெகால் அகன்றனன் சிந்துவில். $கந்த.06192.4
என்று தூத( இைசத்தலும் மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) $கந்த.06193.1
குன்றி ெவள்கிக் ெகாடுஞ்சினம் ெகாண்டிடா $கந்த.06193.2
ஒன்று மாற்றம் உைரத்திலன் அவ்வழிச் $கந்த.06193.3
ெசன்றனன் கனல் மாமுகச் ெசம்மேல. $கந்த.06193.4
எட்டாைச உேளா(கைள எண் கrையக் $கந்த.06194.1
கட்டா உறுசில் கதிைரப் பrைய $கந்த.06194.2
முட்டா வரு ேதrைன முன் ெகாணரா $கந்த.06194.3
வட்டு ஆடியது ஓ( வலி ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைடயான். $கந்த.06194.4
கருவாய் உறுகின்றது ஒ( காைல_ெப.(காைல_ெப.) முதல் $கந்த.06195.1
திருமாதுடன் முற்று அழல் சிந்திடலும் $கந்த.06195.2
ெபரு மாயவள் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பிறந்திடுேவான்
$கந்த.06195.3
எr மா முகன் என்ற இயற்ெபயரான். $கந்த.06195.4
பன்னாக மிைசத் துயில் பண்ணவன் ஊ( $கந்த.06196.1

ெபான் ஆ( சிைற ெகாண்டது ஒ( புள்ளின் உடன் $கந்த.06196.2
அந் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) ஊ(தியும் ஆடு உறுவான் $கந்த.06196.3
முன் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெகாடு வந்தது ஒ( ெமாய்ம்பு உைடயான். $கந்த.06196.4
முன் உற்றவன் வான்_ெப.(வான்_ெப.) எழு ெமாய் கதிேரான் $கந்த.06197.1
தன்ைனச் சிைற இட்டது தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) வினவா $கந்த.06197.2
மன் உற்றிடு ேசாமைன ைவகல் பல $கந்த.06197.3
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) படேவ சிைற இட்டு உைடயான். $கந்த.06197.4
ெதய்வப் பைட தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசங்ைகயினான் $கந்த.06198.1
ஐவ(க்கு உளது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆற்றல்
உளான் $கந்த.06198.2
ைம ைவத்திடும் வஞ்சைன மாயம் வலான் $கந்த.06198.3
எவ்ெவப்பைட தன்ைனயும் ஈறு ெசய்வான். $கந்த.06198.4
அந்தா( முடி ெகாண்டிடும் ஐயன் முனம் $கந்த.06199.1
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) அடி தன்ைன
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இவண் $கந்த.06199.2
எந்தாய் ெமலிவு உற்றைன என் எனலும் $கந்த.06199.3
சிந்தாகுலேமாடு இது ெசப்பிடுவான். $கந்த.06199.4
உண்ணாடிய மாைய ெகாடு ஒற்றுைமயால் $கந்த.06200.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) நாட( ெபாருட்டு இவண் ேமவி உள்ளான் $கந்த.06200.2
கண்ணா( எயில் ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.)
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நைம $கந்த.06200.3

எண்ணாது புரத்து இைட ஏகினன் ஆல். $கந்த.06200.4
ஏகும் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ெவய்யவன் இந்நகரம் $கந்த.06201.1
ேவகும்படி ெசந்தழல் வசிடலும்
C
$கந்த.06201.2
மா ெகாண்டல்கள் ஏவினன் மற்றைவ மாறு $கந்த.06201.3
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
சிந்தி அவித்தனேவ. $கந்த.06201.4
மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) ெகாண்டிடும் தாrனன் மற்று அது கண்டு $கந்த.06202.1
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சினத்ெதாடு ஒருங்கு உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) $கந்த.06202.2
கைட ெகாண்டிடுகின்ற கனல் பைட ெதாட்டு $கந்த.06202.3
அடல் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அட்டனேன. $கந்த.06202.4
அட்டான் அது ேகட்டனம் ஆடகைன $கந்த.06203.1
விட்டாம் அனிகத்ெதாடு ெவஞ்சம( ெசய் $கந்த.06203.2
ெதாட்டா( வலி ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உைடந்தவனும் $கந்த.06203.3
ெநட்டு ஆழி புகுந்து நிமி(ந்தனன் ஆல். $கந்த.06203.4
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) மிகுத்திடு நால் பைடயும்
$கந்த.06204.1
அங்கு உற்றிடு கின்றன மாநகைர $கந்த.06204.2
உங்கு உற்றிடு தூதன் ஒறுத்தனன் ஆல் $கந்த.06204.3
இங்கு உற்ற நிகழ்ச்சி இது என்றனேன. $கந்த.06204.4

ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) முைற ேகாடிய தCயவுணன் $கந்த.06205.1
அங்கு ஓதியது ேகட்டலும் ஆ( அழல் கால் $கந்த.06205.2
ெவங்ேகார முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) வியன் புதல்வன்_ெப.)
$கந்த.06205.3
தம் ேகாமுகமா இது சாற்றிடுவான். $கந்த.06205.4
மன்ன(க்கு இைற ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மன்னவ
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.06206.1
உன் உற்று உளம் மீ தில் உருத்திடேவ $கந்த.06206.2
முன் உற்றிடு தூதுவன் ெமாய்ம்பினேனா $கந்த.06206.3
என்னுக்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ஆற்றைல எண்ணுதி நC. $கந்த.06206.4
மிடல் ெகாண்டிடும் தூதைன மிக்கவைரப் $கந்த.06207.1
புைட ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம( ெசய்திடு
பூத( தைம $கந்த.06207.2
அடல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவண் நின்ைன
அைடந்திடுவன் $கந்த.06207.3
விைட தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் என்று
விளம்பினேன. $கந்த.06207.4
நன்ேற இது ெசப்பிைன நண்ணலைன $கந்த.06208.1
ெவன்ேற வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று
விடுத்திடலும் $கந்த.06208.2
நின்ேற ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவ்விைட
நCங்கினன் ஆல் $கந்த.06208.3

குன்ேற நிக( ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வலி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைடேயான்.
$கந்த.06208.4
கா(க் ேகாலமும் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) கருங்கடலின்
$கந்த.06209.1
நC(க் ேகாலமும் அன்னவன் நCடி_வி.எச்.(நCடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அதன்
$கந்த.06209.2
சீ(க் ேகா நகரத்து இைட ெசன்றனன் ஆல் $கந்த.06209.3
ேபா(க் ேகாலம் அைமந்து புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) பட(வான். $கந்த.06209.4
ைமக் ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) பட(ந்திடு மால் வைர ேபால் $கந்த.06210.1
ெமாய்க் ெகாண்டிடு சாலிைக முன்னு உறேவ $கந்த.06210.2
ெமய்க் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணி புட்டில்
விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) பrயாக் $கந்த.06210.3
ைகக்
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) ைகப் பைடேய. $கந்த.06210.4
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) தாைதயிைனத் தரு தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) உதவும்
$கந்த.06211.1
ெபான் தாழ் சிைல ைகக் ெகாடு ெபாள் எனேவ $கந்த.06211.2
ஒன்று ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேத( இைட ஒல்ைல
புகாச் $கந்த.06211.3
ெசன்றான் விழியில் கனல் சிந்திடுவான். $கந்த.06211.4
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) அற்றிடும் தCயன்
அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நக(ப் $கந்த.06212.1

புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) உற்றனன் அங்கு அது ேபாழ்து தனில் $கந்த.06212.2
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) அற்றது தூதுவ( ெசப்புதல் முன் $கந்த.06212.3
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) உற்றிடும் தாைனகள் வந்தனேவ. $கந்த.06212.4
ஓ( ஆயிர ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஒருத்தல் இனம் $கந்த.06213.1
ேத( ஆனவும் அத்ெதாைக திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) மா
$கந்த.06213.2
ஈ( ஆயிர ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) யாவ(களும் $கந்த.06213.3
ஆராய்வr தால் அவுணக் கடேல. $கந்த.06213.4
ஆன காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அங்கி முகா
சுரன்_ெப.(சுரன்_ெப.) $கந்த.06214.1
மானம் ேமல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாற்றல(
யாைரயும் $கந்த.06214.2
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ஒ( கன்னல் முன் ஈறு
ெசய்ேவண்ன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) எனாச் $கந்த.06214.3
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) தன்ெனாடும் ெசன்றிடல் ேமயினான். $கந்த.06214.4
நல்கு_ஏவ.(நல்கு_வி.) மாறு இன்றி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) பல
நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $கந்த.06215.1
மல்கு காதல(_ெப.(காதல(_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கலந்துழிப் $கந்த.06215.2
பில்கு காமத்துப் ெபய்வைளப் ேபைதய( $கந்த.06215.3
அல்குல் என்ன அைசந்து அகல் உற்ற ேத(. $கந்த.06215.4
அருத்தி ெமல்லிய( ஆரதம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழல் $கந்த.06216.1

விருத்த( கூட்டம்_ெப.(கூட்டம்_ெப.) ெவறுத்திடு மாறுேபால் $கந்த.06216.2
எருத்தம் மீ தில் இடிப்பவ( தம் உைரக் $கந்த.06216.3
கருத்தின் நிற்கில காய் சின ேவழேம. $கந்த.06216.4
மண்ணில்_ெப.(மண்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) பாய்வன மாதிரம் சூழ்வன $கந்த.06217.1
விண்ணில் தாவுவ வதியில்
C
ெசல்வன $கந்த.06217.2
எண்ணில் பல் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இச்ைச ெகாள் ேவசிய( $கந்த.06217.3
கண்ணில் ஒப்பன கந்துக ராசிேய. $கந்த.06217.4
வஞ்சம் நCடி_வி.எச்.(நCடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அருள் அற்று மாயேம
$கந்த.06218.1
எஞ்சல் இன்றி இருள் ெகழு வண்ணமாய் $கந்த.06218.2
விஞ்சு தம் அல்குல் விற்று உணும் மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.) $கந்த.06218.3
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) ஒத்தன( நCள் பைட வரேர.
C
$கந்த.06218.4
தா(த் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) புயத் தானவ( பல்லியம் $கந்த.06219.1
ஆ(த்த ஓைத அகிலமும் புக்கதால் $கந்த.06219.2
தூ(த்த மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.) ேசா(வினில் ெசய் பழி $கந்த.06219.3
வா(த்ைத எங்கணும் வல்ைலயில் ேசறல் ேபால். $கந்த.06219.4
ேசாதி ெமய் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) தூயன மாற்றிேய $கந்த.06220.1
மீ து ெசல் அரும் ெவவ்விருள் உய்த்தலால் $கந்த.06220.2
ஏதின் மாதைர எய்திடும் புன்ைமேயா( $கந்த.06220.3
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கடிது எழும் பூழிேய. $கந்த.06220.4

பீட்டின் மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) ெபரும் பைண
தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06221.1
ேமாட்டின் ஒட்டகம் உந்திய கந்தரம் $கந்த.06221.2
நCட்டி வாங்குவ ேந(ந்தவ( முன் தைல_ெப.(தைல_ெப.) $கந்த.06221.3
காட்டி வாங்கும்_ெப.எச்.(வாங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கணிைகய(_ெப.(கணிைகய(_ெப.) ேபாலேவ. $கந்த.06221.4
சீறு மால் கr ேத( மிைசப் பூண்டு விண்_ெப.(விண்_ெப.) $கந்த.06222.1
ஆறு அளாவி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடுவ ேகதனம்
$கந்த.06222.2
ஊறு காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ஒருவன் கண் ைவகினாள் $கந்த.06222.3
ேவறு உளாைரயும் ெவஃகி விளித்தல் ேபால். $கந்த.06222.4
வழு
C மும்மத ேவழங்கள் மத்தகம் $கந்த.06223.1
சூழி காலின் அைச ெதாறும் ேதான்றுவ $கந்த.06223.2
மாைழ ேநாக்கிய( ைமந்தற்கு மால் உறக் $கந்த.06223.3
காழகத் தனம்_ெப.(தனம்_ெப.) காட்டி
மைறத்தல்_ெதா.ெப.(மைற_வி.+த்த்_இ.கா.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேபால்.
$கந்த.06223.4
ேதாமரம் சிைல சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) மழுப் பைட $கந்த.06224.1
நாம ெவங்கைத நாஞ்சில் முசலம் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $கந்த.06224.2
ேநமி தானவ( நCள் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) ெசல்வன $கந்த.06224.3
காம(_ெப.(காம(_ெப.) மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.) கண்
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) தாங்கிேய. $கந்த.06224.4

எற்றின பைறயின் வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
C
எழிலிகள்
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூழி $கந்த.06225.1
சுற்றின வான மீ ப்ேபாய்த் தூ(த்தன கங்ைக நCத்தம் $கந்த.06225.2
வற்றின பைடயும் பூணும் வயங்கின
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எங்கும் $கந்த.06225.3
ெசற்றின பதாைக ஈட்டம் இருண்டன திைசகள் எல்லாம். $கந்த.06225.4
ேசாம கண்டகேன ேசாமன் சூrயன்_ெப.(சூrயன்_ெப.) பைகஞன் ேமகன்
$கந்த.06226.1
காம(_ெப.(காம(_ெப.) பிங்கலேன ஆதிக் கடிது எழு தாைன_ெப.(தாைன_ெப.)
வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
$கந்த.06226.2
மா மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) அதனில்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மன்னவ(
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கந்த.06226.3
ஏமரு பூத ேசைனக்கு எதி( உற எய்தினானால். $கந்த.06226.4
எதி(ந்தன( பூத( தாமும் அவுணரும் இடிப்பில் ேபr $கந்த.06227.1
அதி(ந்தன துடியும் சங்கும் ஆ(த்தன அண்ட மீ ன்கள் $கந்த.06227.2
உதி(ந்தன அைனய( கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உடன்று
ேபா( புrய ைவயம் $கந்த.06227.3
பிதி(ந்தன ெபாதிந்த அண்டப் பித்திைக பிளந்தது அன்ேற. $கந்த.06227.4
ெதாட்டன( ேவலும் வாளும் தூண்டின( பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) மாr_ெப.(மாr.)
$கந்த.06228.1
விட்டன( பிண்டி பாலம் வியன் மழுத் தண்டம் ஓச்சிக் $கந்த.06228.2
கிட்டின( சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) வசிக்
C
கிளந்தன( அவுண( பூத( $கந்த.06228.3

பட்டன( அளப்பிேலா(கள்
பரந்தன_வி.மு.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.)
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) நCத்தம். $கந்த.06228.4
முத்தைலக் கழுைவத் தண்ைட முசலத்ைத ேநமி தன்ைனக் $கந்த.06229.1
ைகத் தலத்து இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூ(வாய்க்
கணிச்சிையப் பிறங்கல் தன்ைன $கந்த.06229.2
எத்திறத் தவரும் பூத( எறிந்தன( எறிந்த காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கந்த.06229.3
அத்தைல அவுண வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
அளப்பில( பட்டா( அம்மா. $கந்த.06229.4
தறிந்தன புரவித் தாளும் தைலகளும் தடந்ேத( அச்சும் $கந்த.06230.1
முறிந்தன துவசம் அற்ற மும்மதக் ேகாட்டு மாக்கண் $கந்த.06230.2
மறிந்தன உடலம் ேவறா மடிந்தன( வயவ( எங்கும் $கந்த.06230.3
ெசறிந்தன கழுகு காகம் திரண்டன கூளி திண்ேபய். $கந்த.06230.4
இரு ெபரும் பைடயும் இவ்வாறு ஏற்று இகல் புrயும் ேவைல $கந்த.06231.1
ெவருவரு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கண் மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) விய(ப்பின்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உதித்த வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
$கந்த.06231.2
ெபாருவரும் சிைலகள் வாங்கிப் புங்கவம்
ெபாழிந்து_வி.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.06231.3
ஒருவரும் அவுண( நில்லாது ஓடின( உைடந்து ேபானா(. $கந்த.06231.4
உைடதலும் அவுணன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) ஒய் என விடுப்ப ேமகன்
$கந்த.06232.1
கடுமுரண் ேசாமன் ேசாம கண்டகன் முதலா உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $கந்த.06232.2

பைட உறு தைலவ( பல்ேலா(_ெப.(பல்ேலா(_ெப.) பகழியின் மாr_ெப.(மாr.)
தூவி $கந்த.06232.3
அடுசிைல வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
ேமல்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அமrைன இைழத்தா(
அன்ேற. $கந்த.06232.4
இைழத்திட அதைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இலங்கு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) தாளில் வரக்
C $கந்த.06233.1
கழல் புைனகின்ற வரC புரந்தரன் கடிய சீற்றத்து $கந்த.06233.2
அழல் ெபரும் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ேபால்வான் அசனி ஏறு அஞ்ச ஆ(க்கும்
$கந்த.06233.3
முழக்கினன் ஒருதன் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) முன் உறக் கடிது வந்தான்.
$கந்த.06233.4
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) அங்ைகச்
சாபம் வாங்கினன் வாளி மாr_ெப.(மாr.) $கந்த.06234.1
சிந்தினன் தைலவ( ேதைரச் சிைதத்தனன் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) தள்ளி
$கந்த.06234.2
இந்து கண்டகைன வானில் ஏற்றினன் ஏைன வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
$கந்த.06234.3
உந்திய ேசமத் ேத( ேமல் உற்று இகல் புrந்து சூழ்ந்தா(. $கந்த.06234.4
சுற்றின( வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ேசாr நC( ஒழுகும்
ஆற்றால் $கந்த.06235.1
முற்று உறு பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) தூவ முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) அழல் என்னச்
சீறி $கந்த.06235.2
மற்றவ( சிைலயும் ேதரும் மண்_ெப.(மண்_ெப.) மிைச வட்டி
C
வல்ேல $கந்த.06235.3
ெநற்றியின் உரத்தின் ேதாளின் ெநடுங்கைண பலவும் உய்த்தான். $கந்த.06235.4

உய்த்தலும் அவுண( ேவந்தற்கு உற்றுழி உதவ
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06236.1
ெமய்த்திறல் ஆற்றல் ஆளன் ேமகன் என்பவன் ஓ( தண்டம் $கந்த.06236.2
ைகத்தலம் மிைசயில் ஏந்திக் கணப் பைட வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
ேத( ேமல்
$கந்த.06236.3
மத்திைக முட்ேகால் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வலவைன ேமாதி_வி.எச்.(ேமாது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆ(த்தான்.
$கந்த.06236.4
ேமாதலும் தனது பாகன் முடிந்திடு தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
காணூஉ_வி.எச்.(காண்_வி.+ண_இ.க.+_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06237.1
ேமதகு தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) வரC புரந்தரன் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ஒன்று
ஏந்தி $கந்த.06237.2
ஈதினின் முடிதி என்ேற ஏவினன் ஏவேலாடும் $கந்த.06237.3
பூதலம் மிைச வழாப்
C
ெபான்றினன் புயலின் ேபேரான். $கந்த.06237.4
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) உறு நாமத்து அண்ணல் ெபான்றலும் அதைன நாடி
$கந்த.06238.1
அயல் உறு தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
அஞ்சின(
அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.06238.2
இயல் அது தன்ைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எr
முகன் எrயில் சீறிப் $கந்த.06238.3
பயில் உறு சிைல ஒன்று ஏந்திப் பைடெயாடும் கடிது வந்தான். $கந்த.06238.4
வைளத்தான் தனிப் ெபருவில்லிைன மருவா( மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) வைளய
$கந்த.06239.1

விைளத்தான்_வி.மு.(விைள_வி.+த்த்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.)
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) சிறு நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒலி
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆ(த்தனன் விண்ேமல் $கந்த.06239.2
முைளத்தா( தரு பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ேபால்வது ஒ( முைன வாளிகள்
ெதrயாக் $கந்த.06239.3
கிைளத்தா( தரு பூதப் பைட ேகடு உற்றிடப் ெபாழிந்தான். $கந்த.06239.4
தைல_ெப.(தைல_ெப.) அற்றன( கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) அற்றன( தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
அற்றன( ேதாளா $கந்த.06240.1
மைல அற்றன( மா(பு_ெப.(மா(பு_ெப.) அற்றன( வாய் அற்றன(
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06240.2
ெகாைல அற்றன( ெசவி அற்றன( கூறு உற்றிடு நாவின் $கந்த.06240.3
நிைல அற்றன( பைட அற்றன( ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பூத(கள் எவரும்.
$கந்த.06240.4
ஆ( இற்றன சகடு இற்றன அச்சு இற்றன கிடுகின் $கந்த.06241.1
ஏ( இற்றன ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) இற்றன முடி இற்றன ஈ(க்கும் $கந்த.06241.2
மூrப் பrமா இற்றன முருகன் பைட வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
$கந்த.06241.3
ேத( இற்றன பைட இற்றன ெசரு இற்றன அன்ேற. $கந்த.06241.4
ஓடு உற்றன குருதிப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) உலகச்சுற ஒலியா $கந்த.06242.1
ஆடு உற்றன கவந்தக் குைற அலைகக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) இகேவ $கந்த.06242.2
பாடு உற்றன ஞமலித் ெதாைக பரவுற்றன ெகாடிேமல் $கந்த.06242.3
கூடு உற்றன பாறு உற்றன குறுகு உற்றன கழுேக. $கந்த.06242.4
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காைலயின் அது கண்டனன் அழல் கான்றிட நைகயா
$கந்த.06243.1

ைமக் காலனும் ெவரு உற்றிடு வலிேச( திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) மகவான்
$கந்த.06243.2
ைகக்கா( முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) தைன வாங்குபு கைணமாrகள் ெசாrயாப்
$கந்த.06243.3
புக்கான் அவுணனும் ஆங்கு எதி( ெபாழிந்தான் சர மைழேய. $கந்த.06243.4
கரவன் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) ெநடுவாளிகள் கந்தன் பைடஞன் ேமல் $கந்த.06244.1
வருகின்றன உறுகின்றன மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
முன்னம் $கந்த.06244.2
ெபாருகின்ற நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
விடுபுக( ெவங்கைண
பலவும் $கந்த.06244.3
இrகின்றன படுகின்றன விருேவா( பகழியுேம. $கந்த.06244.4
ேபா( இவ்வைக புrகின்று உழிப் புைர தC( விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) மகவான்
$கந்த.06245.1
ேதரும் ெபாரு சிைலயும் கைண ெசறி யாவமும் சிைதயா $கந்த.06245.2
ஈ( ஐம்பது சரம் மா(பு_ெப.(மா(பு_ெப.) உற எய்ேத இகல் அவுண( $கந்த.06245.3
ஆரும் படி புகழும்படி ஆ(த்தான் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ேப(த்தான். $கந்த.06245.4
மாறு ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அவுண(க்கு இைற
வலியும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) மகவான் $கந்த.06246.1
வறு
C ஆனைவ இழந்திட்டதும் விழித் தCயுற ேநாக்கிச் $கந்த.06246.2
சீறாச் சிைல வைளயாக் கைண சிதறா வைச பலவும் $கந்த.06246.3
கூறா எதி( புகுந்தா( அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) துைணயாம் எழுகுமர(.
$கந்த.06246.4
இடி கால் உறு முகிலாம் என எழுவரரும்
C
ஏகிக் $கந்த.06247.1

கடிேத முனிெவாடு சிந்திய கைண யாைவயும் விலக்கா $கந்த.06247.2
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எr
மாமுகன் விறேலா( புய வைரேமல் $கந்த.06247.3
வடிவா( கைண பல சிந்துபு மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஆம் என மைறத்தான்.
$கந்த.06247.4
சகத்து ஆனவ( புகழப்படும் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
சரங்கள் $கந்த.06248.1
மிகத்தான் விட ெமலிவு உற்றிடும் எழு வரரும்
C
ெவய்ேயான் $கந்த.06248.2
முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கரத்து
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) உரத்து ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெமாய்ம்பின்
$கந்த.06248.3
அகத்து ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கைண பாய்ச்சின(
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ேதைரயும் அறுத்தா(. $கந்த.06248.4
அறுத்திடும் எல்ைலயின் அழலின் மாமுகன் $கந்த.06249.1
மறித்தும் ஒ( ேத( இைட வாவி வல்ைல ேபாய் $கந்த.06249.2
எறித்தரு கதி( உைட எழுவ( தம்ைமயும் $கந்த.06249.3
ெசறுத்து எr விழித்து இைவ ெசப்பல் ேமயினான். $கந்த.06249.4
ஒன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பைடயினால் உங்கள் ஆவிையத் $கந்த.06250.1
ெதன் திைச மறலியா( ெதவிட்ட_குைற.எச்.(ெதவிட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நல்கிேய $கந்த.06250.2
ெவன்றி ெகாள் ெமாய்ம்பு உைட விடைல_ெப.(விடைல_ெப.) தன்ைனயும்
$கந்த.06250.3
ெகான்றிடு கின்றனன் என்று கூறினான். $கந்த.06250.4

கூறு ேபாதத்தினில் குமரன் தாைனேயா( $கந்த.06251.1
ேவறு ேவறு அடு கைண வசி
C ெவய்யவன் $கந்த.06251.2
ஏறு ேத( தன்ைனயும் இவுளி தன்ைனயும் $கந்த.06251.3
நூறினா( அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) நூைழ
ஆக்கினா(. $கந்த.06251.4
ஆயது காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அவுணன் ேவறு
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கந்த.06252.1
பாய் இரும் ேத( இைட பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கண்ணுதல் $கந்த.06252.2
தூயவன் பைடயிைன எடுத்துத் துண் என $கந்த.06252.3
ேநயெமாடு அருச்சைன நிரப்பித் தூண்டினான். $கந்த.06252.4
அடல் எr முகத்தினான் ஆதி நாயகன் $கந்த.06253.1
பைட ெதாட அன்னது படியும் வானமும் $கந்த.06253.2
வடைவயின் உருவமாய் வரலும் அச்ெசயல் $கந்த.06253.3
விடைலகள் எழுவரும் ெவகுண்டு ேநாக்கினா(. $கந்த.06253.4
அனல் பைட அன்னதால் அதற்கு மாறதாப் $கந்த.06254.1
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) பைட விடுக்குவம் என்று புந்தி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06254.2
இனப்படு துைணவ(கள் யாரும் வாருண $கந்த.06254.3
முைனப் பைட தூண்டின(
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசய்ைக யா(.
$கந்த.06254.4
தூண்டிய வாருணத் ெதால்ைல மாப் பைட $கந்த.06255.1

ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) ெதாட(ந்திடுதலும் ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) தCப்பைட
$கந்த.06255.2
ஆண்டு எதி( ஆகிேய அவற்ைற நுங்கிற்று ஆல் $கந்த.06255.3
ஈண்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) முனி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஏழும் உண்டு என.
$கந்த.06255.4
சலபதி பைடகைளத் தடிந்து வாய் மடுத்து $கந்த.06256.1
உலகு உேளா( ெவருவர ஊழியான் பைட $கந்த.06256.2
வலியுடன் ஏகி ஏழ் வயவ( தம்ைமயும் $கந்த.06256.3
ெமலிவு ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி( ெகாடு
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாயேத. $கந்த.06256.4
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அது ேபாதலும்
வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
அவ்விைட $கந்த.06257.1
மாண்டன( கயிைலயின் மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) ேபாயினா( $கந்த.06257.2
மூண்டிடும் ெபரும் கனல் முகத்தன் அங்கு அது $கந்த.06257.3
காண்டலும் ஆ(த்தனன் களிப்பில் உம்பரான். $கந்த.06257.4
ஒருங்கு உற வர(கள்
C
உலந்து வடலும்
C
$கந்த.06258.1
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) உற
ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வய
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பூத(கள் $கந்த.06258.2
கரங்கைள மறித்தன( கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வாய் புைடத்து $கந்த.06258.3
இரங்கின( ெவருவின( இrந்து ேபாயினா(. $கந்த.06258.4
ெநற்றியில் வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
தம் விளிவு நCங்கலாது $கந்த.06259.1

உற்றிடு பூத(கள் உைலந்து சாய்வதும் $கந்த.06259.2
ெதற்று என ேநாக்கினன் ெசயி(த்து விம்மினான் $கந்த.06259.3
ெவற்றியின் கிழவனாம் வரC வாகுேவ. $கந்த.06259.4
வரC ெமாய்ம்பு உைடயவன் ெவருவl( எனப் $கந்த.06260.1
பாrடக் கணங்கைளப் பாணியால் அைமத்து $கந்த.06260.2
ஓ( இைற முன்னேர ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
ேதெராடும் $கந்த.06260.3
ஆ( அழல் முகத்தன் முன் அணுகப் ேபாயினான். $கந்த.06260.4
ேபாய்க் குறுகு உற்றுழிப் ெபாருந(த் ேதய்த்தலின் $கந்த.06261.1
வக்கிய
C
கைன கழல் வரC வாகுைவத் $கந்த.06261.2
தாக்கு எr முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) உைடத் தறுகண் ெவய்யவன் $கந்த.06261.3
ேநாக்கினன் ெவகுண்டு இைவ நுவறல் ெசய்குவான். $கந்த.06261.4
எதி( ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூதைர ஏைனயைர
$கந்த.06262.1
மதிேயன் நிைனேய அடவந்தனன் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.06262.2
அது காைலயின் இங்ஙன் அைடந்தைனயால் $கந்த.06262.3
விதிேய உைன என் முன் விடுத்ததுேவ. $கந்த.06262.4
ெகான்றாய் பலைரக் ெகாடு ெவஞ்சமrன் $கந்த.06263.1
ெவன்றாய் பலைர மிைக ெசய்தைனயாய் $கந்த.06263.2
நின்றாய் வருவாய் நினது ஆ( உயிருக்கு $கந்த.06263.3
இன்று ஆகுவேதா இறுதிப் பகேல. $கந்த.06263.4

முன்ன(ப் ெபாருேத முrவு உற்றவ( ேபால் $கந்த.06264.1
என்ைனக் கருேதல் இனி ஓ( இைறயில் $கந்த.06264.2
உன்ைனத் தைல_ெப.(தைல_ெப.)
ெகாய்து_வி.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெசன்னிையயும் $கந்த.06264.3
மன்ன(க்கு இைற ேசவடி ைவத்திடுேவன். $கந்த.06264.4
பூண் பால் முைல_ெப.(முைல_ெப.) மாத(_ெப.(மாத(_ெப.)
புண(ச்சி_ெப.(புண(ச்சி_ெப.) எனும் $கந்த.06265.1
ஆண் ேபா( தனிேல வலி அற்று அழியும் $கந்த.06265.2
ஆண் பால் ஒருவன் அவேன அலேனா $கந்த.06265.3
ஏண் பால் உைனயான் இவண் ெவன்றிலேனல். $கந்த.06265.4
என்னா எதிரா இைவ ஒப்பன ெசால் $கந்த.06266.1
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) அதுேகட்டிடும்
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) விறேலான் $கந்த.06266.2
ெபான்னா( தரு ெசங்ைக புைடத்து நைகத்து $கந்த.06266.3
ஒன்னான் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உைரத்திடுவான்.
$கந்த.06266.4
முைளயா( தரு ெபான்னவன் முந்து சம( $கந்த.06267.1
விைளயா வடிவம் தைன விட்டு அகலா $கந்த.06267.2
வைளயா( புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) புக்கனன் அன்னவனுக்கு $கந்த.06267.3
இைளயாய் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) எவண் உய்குதிேயா.
$கந்த.06267.4

மூண்டா( அம( ெசய்திடும் ெமாய்ம்ப( எலாம் $கந்த.06268.1
மாண்டா( கதிேரான் பைக மற்று ஒருவன் $கந்த.06268.2
மீ ண்டான் அவனும் விளி உற்றிடு நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.06268.3
ஈண்டு ஆ( உயி( ேதாற்றிட ஏகிைனேயா. $கந்த.06268.4
வடிச்
C
ெசருவில் விளிவா குதிேயா $கந்த.06269.1
ேபடித் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) கற்றிடும் பிள்ைள என $கந்த.06269.2
ஓடிக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) புக்கு உயி( உய்குதிேயா $கந்த.06269.3
நாடிக் கடிது ஒன்ைற நவிற்றுதிேய. $கந்த.06269.4
பா( காத்திடினும் பல தானவரும் $கந்த.06270.1
ேந( காத்திடினும் நிைல ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழியாச் $கந்த.06270.2
சூ( காத்திடினும் ெதாைலவு இல் விறேலா( $கந்த.06270.3
ஆ( காத்திடினும் அடுேவன் உைனேய. $கந்த.06270.4
என்று இங்கு இைவ வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
இைசத்திடலும் $கந்த.06271.1
குன்று அன்ன சினத்து அழல் ெகாம் எனேவ $கந்த.06271.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள்ளம் மைலத்து உழி தC
முகவன் $கந்த.06271.3
வன் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) சிைல ஒன்ைற வைளத்தனேன. $கந்த.06271.4
நடுத்தான் அகன்றிடு சூ( மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஓைதையச்
சிைல நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06272.1
எடுத்தான் எடுத்தலும் ெவய்யவன் இரேவானுடன் இrந்தான் $கந்த.06272.2
உடுத்தான் உதி(ந்தன ேசடனும் உைலந்தான் உலகு அைனத்தும் $கந்த.06272.3

ெகடுத்தான் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) என வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.)
கிைள ஓடின அன்ேற. $கந்த.06272.4
அக்காைலயின் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ஆறு உைடய அமலன் தனக்கு அன்பன்
$கந்த.06273.1
ைகக் கா( முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) இருகால்
வைளத்து_வி.எச்.(வைள_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒருகால் ஒலி காட்டத்
$கந்த.06273.2
திக்கானன முைடயான்முதல் ேதவாசுர( துளங்கி $கந்த.06273.3
இக்காலம ேதாபா(மழு திறுங்காலம ெதன்றா(. $கந்த.06273.4
என்னா இைசத்திடும் எல்ைலயில் எrமாமுகன் ஈ( ஏழ் $கந்த.06274.1
ெகான்னா( கைண விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆ(த்தனன் குறுகு உற்றது வருமுன் $கந்த.06274.2
மின் ஆம் எனப் பதினால் கைண விடுத்ேத அைவ விலக்கிப் $கந்த.06274.3
ெபான்னா( தரு திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெமாய்ம்பினன் புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) ஏறு
எனத் ெதழித்தான். $கந்த.06274.4
ெசஞ்ஞாயிறு கதி( கான்று என தC மா முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அவுணன் $கந்த.06275.1
ஐஞ்ஞான்கு எனும் ெதாைக ெபற்றிடும் அயில் ெவங்கைண ெதாடுப்ப $கந்த.06275.2
எஞ்ஞான்றும் உற்றிடும் சீ(த்தியான் இருபான் கைண துரந்து $கந்த.06275.3
ைமஞ் ஞான்றிடும் முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ேமல் ெசலும் மருத்தாம் எனத்
தடுத்தான். $கந்த.06275.4
கண்டு அங்கு அது கனல் மாமுகன் கைண ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) துரந்து
$கந்த.06276.1

புண் தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தனி ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
உைடப் புனிதன் தனது இளவல் $கந்த.06276.2
முண்டம் புக உய்த்ேத திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) முது வால்வைள அதைன
$கந்த.06276.3
அண்டம் கிழி பட ஊதினன் அவுணப் பைட புகழ. $கந்த.06276.4
ஆ( ஆரும் வியக்கும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அடல் ெமாய்ம்பினன் அங்கண்
$கந்த.06277.1
ஓ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) வடி வாளிகள் ஒருங்ேக ெதாடுத்து உய்த்துச்
$கந்த.06277.2
சூ( ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அவுணன் தரு ெதால்ைலத்
தனி ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கந்த.06277.3
ேத( ஆனதும் பr ஆனதும் சிைல ஆனதும் சிைதத்தான். $கந்த.06277.4
சிைதயும் ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) அயல் ேவறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ேதrன் மிைசப் பாயாக் $கந்த.06278.1
கைத ஒன்றிைன விடுத்தான் எr கனல் மா முகன் அதன் ேமல் $கந்த.06278.2
குைத ஒன்றிைனத் துரந்ேத அருள் குமேரசனுக்கு இைளேயான் $கந்த.06278.3
சுைத ஒன்றியக் களத்ேத விழத் துண்டம் பல கண்டான். $கந்த.06278.4
மாற்று ஓ( சிைலயிைன வாங்கி வைளத்ேத கனல் முகத்ேதான் $கந்த.06279.1
காற்ேறான் பைட துரக்கின்று உழி இவனும் அது கடவக் $கந்த.06279.2
கூற்ேறான் பைட ெதாடுத்தான் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) குமரன் தனக்கு
இைளேயான் $கந்த.06279.3
ேவற்று ஓ( பைட துரந்திட்டு இலன் அதுேவ
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விட்டான். $கந்த.06279.4

மாகத்து உறு கதி( ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைட மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.)
தரு மதைல $கந்த.06280.1
ேவகத்தினில் விட ஆங்கு அது விடுத்ேத அது விலக்கி $கந்த.06280.2
நாகத்து அம( கைற நCவிய நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
கூrய_ெப.அ.(கூrய_ெப.அ.) கைண நூறு $கந்த.06280.3
ஆகத்து இைட படேவ துரந்து அடல் ெமாய்ம்பினன் ஆ(த்தான். $கந்த.06280.4
தருமத்து இயல் நிறு உற்றிடும் தக்ேகான் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) சரங்கள்
$கந்த.06281.1
மருமத்தினில் படுகின்றுழி வாேனா( அமுது அருந்தும் $கந்த.06281.2
கருமத்தினில் விரவிக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கைடயக் கவிழ்ந்திட்ட $கந்த.06281.3
ெபரு மத்து என நிைல ேசா(ந்து தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெபரும் ேத(மிைச
வழ்ந்தான்.
C
$கந்த.06281.4
விழுகின்றது ஒ( எrமா முகன் வியன் மா(பு_ெப.(மா(பு_ெப.) எனும் வைர
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06282.1
இழிகின்றன நதி ஆம் என எருைவப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) உயிரும் $கந்த.06282.2
ஒழிகின்றது வருகின்றது லாவுற்றது ேதற்றம் $கந்த.06282.3
அழிகின்றது வரும் அந்தகன் அச்சு உற்றனன் அணுக. $கந்த.06282.4
விளிந்தான் என மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.) உற்றவன் ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
சூ( உரும் ஏற்றால் $கந்த.06283.1
ெநளிந்து ஆட அரவு அைசந்தால் என ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத( மிைசப்
ெபயராத் $கந்த.06283.2
ெதளிந்து_வி.எச்.(ெதளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆயிைட இரங்கிப் ெபாரு
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) அது இலனாய் $கந்த.06283.3

எளிந்தான் எளிந்திடுகின்றவன் இத்தன்ைம சிந்தித்தான். $கந்த.06283.4
ெமாழி பட்டிடும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) மாற்றல( முைன ெவஞ்ெசருத்தனில்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கந்த.06284.1
அழி பட்டிடின் வருவாய் என அந்நாள் சிறு காைலப் $கந்த.06284.2
பழி பட்டிடும் ெவறியாட்டிைனப் பயின்ேற பலி யூட்டி $கந்த.06284.3
வழி பட்ட தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) நக(க் காளிைய மனத்தின் மிைச
நிைனத்தான். $கந்த.06284.4
விஞ்சும் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ேமவு சூ( தரு
$கந்த.06285.1
ைமஞ்சன் தன்ைன மனத்தில் உன்னலும் $கந்த.06285.2
நஞ்சும் துண் என நண்ணும் காளிதன் $கந்த.06285.3
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) தன்னில் நிைனத்தல் ேமயினாள். $கந்த.06285.4
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அலம(ந்து ேதான்றுவாள் $கந்த.06286.1
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அலமந்த ேதாளினாள் $கந்த.06286.2
ேகாலம் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குலிங்க
ேவணியாள் $கந்த.06286.3
ேகாலம் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குறுங்ெகாைலக்
கணாள். $கந்த.06286.4
ேபாதம் ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபாறாைம மிக்கு
உளாள் $கந்த.06287.1
ேபாதம் ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) ெசய் தாளினாள் $கந்த.06287.2

ஏதம் தC(ந்திடும் எண்ணலா( சிரம் $கந்த.06287.3
ஏதம் தC(ந்திடும் ஏம வாளினாள். $கந்த.06287.4
சங்காரத்து அணி தாங்கு ெகாங்ைகயாள் $கந்த.06288.1
சங்காரத்து அணி தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசங்ைகயாள்
$கந்த.06288.2
உங்காரத்தின் உரத்த ஆைடயாள் $கந்த.06288.3
உங்காரத்தின் உரப்பும் ஓைதயாள். $கந்த.06288.4
ஞாலத் ேதவரும் நாக( ேவந்தரும் $கந்த.06289.1
ஞாலத் ேதவரும் ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நண்ணுவாள்
$கந்த.06289.2
காலத் தCய( களிற்றின் ேமைலேயா( $கந்த.06289.3
காலத் தCய( கலங்கு காட்சியாள். $கந்த.06289.4
அஞ்சத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அடியான வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.)
$கந்த.06290.1
அஞ்சத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அடி ேப(த்து உலாவு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
$கந்த.06290.2
நஞ்சத் தானவ( ைநய ெவம்ைம ெசய் $கந்த.06290.3
நஞ்சத் தானவ( சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) நல்குவாள். $கந்த.06290.4
அங்கு அத்தன்ைமயளாய் அம(ந்திடும் $கந்த.06291.1
அங்கு அத்தன்ைம யளாய காளி மால் $கந்த.06291.2
சிங்கத்து ஏறிய ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) முன்
$கந்த.06291.3

சிங்கத்து ஏறினள் ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.) ேமயினாள். $கந்த.06291.4
மூதக் கா(ப்ெபாடு விண்ைண முட்டு உற $கந்த.06292.1
ேவதக் கூளிகள் ஏறு ேகதனம் $கந்த.06292.2
ஊதச் சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) ஒழிந்த பல்லியம் $கந்த.06292.3
ேமதக்க ஓைச மிகுத்து ேமவேவ. $கந்த.06292.4
மூதக் கா(ப்ெபாடு விண்ைண முட்டு உற $கந்த.06293.1
ேவதக் கூளிகள் ஏறு ேகதனம் $கந்த.06293.2
ஊதச் சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) ஒழிந்த பல்லியம் $கந்த.06293.3
ேமதக்க ஓைச மிகுத்து ேமவேவ. $கந்த.06293.4
விைரெவாடு பறந்தைல ேமவி
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
அய( $கந்த.06294.1
எrமுக மதைலைய எய்தி ேநாக்கியான் $கந்த.06294.2
உரம் மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒன்னல( உயிைர
உண்பன் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.06294.3
பr உறல் என்றனள் அைமத்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாணியாள். $கந்த.06294.4
மூதக் கா(ப்ெபாடு விண்ைண முட்டு உற $கந்த.06295.1
ேவதக் கூளிகள் ஏறு ேகதனம் $கந்த.06295.2
ஊதச் சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) ஒழிந்த பல்லியம் $கந்த.06295.3
ேமதக்க ஓைச மிகுத்து ேமவேவ. $கந்த.06295.4
ஆ(த்திடும் எல்ைலயில் அளக்க(
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என $கந்த.06296.1

ஆ(த்திடும் எல்ைலயில் அடல் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பூதரும் $கந்த.06296.2
ேவ(த்தன( அழுங்கின( ேமல்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏற்றன( $கந்த.06296.3
ேவ(த்தன( அழுங்கின( விண்_ெப.(விண்_ெப.) உேளா( எலாம். $கந்த.06296.4
காளிகள் சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கணிச்சி கா(
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) $கந்த.06297.1
வாளிகள் சிந்தின( வைர ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தரு $கந்த.06297.2
நCளிகள் எழுக் கைத ேநமி இன்னன $கந்த.06297.3
கூளிகள் வசின(
C
குறுகிப் ேபா( ெசய்தா(. $கந்த.06297.4
அத்திறன் ேநாக்கிேய ஆடல் பூத(கள் $கந்த.06298.1
எத்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+த்_ஒற்.) திறத்தவைரயும் ஈறு
ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) எனாக் $கந்த.06298.2
ைகத் தலத்து இருந்தது ஓ( கழு முள்_ெப.(முள்_ெப.) வசினாள்
C
$கந்த.06298.3
பத்திைர தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அருள் பைடத்த காளிேய. $கந்த.06298.4
வசிய
C
முத்தைல ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.)
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட $கந்த.06299.1
காய் சின எrபுைக கான்று காளிகள் $கந்த.06299.2
மாசு அகல் உருப் பல வகுத்துப் பா( இட( $கந்த.06299.3
பாசன மருள் உறப் பட(தல்_ெதா.ெப.(பட(_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) உற்றேத.
$கந்த.06299.4
சண்டிைக விடு_ஏவ.(விடு_வி.) பைட தனது வன்ைமையக் $கந்த.06300.1
கண்டனன் இைளயவன் கணங்கள் ஆ( உயி( $கந்த.06300.2

உண்டிடும் இஃது என உன்னிஏழ் இரு $கந்த.06300.3
புண் தரும் சிl முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ெபாள் என்று ஏவினான். $கந்த.06300.4
தCக் கலுழ் ேவலினான் ெசலுத்தும் ஆசுகம் $கந்த.06301.1
ேமக்கு உறு முத்தைல ேவைல நுண் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) $கந்த.06301.2
ஆக்கியது ஆக்கலும் அைனய தன்ைமைய $கந்த.06301.3
ேநாக்கினள் காளி என்று உைரக்கும் ேநான்ைமயாள். $கந்த.06301.4
துண் என யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) விடு_ஏவ.(விடு_வி.)
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) தன்ைனயும் $கந்த.06302.1
அண்ணல் அம் பகழியால் அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என் ஆற்றைல $கந்த.06302.2
எண்ணலன் நிற்பனால் இன்னும் அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
$கந்த.06302.3
உண்ணிகழ் உயிrைன உண்குேவன் என்றாள். $கந்த.06302.4
என்றிடும் காளி ஓ( இைமப்பின் முந்து உற $கந்த.06303.1
நின்றிடும் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) அம் கடைல நCக்கிேய $கந்த.06303.2
ெவன்றிடும் வயப் புலி_ெப.(புலி_ெப.) மிைசக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ(த்திடாச் $கந்த.06303.3
ெசன்றனள்_வி.மு.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட(.பன்.) வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
முன் ெசப்பல் ேமயினாள். $கந்த.06303.4
முன் உற யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) விடு_ஏவ.(விடு_வி.) மூஇைலப் பைட
$கந்த.06304.1
தன்ைன ெவங்கைணகளால் தடுத்து_வி.எச்.(தடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்றைன $கந்த.06304.2

இன்னும் ஒ( சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) உண்டு எறிவன் வகுதி
C
$கந்த.06304.3
அன்னது காத்திடல் அrது காண் என்றாள். $கந்த.06304.4
என்றலும் முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலங்கு சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.)
ஆங்கு $கந்த.06305.1
ஒன்று அல ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஒருங்கு வசினும்
C
$கந்த.06305.2
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைவ முழுவதும் நCறு
ெசய்வன் என் $கந்த.06305.3
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெதrந்திைல மாது நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என்றான்.
$கந்த.06305.4
ெகாற்ற ெமாய்ம்பினன் இைவ கூறக்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளம் $கந்த.06306.1
ெசற்றம் அது ஆகிேய ெதழித்துச் சண்டிைக $கந்த.06306.2
மற்றும் ஒ( சூல ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) வல்ைல வசினாள்
C
$கந்த.06306.3
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பா( இடத்
ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.) உட்கேவ. $கந்த.06306.4
அரும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அமர(கள் அது ெகால் ஆலம் என்று $கந்த.06307.1
இrந்தன( பணி எனா இன்னும் இந்துவும் $கந்த.06307.2
வருந்தின(_வி.மு.(வருந்து_வி.+இன்_இ.கா.+அ(_பட(.பன்.) சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.)
முன் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ைமையத் $கந்த.06307.3
ெதrந்தனன் வரC ெமாய்ம்பு உைடய ெசம்மேல. $கந்த.06307.4
எட்டுடன் இரண்டு நூறு எனும் ெதாைகப்படு $கந்த.06308.1
ெநட்டு இரும் பகழிகள் நிகரத் தூண்டிேய $கந்த.06308.2

அட்டனன் துணிபட அrயின் ேமல் அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) $கந்த.06308.3
ெதாட்டிட வருவது ஓ( சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) தன்ைனேய. $கந்த.06308.4
எறித்தரு சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) அது இற்று வழ்தலும்
C
$கந்த.06309.1
ெசறுத்தனள் இங்கு இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) சிரத்ைத வாளினால்
$கந்த.06309.2
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உதிரப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
சுைவத்திட்டு ஆவிையப் $கந்த.06309.3
பறித்திடுேவன் எனப் பக(ந்திட்டாள் அேரா. $கந்த.06309.4
நால் இரு ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) உைட நங்ைக ேதான்றல் முன் $கந்த.06310.1
வால் உைள மடங்கலின் இருத்தல் மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) ஒrஇப் $கந்த.06310.2
பால் உறு திைரக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பரப்ைப விட்டு அகல் $கந்த.06310.3
ஆலம் அதாம் என ஆ(த்திட்டு ஏகினாள். $கந்த.06310.4
ஆ(த்திடும் சண்டிைக அங்ைக தன்னில் ஓ( $கந்த.06311.1
கூ(த்திடும் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) பைட
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகாம் எனத் $கந்த.06311.2
தC(த்தனுக்கு இனியது ஓ( ெசம்மல் நிற்புறும் $கந்த.06311.3
தா(த்தடம் ேத( மிைசத் தனி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தினாள். $கந்த.06311.4
ேநாக்கினன் ெமாய்ம்பினான் ேநான்ைம பூண்டு உளான் $கந்த.06312.1
தாக்கு அணங்காம் இவள்_பதி.ெப.(இவள்_பதி.ெப.) தன்னது ஆவிைய $கந்த.06312.2
நCக்குதல்_ெதா.ெப.(நCக்கு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ெசய்வது நC(ைமத்து அன்று
எனாத் $கந்த.06312.3

தூக்கினன் அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) வலி ெதாைலக்க உன்னுவான்.
$கந்த.06312.4
இடித்து என உரப்பினன் எண்ைக தன்ைனயும் $கந்த.06313.1
ஒடித்தனனாம் என ஒருைகயால் உறப் $கந்த.06313.2
பிடித்தனன் மற்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபரும் ைகயால் உரத் $கந்த.06313.3
தடித்தனன் காளி வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
அவசம்
ஆயினாள். $கந்த.06313.4
கரங்ெகாடு ேசவகன் கல் என்று எற்றலும் $கந்த.06314.1
உரம் கிழி உற்றனள் உமிழ்ந்த ேசாr நC( $கந்த.06314.2
தரங்கம் அது எறிகடல் தன்ைனப் ேபான்று உலாய் $கந்த.06314.3
இரங்கியது அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) துய( யாவ( கூறுவா(. $கந்த.06314.4
எண் ைகயும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைகயால் ஏந்தல் பற்றி ஓ( $கந்த.06315.1
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ைகயின் நCலி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உரத்தில்
எற்றலும் $கந்த.06315.2
மண்_ெப.(மண்_ெப.) கிழி உற்றன வைககள் கீ ண்டன $கந்த.06315.3
விண்கிள( அண்ட பித்திைகயும் விண்டேத. $கந்த.06315.4
திைர ெபறு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) எனக் கான்ற ெசம்புனல் $கந்த.06316.1
வைர ெபறு தனது ெமய் மைறத்தலால் துய(க் $கந்த.06316.2
கைர ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) இல்லவள் காளி என்று முன்
$கந்த.06316.3
உைர ெபறு ெபயைரயும் ஒழி உற்றாள் அேரா. $கந்த.06316.4

இவ்வைக அவசமாய் இம்ப( வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
C
பின் $கந்த.06317.1
ஐ வைக உண(ச்சியும் அனாதி யானவும் $கந்த.06317.2
ெசவ்விது ெதான்ைம ேபால் ேசரச் சூ( மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $கந்த.06317.3
ெவவ்வலி இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கண் விழித்து
விம்மினாள். $கந்த.06317.4
ஆண்ைமயின் ேமல் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அகலத்து எற்றிட
$கந்த.06318.1
ஏண்ைமயும் வரமும்
C
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழ்ந்தது
C
$கந்த.06318.2
நCண் மயல் ஆனது நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) இைட $கந்த.06318.3
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) மலி உற்றனள் நடுங்கும் ஆவியாள். $கந்த.06318.4
அந்தம் இல் அறு முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அமலன் ஏவலால்
$கந்த.06319.1
வந்தவெனாடு ெபாrன் வாைக எய்துேமா $கந்த.06319.2
புந்தி இல் ஆதிவட் புக்கனன் எனாச் $கந்த.06319.3
சிந்ைத ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந்தனள்
வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) தC(ந்து_வி.எச்.(தC(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உளான். $கந்த.06319.4
இகழ்ந்தவ( உரத்திைன இகழ்ந்து கூ( நகத்து $கந்த.06320.1
அகழ்ந்து உயி( உண்டிடும் அணங்கு ேத( மிைசத் $கந்த.06320.2
திகழ்ந்தனள் நின்றிடு திறலினான் தைனப் $கந்த.06320.3

புகழ்ந்தனள் இைணயன புகல்வது ஆயினாள். $கந்த.06320.4
கன்றிய கற்பு உைடக் கனலி மாமுகன் $கந்த.06321.1
இன்று எைன அருச்சைன இயற்றி ஏத்திேய $கந்த.06321.2
ஒன்று அல உயி(ப்பலி உதவி ேவண்டினான் $கந்த.06321.3
நன்றி_ெப.(நன்றி_ெப.) அது அய(த்திலன் நான் இங்கு எய்திேனன். $கந்த.06321.4
உன்னுைட வன்ைமயும் உனது வரமும்
C
$கந்த.06322.1
சின்னமும் உண(ந்திலன் ெசருவின் முந்து உறCஇ $கந்த.06322.2
நின்னுடன் இகலி இந் நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) ஆயின $கந்த.06322.3
இன் இனி ஏகுவன் இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) இைட. $கந்த.06322.4
கறுத்து இனி வல்ைலயில் கனல் முகத்தைன $கந்த.06323.1
ஒறுத்து உயி( உண்குதி ஒழிந்து உளாைரயும் $கந்த.06323.2
அறுத்தைன நிற்குதி அலr தன்ைன முன் $கந்த.06323.3
ெசறுத்தவன் தன்ைனயும் அடுதி ெசம்மல் நC. $கந்த.06323.4
அைடயல( தம்ைம ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆறு
மாமுகம் $கந்த.06324.1
உைடயவன் கருைண ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உவைக ேமவுதி $கந்த.06324.2
ெநடிது பல் ஊழியும் நCடி_வி.எச்.(நCடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாழ்தியால்
$கந்த.06324.3
கைட முைற இைவ எலாம் காண்டி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என்றாள்.
$கந்த.06324.4

இத்திறம் ேயாகினி இைசத்து ெவஞ்சம( $கந்த.06325.1
வித்தகன் விைட ெகாடு மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேகாள் அrச் $கந்த.06325.2
சித்திர ெவருத்தம் ேமல் ேச(ந்து_வி.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெதால்பைட $கந்த.06325.3
ெமாய்த்திடப் ேபாயினள் முந்து வந்துழி. $கந்த.06325.4
சண்டிைக ேபாந்த காைலத் தழல் முகன் அைனய எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.06326.1
கண்டனன் ெவகுண்டு நன்றிக் கள்வனது ஆற்றல் என்னாத் $கந்த.06326.2
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ஆற்றல் சான்று
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உருமுக்
கான்று $கந்த.06326.3
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) அது எழுந்தால் என்னக் ெகாம் என எழுந்து
ெசால்வான். $கந்த.06326.4
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி( பலவும் நுங்கிக்
குருதியும் வடியும் மாந்தி $கந்த.06327.1
ஒன்று தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அகடு தூராது உலப்பு உறாப் பசிேநாய் மிக்குச்
$கந்த.06327.2
ெசன்றிடும் காளியாேலா ெதவ்வ( தம் ெசருைவ யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
முன் $கந்த.06327.3
ெவன்றனன் சூரன் ேசய்க்குத் துைணகளும் ேவண்டுேமா தான். $கந்த.06327.4
சூலமும் தண்டும் வாளும் சுட( மழுப் பைடயும் சீற்றக் $கந்த.06328.1
ேகாலமும் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாங்கில்
கூளிகள் சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ைவகும் $கந்த.06328.2

நCலிதன் வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) காண்பான்
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவண் விளித்தது அன்றி
$கந்த.06328.3
ேவலவன் பைடைய அன்னாள் ெவல்லும் என்று உளம் ெகாண்ேடேனா.
$கந்த.06328.4
வாவியும் குளனும் ெபாய்தC( நதிகளும் மற்றும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.06329.1
தூவு நுண் பனியால் அன்ேற துளும்புவ அஃேத ேபாலத் $கந்த.06329.2
ேதவைர ஏவல் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) உைடத் தமிேயன் இங்ஙன் $கந்த.06329.3
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காளியாேலா எய்துவன்
வரத்
C தன்ைம. $கந்த.06329.4
இன் இனிக் கணம் அது ஒன்றின் இளவலா( உயிைர ெவௗவி $கந்த.06330.1
முன் உற அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒற்றன் முரண்
வலி அதைனச் சிந்தி $கந்த.06330.2
அன்னவன் ஆவி கூற்றுக் கடிசிலா அளிப்பன் அல்லான் $கந்த.06330.3
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) முன் ேபாவதில்ைல
வஞ்சினம்_ெப.(வஞ்சினம்_ெப.) இஃேத என்றான். $கந்த.06330.4
கனல் முகன் இைனய மாற்றம் கழறிேய அவுணத் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
ேப( $கந்த.06331.1
அனிகம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயலின் ஈண்ட ஆழி
அம் ேதrல் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06331.2
வைன தரு சிைல ஒன்று ஏந்தி வன்ைமயால் வாங்கி நூறு $கந்த.06331.3

முைன இரும் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) வரC ெமாய்ம்பன் ேமல் தூண்டி ஆ(த்தான்.
$கந்த.06331.4
ெகாடுந்ெதாழிலாளன் ெசய்ைக குைரகழல் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
காணா
$கந்த.06332.1
முடிந்திட வந்தாய்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) ேபாலும் முயற்சி
ஈது அழகிது என்னா $கந்த.06332.2
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தனிச் சிைலக் கால்
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெஞேரல் என வைளத்துத்
தானும் $கந்த.06332.3
அடும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) கைண நூறு ஓச்சி அறுத்தனன் அவுணன் வாளி.
$கந்த.06332.4
அறுத்த ெபாழுதத்தில் அவுண(க்கு அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.)
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கந்த.06333.1
மறத்தின் ஒடு நூறு சரம் வாலியன பூட்டிச் $கந்த.06333.2
சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) உைடய ெசம்மல் உறு ேதrைன அழித்துக் $கந்த.06333.3
குறித்த விறல்_ெப.(விறல்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சம( வால்வைள
குறித்தான். $கந்த.06333.4
ேத( அழிதலும் ெவகுளி ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இளவல் ஈ( ஏழ் $கந்த.06334.1
கூrய_ெப.அ.(கூrய_ெப.அ.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.)
ெகாம் என விடுத்ேத $கந்த.06334.2
ஆ( அழல் முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அவுணன் அங்ைக இைட
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06334.3
மூr வr ெவஞ்சிைல முrத்து அம( விைளத்தான். $கந்த.06334.4

வில் அது முrந்திடலும் ேவறு ஓ( சிைல வாங்கிக் $கந்த.06335.1
கல் என எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அணி கறித்து இவைன இன்ேன $கந்த.06335.2
ெகால்வன் எனும் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) ெமாழி
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06335.3
அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) மலேரான் பைடைய அண்ணல் மிைச உய்த்தான்.
$கந்த.06335.4
அத்தைகைம ேநாக்கினன் அயன் பைடைய யானும் $கந்த.06336.1
உய்த்திடின் எனக்கு வரும் ஊதியம் என் என்னாச் $கந்த.06336.2
சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) உறு பூசைன ெசலுத்தி விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) வரC
$கந்த.06336.3
பத்திர ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பைட ஒ( பணி ெகாடு விட்டான். $கந்த.06336.4
வாrதி வளாகம் அைர மாத்திைரயின்
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06337.1
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைட
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பட(
காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கந்த.06337.2
நாரணன் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) பைட நடுங்கி நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
தாழா $கந்த.06337.3
யாரும் நைக ெசய்திட இrந்து உளைத அன்ேற. $கந்த.06337.4
அன்ன மிைசேயான் பைட அழிந்திடலும் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
$கந்த.06338.1
தன்னது ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பைட தடுப்பில் வைக ஏகி $கந்த.06338.2
வன்னி முகன் ஆவி ெகாடு மாமுடிகள் தள்ளி $கந்த.06338.3

மின்னு என வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
இைட
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்ேற. $கந்த.06338.4
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) அக்கனல் முகன் விளிந்து
வழ்ந்தனன்
C
$கந்த.06339.1
ஒய் என அச்ெசயல் உம்ப( ேநாக்கு உறா $கந்த.06339.2
ஐயைன வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அலrன் மாrதூய் $கந்த.06339.3
ெமய் அணி துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) எலாம் வசி
C ஆடினா(. $கந்த.06339.4
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) தரு கலிங்கமும் பூணும் நாணமும் $கந்த.06340.1
துறந்தன( உவைகயால் ெசால்லும் ஆடல( $கந்த.06340.2
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன் ஆ(த்தன(
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) அற்ைற நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கந்த.06340.3
பிறந்திடு ைமந்த( தம் ெபற்றி எய்தினா(. $கந்த.06340.4
எr முகன் அவ்விைட இறப்ப ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) $கந்த.06341.1
ெபரும் பைட வர(கள்
C
புலம்பி_வி.எச்.(புலம்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) எலாம் $கந்த.06341.2
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிறு தூதனுக்கு உைடதுேமா எனாச் $கந்த.06341.3
ெசருவிைனக் குறித்தன( உலப்பு இல் தCைமேயா(. $கந்த.06341.4
முற்படும் தைலவ(கள் மூெவண்ணாயிர( $கந்த.06342.1
ெபாற்பு உைட இைளயவன் புைடயில் சுற்றிடாக் $கந்த.06342.2
கப்பணம் திகிrேகால் கணிச்சி ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கைத $கந்த.06342.3

ெசால் படு பைட எலாம் ெசாrந்து_வி.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபா( ெசய்தா(. $கந்த.06342.4
ெசய்தது ேநாக்கிேய ெசயி(த்துச் ேசவகன் $கந்த.06343.1
ைக தனில் இருந்தது ஓ( கா(முகம்
வைளஇ_வி.எச்.(வைள_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06343.2
ெநாய் தினில் ஆயிர நூறு ேகாடி ேகால் $கந்த.06343.3
எய்தனன் ெதழித்தனன் அவுண( ஏங்கேவ. $கந்த.06343.4
இத்திறம் கணம் அது ஒன்று இைட அறாமேல $கந்த.06344.1
ைகத் தனு உமிழ்ந்திடும் கைணயின் மாமைழ $கந்த.06344.2
உய்த்தனன் திrந்தனன் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ேப(த்திடும் $கந்த.06344.3
ெமய்த்திறல் மருத்தினும் விைரவின் ேமவிேய. $கந்த.06344.4
எறிந்திடும் பைடகளும் எய்த ேகால்களும் $கந்த.06345.1
முறிந்தன துணிந்தன ெமாய்ம்பு மா(பமும் $கந்த.06345.2
ெசறிந்திடும் கரங்களும் சிரமும் தாள்களும் $கந்த.06345.3
தறிந்தன அவுண( தம் தைலவ( வடினா(.
C
$கந்த.06345.4
ேவழமும் புரவியும் துணிந்து வழ்ந்தன
C
$கந்த.06346.1
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) அம் ேத( நிைர அைனத்தும்
இற்றன $கந்த.06346.2
சூழ் உறும் அவுணரும் ெதாைலந்து ேபாயினா( $கந்த.06346.3
பாழி அம் ேதாளினான் பகழித் தன்ைமயால். $கந்த.06346.4
பாறு ஒழுக்கு உற்றன ககனம் பா( மிைச $கந்த.06347.1
வறு
C ஒழுக்கு உற்ற ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பைடகள் வந்திடச்
C
$கந்த.06347.2

ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) ஒழுக்கு உற்றன தைசகள் ெசம்புனல் $கந்த.06347.3
ஆறு ஒழுக்கு உற்றதால் அம( ெசய் ஆறு எலாம். $கந்த.06347.4
பல உைட ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தைலப் பதக( துஞ்சலும் $கந்த.06348.1
நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) உைட எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) இைட நிவந்த தCக்கனல்
$கந்த.06348.2
புலவு உைட விழு நிணம்_ெப.(நிணம்_ெப.) புழுக்கல் ெசய்ததால் $கந்த.06348.3
கலி ெகழு ெகாடிெயாடு_ெப.(ெகாடி_ெப.+ஒடு_கரு.ெவ.) கணமும் துய்க்கேவ.
$கந்த.06348.4
மாைமயில் ெசறித்தன வடிவின் மால் கr $கந்த.06349.1
தாம் அயிற்பு உற வடி தடக்ைக வன்தைல $கந்த.06349.2
ஏ மயி(த் ேதாைகேயாடு இற்று நCங்கு_ஏவ.(நCங்கு_வி.) உற $கந்த.06349.3
ஆைமயில் ேபாவன குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ஆற்றிேன. $கந்த.06349.4
கா( ெகழும் அவுணருள் கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேசாrயின் $கந்த.06350.1
தாைரகள் நCத்தம் ஆய் எழுந்து தக்கவ( $கந்த.06350.2
ேப( உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) உட்ெகாடு ெபய(ந்த பின் உற $கந்த.06350.3
வாrதி வடைவ உண்டு உலவு மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) என. $கந்த.06350.4
கrயினும் பrயினும் கால்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06351.1
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) அம் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
குலாவும் ைவகலின் $கந்த.06351.2
வைர ெதாறும் வைர ெதாறும் மாறு மாறு எழா $கந்த.06351.3

அருவிகள் ெசன்ெறன அழுங்கிச் ெசல்லுமால். $கந்த.06351.4
மீ ளிகள் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) நC( ெவள்ளமாய் அதில் $கந்த.06352.1
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உறு ேவல்களும் வாளும் மற்றவும் $கந்த.06352.2
ேகாள் உறு மயிைலயில் குலவக் கண்டு தம் $கந்த.06352.3
ேகளி( என்று எதி(வன ெகழும ேவைல மீ ன். $கந்த.06352.4
அழல் ெபாரு ெசக்க( வானகத்தின் மாமதிக் $கந்த.06353.1
குழுவின( ேச(ந்து_வி.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறக் குலவும்
ெகாள்ைக ேபால் $கந்த.06353.2
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ெபாதி கவிைக தம் ெநடிய தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) அற
$கந்த.06353.3
ஒழுகிய_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குருதியின் ஒருங்கு
ெசல்வேவ. $கந்த.06353.4
அைல ெகழு குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ஆறு அழுங்கு உற்று ஏகலால் $கந்த.06354.1
தைலகளும் உடல்களும் தைசயும் வாrடக் $கந்த.06354.2
ெகாைல புr மறவ(_ெப.(மறவ(_ெப.) தம் குடrல் பின்னிேய $கந்த.06354.3
வைல_ெப.(வைல_ெப.) எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஈ(த்தன( வய ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பூதேர. $கந்த.06354.4
ஞாளிகள் திrவது ஓ( மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) நாம ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
$கந்த.06355.1
கூளிகள் திrவது ஓ( மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) கூளியாம் $கந்த.06355.2
மீ ளிகள் திrவது ஓ( மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) ெவன்றிடும் $கந்த.06355.3
காளிகள் திrவது ஓ( மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) கண் எலாம். $கந்த.06355.4

ேத( இைட உலந்தவன் சிரத்தும்
துஞ்சிய_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06356.1
சாரதி தைலயினும் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) தம்மினும் $கந்த.06356.2
ேசாrகள் இழிவன ெதாைலந்த_ெப.எச்.(ெதாைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைவயமும் $கந்த.06356.3
ஆ( உயி( எய்தி ஆங்கு அது ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என்னேவ. $கந்த.06356.4
சின வலி அவுண( தம் திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) பூண்டிடும் $கந்த.06357.1
துைன வரு ேகசr துஞ்சச் ேசாrநC( $கந்த.06357.2
கைன கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இைட ெசலக் கண்டு ேதைர தம் $கந்த.06357.3
இனம் என எதி( தழC இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இரங்கு
கின்றேவ. $கந்த.06357.4
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இத்திறம் இயல் ெவங்களத்து
இைட $கந்த.06358.1
இrந்திடும் தானவ( இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நCங்கினா(
$கந்த.06358.2
கருந்தைல அடுக்கலில் கழல்கள் தாக்கு உறத் $கந்த.06358.3
திrந்தன( அய(ந்தன( சிலவ( துஞ்சினா(. $கந்த.06358.4
மழுக்களும் அயில்களும் வாளும் முத்தைலக் $கந்த.06359.1
கழுக்களும் கால் படக் கவல் உற்றா( சில( $கந்த.06359.2
விழுக்ெகாடு வள் உரம் விராய பூழியில் $கந்த.06359.3
இழுக்கின( அழுந்தின( இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உற்றா( சில(. $கந்த.06359.4

பாய்ந்திடும் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) அம் பரைவ ஆற்று இைட $கந்த.06360.1
நCந்தின( ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சில( நCந்திக் கால் எழா $கந்த.06360.2
ேதாய்ந்தன( ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சில( ஓடினா( சில( $கந்த.06360.3
மாய்ந்தன( ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சில( மாய வரேர.
C
$கந்த.06360.4
காண் ெதாறும் காண்ெதாறும் அவுண( கண் இைட $கந்த.06361.1
ஈண்டிய ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) இைட இளவல் ேமனியாய் $கந்த.06361.2
நCண்டது ஒ( ைபயுளாய் நிகழ ஏங்கிேய $கந்த.06361.3
மாண்டன( சில( சில( வாய் ெவrஇயினா(. $கந்த.06361.4
துப்பு உறு பூத( பின் ெதாடரத் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெதாழா $கந்த.06362.1
ெமய்ப்பைட முழுவதும் வசி
C ஆய் இைடத் $கந்த.06362.2
தப்பின( இறுதியில் சாய்ந்து மாய்ந்தவ( $கந்த.06362.3
ைகப்பைட வாங்கிேய கடிது உற்றா( சில(. $கந்த.06362.4
எண்ணம் இல் பைடக்கலம் யாவும் வசிேய
C
$கந்த.06363.1
தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.) வr துடி தக்ைக ேபrயாம் $கந்த.06363.2
பண் அைம இயம்பல பற்றி ஆ(த்திடா $கந்த.06363.3
நண்ணின( நடுவைன நடுக்கும் தானவ(. $கந்த.06363.4
பrக்குைவ அrக்குைவ பைடத்த மாமுகத்து $கந்த.06364.1
இரக்கம் இல் அவுண(கள் இரத்தத்தில் தம $கந்த.06364.2
ெநருக்கு உறு சிரத் ெதாைக நCட்டி ெமய் எலாம் $கந்த.06364.3
கரக்குந( ஒருசில( உயிrன் காதலா(. $கந்த.06364.4
சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) உறு ேபா( இைடத் ெதாைலந்து ேபாகிேய $கந்த.06365.1

நCள் இகல் உறுகிலா நிருத( சம்புவாய் $கந்த.06365.2
ஆள் உைட வயவ( ஊன் அருந்த ஆயிைட $கந்த.06365.3
ஞாளிகள் கவ(தலும் நடுக்கு உற்றா( சில(. $கந்த.06365.4
தCயிைன முருக்குறும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பூத(கள்
$கந்த.06366.1
தாயின( ெதாட(தலும் சாய்ந்துேளா( சில( $கந்த.06366.2
நாயினது உருக்ெகாடு நடக்க ஞாளிகள் $கந்த.06366.3
ஆயின அட(த்தலும் அஞ்சினா( சில(. $கந்த.06366.4
விைச ஒடு சாரத( விரவ ேவற்று உரு $கந்த.06367.1
இைசகில( இறந்தவ( இனத்துள் ேமயினா( $கந்த.06367.2
தைச கவ( ஞமலிகள் தைலச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈ(க்கவும் $கந்த.06367.3
அைசவு இல( ஆகிேய அழுங்கினா( சில(. $கந்த.06367.4
புண் தரு குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) நC( புறத்துச் சிந்திட $கந்த.06368.1
மண்டு அம( தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இைட மாண்ட ேகள்வைரக் $கந்த.06368.2
கண்டில( சிரம் ெதrஇக் கவன்று அரற்றிய $கந்த.06368.3
ஒண்_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) மாதrன் உலவினா( சில(.
$கந்த.06368.4
சூ(த்திடும் ேநாக்கு ஓடும் துண் என்று எய்திேய $கந்த.06369.1
ஆ(த்திடும் பூத( வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணுக வாய்
ெவrஇ $கந்த.06369.2

ேவ(த்து உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) பனிப்ப
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
உைதத்தும் ெவய்யதாள்
$கந்த.06369.3
ேப(த்து இடல் இன்றியும் ேபது உற்றா( சில(. $கந்த.06369.4
அழி தருேவா( தைம அவrன் முன்னேர $கந்த.06370.1
கழி தரும் உயிrன( கணங்களாகி விண்_ெப.(விண்_ெப.) $கந்த.06370.2
வழிதரு ெசலவினில் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பற்றி எம்
$கந்த.06370.3
பழிதருவ(C எனப் பணிக்கின்றா( சில(. $கந்த.06370.4
வல் விைர பறைவைய_ெப.(பறைவ_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மற்று அவட் $கந்த.06371.1
ெசல்லுதி( பூத(கள் ெதrயக் கண்டிேரல் $கந்த.06371.2
இல்ைல இந்ெநறிதனில் இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உேளா( எனச் $கந்த.06371.3
ெசால்லுதி( நC( எனத் ெதாழுகின்றா( சில(. $கந்த.06371.4
காசினி அதனிைடக் கவிழ்ந்த ேகள்வைர $கந்த.06372.1
ஆைசயிெனாடு தழC இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அலமந்து
ஏங்கிேய $கந்த.06372.2
பாசி_ெப.(பாசி_ெப.) இைழ மாதrல் பரவப் பூத(கள் $கந்த.06372.3
நாசி ஈ(ந்திடுதலும் நாணு உற்றா( சில(. $கந்த.06372.4
அடல் ெகழு தூதனால் அவுண( யாவரும் $கந்த.06373.1
ெகடுவது திண்ணம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ெகடுகிேலாம் எனாக்
$கந்த.06373.2

குட( ெகழு ேசாr அம் குடிைஞக் கண் உறCஇக் $கந்த.06373.3
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உறு வைரயின் உள்
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளா( சில(. $கந்த.06373.4
சாரத( குழுவிைனத் தப்பித் தத்தமது $கந்த.06374.1
ஆ( உயி( உய்ந்தபின் அங்கண் மாண்டவ( $கந்த.06374.2
ேசாr அது உரமிைச துைதயப் பூசிேய $கந்த.06374.3
வர(கள்
C
இவ( என ேமவுவா( சில(. $கந்த.06374.4
இவ்வைக துஞ்சின( அன்றி எண் இலா $கந்த.06375.1
ெவவ்வலி அவுண(கள் ெவருவி ஓடலும் $கந்த.06375.2
ைம வரு ெநறி முயல் மேகந்திரப் புரம் $கந்த.06375.3
ெகௗைவயின் அரற்றின கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உைடந்த ேபால். $கந்த.06375.4
அங்கு அது ெபாழுதினில் ஆடல் முற்றிேய $கந்த.06376.1
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) களம் நடு உறு ெசம்மல் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) புைட
$கந்த.06376.2
எங்கணும் நCங்கிய_ெப.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இலக்க ேவந்தரும்
$கந்த.06376.3
சங்ைகயில் பூதரும் தைலச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஈண்டினா(. $கந்த.06376.4
எrந்திடும் கனல் முகன் எய்த ெவஞ்சரம் $கந்த.06377.1
உரந்தைன அகழ்ந்திட ஒருதன் வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) ேபாய் $கந்த.06377.2
அரந்ைதயின் மூழ்கிேய அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வரமா
C
$கந்த.06377.3

புரந்தரன் எழுந்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புைடயில் எய்தினான். $கந்த.06377.4
புண்டர நCறு அணி புனிதன் பாங்கrன் $கந்த.06378.1
மிண்டின( இவ( எலாம் ேமவி நிற்றலும் $கந்த.06378.2
எண் தகும் இைளயவ( எழுவ( தம்ைமயும் $கந்த.06378.3
கண்டிலன் கவன்றனன் கழறல் ேமயினான். $கந்த.06378.4
ஆண்தைக வர(கள்
C
அைடயலா(க்கு எதி( $கந்த.06379.1
மூண்டு அம( இயற்றிய மூவ( நால்வரும் $கந்த.06379.2
மாண்டனேர ெகாேலா மயங்கினா( ெகாேலா $கந்த.06379.3
ஆண்டவ( கிடந்தன( இயம்புவ(C என்றான். $கந்த.06379.4
என்றலும் உக்கிரன் என்னும் சாரதன் $கந்த.06380.1
உன் துைணயா( கைள ஒன்னலன் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) $கந்த.06380.2
ெகான்றனன் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) உயி( கூற்றும் ெவௗவினான்
$கந்த.06380.3
ெபான்றிய ைவப்பிைன புகலக் ேகட்டியால். $கந்த.06380.4
இம்பrன் முன் உற இயம்பும் ேயாசைன $கந்த.06381.1
ஐம்பதிற்று இரண்டின் ேமல் ஆலம் ஒன்று உள $கந்த.06381.2
தும்பு அரும் சிறிது என ஓங்கும் ஆயிைடத் $கந்த.06381.3
தம்பிய( மாய்ந்தன( சரதேம என்றான். $கந்த.06381.4
உக்கிரன் இைனயன உைரப்ப யாrனும் $கந்த.06382.1
மிக்கவன் வினவிேய வழும ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) உறCஇப் $கந்த.06382.2
பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) அது ஆயின( படர ஏகினான் $கந்த.06382.3

ெதாக்கு உறும் இைளஞ(கள்
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) வாய். $கந்த.06382.4
ஓசைன நூறு நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒலிகழல்
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
எய்தப் $கந்த.06383.1
பாசிைல வடத்தின் பாங்ேக பrவுைடத் தம்பி மா(கள் $கந்த.06383.2
காய்சின அங்கி ெசங்கண் கான்றிடக் கேளவரத்து $கந்த.06383.3
வாச ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) மீ து மாய்ந்தன( கிடப்பக்
கண்டான். $கந்த.06383.4
கண்டனன் விழிகள் ெசந்நC( கான்றிட
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
புல்லிக் $கந்த.06384.1
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
இைளஞ( தம்ைமக் கூவினன் அரற்றிச் ெசவ்வாய் $கந்த.06384.2
விண்டனன் உயி(த்து ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) விய(த்தனன் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
ஆவி $கந்த.06384.3
உண்டிலது என்னச் ேசா(ந்தான்
உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின் இரங்கல் உற்றான்.
$கந்த.06384.4
தம்பிமீ ( தம்பிமீ ( என்று உைரத்திடும் தழுவிக் ெகாள்ள C( $கந்த.06385.1
எம்பிமீ ( என்னும் ஐேயா எங்ஙனம் ெசன்றC( என்னும் $கந்த.06385.2
ெவம்பிேனன் என்னும் என்ைன விட்டு அகன்றCேரா என்னும் $கந்த.06385.3
நம்பிேனன் உம்ைம என்னும் நான் உமக்கு அயேலா என்னும். $கந்த.06385.4
அங்கிமா முகேன நும்ைம அடல் ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வல்லான் என்னும் $கந்த.06386.1

இங்கு நC( முடிந்தC( என்றால் என் ெசய்வன் தமிேயன் என்னும் $கந்த.06386.2
துங்க ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைடகள் ஏந்திச்
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன் துைணயாய்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06386.3
உங்கைளத் ேதாற்றி யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) உய்ந்தனன்
ேபாலும் என்னும். $கந்த.06386.4
அம்மேவா விதிேய என்னும் ஆதகாது உனக்கு ஈது என்னும் $கந்த.06387.1
இம் எனச் ெசல்லாது_எதி(.ம.வி.எச்.(ெசல்_வி.ஆத்_எதி(.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
இன்னும் இருத்திேயா உயிேர என்னும் $கந்த.06387.2
ெசம்ைம ெகாள் குணத்தாேராடு பிறப்பேர சில( இங்கு என்னும் $கந்த.06387.3
எம்ைம ஆளுைடய வள்ளற்கு என்னினி உைரக்ேகன் என்னும். $கந்த.06387.4
சீ( இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ைமந்த( துஞ்சக் சிைலெயாடு திrேவன் என்னின்
$கந்த.06388.1
ஆ( எனக்கு ஒப்பு உண்டம்மா அழகிது என் ஆற்றல் என்னும் $கந்த.06388.2
சூர( தம் கிைளைய எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) துண் எனச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06388.3
ேவ( ஒடு முடித்தால் அன்றி அகலுேமா ெவகுளி என்னும். $கந்த.06388.4
துப்பு உைட வில்லின் கல்வித் துைணவ(கள் ஈண்டு
துஞ்ச_குைற.எச்.(துஞ்சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.06389.1
ெவப்பைட தூண்டினாேனா எrமுகத்து அவுணன் என்னும் $கந்த.06389.2
அப்பைட நல்கு_ஏவ.(நல்கு_வி.) ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ஆ( ெகாேலா அறிேயன்
என்னும் $கந்த.06389.3
ெமய்ப்பைட ேவலினாருக்கு அடியேரா விைனேயம் என்னும். $கந்த.06389.4

அடுவேனா அவுண( சூழ்ைவ என்றிடும் அனலி உண்ண $கந்த.06390.1
விடுவேனா இவ்வூ( என்னும் எந்ைததன் பைடையச் சூ(ேமல் $கந்த.06390.2
விடுவேனா என்னும் அந்ேதா அஞ்சிேனன் ேவலுக்கு என்னும் $கந்த.06390.3
படுவேனா துயரத்து என்னும் ெசய்வது என் பாவி என்னும். $கந்த.06390.4
ஒன்றிய துைணவ( தம்ைம ஒருங்கு உடன்
படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நCரால் $கந்த.06391.1
இன்று அம( ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பட்ட எrமுகன்
தன்பால் அன்ேறா $கந்த.06391.2
ெவன்றி அது என்னும் என்தன் வரம்_ெப.(வ
C
ரம்_ெப.)
C
மாசு உண்டது என்னும்
$கந்த.06391.3
ெபான்றிலன் அளியன் ேபாலப்
புலம்பினன்_வி.மு.(புலம்பு_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) வறிேத என்னும்.
$கந்த.06391.4
வில்லிைனப்
பா(க்கும்_ெப.எச்.(பா(_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசங்ேகழ் ேவலிைனப்
பா(க்கும்_ெப.எச்.(பா(_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஏைன
$கந்த.06392.1
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) அம் பைடையப்
பா(க்கும்_ெப.எச்.(பா(_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வாளிையப்
பா(க்கும்_ெப.எச்.(பா(_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வரச்
C
$கந்த.06392.2
ெசால்லிைனப்
பா(க்கும்_ெப.எச்.(பா(_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சூழ்தரு பழிையப்

பா(க்கும்_ெப.எச்.(பா(_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.06392.3
கல் என எயிற்றின் பந்தி கறித்திடும் கவலும் அன்ேற. $கந்த.06392.4
அருந்துய( எய்தி இவ்வாறு அழுங்கிேனான் எளியன் ஆகி $கந்த.06393.1
இருந்தனன் அல்லன் ஏங்கி யாதும் ஓ( ெசயலும் இன்றி $கந்த.06393.2
வருந்தினன்_வி.மு.(வருந்து_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) அல்லன் கானின்
மருந்தினுக்கு உழன்றான் அல்லன் $கந்த.06393.3
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
இைளய(தம்ைம எழுப்ப ஓ( விைனயம் ெகாண்டான். $கந்த.06393.4
நால் தைல_ெப.(தைல_ெப.) உைடய அண்ணல் நாரணன் முதேலா( நல்க
$கந்த.06394.1
ஏற்றிடும் பைடயில் ஒன்ைற இைளய(கள் எழுவ( மீ து $கந்த.06394.2
மாற்றலன் விடுத்தான் என்னின் மற்றவ( ஆவி உண்ேடான் $கந்த.06394.3
கூற்றுவன்_ெப.(கூற்றுவன்_ெப.) அன்ேறா என்னாக் குறித்து இைவ கூறல்
உற்றான். $கந்த.06394.4
ஊேனாடு ஆவிக்கு இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.)
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உழல்கின்ற $கந்த.06395.1
வாேனாேர ேபால் தானவேர ேபால் வழி
ெசல்லா_எதி(.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06395.2
ஏேனாேர ேபால் எண்ணனேன ெகால் எம( ஆவி $கந்த.06395.3
தாேனா உண்பான் கூற்றுவன்_ெப.(கூற்றுவன்_ெப.) என்னும் தமிேயாேன.
$கந்த.06395.4
விrயும்_ெப.எச்.(விr_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உண(ச்சிைய
மாற்றுவது அல்லால் விண்ேணா(கள் $கந்த.06396.1

ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பைட தானும் நங்கள் இனத்ைத உயி(
உண்ணாது_எதி(.ம.வி.எச்.(உண்_வி.+ஆத்_எதி(.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06396.2
எrமுகன் என்பான் அட்டனன் அன்ேற இைளேயாைரத் $கந்த.06396.3
தrயலன் ஆகிக் ெகான்றவன் அம்மா தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அன்ேறா.
$கந்த.06396.4
ேபாதத்துக்கு ஓ( ைவப்பிடம் மாேயா ெபாறி ஆகி $கந்த.06397.1
மூ தக்ேகா( எண்டா( அக மூல ெமாழி
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06397.2
ேவதத்ேதாைன ெவஞ்சிைற பூட்டி விதி ஆற்றும் $கந்த.06397.3
ஆதித் ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) தம்பிய( என்பது அறியாேனா. $கந்த.06397.4
ஆறுள் பட்ட ஐயிரு காலத்து அரன் நாமம் $கந்த.06398.1
கூறிட்டு ஓவாச் ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) உயி( வவ்வக் குறுகுங்கால் $கந்த.06398.2
சீறித் தாளால் தாக்கிய_ெப.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சின்னம்
சிறிதும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $கந்த.06398.3
மாறிற்று இல்ைலக் கூற்றது தானும் மறந்தாேனா. $கந்த.06398.4
சீலம் தன்னால் ஓ( விழுப் ேபாைதச் சிவனுக்கு என்று $கந்த.06399.1
ஓலம் ெகாண்ேட விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைட புக்ேகான் உயி( ெவௗவிச்
$கந்த.06399.2
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) தன்னில் கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ஏற்றச் சுழல் உற்றுக்
$கந்த.06399.3
காலன் பல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) தூங்கிய வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
காணாேனா. $கந்த.06399.4
நஞ்சில் தCயன் ேவட்டுவன் அன்று ஓ( நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) முற்றும் $கந்த.06400.1

துஞ்சற்று ஊண் அற்று அரன் மிைசவில்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊ(த்ேதாைன $கந்த.06400.2
ெவஞ்ெசால் கூறிப் பற்றலும் யாங்கண்
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எற்ற $கந்த.06400.3
அஞ்சித் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) துது_ெப.(தூது_ெப.) ஆயின( ேபானது
அறியாேனா. $கந்த.06400.4
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காலத்தின் எல்ைலயின் ைமந்தற் கர என்ேற
$கந்த.06401.1
முக்கால் ஓதித் தCைம குறித்ேத முடிேவாைன $கந்த.06401.2
ெமய்க்காலன் துது_ெப.(தூது_ெப.) ஆயின( பற்ற விடுவித்ேதம் $கந்த.06401.3
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கால் ெகாண்ேட அவைர உைதத்ேதன்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அன்ேறா. $கந்த.06401.4
ெமச்சி இயல் ெகாள்ளாத் துன்மதியாலும்
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) $கந்த.06402.1
துச்சகனாலும் ஏைனயராலும் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நாளின் $கந்த.06402.2
இச்சகம் ஆற்றும் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இைற
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இட( எய்தி $கந்த.06402.3
அச்சம் உழந்ேத பட்டது சண்டன் அய(த்தாேனா. $கந்த.06402.4
நCறு முகத்தா( கண்டிைக பூண்டா( நிமலன் ேப( $கந்த.06403.1
கூறு முகத்தா( தம் புைட ெசல்லக் குைல கூற்றன் $கந்த.06403.2
ஆறு முகத்தான் அடியவ( ஆவி அைலத்தாேன $கந்த.06403.3
ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆழ் கrைய அடாேத
சிறு புள்ளும். $கந்த.06403.4

என்னும் மாற்றங்கள் இயம்பிேய இைளயவன் எழுந்து $கந்த.06404.1
பின்ன( யாத்திடும் தூணியில் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சரம் பிடுங்கித்
$கந்த.06404.2
தன்னகம் ெகாேட அன்னதன் தைல_ெப.(தைல_ெப.) தனில் தரும $கந்த.06404.3
மன்ன(_ெப.(மன்ன(_ெப.) மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) கண்டிட இத்திறம்
வைரவான். $கந்த.06404.4
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) உைடத் தனி நாயகற்கு இைளயவன் விடுத்ேதன்
$கந்த.06405.1
கால நாடு உறு கூற்றுவன்_ெப.(கூற்றுவன்_ெப.) என்பவன் காண்க $கந்த.06405.2
ேகால ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைலத் துைணவ( தம் ஆருயி( ெகாண்டாய்
$கந்த.06405.3
வாலிேதா இது விடுக்குதி கடிது என வைரந்தான். $கந்த.06405.4
ெசந்நலம் கிள( தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அகத்து இன்னவா தCட்டிப் $கந்த.06406.1
ெபான் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சிைல வாங்கி அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
பகழிையப் பூட்டிப் $கந்த.06406.2
பன்னிரண்டு ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) விமலைன மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெகாடு
பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06406.3
மின் எனச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயம புரம் புகும்
வைக விடுத்தான். $கந்த.06406.4
கரந்ைத சூடுவான் திரு மகற்கு இைளயவன் கைண முன் $கந்த.06407.1
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஏைழயும்
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விண்_ெப.(விண்_ெப.) ஓங்கி
$கந்த.06407.2

இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மானேசாத் தரகிr ெதன்
புறத்து இயம $கந்த.06407.3
புரந்தினில் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மறலி
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) முன்பு ேபாந்ததுேவ. $கந்த.06407.4
ெதாடுத்த அக்கைண அந்தகன் முன்பு துண் எனப் ேபாய் $கந்த.06408.1
அடுத்து வழ்தலும்
C
விம்மிதம் எய்திேய அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06408.2
எடுத்து ேநாக்கினன் வரவாகுப்
C
ெபய( இளவல் $கந்த.06408.3
அயில் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கைணப் பாசுரத்து அகலம் அது
உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06409.1
துய( உழந்து அஞ்சி ஈண்டு இல( இைளயவன் துைணவ( $கந்த.06409.2
பயில எங்ஙனம் ெசன்றனேரா எனப் பா(த்தான் $கந்த.06409.3
கயிைல ஏகிேய இருப்பதா உண(ச்சியில் கண்டான். $கந்த.06409.4
கண்டு ேதறினன் கடா மிைச ஏறினன் கடுங்கால் $கந்த.06410.1
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாைனகள் சூைற அம்
கால் எனக் குழுமப் $கந்த.06410.2
பண்டு தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உைற பதியிைன நCங்கினன் படரா $கந்த.06410.3
அண்ட( நாயகன் கயிைல அம் சாரைல அைடந்தான். $கந்த.06410.4
ஆன காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ஆயிைடப் ெபாதும்ப( ஒன்று
அதனின் $கந்த.06411.1
மான ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட அவுண( தம் பைடகளின் மாண்ட $கந்த.06411.2
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) வர(கள்
C
சூழ் தர எழுவரும்
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06411.3

கான விஞ்ைசய( பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.)
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருப்பது கண்டான்.
$கந்த.06411.4
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்றவ( முன் உற மறலி
ேபாய்த் துன்னி_வி.எச்.(துன்னு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06412.1
முழுது உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள C( நுங்கைள
நாடுவான் முன்ேனான் $கந்த.06412.2
அழகிது என்று இவண் இருப்பது என் என்ைனயும் அயி(ப்பான் $கந்த.06412.3
எழுவிரும் கடிது எழுவி( இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பூதேராடு என்றான்.
$கந்த.06412.4
என்ற காைலயின் எழுவரும் எழுந்து இரு மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) $கந்த.06413.1
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூத(கள் யாவரும் ேபாந்திட
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06413.2
ஒன்று ஒ( மாத்திைர ஒடுங்கும் முன் அவுண(ேகான்
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06413.3
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) மாநக( அடு களம் புக்கன( மன்ேனா. $கந்த.06413.4
புக்க காைலயின் எழுவரும் தம் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) புகுந்தா( $கந்த.06414.1
மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) பா( இடத் தைலவ(கள் யாவரும் விைரவில்
$கந்த.06414.2
ெதாக்கு வழ்
C தரும் யாக்ைககள் உற்றன( சுர(கள் $கந்த.06414.3
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கணம் தனில் பூ மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) தூவி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ(த்தா(. $கந்த.06414.4
இன்ன ேவைலயின் எழுவரும் பைத பைதத்து எழுந்து $கந்த.06415.1
முன்னவன் தனது அடிக் கமலங்கைள முைறயால் $கந்த.06415.2

ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) தாழ்வு உற வணங்கின( ெசங்ைகயால் எடுத்துப்
$கந்த.06415.3
ெபான்னின் மா(பு_ெப.(மா(பு_ெப.) உறப் புல்லினன் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) தC(
புகேழான். $கந்த.06415.4
புல்லினான் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வரைரப்
C
புயங்கம் உண்டு உமிழ்ந்த
$கந்த.06416.1
எல்லினான் என விளங்கினான் அவுணைர இனி நான் $கந்த.06416.2
வில்லினால் அடல் ெசய்வேதா அrது என விறலும் $கந்த.06416.3
ெசால்லினான் மகிழ்வு ஆயினான் புன்கணும் ெதாைலந்தான். $கந்த.06416.4
எண் தகும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) எழுவரும் பிறரும் உய்ந்து எழுதல் $கந்த.06417.1
கண்டு வரமா
C
புரந்தரனும் கணத்தவரும் $கந்த.06417.2
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) புைன இலக்கரும் உவைகயில்
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06417.3
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) கண்டிடும் சாதகம் ேபால் உளம் குளி(ந்தா(.
$கந்த.06417.4
அன்னது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எல்ைலயில்
கூற்றனும் அனிகம் $கந்த.06418.1
துன்ன ஆயிைட
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
இளவைலத் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06418.2
மின் உலாவிய ேவலினாய் தமியைன ெவகுண்டாய் $கந்த.06418.3
முன் நிகழ்ந்திடு வரன் முைற ேகள் என ெமாழிவான். $கந்த.06418.4
எழு திறத்தரும் இங்ஙனம் தம் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) விட்டுக் $கந்த.06419.1

குழுவிேனாடு ேபாய்க் கயிைல அம் சாரலில் குறுகி $கந்த.06419.2
வழி படும் சில பூதரும் சுற்றிட வதிந்தா( $கந்த.06419.3
அழி ெபரும் துய( உழத்தலில் ெதrந்திைல அதைன. $கந்த.06419.4
அங்கம் மீ தினில் நCறு கண்டிைகயிைன அணிந்தா( $கந்த.06420.1
தங்கள் பாலினும் ெசல்லுதற்கு அஞ்சுறும் தமிேயன் $கந்த.06420.2
இங்கு நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) இைளயா( உயி( ெகாள்வேனா எவரும்
$கந்த.06420.3
ெவங்கனல் ெபாறி உண்பேரா பசிப் பிணி மிகினும். $கந்த.06420.4
விைனயம் உன்னி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) விடு_ஏவ.(விடு_வி.) கைண
ேநாக்கியான் ெவள்ளித் $கந்த.06421.1
தனி வைரப் ெபரும் சாரலில் ேபாந்து சாதரேராடு $கந்த.06421.2
உனது தம்பிய( தங்கைள விளித்து இவண் உய்த்ேதன் $கந்த.06421.3
முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) ெகாள்ளைல ஐய என் இைட என ெமாழிந்தான்.
$கந்த.06421.4
அந்தகன் ெமாழி வினவலும் ஐயனுக்கு இளவல் $கந்த.06422.1
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) துய(க் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சுவற்றிைன கயிைலயின்
நம(கள் $கந்த.06422.2
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ைமையத் ேதற்றில
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஈண்டு உற்றாம்
$கந்த.06422.3
புந்தி ெகாள்ளைல ஆவது நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) எனப் புகன்றான். $கந்த.06422.4
புகலல் உற்றபின் விைட ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கூற்று எனும் புத்ேதள் $கந்த.06423.1

உவைக தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஒடு தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) புரத்து ஏகினன்
ஒன்னா( $கந்த.06423.2
இகைல ெவஃகிேய பூதரும் துைணவரும்
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.06423.3
நிக( இலாதவன் அன்னது ஓ( களத்து இைட நின்றான். $கந்த.06423.4
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்று இைவ நாடிய ஒற்ற(நCள்
நகrல் $கந்த.06424.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சூரைனத்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
மதைல ேபா( ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06424.2
ெவன்றி ெமாய்ம்பினான் விடுத்திடும் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
மாப் பைடயால்
$கந்த.06424.3
ெபான்றினான் ெபாடி ஆகி வழ்ந்தனன்
C
எனப் புகன்றா(. $கந்த.06424.4
அக்காைல தனில் அவுண(க்குள் எலாம் $கந்த.06425.1
மிக்கான் புவியின் மிைச வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
அயரா $கந்த.06425.2
எக்காலும் உறாத இட(க் கடலுள் $கந்த.06425.3
புக்கான் ெமலிேவாடு புலம்பு உறுவான். $கந்த.06425.4
உண் ேநயம் அதாம் உயிேர உறேவ $கந்த.06426.1
கண்ேண மணிேய கனல் மாமுகேன $கந்த.06426.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ஏகிைனேயா இவண் மீ ள் கிைலயால் $கந்த.06426.3
எண்ேணன் உயி( வாழ்க்ைகைய இங்கு இனிேய. $கந்த.06426.4
எந்ைதக்கு இைளயான் தைன இந் நகrன் $கந்த.06427.1

வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றது ஒ( தூதன்
மைலந்திடலான் $கந்த.06427.2
ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றைன ெமய்யும்
நுடங்கிைனயால் $கந்த.06427.3
அந்தத் துய( இங்ஙனம் மாறியேதா. $கந்த.06427.4
ேதறா இகல் ெசய்திடுேதவ( எலாம் $கந்த.06428.1
மாறா மகிழ் உற்றிட ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கந்த.06428.2
ஆறா இட( என் வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) ஆக்கிைனயால் $கந்த.06428.3
கூறாய் இதுவும் குமரற்கு இயல்ேபா. $கந்த.06428.4
கா( ஓதி மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) உள காரணேனா $கந்த.06429.1
சீ( ஓதிமேனா திருமால் அவேனா $கந்த.06429.2
ேந( ஓதிய ஒற்றட நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
முடிக_வியங்.வி.மு.(முடி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று $கந்த.06429.3
ஆ( ஓதினேரா அறிந்திலேன. $கந்த.06429.4
ெபாய் விட்டிடும் தூதுவ( ேபா( இைட நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.06430.1
ெமய் விட்டைன_வி.மு.(விடு_வி.+ட்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
என்று விளம்பினரால் $கந்த.06430.2
ெநய் விட்ட அயில் பைட ேந( அலன் முன் $கந்த.06430.3
ைக விட்டு எைன ஏகுவது உன் கடேனா. $கந்த.06430.4
துது_ெப.(தூது_ெப.) ஆனவன் வாளி துணித்திட விண்_ெப.(விண்_ெப.) $கந்த.06431.1
மீ ேத இைன என்று விளம்பின( அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $கந்த.06431.2

ேபாேத அது உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபாறுத்தினன் ஆல் $கந்த.06431.3
ஏேத ஏது ெபாறாது இனம் என் உயிேர. $கந்த.06431.4
ஆவா தமிேயன் அய( உற்றிடேவ $கந்த.06432.1
மூவா இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ைமந்த முடிந்தைனேய $கந்த.06432.2
ஓவாது மகப் ெபறேவா அங்கு உதவத் $கந்த.06432.3
ேதய்வா( களும் உண்டு ெகால் இன்னமுேம. $கந்த.06432.4
எல்ேல உைண நம்புவது என் அகல்வாய் $கந்த.06433.1
ெசால் ஏதும் உைரத்திைல துன்புறுேவன் $கந்த.06433.2
கல்ேல புைர நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) கவின் மா(பதைன $கந்த.06433.3
வல்ேல தழுவிக் ெகாள வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருேள.
$கந்த.06433.4
ெசய்யாய் கrயாய் திருேவ சிறுவா $கந்த.06434.1
ெமய்யாய் உயிேர விடலாய் அடல் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $கந்த.06434.2
ைகயாய் அரேச களிேற தமிேயற் $கந்த.06434.3
ைகயா எைன நCயும் அய(த் தைனேயா. $கந்த.06434.4
என்று இன்னன பன்னி இரங்குதலும் $கந்த.06435.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அன்ைனயது ஓ(ந்து நடுக்கம் உறாத் $கந்த.06435.2
துன்றும் துயரக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) துன்னினளால் $கந்த.06435.3
அன்று அந் நக( மிக்கது அழும் குரேல. $கந்த.06435.4
ஆயது ஓ( காைல_ெப.(காைல_ெப.) மூவாயிரத் ெதாைக $கந்த.06436.1

ேமயின ைமந்த(கள் வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஈது
எலாம் $கந்த.06436.2
மா இரு விசும்பிைன அளாவு மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) $கந்த.06436.3
ேகாயிைல அைடந்தன( குழுெவாடு ஏகினா(. $கந்த.06436.4
துன் உறு பழி எனும் சூைற எற்றிட $கந்த.06437.1
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) அம் ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைர
எறிய_குைற.எச்.(எறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06437.2
மன் இயல் ேநாக்கிேய வணக்கம்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழC இ $கந்த.06437.3
முன்ன( நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைனயன
ெமாழிதல் ேமயினா(. $கந்த.06437.4
உரம் மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இலக்கரும் ஒழிந்த
எண்மரும் $கந்த.06438.1
ெபரு விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ெமாய்ம்பனும் பிறரும் உற்றுழி $கந்த.06438.2
எr முகன் ஒருவைன ஏவினாய் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) $கந்த.06438.3
ெசருவிைன அவெராடு ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வல்லேனா. $கந்த.06438.4
வலியவ( தம்ைமயும் வரம்பின் மிக்கு உறின் $கந்த.06439.1
ெமலியவ( ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாவ( ஆல் $கந்த.06439.2
உலகினில் வழக்கம் ஈது உண(ந்திலாய் ெகாேலா $கந்த.06439.3
கைல பயில் கற்பு உைடக் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) மன்னேன. $கந்த.06439.4

ஒட்டல( குழுவினுள் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) தைன
$கந்த.06440.1
விட்டைன_வி.மு.(விடு_வி.+ட்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) ேமல்
வரும் விைனயம் ஓ(ந்திைல $கந்த.06440.2
அட்டு உறு தாrனாய் அமrல் அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) $கந்த.06440.3
பட்டனன்_வி.மு.(படு_வி.+ட்_இ.கா.+அன்_ப்ெராஉ.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) என்றிடில்
பrதல் பாைலேயா. $கந்த.06440.4
தC முகன் ஒருவனுக்கு இரங்கித் ேதம்பைல $கந்த.06441.1
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) உளம் இரணியன் இன்னும் உற்று உளன்
$கந்த.06441.2
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மகிழ்நைனத் தைள படுத்திய $கந்த.06441.3
ேகாமகன் உளன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குைற உண்டாகுேமா. $கந்த.06441.4
நண்ணல( ஆயிேனா( நலிந்து ெசற்றிடக் $கந்த.06442.1
கண் அகல் ேத( பr களிறு தானவ( $கந்த.06442.2
எண் இல மாய்ந்த ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைறயும் ஆகுலம் $கந்த.06442.3
பண்ணைல ஐய அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பrசு ேகட்டி நC. $கந்த.06442.4
ஏழ் எனும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வறந் திடினும் நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) அடி
$கந்த.06443.1
சூழ் தரு பைடக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெதாைலவும் இல்ைலயால்
$கந்த.06443.2
ஊழியும் அழிகுறா ஒருவ நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இவண் $கந்த.06443.3
பீைழயின் உறுவதும் ெபருைமப் பாலேதா. $கந்த.06443.4

நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) அளவு
எலாம் நிவந்த ேமருவாம் $கந்த.06444.1
குன்றிேனா( திைனத் துைண குைறந்தது அன்னது ஆல் $கந்த.06444.2
துன்று நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) உள் துன்னலா( ெபார
$கந்த.06444.3
இன்று காறாகேவ இறந்த_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) ேசைனேய.
$கந்த.06444.4
சிறந்திடும் தைலைமயும் திறலும் ஆக்கமும் $கந்த.06445.1
மறந்தைன ஆகிேய வலியன் ஆகு நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.06445.2
இறந்தவ( தைம நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரங்கல்
பாைலேயா $கந்த.06445.3
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) தருகின்றது ஓ( அமர( ேபாலேவ. $கந்த.06445.4
அண்ட( தம் முதல்வைன அயைன மாயைனச் $கந்த.06446.1
சண்டைனப் பவனைனத் தழைல யாைரயும் $கந்த.06446.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெதாட( ெசலவினில்
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பற்றிேய $கந்த.06446.3
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைண கின்றனம்
குறிப்பது ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேமல்.
$கந்த.06446.4
விண்ணிைன அைலக்கவும் ேமரு ெவற்பு ஒடு $கந்த.06447.1
மண்ணிைன மறிக்கவும் வடைவ மாற்றவும் $கந்த.06447.2
எண்ணிைன என்னினும் யாங்கள் எந்ைத நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) $கந்த.06447.3
உண்ணிைனவின் படி முடித்தும் ஒல்ைலயில். $கந்த.06447.4

பன்னுவது என் பல பணித்தி யாங்கள் ேபாய் $கந்த.06448.1
முன் உறு பூதைர முரண் ெகாள் வரைரப்
C
$கந்த.06448.2
பின் உறு கந்தைனப் பிறைர ஈண்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கந்த.06448.3
கன்னலின் ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) கழல்கள் காண்டும் ஆல். $கந்த.06448.4
என்று இைவ புகறலும் இடுக்கண்
நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $கந்த.06449.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இது ைமந்த( காள் நடமின் ேபா(க்கு என $கந்த.06449.2
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) முதல்வைன வணங்கிக் ைக ெதாழா $கந்த.06449.3
நின்றவ( ஏவரும் நCங்கினா( அேரா. $கந்த.06449.4
வன்னச் சிைல
ெகாண்டன(_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ(_பட(.பன்.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) கவசம் $கந்த.06450.1
துன் உற்றிடு வித்தன( தூணியிைன $கந்த.06450.2
ெவன்னில் ெசறிவித்தன( ெவவ் விரலிற் $கந்த.06450.3
ெபான் உற்றிடும் புட்டில் புைனந்தன( ஆல். $கந்த.06450.4
சீ( புக்கு உறு ைகப் பைட ெசங்ைகக் ெகாளாத் $கந்த.06451.1
தா(புக்கு அம( தும்ைப_ெப.(தும்ைப_ெப.) தைனத் தrயா $கந்த.06451.2
மா(புக்கு அலமாக் கலன் வ(க்கம் இடாத் $கந்த.06451.3
ேத( புக்கன( வந்தன ேசைனகேள. $கந்த.06451.4
சங்கங்கள் முழங்கின தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.) ேகாடு $கந்த.06452.1
எங்கும் எங்கும் இயம்பின ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) படகம் $கந்த.06452.2

துங்கம் ெகழு ேப( இது ைவத்தனவால் $கந்த.06452.3
அங்கு அங்கு உரும் உற்றனவாம் எனேவ. $கந்த.06452.4
அவுணப் பைட எண் இல ஆற்றல்
மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06453.1
கவளக் கr எண்ணில் காமரு சீ( $கந்த.06453.2
இவுளித் ெதாைக எண்ணில ஈட்டம் உறா $கந்த.06453.3
உவண் உற்றிடும் ேதரும் உலப்பு இலேவ. $கந்த.06453.4
முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) உற்றன பல்லியமும் மத மாத் $கந்த.06454.1
தழங்கு உற்றன ேத( ஒலி தந்தனவால் $கந்த.06454.2
அழுங்கு உற்றனவாம் பr ஆங்கு அைவகள் $கந்த.06454.3
விழுங்கு உற்றன பாெராடு விண்ணிைனேய. $கந்த.06454.4
நCடு உற்றிடும் ேத(களின் நCள் துவசம் $கந்த.06455.1
ஆடு உற்றன தாrல் அளித் ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.) $கந்த.06455.2
பாடு உற்றன ெவங்ெகாடி பாறு மிைச $கந்த.06455.3
கூடு உற்றன கூளி குனித்தனேவ. $கந்த.06455.4
ெதாைக யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) கடம் ஒடு சூழ் கrயின் $கந்த.06456.1
தைக ஆயின தானவ( தம் உருவம் $கந்த.06456.2
சிைகயா( அழல் ஆயின ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) எழும் $கந்த.06456.3
புைக ஆனது ெபான் எழும் பூழியேத. $கந்த.06456.4
இப்பான்ைம அது ஆகி எழுந்து பைட $கந்த.06457.1
அப்பால் விரவு உற்றுழி அன்னது கண்டு $கந்த.06457.2

ஒப்பாரும் இல் சூரன் உகந்து அருள் கூ( $கந்த.06457.3
ெமய்ப் பாலக( ெசன்றன( ெவய்து எனேவ. $கந்த.06457.4
மூ ஆயிர( தாைனகள் முந்து ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கந்த.06458.1
ஏவாம் என ெவம்ைம ெகாடு ஏகுதலும் $கந்த.06458.2
ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) கண்டன( சிந்ைத ெவrஇ
$கந்த.06458.3
யாவா என அஞ்சி அழுங்கினேர. $கந்த.06458.4
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காைலயின் மூ வைக ஆயிரரும் $கந்த.06459.1
ெமய்க் கா( புவி ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விைரந்தன_வி.மு.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.) ேபால்
$கந்த.06459.2
ெதாக்க ஆடல் புrந்திடு ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நில ேமல் $கந்த.06459.3
புக்கா( அது கண்டன( பூத(கேள. $கந்த.06459.4
எதி(கின்றன( பூத(கள் ஏற்றன( ஆல் $கந்த.06460.1
முதி(கின்ற சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) ெகழு ெமாய் அவுண( $கந்த.06460.2
அதி(கின்றன ேபrகள் அண்டம் எலாம் $கந்த.06460.3
பிதி( கின்றன ேநமி பிளந்ததுேவ. $கந்த.06460.4
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எறிகின்றன( வல் எழுவுத் $கந்த.06461.1
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெகாண்டிடு ெவங் கைத தூண்டினரால் $கந்த.06461.2
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சிைலக் கைணதாம் ெசாrவா( $கந்த.06461.3

நCள் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அைல அன்ன
நிசாச( அேர. $கந்த.06461.4
சூலப் பைட விட்டன( ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பrதிக் $கந்த.06462.1
ேகாலப் பைட விட்டன( குந்தம் உடன் $கந்த.06462.2
ஆலப் பைட விட்டன( ஆடு குறள் $கந்த.06462.3
சாலப் பைட நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தள(ந்திடேவ.
$கந்த.06462.4
அடு குற்றிடும் சூல மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) கைதகள் $கந்த.06463.1
ெதாடு குற்றன( ேநமிகள் தூண்டிடுவா( $கந்த.06463.2
விடு_ஏவ.(விடு_வி.) குற்றன( ெவற்பிைன ெவவ் வசுர( $கந்த.06463.3
படு குற்றன( ஆ(த்தன( பாrடேர. $கந்த.06463.4
வழ்கின்றன
C
பட்டிடும் வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) $கந்த.06464.1
தாழ்கின்றன ெசம் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சாய்ந்தனவால் $கந்த.06464.2
ஆழ் கின்றனேவைலயில் அங்கு அதன்வாய் $கந்த.06464.3
மூழ்கின்றன ேபய் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ெமாய்த்தனேவ. $கந்த.06464.4
மறக் குஞ்சரம் ஆயினவாம் பr ேத( $கந்த.06465.1
சிறக்கின்றன பட்டன தC அவுண( $கந்த.06465.2
துறக்கின்றன( ஆவி ெதாைலந்திடுவா( $கந்த.06465.3
இறக்கின்ற கணங்களும் எண் இலேவ. $கந்த.06465.4
காணாவது மூவாயிர( கனல் ெவஞ்சினம் திருகிக் $கந்த.06466.1
ேகாண் ஆகமது எனேவ அடும் ெகாடும் பூதைரக் குறுகி $கந்த.06466.2

நCண் ஆகமது என விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெதாட நிமி( ெவஞ்சிைல குனியா
$கந்த.06466.3
ேவணா( குணத்து ஒலி
ெகாண்டன(_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ(_பட(.பன்.) இது
ெகால் உரும் எனேவ. $கந்த.06466.4
வாங்கு உற்றிடும் சிைல தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இைட வில்ேல சர
மாr_ெப.(மாr.) $கந்த.06467.1
தூங்கு உற்றிடும் புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) ஆம் எனச் ெசாrந்தா( ெசாrந்திடலும்
$கந்த.06467.2
ஏங்கு உற்றன பூதப்பைட இrகின்றன அது கண்டு $கந்த.06467.3
ஆங்கு உற்றிடும் கண வர(கள்
C
அவுண(க்கு எதி(புகுந்தா(. $கந்த.06467.4
தண்டத்தவ( தடந்ேதrைனத் தக(ப்பா( சில( தருவின் $கந்த.06468.1
துண்டத்தவ( பrமான் ெதாைக ெதாைலப்பா( சில( பாகன் $கந்த.06468.2
கண்டத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) உருளும்படி உைதப்பா( சில( கரத்தால்
$கந்த.06468.3
அண்டத்தினில் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ேத( எடுத்து எறிவ( சில( அம்மா.
$கந்த.06468.4
எழுக் ெகாண்டவ( தடமா(பினில் எறிவா( சில( எrவாய் $கந்த.06469.1
மழுக் ெகாண்டவ( சிைல இற்றிட எறிவா( சில( வைரயின் $கந்த.06469.2
குழுக் ெகாண்டவ( அனிகம் தைனக் ெகால்வா( சில( வா( வில் $கந்த.06469.3
பழுக் ெகாண்டிடு கவடாம் எனப் பறிப்பா( சில( முறிப்பா(. $கந்த.06469.4
தாவா துய( கண வர(கள்
C
சம( இவ்வைக புrய $கந்த.06470.1
மூவாயிர( எனும் ைமந்த(கள் முனியாச் சிைல குனியா $கந்த.06470.2

ஓவாது உக முடிவு எல்ைலயில் உருமுச் ெசறிவன ேபால் $கந்த.06470.3
தC வாய் உமிழ் கனல் வாளிகள் ெசாrகின்றன( ெதrந்ேத. $கந்த.06470.4
ேந(பு உற்று அம( புrகின்றவ( ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தC வடிக் கைணகள்
$கந்த.06471.1
மா(பு_ெப.(மா(பு_ெப.) உற்றிடத் தடந்ேதாள் எனும் வைர உற்றிட முகத்தின்
$கந்த.06471.2
சா(பு உற்றிடக் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) உற்றிடத் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) உற்றிடச்
ெசந்நC( $கந்த.06471.3
ேசா(பு உற்றிடத் தள(ந்ேத மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) துய( உற்றிட நின்றா(.
$கந்த.06471.4
கலக்கித் தடமல( சிந்திடும் களிறு ஆம் என அடல் ெசய் $கந்த.06472.1
விலக்கற்கு அரு மூவாயிர( வில் ஆண்ைமயும் வல்லா( $கந்த.06472.2
அலக்கண் படு கணவர(கள்
C
அழிகின்றது
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06472.3
இலக்கத்தrல் ஓ( ஆயிர( எr ஆம் எனச் ெசயி(த்தா(. $கந்த.06472.4
குன்ேற என மிைச ேபாகிய ெகாற்றப் புயத்தவன் முன் $கந்த.06473.1
ெசன்ேற ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ேபாrைனச் சிறிேயங்களுக்கு அருண்ேமா
$கந்த.06473.2
என்ேற உைரத்தன( ேவண்டலும் இைளேயான் அதற்கு இைசயா $கந்த.06473.3
நன்ேற அம( ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நCவி(கள் நடமின் என
அகன்றா(. $கந்த.06473.4
விசயன் சயன் இடபன் கரவரன்
C
அதிேகாரன் $கந்த.06474.1

அசலன் அதிகுணன் வாமனன்_ெப.(வாமனன்_ெப.) அனந்தன் அகளங்கன்
$கந்த.06474.2
வைச இல் புகழ் அனகன் சதவலி மாருதன் வருணன் $கந்த.06474.3
சசி கண்டகன் முதல் ஆயிர( சமrன் தைல_ெப.(தைல_ெப.) புகுந்தா(.
$கந்த.06474.4
முந்து உற்றிடும் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) யாவரும் மூவாயிர( எதி( ேபாய்க்
$கந்த.06475.1
கந்தக் கடவுைள அன்ெபாடு கருத்தில்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06475.2
ைமந்து உற்றிடு தம் கா( முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) வைளயாவடி வாளி $கந்த.06475.3
அந்தத்தினின் முகிலாம் என அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ேமல்
ெசாrந்து_வி.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ(த்தா(. $கந்த.06475.4
ஆ(க்கின்றது ஒ( ெபாழுதத்தினில் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) வில்
வலிதன்ைன $கந்த.06476.1
மூ(க்கன் தரு மறைமந்த(கள் மூவாயிர( காணாக் $கந்த.06476.2
கூ(க்கின்றது ஒ( ெநடுவாளிகள் குணிப்பு இல்லன பூட்டிச் $கந்த.06476.3
சூ(க் ெகாண்டல்கள் தம்ேமாடு அம( புrந்தால் எனச் ெசாrந்தா(. $கந்த.06476.4
மூவாயிர( விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வாளிகள்
முடுகிக் கடிது ஏகித் $கந்த.06477.1
தாவா விறேலா( ஆயிர( தம் வாளிைய அடுமால் $கந்த.06477.2
ேமவா( புகழ் விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ைமந்த(கள் ெவவ் வாளிகள் அவுண(
$கந்த.06477.3
ஏவானைவ துணியும் படி எதி( சிந்திடும் விைரவில். $கந்த.06477.4

இவ்வாறு அம( புrகின்று உழி இலக்கத்தவ( ேதைரத் $கந்த.06478.1
ெதவ்வாகிய மூ ஆயிரவ( சிைதவித்தன( சரத்தால் $கந்த.06478.2
அவ்வாறு ெதrந்ேத எம( அவுணன் தரு ைமந்த( $கந்த.06478.3
ைகவா( சிைலெயாடு ேதrைன அழித்தா( கைண தூண்டி. $கந்த.06478.4
இலக்கத்தவ( எதி( கின்றவ( ஏமப்படு ேதைரச் $கந்த.06479.1
சிைலக் கண் படு ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெவங்கைண சிந்திச் சிைதவித்ேத
$கந்த.06479.2
நிலக்கண் பட மூவாயிர( ெதாைக தன்ைனயும் நிறுவி $கந்த.06479.3
மைலக்கண் படும் அrேபால் புைட வரு ேத( இைடப் புகுந்தா(. $கந்த.06479.4
சிைல ேபாய்க் கடவிச் ெசன்றிடு ேத( ேபாய் அடல்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06480.1
ெகாைல ேபாய் அனிகம் ேபாய் உளம்
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபருமிதத்தின்
$கந்த.06480.2
நிைல ேபாய் ெவகுள் உற்ேற புவி நின்ேறா( தைமப்
பிணித்த_ெப.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06480.3
வைல_ெப.(வைல_ெப.) ேபாகிய மாேன என வைளத்தா( வய ைமந்த(.
$கந்த.06480.4
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) படு ேதெராடு ெபான்ற வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.)
ேபாய்த் $கந்த.06481.1
தலம் படும் அவுண(கள் தள(தல் ேமயினா( $கந்த.06481.2
இலம் பைட வந்துழி ஈதல் சான்றவ( $கந்த.06481.3

குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) படு துயெராடு குைறயும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ேபால்.
$கந்த.06481.4
பறித்தன(_வி.மு.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ(_பட(.பன்.)
வைரகைளப் பழுமரம் பல $கந்த.06482.1
முறித்தன( விய(ப்பு உறு ெமாய்ம்ப( தம் இைசச் $கந்த.06482.2
ெசறித்தன( அண்டமும் திைசயும் ஞாலமும் $கந்த.06482.3
மைறத்தன( அமரரும் மருட்ைக எய்தினா(. $கந்த.06482.4
ெதவ்வைர ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிறா(கள் ெதான்
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) $கந்த.06483.1
ைகவைர வசலும்
C
கைணகள் தூண்டிேய $கந்த.06483.2
இவ்வைர எனும் கணத்து இறுத்து வட்டினா(
C
$கந்த.06483.3
ஐவைர ெவன்றி ெகாள் அனிக வரேர.
C
$கந்த.06483.4
அட்டு அடல் ெகாண்டிடும் அவுண( இவ்வைக $கந்த.06484.1
விட்டன கிr எலாம் கைணயின் வட்டிேய
C
$கந்த.06484.2
ெநட்டு அழல் பகழிகள் நிறத்தின் மூழ்குறத் $கந்த.06484.3
ெதாட்டன( உறுப்பு எலாம் துைளத்தல் ேமயினா(. $கந்த.06484.4
துைளத்திடு கின்றுழிச் ேசாr சாய்ந்திட $கந்த.06485.1
விைளத்தன( ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சில( இrந்திட்டா( சில( $கந்த.06485.2
கைளத்தன( ஒருசில( கனன்று
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபா( $கந்த.06485.3
விைளத்தன( ஒருசில( பிறங்கல் வசுவா(.
C
$கந்த.06485.4
ேதவைர ெவன்றுளா( சிலவ( மால் வைரக் $கந்த.06486.1

காவல(_ெப.(காவல்_ெப.+அ(_பட(.பன்.) ேதrைனக் கரங்களால் எடா $கந்த.06486.2
ேமவரும் புணr_ெப.(புணr_ெப.) உள் வசி
C ஆ(த்தன( $கந்த.06486.3
ஓ என அமர(கள் புலம்பி_வி.எச்.(புலம்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓடேவ.
$கந்த.06486.4
நCச(கள் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சில( ேநமி ெசன்றிட $கந்த.06487.1
வசிய
C
ேதrனும் விைரவின் நCங்கு_ஏவ.(நCங்கு_வி.) உறாக் $கந்த.06487.2
காசினிப் பால( ஆய்க் கா(முகம்
வைளஇ_வி.எச்.(வைள_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06487.3
ஆசுக மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
ெசாrந்து_வி.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ(த்துப் ெபாங்கினா(.
$கந்த.06487.4
மீ ண்டிடும் ெபாருந(கள் விசிக மாமைழ $கந்த.06488.1
தூண்டிட அவுண(கள் ெதாைகயில் பற்பல( $கந்த.06488.2
காண்டலும் வடைவயின் கணத்தில் சீறிேய $கந்த.06488.3
ஆண்டு எதி( புகுந்தன( அசனி ஆ(ப்பினா(. $கந்த.06488.4
மறத்ெதாடு மருத்தின மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ெகாள் ெகாம்பைர $கந்த.06489.1
இறுத்திடும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ேபால் எந்ைத பின் வரு $கந்த.06489.2
திறத்தவ( சிைலகைளச் ெசங்ைக வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) ஆல் $கந்த.06489.3
பறித்தன(_வி.மு.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ(_பட(.பன்.)
முறித்தன( படியில் வசினா(.
C
$கந்த.06489.4
பற்றல( ெகாடு மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) பறித்துச் சிந்து உழிச் $கந்த.06490.1
ெசற்றம் ஒடு எம்பிரான் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) வர(கள்
C
$கந்த.06490.2

மற்றவரும் பைத பைதப்ப_குைற.எச்.(பைதப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாண்
ைகயால் $கந்த.06490.3
எற்றின( அைனயரும் இடியில் தாக்கினா(. $கந்த.06490.4
பரவிய_ெப.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உவrயும் பாலின் ேவைலயும்
$கந்த.06491.1
திைரகைள எதி( எதி( சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆ(த்து
எழC இப் $கந்த.06491.2
ெபாரு திறேம எனப் ெபாருவில் மற்ெறாழில் $கந்த.06491.3
இருதிற வயவரும் மிகலி ஆற்றினா(. $கந்த.06491.4
ெகாடும் ெதாழிலாள( ஒடு ெகாற்ற வர(கள்
C
$கந்த.06492.1
அைடந்தன( இவ்வைக ஆண்ைமப் ேபாrைனத் $கந்த.06492.2
ெதாட(ந்து_வி.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயற்றிேய ெதால்ைல
வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) ேபாய் $கந்த.06492.3
உைடந்தன( விசயன் அங்கு ஒருவன் அன்றிேய. $கந்த.06492.4
இைச உறு தம( எலாம் இrந்து ேபாதலும் $கந்த.06493.1
விசயேன எனப்படும் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
சீறிேய $கந்த.06493.2
வைச உறும் அவுண( ேகான் மகாைரக் கூற்றுவன்_ெப.(கூற்றுவன்_ெப.)
$கந்த.06493.3
திைச உறு நக( இைடச் ெசலுத்துேவன் என்றான். $கந்த.06493.4
ேவணியின் மதி உைட விமலன் நல்கிய $கந்த.06494.1
ேவண் உறு வr சிைல ஈறு இலாதது $கந்த.06494.2
தூணியின் இைட உறத் துன்னிற்று அன்னைதப் $கந்த.06494.3

பாணியில் எடுத்தனன் சமrல் பாணியான். $கந்த.06494.4
கரதலத்து எடுத்திடும் கா( முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) தைன $கந்த.06495.1
விைரவு ஒடு ேகாட்டிேய விசயன் என்பவன் $கந்த.06495.2
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனி மாருதத்து ஓடிச் சூழ் உறாச் $கந்த.06495.3
சர மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபாழிந்தனன் அவுண( தங்கள் ேமல். $கந்த.06495.4
கரங்கைள அறுத்தனன் கழல்கள் ஈ(ந்தனன் $கந்த.06496.1
உரங்கைள அறுத்தனன் உய(திண் ேதாெளாடு $கந்த.06496.2
சிரங்கைள அறுத்தனன் சிலைரக் கான் இைட $கந்த.06496.3
மரங்கைள அறுத்திடும் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) என்னேவ. $கந்த.06496.4
அற்றன உறுப்பு எலாம் அணுகித் தம்மில்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06497.1
உற்றன கூடிய வுண(வும் ஆவியும் $கந்த.06497.2
மற்றவ( எழுந்தன( வாைக வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
ேமல் $கந்த.06497.3
ெபாற்ைறகள் ஆயின ெபாழிந்து_வி.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபா( ெசய்தா(. $கந்த.06497.4
தைலெயாடு கரங்களும் தாளும் ேதாள்களும் $கந்த.06498.1
ெமலிெவாடு துணிந்தவ( மீ ட்டும் கூடினா( $கந்த.06498.2
அல( தரு பங்கயத்து அண்ணல் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இைட $கந்த.06498.3
வலிது அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ெபற்றிடு வரத்தின் தன்ைமயால்.
$கந்த.06498.4
கண்டமும் ெமாய்ம்பரும் கழலும் வாளியால் $கந்த.06499.1
துண்டம் அது ஆயின( ெதாக்கு ேமயினா( $கந்த.06499.2

சண்ட ெவங்கால் ெபாரத் தணந்து சிந்திய $கந்த.06499.3
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைர ெநடும்புனல் மீ ட்டும்
ேச(தல்_ெதா.ெப.(ேச(_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேபால். $கந்த.06499.4
பன்னரும் திறலினான் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) பாய் ெதாறும் $கந்த.06500.1
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ைமந்த(கள் மாண்டு ேதான்றுவா( $கந்த.06500.2
மின்னது வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழி விளிந்து
ெவவ்விருள் $கந்த.06500.3
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நிைல எய்திேய
ெதாட(ந்து_வி.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்றல் ேபால்.
$கந்த.06500.4
ைகெயாடு ெசன்னியும் கழலும் மா(பமும் $கந்த.06501.1
ெகாய்யும்_ெப.எச்.(ெகாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முன் ெதான்ைம
ேபால் கூட ைமந்த(கள் $கந்த.06501.2
ஒய் என எழுந்தன( உலகில் ேத(வுறில் $கந்த.06501.3
ெசய்யுறு தவத்தினும் சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) உண்டாம் ெகாேலா. $கந்த.06501.4
கண்டனன் விசயனாம் காைள_ெப.(காைள_ெப.) ஆவி ேபாய்த் $கந்த.06502.1
துண்டம் அது ஆகிேய துஞ்சினா( எழC இ $கந்த.06502.2
மண்டு அம( புrவது மனத்தின் விம்மிதம் $கந்த.06502.3
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
ெபாருதிறல் குைறந்து நின்றனன். $கந்த.06502.4
அகத்து இைட விம்மிதம் அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளான் $கந்த.06503.1
திைகத்தனன் வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ெகால் இச்ெசய்ைக என்றனன் $கந்த.06503.2

புைகத்து என உயி(த்தனன் ெபாங்கு கின்றனன் $கந்த.06503.3
நைகத்தனன் இவ( ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று எனா. $கந்த.06503.4
ெதாட்டிடும் பகழியால் துணிந்து ேபா( இைடப் $கந்த.06504.1
பட்டவ( எழுந்தன( பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) பின்னரும் $கந்த.06504.2
விட்டிடின் ஆவது என் ேமவலா( தைம $கந்த.06504.3
அட்டிடல் இன்று எனக்கு அrது ேபாலும் ஆல். $கந்த.06504.4
அன்னவ( தைம அடல் அrயதாம் எனில் $கந்த.06505.1
ஒன்னல( பைடெயாடும் ஒன்றிச் சுற்றிேய $கந்த.06505.2
பன் ெனடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அம( பயின்று நிற்பினும் $கந்த.06505.3
என் உயி( ெகாள்வதும் எளிது அன்றால் அேரா. $கந்த.06505.4
ெவன்றிலன் இவ( தைம ெவன்றிேலன் எனில் $கந்த.06506.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி( மாற்றல( ெசருவில்
வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) ேபாய்ப் $கந்த.06506.2
ெபான்றுதல் ெபற்றிலன் ெபாதுவன் ஓ( மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) $கந்த.06506.3
ெகான்றிடும் உலைவயின் ெகாள்ைக ஆயிேனன். $கந்த.06506.4
பற்று அல( தங்கைளப் படுப்பன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) எனா $கந்த.06507.1
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) ெகாள்வான் என விளம்பி
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
$கந்த.06507.2
ெசற்றிலன் ஆகிேய சிைலயும் ைகயுமாய்க் $கந்த.06507.3
ெகாற்றவேனாடு ேபாய்க் கூடல் ஆகுேமா. $கந்த.06507.4

மாற்றல( வரத்தின( மாயப் பான்ைமய( $கந்த.06508.1
ஆற்றவும் வலிய( என்று அைறந்து மீ ள்வேனல் $கந்த.06508.2
ேதாற்றனன் என்று எம( துறப்ப( அன்றியும் $கந்த.06508.3
ேபாற்றல( விடுவ( ெகால் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகவும். $கந்த.06508.4
பித்தrன் மயங்கிலன் உண(வும்
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உேளன் $கந்த.06509.1
எய்த்திலன் வலிெயாடும் இன்னும்
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.பன்.)
$கந்த.06509.2
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலன் புகழிைன வைச
ஒன்று எய்துேவன் $கந்த.06509.3
ெசத்திலன் இருந்தனன் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அற்ேறன்
என்றான். $கந்த.06509.4
விண்டிைன மாறு ெகாள் விசயன் இவ்வைக $கந்த.06510.1
அண்டரும் துன்பு_ெப.(துன்பு_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகத்தில் உன்னுழி
$கந்த.06510.2
உண்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெசய்ைகயான் உய்யும் ஆறு எனக் $கந்த.06510.3
கண்டனன் துய(க் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கடக்கும் ெபற்றியான். $கந்த.06510.4
ஆறு மாமுகப் பிரான் அன்றி இவ்விைட $கந்த.06511.1
ேவறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) துைண இைல ெமய்ைம_ெப.(ெமய்ைம_ெப.) ஈது
எனத் $கந்த.06511.2

ேதறினன் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அடி சிந்ைத
ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
$கந்த.06511.3
மாறு இழி_வி.(இழி_வி.) அருவி நC( வழியும் கண்ணினான். $கந்த.06511.4
அண்ணல் அம் குமரைன அகத்துள் ெகாண்டுழி $கந்த.06512.1
எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எண்ணியாங்கு
எவ(க்கும் நல்குேவான் $கந்த.06512.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைட ஒல்ைலயின் விசயன் என்பவன் $கந்த.06512.3
கண் இைடத் ேதான்றிேய கழறல் ேமயினான். $கந்த.06512.4
ேகள் இது விசய ஒன்னா( கிைளயிைன முடிப்பான் உன்னித் $கந்த.06513.1
தாெளாடு முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ைகயும்
தடிந்தைன தடிந்தது எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.06513.2
மீ ளவும் ேதான்றிற்று அன்ேற ேமலவ( ெபற்றது ஓராய் $கந்த.06513.3
நCள் அம( வயம் இன்றாகி நின்றைன தளேரல் ெநஞ்சம். $கந்த.06513.4
ஏற்ற பல் பைடகள் தம்மால் இவ( தைமப் பன்னாள்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06514.1
வற்று
C
வற்று
C
அடுைவ ேயனும் விளிகில( ஒருங்கு வல்ேல $கந்த.06514.2
ஆற்றல் ேச( பைட ஒன்று உய்க்கின் அைனவரும் முடிவ( ஈது $கந்த.06514.3
நாற்றைல உைடேயான் ெதால்நாள் நல்கிய வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) அது என்றான்.
$கந்த.06514.4
என்று இைவ உைரத்து வள்ளல் இம்பைர அளித்ேதான் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.)
$கந்த.06515.1
ஒன்றிைன வாங்கி ஏேனா( உளமயல் அகற்றும் எந்ைத $கந்த.06515.2

ெவன்றி ெகாள் பைடைய நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விசயனுக்கு அளித்து ேமவா( $கந்த.06515.3
ெபான்றிட இதைன இன்ேன விடுக எனப் புகன்று ேபானான். $கந்த.06515.4
ேத(ந்தனன் முருகன் வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) சிறந்தனன்
மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) உள்ளம் $கந்த.06516.1
கூ(ந்தனன் ஞமலி ஊ(தி ெகாற்ற ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைடைய வாங்கி
$கந்த.06516.2
ஆ(ந்த நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அன்பில் பூைச ஆற்றினன் அதைன
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.06516.3
ஓ(ந்தனன் அவுண( தம்முள் ஒருவன் உன்மத்தன் என்ேபான். $கந்த.06516.4
ஈண்டு இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) நம(கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
இைசவரப் பைடயது ஒன்றால் $கந்த.06517.1
மாண்டிட அடுவான் ேபாலும் மற்று அதன் முன்ன( மாயம் $கந்த.06517.2
பூண்டிடு பைடயால் இன்ேனற்கு இறுதிையப் புrவன் என்னா $கந்த.06517.3
ஆண்டு தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உளத்தில் உன்னி அவுணன் அப்பைடைய
விட்டான். $கந்த.06517.4
மாயவள் பைடைய முன்னம் விடுதலும் வள்ளல் ேநாக்கித் $கந்த.06518.1
தC உமிழ் கின்ற காr திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) பைட ெசலுத்தச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06518.2
பாயிருள் பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேநரும் பைடயிைனத்
தடிந்து முப்பால் $கந்த.06518.3
ஆயிர( தைமயும் சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அடல்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ ண்டது அன்ேற. $கந்த.06518.4

ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கணப் ெபாழுதின் முன்ன( ஓ( ஆயிர முப்பாேலாரும்
$கந்த.06519.1
ெசரு நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) அவிந்தா( அன்ன ெசய்ைகைய
விசயன் காணா $கந்த.06519.2
முருகைனப் பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) முழுமதி தன்ைனக்
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06519.3
ெபாரு திைரப் புணr_ெப.(புணr_ெப.) என்ன ஆ(த்தன( பூத( எல்லாம்.
$கந்த.06519.4
ஏமுறும் அவுண( தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) இறந்திடாது எஞ்சிற்று
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.06520.1
காமரு திைசகள் முற்றும் கதும் என
விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06520.2
மா மல( ெபாழிந்தா( விண்ேணா(_ெப.(விண்ேணா(_ெப.) மற்று இைவ
அைனத்தும் நாடிக் $கந்த.06520.3
ேகாமகன் முன்பு ெசன்றா( குைர கழல் அவுண( தூத(. $கந்த.06520.4
ெவய்யவன் பைகவன் தாைத வியன் கழல்
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தூத( $கந்த.06521.1
ஐய நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ைமந்த( முப்பால் ஆயிர( தம்ைம
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.06521.2
ஒய் என இலக்க( தம்முள் ஒருவேன முடித்தான் ஈது $கந்த.06521.3
ெபாய்யல சரதம் என்னப் ெபாருக்ெகனப்
புலம்பி_வி.எச்.(புலம்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வழ்ந்தான்.
C
$கந்த.06521.4
வழ்ந்தனன்
C
பைதத்துச் ேசா(ந்து ெவய்து உயி(த்து அைசந்து விம்மிப் $கந்த.06522.1

ேபாழ்ந்திட நிலத்ைதக் ைகயால் புைடத்தனன் புரண்டு ெவற்பில் $கந்த.06522.2
தாழ்ந்திடும் அருவி ெயன்ன இழி_வி.(இழி_வி.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) தாைர
ெபாங்கச் $கந்த.06522.3
சூழ்ந்தவ( அரற்ற மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) துன்பேமல்
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) ைவத்தான். $கந்த.06522.4
அன்னது ஓ( எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ைமந்த( அைனவரும் முடிந்தது ஓரா
$கந்த.06523.1
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) இைசைம
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மாயிரும் தவிசில் தப்பி
$கந்த.06523.2
இன்னலின் மறிந்தது என்ன இரவியங் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ேமல் பால்
$கந்த.06523.3
ெபான் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கிrயின் எய்தி ஒளி இலன்
புணr_ெப.(புணr_ெப.) வழ்ந்தான்.
C
$கந்த.06523.4
முடிவுறு புதல்வைர முன்னி முன்னிேய $கந்த.06524.1
இடrைன உழந்திடும் இைறவன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) முனம் $கந்த.06524.2
படியறு நல்லறப் பைகஞன் ேபாந்திடா $கந்த.06524.3
அடி முைற பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைறதல் ேமயினான்.
$கந்த.06524.4
மன்னவ( மன்ன நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) மனத்தில் இவ்வைக $கந்த.06525.1
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆற்றவும் இரங்குவாய் எனில் $கந்த.06525.2
துன்னல( மகிழுவ( சுர(கள் யாவரும் $கந்த.06525.3

நன்னைக ெசய்குவ(_வி.மு.(ெசய்_வி.+கு_ெபாரு.உரு.+வ்-இ.இ.கா.+அ(_பட(.பன்.)
நமரும் ெவள்குவா(. $கந்த.06525.4
முந்துறு மாற்றல( முைன ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேபாrைடத் $கந்த.06526.1
தந்ைதய( விளியினும் தம( கண் மாயினும் $கந்த.06526.2
ைமந்த(கள் விளியினும் மான வர(கள்
C
$கந்த.06526.3
சிந்ைத ெகாள் வன்ைமயில்_ெப.(வன்ைமயில்_ெப.) சிறிதும் தC(வேரா.
$கந்த.06526.4
ஏற்றிகல் புrந்திடும் எமைர
ெவௗவுவிய_ெப.எச்.(ெவௗவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06527.1
கூற்று உளன் ெதான்ைம ேபால் பைடத்துக் கூட்டுவான் $கந்த.06527.2
நாற்றிைச முகன் உளன் நாமுேளாம் நமது $கந்த.06527.3
ஆற்றலும் இருந்துள அய(வும் ேவண்டுேமா. $கந்த.06527.4
அந்தம் இல் ெவறுக்ைகயும் அழிவு இல் ஆயுளும் $கந்த.06528.1
நந்தலில் வன்ைமயும் நடாத்தும் ஆைணயும் $கந்த.06528.2
இந்திர ஞாலமும் இருக்க எந்ைத நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.06528.3
புந்தியில் அமர( ேபால் புலம்பல் ஆகுேமா. $கந்த.06528.4
விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) சிைறயிைன விடாது ைவத்திடக் $கந்த.06529.1
கண்ணிய விரதமும் கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மானமும் $கந்த.06529.2
நண்ணல( தங்கைள நலியும்_ெப.எச்.(நலி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைமயும் $கந்த.06529.3
எண்ணைல இைடயறாது இடுக்கண் ேபாற்றுேமா. $கந்த.06529.4

மாற்றல( ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அமர( மானவ(
$கந்த.06530.1
ேகாற்ெறாடி மடந்ைதய( குழவிப் பாலக( $கந்த.06530.2
ஆற்றிடு துய( உனக்கு ஆவது அன்று எனாத் $கந்த.06530.3
ேதற்றினன் அைமச்சருள் தCைம மிக்கு உளான். $கந்த.06530.4
ஆற்றிடும் தருமம் நCத்த அைமச்சன்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைனய வாற்றால் $கந்த.06531.1
ேதற்றிடு கின்ற காைலச் சிறிது தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அவலம் நCத்துக்
$கந்த.06531.2
கூற்று என யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கூடல( ெதாைகைய
விண்ேமல் $கந்த.06531.3
ஏற்றுவன் என்று சீறி அவுண( ேகான் எழுந்து ெசன்றான். $கந்த.06531.4
ெசன்றிடு மன்ன(_ெப.(மன்ன(_ெப.) மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ேசவடி
முைறயில் தாழா $கந்த.06532.1
இன்று இவண் இருத்தி யானும் அனிகமும் இன்ேன ஏகி $கந்த.06532.2
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) பைகஞ( தம்ைம
வைளத்து_வி.எச்.(வைள_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வல்
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சாடி $கந்த.06532.3
ெவன்றி உற்றிடுவன் என்ன ேவண்டினன் அைமச்ச( ேமேலான். $கந்த.06532.4
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) தவி( அைமச்சன் ேவண்ட அவுண(கள் முதல்வன் மீ ண்டும்
$கந்த.06533.1
சிறந்திடும் மடங்கல் ஆற்றும் ெசம் ெபான் ெசய் பீடம் ேமவி $கந்த.06533.2

உைறந்தனன் அைனய காைல_ெப.(காைல_ெப.) ஒல்ைலயில் விைட
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகிப் $கந்த.06533.3
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) தனில் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வல்ேல ேபா(ப் ெபரும் ேகாலம் ெகாண்டான். $கந்த.06533.4
ேபாதகத்து அரசு தம்முள் புண்டrகப் ேப(
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06534.1
மாதிரக் களிற்ைற அன்ேனான் வல்ைலயில் ெகாண(தி( என்னாத் $கந்த.06534.2
தூதுவ(க்கு உைரத்தேலாடும் துண் என அைனய( ஓடி $கந்த.06534.3
ேமதகு நிகளம் நCக்கி_வி.எச்.(நCக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முன் உய்த்து நின்றா(.
$கந்த.06534.4
புந்தியில் குறிப்பில் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புண்டrகப் ேப( ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06535.1
தந்தி அம் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) மீ து தருமத்ைத ெவகுளும் ெவய்ேயான்
$கந்த.06535.2
அந்தம் இல் பைடகள் ஏந்தி அைமச்ச(கள் பலரும்
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.06535.3
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) ெகால் என்ன
ஏறினன் எழிலி ேபால்வான். $கந்த.06535.4
அைறந்தன படகம் ேபr ஆ(த்தன விரைல தCபம் $கந்த.06536.1
ெசறிந்தன கr ேத( வாசி ெதழித்தன அவுண( தாைன_ெப.(தாைன_ெப.)
$கந்த.06536.2
நிைறந்தன_வி.மு.(நிைற_ெப.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.) பதாைக
ஈட்டம் ெநருங்கிய_ெப.எச்.(ெநருங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கவிைக
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) $கந்த.06536.3

மைறந்தன எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூழி மாதிரம்
இருண்ட அன்ேற. $கந்த.06536.4
எண் இலா ெவள்ள மாவும் இபங்களும் இவுளித் ேதரும் $கந்த.06537.1
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நிலா எயிற்றுச் ெசங்கண் வரரும்
C
புைடயில் சுற்றப்
$கந்த.06537.2
புண்ணுலா முகத்துப் ேபழ்வாய்ப் புண்டrகத்ைத யூ(ந்ேத $கந்த.06537.3
அண்ணல் மா நகரம் நCங்கிப் ேபாயினன் அறத்ைத நCத்ேதான். $கந்த.06537.4
அண்ட( மற்று இதைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அம்மேவா அறத்ைத நCத்த $கந்த.06538.1
கண்டகன் சிைல ஒன்று ஏந்தி மாதிரக் களிறு தன்னுள் $கந்த.06538.2
புண்டrகத்ைத ஊ(ந்து ெபாரும் எனில் இவைன ஆற்றல் $கந்த.06538.3
ெகாண்டிடல் அrதாம் என்ன இரங்கின( குைலந்த ெமய்யா(. $கந்த.06538.4
ஆவணம் அனந்தம் நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அனிமுகம்
தானும் ஏகி $கந்த.06539.1
மூ இரு முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) வள்ளல் முழுது அருள்
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
$கந்த.06539.2
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) ெவகுண்டு
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) களத்து இைட அணுக ேலாடும்
$கந்த.06539.3
ேமவல( எதி(ந்தா( என்னா வியன் கழல் பூத( ஆ(த்தா(. $கந்த.06539.4
ெபாற்ைறகள் ஏந்தி ஆ(க்கும் பூதைர இலக்க( தம்ைமச் $கந்த.06540.1
சுற்று உறு துைணயிேனாைரத் ெதால்ைல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) நகரம் ெசற்ற
$கந்த.06540.2

ெகாற்றவன் தன்ைன அன்ேனா( வலியிைனக் ெகாடிேயான்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06540.3
இற்றது ெகால்ேலா நம்தம் வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) என்று இரங்கிச்
ெசால்வான். $கந்த.06540.4
பைகஞ(கள் ஆயிேனா( பரவித் தன்மிைச $கந்த.06541.1
இகல் ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வருவேரல் இரங்கி ஏங்குதல்
$கந்த.06541.2
மிகு பழி இங்கு இது வினவின் மானவ( $கந்த.06541.3
நைக ெசய்வ(_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ(_பட(.பன்.) ெபாருவேத
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ேபாலும் ஆல். $கந்த.06541.4
எச்சம் இல் ேசைனயும் பைடயும் ஈண்டிய $கந்த.06542.1
ைகச் சிைல இருந்தது கrயும் ஒன்று உளது $கந்த.06542.2
அச்சு உறுகின்றது என் ஆவது
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல் $கந்த.06542.3
ெபாச்ைசய( கடன் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ெபாருமல் ெகாள்வேத.
$கந்த.06542.4
ெவல்லினும் ெசறுந( முன் ெவrந தCயினும் $கந்த.06543.1
அல்லது விளியினும் ஆக யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இனி $கந்த.06543.2
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) அம் பைடெயாடு மாற்றலா( மிைசச் $கந்த.06543.3
ெசல்லுவது அன்றிேய இரங்கல் சீrேதா. $கந்த.06543.4
கண்ணுறு பைடைய ேநாக்கிக் கருத்திைடக் கவைல எய்தி $கந்த.06544.1

எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அய(தல் வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
இயற்ைகயது ஆேமா பின்ன( $கந்த.06544.2
நண்ணிய வாறு நண்ண நான் இனித் தளேரன் என்னாத் $கந்த.06544.3
துண் எனத் ேதறிச் ெசன்றான் சூரனுக்கு அைமச்சன் ஆேனான். $கந்த.06544.4
இங்கு இது ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) தன்னில் எங்கணும் இருள் குழாம் சூழ்
$கந்த.06545.1
கங்குலும் பகலும் மாைலக் காலமும் கலந்தது என்ன $கந்த.06545.2
அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ெவள்ளத்து
அவுணரும் பூத( தாமும் $கந்த.06545.3
ெபாங்கு ஒலிக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேபால் ஆ(த்துப் ெபாள் என அமrன் ஏற்றா(.
$கந்த.06545.4
தைலப்பட எழுக்களில் தண்டில் தாக்கினா( $கந்த.06546.1
இலக்கு உற ேநமிகள் கணிச்சி ஏவினா( $கந்த.06546.2
மைலக்குைவ எறிந்தன( மரங்கள் வசினா(
C
$கந்த.06546.3
சிைலத்தன( வயி(துடி ெசறி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பூதேர. $கந்த.06546.4
வில் உமிழ் சரத்தினில் ேவலில் வாளினில் $கந்த.06547.1
கல்லினில் நாஞ்சிலில் கழுமுள் ஆயதில் $கந்த.06547.2
வல்ைலயம் தனில் உைட வாளில் வச்சிரச் $கந்த.06547.3
ெசல்லினின் நுதி ெகழு திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) ேநமியில். $கந்த.06547.4
தண்டினில் ேதாமரம் தன்னில் சங்கினில் $கந்த.06548.1
பிண்டி பாலத்தினில் ஆற்றப் பீடுேமல் $கந்த.06548.2

ெகாண்டது ஓ( எழுவினில் பிறவில் ெகாட்புறா $கந்த.06548.3
அண்டரும் அவுணரும் அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபா( ெசய்தா(. $கந்த.06548.4
அய(ப்பு உறு தானவ( அைமச்ச( யாவரும் $கந்த.06549.1
விய(ப்பினில் வந்திடு ெவங்கண் வரரும்
C
$கந்த.06549.2
வயப்ெபரும் சிைலயிைன வணக்கி வாளிதூய்ப் $கந்த.06549.3
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) படு ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) எனப்
ெபாழிந்து_வி.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபா( ெசய்தா(.
$கந்த.06549.4
ெபய்வது ஒத்து எங்கணும் ெபrதும் வழ்தலால்
C
$கந்த.06550.1
உய்வது எத்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+த்_ஒற்.) தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) என்று
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) அச்சுற $கந்த.06550.2
இவ்வைகத் திறத்தின( இரண்டு சாrனும் $கந்த.06550.3
ெதய்வதப் பைடகளும் மரபில் சிந்தினா(. $கந்த.06550.4
மாய்ந்தன( பூதரும் வரம்பில் தானவ( $கந்த.06551.1
சாய்ந்தன( கரங்களும் தைலயும் சிந்தின( $கந்த.06551.2
வந்தன
C
கr பr விளிந்த ேத( நிைர $கந்த.06551.3
பாய்ந்தன ெசம் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூளிேய. $கந்த.06551.4
ெநாந்தன( இலக்கரும் ேநான்ைம நCங்கினா( $கந்த.06552.1
முந்துறும் அைமச்ச( ேபா(
முயன்று_வி.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்றன( $கந்த.06552.2
அந்திலவ் ேவைலயில் அதைன ேநாக்கிேய $கந்த.06552.3

ெவந்திறல் ெவய்யவன் ெவகுண்டு ெசன்றனன். $கந்த.06552.4
இடித்ெதன உரப்பினன் இைமப்பில் எய்தி முன் $கந்த.06553.1
வடித்திடு சிைலயிைன வாங்கித் தானவ( $கந்த.06553.2
முடித்தைல பனித்திட முழுதும் யாக்ைககள் $கந்த.06553.3
ெபாடித்ெதன வழுத்தினன் புங்க வாளிேய. $கந்த.06553.4
நCண்டேதா( சிlமுகம் ெநடிது ேமலவன் $கந்த.06554.1
தூண்டிய காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) துணிந்த ைகயின(
$கந்த.06554.2
வண்டிடு
C
தைலயின( விளந்த ெமய்யின( $கந்த.06554.3
மாண்டன( அைமச்ச(கள் வறந்த_ெப.எச்.(வற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாைனேய. $கந்த.06554.4
துறக்கம் அது அைலத்திடு ெதாைலவில் தானவ( $கந்த.06555.1
மறுக்க முற்று அைசந்தன( வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபா(
ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.06555.2
விறல்படு சாரத( ெவகுண்டு ேமற்ெசலா $கந்த.06555.3
இறப்பு உறு வைர பல எடுத்து வசினா(.
C
$கந்த.06555.4
வசிய
C
ேவைலயில் ெவதும்பி விம்மிேய $கந்த.06556.1
மாசுறு தானவ( வாைக சிந்திேய $கந்த.06556.2
ஆசு அறு ேபானகத் தட்டில் சூடுறு $கந்த.06556.3
பூைசயதாம் என உைடந்து ேபாயினா(. $கந்த.06556.4
இைடந்தன( ஆகிேய அவுண( யாவரும் $கந்த.06557.1
உைடந்தன( ேபாதலும் உலப்பில் பூத(கள் $கந்த.06557.2

பட(ந்தன( ெதழித்தன( ைபயுள் மாைலயில் $கந்த.06557.3
ெதாட(ந்தன( பற்றின( ெதாைலத்தல் ேமயினா(. $கந்த.06557.4
கண்டனன் ஆங்கு அைவ அறத்ைதக் காய்பவன் $கந்த.06558.1
புண் திகழ்ந்து அைனய கண் பூத( ேமல் ெசலா $கந்த.06558.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெதாட( ெபரும் தனு வாங்கி ெவவ்வுயி( $கந்த.06558.3
உண்டிடும் சரம் ெதrஇ உலப்பின்று ஏவினான். $கந்த.06558.4
ஏவிய ேநான் கைண யாவும் ஏன்று எழு $கந்த.06559.1
தC விழிப் பூத( பால் ேசறல் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) $கந்த.06559.2
வாவிய ஊ(திகள் வாr ேநமியில் $கந்த.06559.3
தூவிய துள்ளியின் ேதாற்றம் ேபான்றேத. $கந்த.06559.4
ைகச் சிைல உைகத்திடு கைணகள் யாைவயும் $கந்த.06560.1
நச்ெசன விடுத்தலும் நடுங்கிப் பூத(கள் $கந்த.06560.2
அச்சுற ெமலிந்தன( அமர( ேகாமகன் $கந்த.06560.3
வச்சிரம் எய்திய வைரகள் மானேவ. $கந்த.06560.4
வானவ(கள் ேகாமகன் வயக் களிறிது என்னத் $கந்த.06561.1
தானவ(கள் ேபாற்று_ஏவ.(ேபாற்று_வி.) தருமப் பைகஞன் ஊ(ந்த $கந்த.06561.2
ஆைனயது பூத( தைம அங்ைக ெகாடு வாr $கந்த.06561.3
ஊெனாடு உயி( சிந்திட உடற்றியைத அன்ேற. $கந்த.06561.4
ேகாட ெதாரு நான்கு ெகாடு குத்தியது தாளின் $கந்த.06562.1
ஊடு உற மிதித்து அவண் உழக்கியது வாலால் $கந்த.06562.2
பாடு உற எறிந்தது பைனக் ைகயது ெகாண்ேட $கந்த.06562.3

வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
உற முன் எற்றியது வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
பைட தன்ைன.
$கந்த.06562.4
மாறகலும் ெவங்கr இவ்வாறு அடல் ெசய் காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கந்த.06563.1
வறு
C ெகழு சாரத(கள் ெவற்புமிைச வசி
C $கந்த.06563.2
ஊறு ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அங்கதின் உலப்பில் கைண
ஓச்சி $கந்த.06563.3
நாறு நடுவா( ெதாைகயின் நண்ணின(கள் வர(.
C $கந்த.06563.4
காய முழுது ஒன்றிய கணக்கு இல் பைட யாவும் $கந்த.06564.1
மூய தவளக் களிறு முற்றும் எழு ேசாr $கந்த.06564.2
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அைணகிற்பது பணிக்குழுவு கவ்வச்
$கந்த.06564.3
ேசய பணி சுற்ற மைற திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
பட(ந்து_வி.எச்.(பட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ன. $கந்த.06564.4
ெவந்திறல் ெகாள் புண்டrக ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) இது
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $கந்த.06565.1
ெநாந்தது_ெதா.ெப.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) எனினும் தனது
ேநான்ைம அழியாதாய் $கந்த.06565.2
முந்தியிடு ேசைனைய முருக்க அது ேநாக்கித் $கந்த.06565.3
தந்தி நிைர சாரத( தைமத் தடிதல் உற்ற. $கந்த.06565.4
கண்ைடெகழு தாrன் ஒலி கல்ெலன விைரப்ப $கந்த.06566.1
அண்டம் உைடந்து என்ன நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ஆ(த்த அவுணன்
ஊரும் $கந்த.06566.2
புண்டrக ெவங்களிறு ேபா(த் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) இயற்ற $கந்த.06566.3

உண்ைட ெகழு பூத நிைர ஒய்ெயன உைடந்த. $கந்த.06566.4
தண்டம் உைடகின்ற ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) தன்ைன
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ெவய்ேயான் $கந்த.06567.1
கண்டனன் அழன்று தன கா( முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) அது ஒன்று $கந்த.06567.2
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
எடுத்தது குனித்து அழலின் வாளி $கந்த.06567.3
அண்ட( பைக யூ(தியின் அைடச்சி நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ஆ(த்தான்.
$கந்த.06567.4
ஆ(த்து அடரும் ேவைலயில் அடற்களிறும் அங்ேகா( $கந்த.06568.1
மூ(த்தம் அய( உற்றது முனிந்து அவுண( ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.)
$கந்த.06568.2
பா(த்து_வி.எச்.(பா(_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறயின் நூறு கைண
பாலமிைச ஓச்சத் $கந்த.06568.3
ேத(த்து லவு ேசாrெயாடு ேத(மிைச இருந்தான். $கந்த.06568.4
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திறேலான் மிைச ஒ( எஃகம்
அது வாங்கி $கந்த.06569.1
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தருமப் பைக
விடுத்திடலும் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06569.2
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) என முன்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வாசவன்
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ைவேவல் $கந்த.06569.3
முrந்து துணி ஆக ஒ( முரட் கைண ெதாடுத்தான். $கந்த.06569.4
மத்த கயம் அன்ன திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வாசவன் விைரந்ேத $கந்த.06570.1
ெபாத்திரம் அது ஒன்று ெகாடு ேபா( அயில் முருக்கிக் $கந்த.06570.2

குத்திரம் அது ஒன்று அவுண( கூவி ெவருக்
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.06570.3
அத்திரம் என் மாrெகாடு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தைன மைறத்தான்.
$கந்த.06570.4
மைறத்தலும் மறப் பைகஞன் வாளி மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) தூவிக் $கந்த.06571.1
குைறத்தனன் அளப்பு இல் கைண ஏனைவ குழC இப் ேபாய்ச் $கந்த.06571.2
ெசறுத்தவனது ஆகம் மிைச ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசருக்கு இன்றி $கந்த.06571.3
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) கவச நக்குபு விளிந்து புைட வழ்ந்த.
C
$கந்த.06571.4
மீ ண்ட_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவைலயின்
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) சூழ்ச்சிேயான் $கந்த.06572.1
மாண்டுளான் என வாைக வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
ேமல் $கந்த.06572.2
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யங்குறு ெபான்னம் தண்டம்
ஒன்று $கந்த.06572.3
ஈண்ட வசினான்
C
யாரும் அஞ்சேவ. $கந்த.06572.4
எழுவின் நCள் கைத இைமப்பில் ெசன்றவன் $கந்த.06573.1
பழுவின் மா(பகம் பட்ட ேவைலயின் $கந்த.06573.2
விழும ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) உறா விம்மினான் அேரா $கந்த.06573.3
வழுைவ ேமைலேயான் வயத்தின் ேமவேவ. $கந்த.06573.4
கருத்தில் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) காய்ந்த வன்
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $கந்த.06574.1
ெதrத்து நின்றிடும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெகாள் வாகினான் $கந்த.06574.2
உருத்து ேநாக்கிேய உைரயும் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உளக் $கந்த.06574.3

கருத்தும் பிற்படக் கடிது ெசல்லுவான். $கந்த.06574.4
நின்னில் ஐய நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ேநரலன் புயம்_ெப.(புயம்_ெப.)
$கந்த.06575.1
தன்ைன யாத்து நிற்றருவம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) எனப் $கந்த.06575.2
பன்னு மானவ( ெபௗவம்_ெப.(ெபௗவம்_ெப.) நCத்து ஒராய் $கந்த.06575.3
முன்னு தானவ( முதல்வன் ேந(புக. $கந்த.06575.4
எதி( இலாைமயால் யாரும் அஞ்சேவ $கந்த.06576.1
அதிரும் ேநான்கழல் ஆடல் ெமாய்ம்பைன $கந்த.06576.2
மதியில் தானவன் மைழகள் மின் குழுச் $கந்த.06576.3
சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்னத் தCச் சிந்த ேநாக்கினான்.
$கந்த.06576.4
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
ெகாேலா ேநான்ைமேயாடு எைனத் $கந்த.06577.1
தாக்குமாறு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைனைய
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உைன $கந்த.06577.2
யாக்ைக சிந்திய அைமந்து
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.பன்.)
$கந்த.06577.3
காக்க வல்ைலேயல் காத்தி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என்றான். $கந்த.06577.4
ெமாழியும் ஆடல்ேச( ெமாய்ம்பன்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இது $கந்த.06578.1
விழுமி தாrனும் ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) ெபற்றனன் $கந்த.06578.2
அழிவேன நினக் காடல் ெகாள்வன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கந்த.06578.3

கழிைய நCந்துதல் கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) பாடேதா. $கந்த.06578.4
மற்று உன் வன்ைமயும் மத(ப்பும் நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ெபரும் $கந்த.06579.1
ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) ஆனதும் வரத்தின் ெகாள்ைகயும் $கந்த.06579.2
இற்ைற ைவகேல ஈறு ெசய்வன் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.06579.3
கற்ற ேபாrைனக் கடிது ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) என.
$கந்த.06579.4
கானக் களி வrபம்பிய கமழ் தா(_ெப.(தா(_ெப.) புைன அகலம் $கந்த.06580.1
வானக் கிைற தனது ஊ(திகள் மரேபாடு
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைசக்கும் $கந்த.06580.2
தCனக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) என நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒலி திைச எங்கணும்
ெசல்லக் $கந்த.06580.3
கூனல் சிைல தைன ஒல்ைலயில் தருமப் பைக குனித்தான். $கந்த.06580.4
மற் ெகாண்டிடும் மிடல் ெமாய்ம்பு உள மதி இல்லவன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
பால் $கந்த.06581.1
எற் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு களிற்றின்
மிைசச் சிைல வாங்கினன் இருத்தல் $கந்த.06581.2
கற் ெகாண்டெதா( ெவள்ளிக்கிr மிைச காணிய கைண தூய் $கந்த.06581.3
வில் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) கா( முகில்_ெப.(முகில்_ெப.)
ேமவுற்ெறனல் ஆமால். $கந்த.06581.4
அது அன்றியும் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) உந்திய அடு ெவங்களிறல(
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) $கந்த.06582.1
கதிrன் குழு முழுது ஒன்றுபு ககனம் தனில் எழு ெசம் $கந்த.06582.2

மதியம் தனது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பங்ைக ஒ( வயெவம்பணி நுகரப்
$கந்த.06582.3
புதிெதாண் பிைறயது ஓன்றிைட புக
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட(.ஒரு.) ெபாருவும். $கந்த.06582.4
முந்ேதயவன் எடுக்கின்றது ஒ( முரண் ெவஞ்சிைல குனியாக் $கந்த.06583.1
கந்ேத என நிமி( ேதாளுைடக் கடும் சூழ்ச்சியன் ஒழுகும் $கந்த.06583.2
ெசந்ேதன் உறழ் குணத்தில் சரம் ெசலுத்தாத் திறன் ெமாய்ம்பல் $கந்த.06583.3
கந்ேதயும் ெமய் ெவளி இன்ெறன அவைனக் கரந்து ஆ(த்தான். $கந்த.06583.4
கரக்கின்றவன் விடுவாளிகள் கந்தன் பைடஞன் ெமய் $கந்த.06584.1
அரக்குன்று பட்டு அயின் மாய்ந்தைவ அயல் வழ்ந்தன
C
கண்டான் $கந்த.06584.2
இரக்கின்றவ(க்கு உதவான் கரந்து ஏற்காத் திருவின( பால் $கந்த.06584.3
பரக்கும்_ெப.எச்.(பர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உகுத்து அன்னதில் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ெபற்றிலன்
எனேவ. $கந்த.06584.4
அயில் சிந்திட முரண் ெவங்கைண அயல் வழ்தலும்
C
அடுேபா( $கந்த.06585.1
முயலும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெகழு ெமாய்ம்பினன் முனிந்து எஃகம் ஒன்று
எடுத்துப் $கந்த.06585.2
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) அன்னது ஒ( வடிவத்தவன் பூண் ஆரு
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) எறியச் $கந்த.06585.3
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அன்னது கண்டு ஆங்கு எதி(
தCவாளிகள் உய்த்தான். $கந்த.06585.4
உய்க்கும் சுட( வடி வாளிகள் ஒருங்ேக தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) உருக்கி $கந்த.06586.1

ைமக் ெகாண்டைல நிக( ேமனியன் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) துண் என அணுகி
$கந்த.06586.2
ெமய்க் ெகாண்டது ஒ( ெநடுஞ்சாலிைக விளியும் படி வட்டிப்
C
$கந்த.06586.3
புக்கு உளுற மூழ்கித் தனி புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ேபாந்தது விைரவில். $கந்த.06586.4
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ேபாதலும் இகல் மந்திr ெபாருமிப் புைக உயி(த்து
$கந்த.06587.1
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) ேபாகிய ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) நCெராடு நிைன கின்றிலன்
இருப்ப $கந்த.06587.2
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) ேபாகிய தனி ெவங்கr மகிணன்
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஓரா $கந்த.06587.3
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ேபாகிய மனத்தான் தைன அடவுற்றைத அன்ேற.
$கந்த.06587.4
முந்து உற்றிடு கr திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.)
ெமாய்ம்பன்னி ரதத்ைதத் $கந்த.06588.1
தந்தத் ெதாைக ெகாடு தாக்குபு சமரத்து இைட இட்ட $கந்த.06588.2
கந்து ஒத்தது ஒெரழு ஒன்றது ைகக் ெகாண்டவன் வலவன் $கந்த.06588.3
சிந்தப் புைடத்தது காண்டலும் ெசந்தC எனக் கனன்றான். $கந்த.06588.4
ைவயம் தனது ஈறாதலும் வறிேய அயல் பாயா $கந்த.06589.1
ெமய் அங்ைக அது ஒன்றால் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ேமல் வந்திடும்
ேவழக் $கந்த.06589.2
ைக அங்கு உறப் பற்றாக்கடம் கலுழும் கவுண்
ேமாதி_வி.எச்.(ேமாது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06589.3
ஒய் என்று எடுத்து அப்பாைலயின் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) புக உய்த்தான்.
$கந்த.06589.4

எறிந்தான் எடுத்தது காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) இபம்
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைடேயகிப் $கந்த.06590.1
பிறிந்து ஆகவம் இயற்று எல்ைலயில் ெபய( காைலயின் அைமச்சன்
$கந்த.06590.2
அறிந்தான் கயம் இழந்ேதன் ெகால் என்று அயராவதேனாடு $கந்த.06590.3
மறிந்தான் புைன கலம் தன்ெனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஒடு_கரு.ேவ.) மணிமா
முடி சிந்த. $கந்த.06590.4
வழ்கின்றது
C
ஒ( களிறாற்றவும் ெவருவிப் பைத பைதத்து $கந்த.06591.1
மாழ்கின்றது புைட ேபாகிய மதி இல்லவன் எழுந்ேத $கந்த.06591.2
காழ் ெகாண்டது ஒ( கைத ஒன்று தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ைகக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உரத்ெதறியத்
$கந்த.06591.3
தாழ் ெகாண்டது ஒ( கரத்தில் கடுத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெகாண்டது தறித்தான்.
$கந்த.06591.4
வலி ெகாண்டது ஒ( தனித் தண்டது மடி வாதலும் மற்ேறா( $கந்த.06592.1
குலிசம் தைன விட ஆங்கு எதி( குறுகக் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) பற்றிப் $கந்த.06592.2
புலிகண்டது ஒ( கைலமான் எதி( புக்கால் என அவுண( $கந்த.06592.3
தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) தைன அடல் ெமாய்ம்பினன் தட மா(பிைடப்
புைடத்தான். $கந்த.06592.4
மூளா உருத்து அைற கின்றுழி முதல் அற்றிடு தருப்ேபால் $கந்த.06593.1
வாளா புவி மிைச வழ்தலும்
C
வயம் மிக்கவன் ஒருகால் $கந்த.06593.2
தாளால் உைதத்தனன் அத்துைண தருமப் பைக வழ்ந்தான்
C
$கந்த.06593.3

ேகள் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அவுணப் பைட ெகட்டு
ஓடியது அன்ேற. $கந்த.06593.4
விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அய( புண்டrக ெவங்கr
உயி(த்து ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) $கந்த.06594.1
எழுந்தது தரும ேகாபன் இறந்த_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) பாடு
அதைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06594.2
அழுந்திடும் இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) ேவைலக் ககன் கைர கிடந்தால் என்னத்
$கந்த.06594.3
ெதாழுந்திறல் வரவாகுத்
C
தைலவைன ேந(ந்து ெசால்லும். $கந்த.06594.4
ெசய்யைல ெவகுளி எந்தாய் சிறியைன அருளிக் ேகண்ேமா $கந்த.06595.1
ெபாய்ெயன நிைனயல் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
புண்டrகப் ேப( உள்ேளன் $கந்த.06595.2
ைவயகம்_ெப.(ைவயகம்_ெப.)
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சீேரன் மாதிரம்
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ெகாண்ேடன் $கந்த.06595.3
ைகயன் இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தரும ேகாபன் கடுஞ்சிைறப் பட்ேடன்
பன்னாள். $கந்த.06595.4
வன் தைள மூழ்கும் தC என் மதி இலா அைமச்சற்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06596.1
இன்று கா( ஊ(தி யாேனன் ஏவின பலவும் ெசய்ேதன் $கந்த.06596.2
ஒன்று நான் மறுத்தது உண்ேடல் உயி( குடித்து ஊனும் வல்ேல $கந்த.06596.3
தின்றிடும் என்ேற அஞ்சித் திrந்தனன்
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவறு இல்ேலன். $கந்த.06596.4

எட்டுள திைசயில் ைவகும் அரக்க( தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
இகழ்ந்தா(_வி.மு.(இகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ(_பட(.பன்.) என்று $கந்த.06597.1
மட்டறு ெவகுளி வங்கி
C
மற்று எைன ஊ(ந்து ெதான்னாள் $கந்த.06597.2
கிட்டினன் அவைர எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) கிைளெயாடு முடித்ேதான்
தன்ைன $கந்த.06597.3
அட்டைன நCேய அல்லால் அவைன யா( அடுதற் பாலா(. $கந்த.06597.4
புந்தியில் அறத்ைதக் காயும் புைர ெநறி அைமச்சன் தன்ைன $கந்த.06598.1
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
அடுதலாேல வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) கவைல தC(ந்தா( $கந்த.06598.2
உய்ந்தனன் சிறந்ேதன் எற்கும் ஊதியம் இதன் ேமல் உண்ேடா $கந்த.06598.3
முந்து உறு தைளயின் நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முத்தி
ெபற்றாைர ஒத்ேதன். $கந்த.06598.4
தCது_ெப.(தCது_ெப.) ெகாள் பவத்தின் நCரால் அவுண(தம் சிைறயில் புக்ேகன்
$கந்த.06599.1
மாதவம் ெசய்ேதன் ெகால்ேலா மற்று உைன எதிரப் ெபற்ேறன் $கந்த.06599.2
ஆதலின் உய்ந்ேதன் என்றன் ஆைசைய
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆற்றால் $கந்த.06599.3
ேபாதுன் தமியன் என்று ெதாழுதது புண்டrகம். $கந்த.06599.4
புண்டrகத்தின் வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) ெபாருக்ெகன
வினவு_ஏவ.(வினவு_வி.) வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
$கந்த.06600.1
அண்டரும் உவைக ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அகலுதி
இருக்ைகக்கு என்ன $கந்த.06600.2

விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெதாட( ெநறியில் ெசன்றாங்கு அவுண(க்கு ெவருவல்
இன்றிப் $கந்த.06600.3
பண்டு அம( திைசயின் நண்ணிப் பrவற ைவகிற்று அன்ேற. $கந்த.06600.4
மாதிரம் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.)
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மதக் களிற்று அரசு
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.06601.1
ஆதியில் அறத்ைதக் காயும் அழிதகன் இறுதி ேநாக்கிப் $கந்த.06601.2
பூத(கள் ஆ(த்து வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
புயவலி புகழ்தல் உற்றா( $கந்த.06601.3
தூதுவ( அது கண்டு ஓடிச் சூரைனத்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசால்வா(. $கந்த.06601.4
தண்டக முதல்வ ேகண்ேமா தைனயும் தானும் ஏகி $கந்த.06602.1
மண்டு அம( புrந்து வரC வாகுவால் அைமச்சன் மாய்ந்தான் $கந்த.06602.2
உண்ைடயும் அழிதல்_ெதா.ெப.(அழி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) உற்ற உங்குவன்
ஊ(ந்து ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06602.3
புண்டrகப் ேப( ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தந்தியும்
ேபாயது என்றா(. $கந்த.06602.4
பழுது உைடத் திறன் மந்திr பட்ட ெசால்
வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06603.1
முழுது சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இன்னலம்
புணrயின் மூழ்கி $கந்த.06603.2
அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி(த்து ெமய் உயி( பைத
பைதத்திட அம் கண் $கந்த.06603.3
எழுது சித்திரப் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ேபால் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) ேபாய்
இருந்தான். $கந்த.06603.4

எள்ளல் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எைனப்பற்றிேய சிைற
அகத்து இட்ட $கந்த.06604.1
கள்வன் இப்பகல் முடிந்திடும் அன்னது காண்பான் $கந்த.06604.2
ெபாள் எனப் பட(ேவன் எனப் புந்தி ெகாண்டவன் ேபால் $கந்த.06604.3
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) அழல் கதி( வசிேய
C
இரவி
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உதித்தான். $கந்த.06604.4
சுருதி நCங்கிய_ெப.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அவுண( ேகான்
இத்திறம் துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) $கந்த.06605.1
ெபrதும் எய்திேய இருந்துழிக் கண்டன(
ெபய(ந்து_வி.எச்.(ெபய(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06605.2
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ேநாக்கு உைட ஓற்றrல் ஒருசில( குறுகிப் $கந்த.06605.3
பrதி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பைக அடி
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைனயன பக(வா(.
$கந்த.06605.4
முன்ன மாயமாப் பைடக்கலம் தூண்டிேய ெமய்ம்பு $கந்த.06606.1
பன்னிரண்டு உளான் தூதைனப் பைடெயாடும் படுத்துத் $கந்த.06606.2
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ெநடுங்கடல் இட்டைன இட்டைதச் சுர(கள்
$கந்த.06606.3
அன்ன காைலேய விளம்பின( அறுமுகத் தவற்ேக. $கந்த.06606.4
ெவங்கண் மால் கrக்கு இைளயவன் ஆங்கது வினவிச் $கந்த.06607.1
ெசங்ைக ேவலிைன ஆயிைட இருந்தனன் ெசலுத்த $கந்த.06607.2
அங்கு அது ஒல்ைலயின் மூவிரு புணrகள்
அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06607.3

ெபாங்கு தூயநC( அளக்கrன் நடுவு புக்கதுேவ. $கந்த.06607.4
புக்க ேவைலயின் மாயமாப் ெபரும் பைட புறந்தக் $கந்த.06608.1
தக்கணம் ெதாைலவு எய்தியது அய( உயி(த்து
அறிந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06608.2
ெதாக்க பாrட( யாவரும் வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
தம் ெதாைகயும் $கந்த.06608.3
மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.)
வாகுவும் எழுந்து இவண் மீ ண்டா(. $கந்த.06608.4
ஆண்ட அவ்ெவல்ைல வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இறுத்திடும் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட அருளி $கந்த.06609.1
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கந்த ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.)
இருந்துழிப் ேபாந்தது விைரவால் $கந்த.06609.2
ஈண்டு இம் மாநக( சுற்றிேய ெசறுந(கள் இகலின் $கந்த.06609.3
மூண்டு ேபா( ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.)
புrைசயுள் புகுந்தன( முரணால். $கந்த.06609.4
அரண முற்றுளா( இந்நக( அைலத்தலும் அவற்ைறத் $கந்த.06610.1
தரணி காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) வினவிேய தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அயல்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06610.2
இரணியன் தைனக் கனல் முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அண்ணைல
ஏைன $கந்த.06610.3
முரணில் மக்கைள_ெப.(மக்கள்_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) அைமச்சைன விடுத்தனன்
முைறயால். $கந்த.06610.4
ஆன காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) வந்து-வந்து_அ.ெதா.(வந்துவந்து_அ.ெதா.) அடு சம( ஆற்றி $கந்த.06611.1
மான ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைடப் பண்ணவன் தூதனால் மற்ைற $கந்த.06611.2

ஏைனேயா(களால் முத்திற வர(கள்
C
இறந்தா( $கந்த.06611.3
மீ னமாய்க் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) புகுந்தனன் இரணியன் ெவருவி. $கந்த.06611.4
மன்ன(_ெப.(மன்ன(_ெப.) மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) இைவ எலாம்
வினவிேய மனத்தில் $கந்த.06612.1
உன் அரும் துய( ேவைல புக்கு ஆற்றலாது உழந்தான் $கந்த.06612.2
இந் நக(ப் பைட யாைவயும் வறந்தன இன்னும் $கந்த.06612.3
துன்னலா( இவண் நின்றன( என்று இைவ ெசாற்றா(. $கந்த.06612.4
ெசாற்ற வாசகம் வினவலும் சூrயன்_ெப.(சூrயன்_ெப.) பைகஞன் $கந்த.06613.1
இற்றேவ ெகாலாம் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ெபரும்
வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) என்று இரங்கிச் $கந்த.06613.2
ெசற்றேமாடு துன்பு_ெப.(துன்பு_ெப.) எதி( எதி( மைலந்திடச் ெசங்ேகழ்ப்
$கந்த.06613.3
ெபாற்ைற அன்னதன் இருக்ைகைய ஒருவினன் ேபாந்தான். $கந்த.06613.4
ேபாந்து ேகா நக( அணுகிேய துன்ெபாடு
புண(ந்த_ெப.எச்.(புண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06614.1
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) மாமல( அடிகைள உச்சியின்
மிைலச்சி_வி.எச்.(மிலச்சு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06614.2
ஆந்தரங்கமாம் அளிெயாடு முந்து
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவுண( $கந்த.06614.3
ஏந்தல் இம்ெமாழி ேகண்மியா நன்ெகன இைசப்பான். $கந்த.06614.4
மாைய தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பைடயினால் ெசறுநைர மயக்கித் $கந்த.06615.1
தூய நC(க்கடல் இட்டனன் சுரரது புகல $கந்த.06615.2

ஆய காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
விடுத்தவ( தைமமீ ட்ட $கந்த.06615.3
ேசைய ெவல்வது கனவினும் இல்ைலயால் ெதrயின். $கந்த.06615.4
ெததிந்த_ெப.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மற்று உனக்கு உைரப்பது
என் முற்பகல் ெசவ்ேவல் $கந்த.06616.1
ெபாருந்து_ஏவ.(ெபாருந்து_வி.) ைகத்தலத்து ஆறுமா முகெனாடு ெபாருது
$கந்த.06616.2
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வன்பைட ஆற்றலும்
இழந்தைன வறிதாய் $கந்த.06616.3
இrந்து மற்று இவண் வருதலால் உய்ந்தைன எந்தாய். $கந்த.06616.4
ஏற்றது ஓ( சிைல இழந்தைன மானமும் இன்றித் $கந்த.06617.1
ேதாற்று வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) வரத்து இயற்ைகயும் ெதாைலந்தாய் $கந்த.06617.2
சீற்றம் உற்றிலன் முருகேவள் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) ெசய்யின் $கந்த.06617.3
ஆற்றுேமா ெவலா அண்டமும் புவனங்கள் அைனத்தும். $கந்த.06617.4
ஆரணன் தைன உலெகாடும் உண்டு முன்
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06618.1
காரணன் தனி ஆழிையக் களத்திைட
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06618.2
தாரகன் தைன ெநடிய மால் வைரெயாடு தடிந்த $கந்த.06618.3
வரC வரைன
C
யாவேர வன்ைமயால் ெவல்வா(. $கந்த.06618.4
புல்லிது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விலங்கிைனப்
படுப்பவ( புதலுள் $கந்த.06619.1

வல்லியம் தனக்கு உண்டியாய் மாய்ந்திடும் கைதேபால் $கந்த.06619.2
எல்ைலயில் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) அமரைர அைலத்திடும் யாமும் $கந்த.06619.3
ெதால்ைல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வலி சிந்திேய குமரனால் ெதாைலந்ேதாம்.
$கந்த.06619.4
ேகாடலும் சுைனக் குவைளயும் குளவியும் குரவும் $கந்த.06620.1
ஏடு அல(ந்திடு நCபமும் புைனந்திடும் இைளேயான் $கந்த.06620.2
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) அம்திறல் உைரப்பது என் ஆங்கு
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) பணித்த $கந்த.06620.3
ஆடல் அம் புயத்து அண்ணைல ெவல்வதும் அrதால். $கந்த.06620.4
ெநடிது பற்பகல் ெசல்லினும் நிரம்புவது ஒன்ைற $கந்த.06621.1
இைட விடாமேல முயன்று_வி.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபற்றிடுகின்றது இயற்ைக $கந்த.06621.2
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) வருந்தியும் தங்களால் முடிவுறா ஒன்ைற $கந்த.06621.3
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஈது எனக் ெகாள்வது
கயவ( தம் முைறேய. $கந்த.06621.4
ஆற்றல் ைமந்தைர இழந்தைன நால் வைக அனிகத்து $கந்த.06622.1
ஏற்றம் அற்றைன என்னுடன் ஒருவன் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இருந்தாய்
$கந்த.06622.2
ேமல் திகழ்ந்த நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) குலத்திைன ேவெராடு வட்டக்
C
$கந்த.06622.3
கூற்றம் வந்ததும் உண(கிைல இகைல ேமற்ெகாண்டாய். $கந்த.06622.4
ெவஞ்சமம் ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லவ( கிைடத்திடின்
மிகவும் $கந்த.06623.1

ெநஞ்சகம் தளி(ப்பு எய்துவன் ேநரல( சமருக்கு $கந்த.06623.2
அஞ்சிேனன் என்று கருதைல அரச நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இன்னும் $கந்த.06623.3
உஞ்சு ைவகுதிேயா எனும் ஆைசயால் உைரத்ேதன். $கந்த.06623.4
உறுதி ஒன்று இனி ெமாழிகுவன் ெபான் நக( உள்ளா( $கந்த.06624.1
சிைற விடுக்குதி நம்மிைடச் ெசற்றம் அது அகற்றி $கந்த.06624.2
அறு முகத்தவன் வந்துழி மீ ண்டிடும் அதன் பின் $கந்த.06624.3
இறுதியில் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) நிைலக்கும் நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
ெபருவளம் என்றான். $கந்த.06624.4
ெவம்பு ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) கதி( ெவகுண்டவன்
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால் வினவித்
$கந்த.06625.1
தும்ைப_ெப.(தும்ைப_ெப.) அம் ெதாைட மிைலச்சிய மணி_ெப.(மணி_ெப.) முடி
துளக்கி $கந்த.06625.2
ெமாய்ம்பும் ஆகமும் குலுங்கிட முறுவலித்து உயி(த்து $கந்த.06625.3
நம்பி மந்திரச் சூழ்ச்சி நன்றால் என நவில்வான். $கந்த.06625.4
என் இைவ உைரத்தாய் ைமந்த இன்று யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) எளியன்
ஆகிப் $கந்த.06626.1
ெபான் உலகு உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) புலம்பு ெகாள்
சிைறைய நCக்கின் $கந்த.06626.2
மன்னவ( மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) என்ேற யா( எைன மதிக்கற் பாலா(
$கந்த.06626.3
அன்னதும் அன்றி நCங்கா_எதி(.ம.வி.எச்.(நCங்கு_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_வி.எச்.குறி.)
வைசயும் ஒன்று அைடயும்_ெப.எச்.(அைட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாேதா. $கந்த.06626.4

கூெனாடு ெவதிேர பங்கு குருடு ேப( ஊைம ஆேனா( $கந்த.06627.1
ஊனம் அது அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புன்ைம
யாக்ைகேயாடு ஒழியும் அம்மா $கந்த.06627.2
மானம் அது அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதால்ைல வலி
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலகில் ைவகும் $கந்த.06627.3
ஏைனய( வைசயின் மாற்றம் எழுைமயும் அகல்வது உண்ேடா. $கந்த.06627.4
ேதவரும் மல( ேமேலானும் ெசங்கண் மால் முதலா உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.)
$கந்த.06628.1
ஏவரும் ஆைண ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இருந்து
அரசியல் உற்ேறன் $கந்த.06628.2
மூவrன் முதலா முக்கண் மூ(த்தி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உள்ேளன் $கந்த.06628.3
ேமவல( சிைறைய இன்று விடுவேனா விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) இலா( ேபால்.
$கந்த.06628.4
ேப( எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) இளைம ஆற்றல்
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அரும் ெவறுக்ைக
வரம்_ெப.(வ
C
ரம்_ெப.)
C
$கந்த.06629.1
ேந( அறு சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) யாக்ைக யாைவயும்
நிைலய_குறி.வி.மு.(நிைல_ெப.+அ_பட(.பன்.) வன்ேற $கந்த.06629.2
சீ( எனப் பட்டது அன்ேறா நிற்பது ெசறுந( ேபாrல் $கந்த.06629.3
ஆருயி( விடினும் வாேனா( அரும் சிைற விடுவது உண்ேடா. $கந்த.06629.4
இறந்திட வrனும் அல்லால் இடுக்கண் ஒன்று உறினும் தம்பால் $கந்த.06630.1
பிறந்திடும் மானம் தன்ைன விடுவேரா ெபrய( ஆேனா( $கந்த.06630.2

சிறந்திடும் இரண்டு நாைளச்
ெசல்வத்ைத_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) யானும் $கந்த.06630.3
துறந்திேடன் பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாள்ைக சூரன்
என்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேப( ெபற்ேறன். $கந்த.06630.4
இன்னும் ஓ( ஊழி காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) இருக்கினும் இறப்பது அல்லால்
$கந்த.06631.1
பின்னும் இங்கு அம(வது உண்ேடா பிறந்தவ( இறக்ைக திண்ணம் $கந்த.06631.2
மின் எனும் வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.)
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விண்ணவ(க்கு அஞ்சி
இந்த $கந்த.06631.3
மன் உயி( சுமக்கிேலன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) மாயவன் தைனயும்
ெவன்ேறன். $கந்த.06631.4
அஞ்சிைன ேபாலும் ைமந்த அளிய நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) இருக்ைக ேபாகித்
$கந்த.06632.1
துஞ்சுதி துஞ்சல் இல்லா வரத்திேனன் ெதாைலவது இல்ைல $கந்த.06632.2
ெநஞ்சிைட இரங்கி யாதும் நிைனயைல ேநரலா( ேமல் $கந்த.06632.3
ெவஞ்சம( புrயப் ேபாேவன் என்றனன் ெவகுளி ேமலான். $கந்த.06632.4
இவ்வைக தாைத கூற இரவி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பைகஞன் ேகளா
$கந்த.06633.1
உய்வைக இல்ைல ேபாலும் உண(ந்திலன் உைரத்தது ஒன்று $கந்த.06633.2
ெமய் வைக விதிைய யாேர ெவன்றவ( விைனயிற்கு ஏற்ற $கந்த.06633.3

ெசய்வைக ெசய்ேவண்ன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) என்னாச்
சிந்ைத ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைனய ெசால்வான்.
$கந்த.06633.4
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிறிதும் இல்ேலன் அடியேனன்
ெமாழிந்த தCைம $கந்த.06634.1
இைறயதும் உள்ளம்
ெகாள்ளாது_எதி(.ம.வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ஆத்_எதி(.ம.+உ_பட(.ஒரு.) எந்ைத
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ெபாறுத்தி கண்டாய் $கந்த.06634.2
சிறயது ஓ( பருவப் பால( தC ெமாழி புகன்றாேரனும் $கந்த.06634.3
முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) ெசய்திடுவது அன்றி முனிவேரா மூப்பின் ேமேலா(.
$கந்த.06634.4
அத்த நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ெவகுளல் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ஊ(
அைலத்திடும் கணங்கள் தம்ைம $கந்த.06635.1
வித்தக வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) சான்ற விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) புயேனாடும்
அட்டு உன் $கந்த.06635.2
சித்தமும் மகிழுமாறு ெசய்குவன் விடுத்தி என்னாக் $கந்த.06635.3
ைகத்தலம் முகிழ்த்துத் தCேயான் கழல் இைண பணிதல் ெசய்தான். $கந்த.06635.4
பணிந்திடு கின்ற காைலப் பதுைம தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ேகள்வன் ெசற்றம்
$கந்த.06636.1
தணிந்தனன்_வி.மு.(தணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
உவைக ெபற்றான் தனய நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) உள்ளம் ேபா(ேமல்
$கந்த.06636.2
துணிந்தது ேபாலும் நன்றால் துன்னலா( தம்ைம ெவல்வான் $கந்த.06636.3
அணிந்திடு தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ேயாடும் அகலுதி ஐய என்றான். $கந்த.06636.4

ெதாைட அைச காம(_ெப.(காம(_ெப.) ெபான் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) சூ( இது புகல
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கந்த.06637.1
விைடயது ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமதகு துயrேனாடு
$கந்த.06637.2
கடிது தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்குக் கடவுள(
பலரும் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06637.3
அடல் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பைடகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
ஆய்ந்தனன் எடுத்தான் அன்ேற. $கந்த.06637.4
ைம உறு தடங்கண் மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) வன முைல_ெப.(முைல_ெப.)
திைளக்கு மா(பின் $கந்த.06638.1
ெமய்யுைற ஒன்று வக்கி
C
விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) மிைசப் புட்டில் ேச(த்திக்
$கந்த.06638.2
ைகயுற ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வில் ஏந்தி ைகப்புைட கட்டி வாளி $கந்த.06638.3
ெபாய்யுறும் ஆவ நாழி பின்னுற வக்கி
C
யாத்தான். $கந்த.06638.4
ேசமமாய் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) எண் இல் பைடகளும் ேதரும் சுற்றத்
$கந்த.06639.1
தாம நCள் கவிைக ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) தனி மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
கைடயில் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06639.2
காம(_ெப.(காம(_ெப.) சூழ் கனக ைவயம் ஒன்றின் ேமல் கடிது புக்கான்
$கந்த.06639.3
ஏமமால் வைரயின் உம்ப( எழிலிேயறு அைணந்தேத ேபால். $கந்த.06639.4
மற்றது காைல_ெப.(காைல_ெப.) தன்னில் வாம் பr நிைரயும் ேதரும் $கந்த.06640.1

ெகாற்ற ெவங் களிறும் வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
குழாங்களும் குணிப்பில்
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $கந்த.06640.2
சுற்றின இயங்கள் முற்றும் துைவத்தன துவச ேகாடி $கந்த.06640.3
ெசற்றின இரவி ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேதயம் அது அைடத்தது அன்ேற. $கந்த.06640.4
ேதrைடப் புகுந்து நின்ேறான் இப்ெபரும் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $கந்த.06641.1
பாrைடக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புணrயில் பாங்க( சூழச்
$கந்த.06641.2
சூ( இைடக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்பும்
துயரமும் உளத்ைத உண்ணப் $கந்த.06641.3
ேபாருைடத் திைசைய ேநாக்கிப் ெபாள்ெளனப் ேபாதல் உற்றான். $கந்த.06641.4
மாவாழ் ெதருவு பல ேகாடிகள் வல்ைல
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06642.1
ேமவா( ெபாருத களத்து எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06642.2
மூவாயிரரும் பிறரும் முடிவான
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06642.3
யாவா எனேவ இரங்கிக் கலுழ்ந்து அல்லல் ெசய்வான். $கந்த.06642.4
தாளாண்ைம மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) அசுரன் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) தாங்கல்
ெசல்லா_எதி(.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06643.1
நCள் ஆகுலத்தின் அழிகின்ற தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.)
ேதற்றிக் $கந்த.06643.2

ேகளா(_வி.மு.(ேகள்_வி.+ஆ_எதி(.ம.+அ(_பட(.ஒரு.) ெதாைக ேமல் ெபரும்
சீற்றம் கிள(ந்து_வி.எச்.(கிள(_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசல்லக்
$கந்த.06643.3
சூளால் இைனய ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வாசகம் ெசால்லல் உற்றான்.
$கந்த.06643.4
மாசாத்த( அன்ன வயப் பூதைர மாய வாட்டித் $கந்த.06644.1
ேதசா(க்கும் ேவேலாற்கு இைளேயாைனச் ெசகுத்திேடேனல் $கந்த.06644.2
காசால் ெபாலியும் அகல் அல்குலின் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) ெவஃகி $கந்த.06644.3
ேவசாக்கள் பின் ெசல் வறியானில்
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) யாேன. $கந்த.06644.4
என்னா ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) இைசயா
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ஏகேலாடும் $கந்த.06645.1
அன்னான் வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) தைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அவுண( தங்கள்
$கந்த.06645.2
மன்னாகும் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மகனாகும்
மைலவதற்குப் $கந்த.06645.3
பின்னா( வருவா( எனப் பூத(கள் ேபசலுற்றா(. $கந்த.06645.4
ேபசுற்ற காைல_ெப.(காைல_ெப.) அவுணப் பைட ேபாந்து ெசன்றாங்கு
$கந்த.06646.1
காசற்ற பூதப் பைட தம் எதி( ஆ(த்து ேநரப் $கந்த.06646.2
பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) பைறகள் இயம்பு உற்றன பூமி
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06646.3
மாசற்ற வாைனத் திைசேயாடு மைறந்தது அன்ேற. $கந்த.06646.4

ஆ(த்தா( கிைடத்தா( அடல் பூத( அடுக்கல் மாr_ெப.(மாr.) $கந்த.06647.1
தூ(த்தா( பைடகள் ெசாrந்தா( மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) தூவல்_ெப.(தூவல்_ெப.)
உற்றா( $கந்த.06647.2
பா(த்தா( அவுண( எழு நாஞ்சில் பரசு தண்டம் $கந்த.06647.3
சீ(த்தாகிய வில் உமிழ் வாளி ெசலுத்தி விட்டா(. $கந்த.06647.4
ெபாங்கு வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) ெகாள் பூதரும் $கந்த.06648.1
ெவங் ெகாடும் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) விைனயரும் $கந்த.06648.2
இங்கு இவ்வாறு எதி( ஏற்றிடா $கந்த.06648.3
அங்கண் ெவஞ்சம( ஆற்றினா(. $கந்த.06648.4
அrய ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) அல்ெலாேட $கந்த.06649.1
ெபாருது பா(மிைச புக்கேபால் $கந்த.06649.2
இரு திறத்தரும் இகலிேய $கந்த.06649.3
விரவு பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) விைளத்தன(. $கந்த.06649.4
உரம் ெகாள் பாrட( உய்த்திடு $கந்த.06650.1
மரங்கள் குன்றுகள் மாண்டிட $கந்த.06650.2
ெநருங்கி_வி.எச்.(ெநருங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேந(ந்த நிசாசர(
$கந்த.06650.3
சரங்கள் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தடிந்தன(.
$கந்த.06650.4
வில் ெகாள் அம்பிைன ேவலிைன $கந்த.06651.1
எற் ெகாள் நாஞ்சில் எழுக்கைத $கந்த.06651.2
வ(க்கம் ஆனைத வன் கண( $கந்த.06651.3

கற்களால் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) கண்டன(. $கந்த.06651.4
சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பங்கிெகாள் ெசன்னிகள்
$கந்த.06652.1
நிவந்த ெமாய்ம்பு நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) உகக் $கந்த.06652.2
கவிழ்ந்து உருண்டு களத்திைட $கந்த.06652.3
அவிந்த பூதம் அனந்தேம. $கந்த.06652.4
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) ெமாய்ம்பும் ெநடும்பதம் $கந்த.06653.1
ெசஞ் ெசவித்தைல சிந்திேய $கந்த.06653.2
எஞ்சு தானவ( எண் இலா( $கந்த.06653.3
துஞ்சினா( பழி துஞ்சேவ. $கந்த.06653.4
பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாசிகள் பாrடம்
$கந்த.06654.1
காய்ந்த யாைனகள் காசினி $கந்த.06654.2
ஏய்ந்த ேத(கள் யாைவயும் $கந்த.06654.3
மாய்ந்து பாrன் மறிந்தேவ. $கந்த.06654.4
ேசாr தூங்கிய ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பிணம் $கந்த.06655.1
ேமரு விண்ைண விழுங்கின $கந்த.06655.2
காr யூ(தி கருங்ெகாடி $கந்த.06655.3
ஓr கங்கம் உலாயேவ. $கந்த.06655.4
இந்தவாறு இரு பாலரும் $கந்த.06656.1
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேந(ந்து மைலந்திடப்
$கந்த.06656.2

புந்தி ேநாவறு பூத( தம் $கந்த.06656.3
முந்து தூசி_ெப.(தூசி_ெப.) முrந்தேத. $கந்த.06656.4
தாழும் ஒன்னல( தாக்கலால் $கந்த.06657.1
நCள் ெகாடிப் பைட ெநக்கிடக் $கந்த.06657.2
கூைழ நின்றிடு கூளிகள் $கந்த.06657.3
ஆழி என்ன அடுத்தேவ. $கந்த.06657.4
புைட நிரம்பிய பூத(வந் $கந்த.06658.1
திைரவிடாது எதி( ஏற்றிடா $கந்த.06658.2
அடலின் ேமதகும் அவுணமாக் $கந்த.06658.3
கடைல நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கலக்கினா(.
$கந்த.06658.4
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யாைன_ெப.(யாைன_ெப.)
கிள(ந்த_ெப.எச்.(கிள(_ெப.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா $கந்த.06659.2
மடிந்த தானவ( மாப்பைட $கந்த.06659.3
தடிந்து உலாயின( சாரத(. $கந்த.06659.4
அதிரும் கழல் ேச( அவுணப் பைடகள் $கந்த.06660.1
முதிரும் குறள் எற்ற முடிந்திடலும் $கந்த.06660.2
எதிரும் சமரத்து இைட எய்தியது ஓ( $கந்த.06660.3
கதிrன் பைக அங்கு அது கண்டனேன. $கந்த.06660.4
சிந்தாய் வரும் இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சில சாரதேர $கந்த.06661.1
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) எலாம் நலிகின்றனேரா
$கந்த.06661.2

அந்தா இனிெதன்று அடுேத( கடவா $கந்த.06661.3
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) விைரவால் இைமேயா(
மறுக. $கந்த.06661.4
கடிதாய் வரு காெலாடு கா( எழிலி $கந்த.06662.1
படிேமல் உறேவ பட(கின்றது ேபால் $கந்த.06662.2
ெகாடிது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வில்குனியா முனியா
$கந்த.06662.3
வடி வாளிகள் தூய் அவுணன் வரலும். $கந்த.06662.4
வண்டா( ெதrயல் வலிேயான் வரைவத் $கந்த.06663.1
தண்டாது அம( ெசய்திடு சாரத(கள் $கந்த.06663.2
கண்டா( எதிேர கடிேத நடவா $கந்த.06663.3
அண்டா( ெதாைக அச்சுற ஆ(த்தனேர. $கந்த.06663.4
தருவும் கைதயும் தரு சூலமுமால் $கந்த.06664.1
வைரயும் ெகாழுவும் மழுவும் எழுவும் $கந்த.06664.2
ெசாrகின்றன( பல் வளனும் ெதாைலயா $கந்த.06664.3
எrயின் மிைசேய இடும் அந்தண(_ெப.(அந்தண(_ெப.) ேபால். $கந்த.06664.4
ெதாடுகின்ற கழல் ெதாகு சாரத(கள் $கந்த.06665.1
விடுகின்ற எலாம் மிைச வந்திடலும் $கந்த.06665.2
அடுகின்ற சினத்து அவுணன் தழலில் $கந்த.06665.3
படுகின்ற சரம் பல தூண்டினேன. $கந்த.06665.4
பணி பட்ட கனல் பைட தூண்டுதலும் $கந்த.06666.1

திணி பட்ட கணத் திறேலா( வைரகள் $கந்த.06666.2
அணி பட்ட தருக்குலம் ஆதி எலாம் $கந்த.06666.3
துணி பட்டனேவ துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) பட்டனேவ. $கந்த.06666.4
கல்லும் தருவும் கைதயும் பிறவும் $கந்த.06667.1
ெசால்லும் திறலும் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) பட்டிடலும் $கந்த.06667.2
ெவல்லும் தகுவன் மிகு சாரத( ேமல் $கந்த.06667.3
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) படி ெவங்கைண
சிந்தினேன. $கந்த.06667.4
சிந்து உற்றிடு ெசங்கனல் ெவங்கைணகள் $கந்த.06668.1
ெபாந்து உற்றிடுகின்ற புயங்கம் என $கந்த.06668.2
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்று உடன் முற்றும்
வருத்துதலால் $கந்த.06668.3
ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றன( அற்றன( ேநான்ைம
எலாம். $கந்த.06668.4
விடுகின்ற கனல் கைண ெவந்திறேலா( $கந்த.06669.1
உடலம் புைழ ெசய்திட வுற்றனரால் $கந்த.06669.2
படரும்_ெப.எச்.(பட(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குறிேயான் கைத
பஃறுைளயா $கந்த.06669.3
அடு ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) கிரவுஞ்சம் அதாம் எனேவ. $கந்த.06669.4
ெதrகுற்ற கனல் கைண ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
புகப் $கந்த.06670.1
ெபாரு ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) அகற்றிய பூத( மிைசப் $கந்த.06670.2

ெபருகு உற்றது ேசாr ெபரும் கருவிண்டு $கந்த.06670.3
உரு உற்றிடு ெசம் ெபாழுகும் படிேபால். $கந்த.06670.4
கதிரும் கனல் ெவங்கைண சாரத( ெமய் $கந்த.06671.1
புைதகின்றுழி ெசம்புனல் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுவ
$கந்த.06671.2
உதிரம் பிற உற்றிடு தC யுறவால் $கந்த.06671.3
எதி( வந்தைவ தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இடன் உய்ப்பது ேபால். $கந்த.06671.4
விட ெமய்க் கைண மாrகள் தம் மிைசேய $கந்த.06672.1
பட ெவய்த்தன( சிந்ைத பைதத்திடுவா( $கந்த.06672.2
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) கதிைரக் கனலும் ெகாடிேயாற்கு $கந்த.06672.3
உைட உற்றனரால் உறு பூத( எலாம். $கந்த.06672.4
நிைல அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெநடுங்கடல் பாrடம்
$கந்த.06673.1
ெதாைலய_குைற.எச்.(ெதாைல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முன்னம் ெதாைலந்திடு
தானவ( $கந்த.06673.2
வலிெதrந்து வயம் புைன தானவ( $கந்த.06673.3
தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) முன்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சா(ந்தன( என்பேவ. $கந்த.06673.4
ஆய காைல_ெப.(காைல_ெப.) அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பூத(கள் $கந்த.06674.1
ேபாய வாறும் புைர அறு சூ(தரு $கந்த.06674.2
ேசயவன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெசய்ைகயும் ேநாக்கினான் $கந்த.06674.3

காயும் ெவவ்ெவr கான்றிடு கண்ணினான். $கந்த.06674.4
மைலக் குலக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) வாமத்தன் ைமந்தராம் $கந்த.06675.1
இலக்க வரருள்
C
ஏைனய ைமந்தருள் $கந்த.06675.2
தைலக்கண் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சயங்ெகழு
ெமாய்ம்பினான் $கந்த.06675.3
விலக்கில் ேதெராடும் ெவய்து என ஏகினான். $கந்த.06675.4
ஆதி தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அறுமுகத்து எம்பிரான்
$கந்த.06676.1
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) உன்னிப் பரவிக் கடிதுேபாய் $கந்த.06676.2
ேமதகும் கதி( ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைக தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ஆம்
$கந்த.06676.3
ஓதம் உட்கக் குனித்தனன் ஓ( சிைல. $கந்த.06676.4
காம(_ெப.(காம(_ெப.) ெமாய்ம்பினன் ைகத்தனுக் ேகாட்டலும் $கந்த.06677.1
தாமுனிந்து தகுவ( தம் தாைனகள் $கந்த.06677.2
ேதாமரம் கைத சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ைவ வாளிேவல் $கந்த.06677.3
ேநமி ஆதி ெநருக்கு உற வசினா(.
C
$கந்த.06677.4
வசு
C கின்ற வியன் பைட மாய்ந்து உகத் $கந்த.06678.1
ேதசு உலாவு திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) உைட ெமாய்ம்பினான் $கந்த.06678.2
ஓைச ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) சாபம் உமிழ்ந்து என $கந்த.06678.3
ஆசுகங்கள் அளப்பு இல தூண்டினான். $கந்த.06678.4
தூண்டும் வாளி துணிபடச் ெசய்தலும் $கந்த.06679.1

மாண்டு ேபாயின மற்றவ( ெவம்பைட $கந்த.06679.2
ஈண்டு தானவ( யாரும் மைறந்திட $கந்த.06679.3
மீ ண்டும் வா(கைண வசினன்
C
வரேன.
C
$கந்த.06679.4
கற்ைற வா( சைடக் கண் நுதேலான் சுதன் $கந்த.06680.1
ெகாற்ற வில் உமிழ் கூ(ங்கைண விட்டன $கந்த.06680.2
பற்றலா( ெமய் படுதலும் அன்னவ(க்கு $கந்த.06680.3
இற்ற தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) முடி ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) புயம்_ெப.(புயம்_ெப.)
யாவுேம. $கந்த.06680.4
ஆ( அழிந்தன ஆழி அழிந்தன $கந்த.06681.1
ேத( அழிந்தன திண்பr ைகமுகக் $கந்த.06681.2
கா( அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடும்
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) தானவ( $கந்த.06681.3
ேபா( அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புகுந்தன ேசாrேய.
$கந்த.06681.4
மற்ற எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) வலிய நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) தாைனகள்
$கந்த.06682.1
இற்றேவ ெகால் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) சிைலயால் எனாச் $கந்த.06682.2
ெசற்ற நCெராடு ெசங்கதி( மாற்றலன் $கந்த.06682.3
ஒற்று ேத( வலவற்கு இைவ ஓதுவான். $கந்த.06682.4
அடுத்து நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) பைட அட்டவன் முன் உற $கந்த.06683.1
விடுத்தி ேதைர வலவைன ெவய்து என $கந்த.06683.2
வடித்த விஞ்ைசயன் வன்ைமயின் அன்னேத( $கந்த.06683.3

நடத்தி_வி.எச்.(நடத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எஎ.குறி.) ஆ(த்தனன் நாக(
நடுங்கேவ. $கந்த.06683.4
மாண்ட ெகாள்ைக அவுணன் வலவன்முன் $கந்த.06684.1
தூண்டு ேத( மிைசத் துண் என நண்ணிேய $கந்த.06684.2
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
சிைல ேகாட்டிப் ெபாருஞ்சினம் $கந்த.06684.3
மூண்டு ேமலவன் முன் இது கூறுவான். $கந்த.06684.4
எஞ்சல் இன்றிய என் ெபரும் தாைனகள் $கந்த.06685.1
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ெதாைலத்தன நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இனி
$கந்த.06685.2
உஞ்சு ேபாகrது உன் தைன அட்டிட $கந்த.06685.3
வஞ்சினம்_ெப.(வஞ்சினம்_ெப.) ெகாடு
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்றான். $கந்த.06685.4
என்றேலாடும் இருந்திறன் ெமாய்ம்பினான் $கந்த.06686.1
ெபான்று ேவாைரயும் ேபா(த்ெதாழில் ெசய்துபின் $கந்த.06686.2
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேளாைரயும்
விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) காண்குவ( $கந்த.06686.3
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாழ்க்கைல ேநருதி ேபா(க்கு
என்றான். $கந்த.06686.4
விைளத்த சீற்றத்து ெவந் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) சூ( மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
$கந்த.06687.1
வைளத்த வில்லிைட வா(கைண ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) $கந்த.06687.2

தைளத்த பூந்ெதாைட வாைகயன் தன்னுரம் $கந்த.06687.3
துைளத்திடும்படி பூட்டுபு தூண்டினான். $கந்த.06687.4
ஆக மூழ்கி அடற்கைண ேபாழ்ந்து பின் $கந்த.06688.1
ஏக ெவன்றும் இைளயவன் பின்னவன் $கந்த.06688.2
ேசாக ேமாடு தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) சிைல
வாங்கிேய $கந்த.06688.3
நாக( ேபாற்றிட நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒலிக் ெகாண்டனன். $கந்த.06688.4
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒலிக் ெகாடு நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அழல் கான்று எனத்
$கந்த.06689.1
தூணி உற்ற சுடு சரம் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) $கந்த.06689.2
ேவணு உய்த்து விைரவினில் தூண்டினான் $கந்த.06689.3
ஏண் உைடக் ெகாடிேயான் புயத்து எய்தேவ. $கந்த.06689.4
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கைண அம்புயம் மூழ்கலும் $கந்த.06690.1
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) உழந்து உள
ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெநாடிப்பினில் $கந்த.06690.2
தCயவன் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ெசஞ்சரம் நூற்றினால் $கந்த.06690.3
தூயவன் வில் துணிபடுத்தான் அேரா. $கந்த.06690.4
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) புயன் ெசஞ்சிைல இற்றிட
$கந்த.06691.1
அண்ட( அஞ்சின( அன்னவன் ஓ( அயில் $கந்த.06691.2
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உருத்துக் ெகாடும்
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) சூ( மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) $கந்த.06691.3

முண்ட ெநற்றியின் ெமாய்ம்புடன் வசினான்.
C
$கந்த.06691.4
வசு
C ெவம்பைட ெவய்யவன் சீறிய $கந்த.06692.1
நCசன் மாண்தகு ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) உள் ேசறலும் $கந்த.06692.2
மாசு இல் வான்மிைச வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு
ெசக்க( ேபால் $கந்த.06692.3
ஆசில் ெசம்புனல் ஆறு எனச் ெசன்றேத. $கந்த.06692.4
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) தCயவன் ஓ( இைற $கந்த.06693.1
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதrன் நிைனவிலன் ஆகிேய
$கந்த.06693.2
பின்ைற முன் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) எய்தப் ெபருந்தைக $கந்த.06693.3
ஒன்று ஒ( ெவஞ்சிைல ஒல்ைலயில் வாங்கினான். $கந்த.06693.4
வாங்கி வாயுவின் மாப்பைட தூண்டலும் $கந்த.06694.1
ஆங்கு அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ெவய்யனும் அப்பைட ஏவிேய $கந்த.06694.2
தாங்கி வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) தணித்தலும் தாவிேலான் $கந்த.06694.3
தCங்கனல் பைட உய்த்தனன் சீறிேய. $கந்த.06694.4
மாr_ெப.(மாr.) அன்ன ைக மன்னவ( ேகாமகன் $கந்த.06695.1
ஆ( அழல் பைட அவ்வழி தூண்டலும் $கந்த.06695.2
வரவாகு
C
விடுத்திடும் தCப்பைட $கந்த.06695.3
ேபா( இயற்றிப் ெபாருக்கு என மீ ண்டேத. $கந்த.06695.4
சுடு கனல் பைட ேபாந்திடச் சூ( மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) $கந்த.06696.1
கடிது பின்னும் கதி(ப் பைட தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) எடா $கந்த.06696.2

அடுதி அன்னவன் ஆவிைய நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) எனா $கந்த.06696.3
விடுதேலாடும் விைரந்தது ெசன்றேத. $கந்த.06696.4
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசன்றைத வரC ெமாய்ம்பு
உள்ளவன் $கந்த.06697.1
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசணிைடச் ெசங்கதிேரான்
பைட $கந்த.06697.2
துரந்து நCக்கலும் சூ( மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) பங்கயத்து $கந்த.06697.3
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வன்பைட ஏவினன் என்பேவ.
$கந்த.06697.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) முகத்துத் திருமலேரான் பைட $கந்த.06698.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) வருதலும் ஆங்கு
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) $கந்த.06698.2
ஊன் முகப் பைட ஒய் எனத் தூண்டினான் $கந்த.06698.3
நான் முகத்தன் அடல் கண நாயகன். $கந்த.06698.4
தூண்டு ேவதன் பைடக்கலம் சூ( மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) $கந்த.06699.1
ஆண்டு ெதாட்ட பைடைய அகற்றிேய $கந்த.06699.2
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வந்திட ெவய்யவன்
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
ேமல் $கந்த.06699.3
நCண்டமாயன் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பைட வசினான்.
C
$கந்த.06699.4
வசும்_ெப.எச்.(வ
C
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
C
அப்பைட தன்ைன
விலக்கினான் $கந்த.06700.1
ேகசவன் பைடயால் கிள( ெமாய்ம்பு உைட $கந்த.06700.2
மாசில் ேகள்வியன் மற்று அது ேநாக்கிேய $கந்த.06700.3

நCசன் மா மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) உள்ளம் நிைன குவான். $கந்த.06700.4
ெதாட்ட ெதாட்ட பைடகள் ெதாைல உற $கந்த.06701.1
விட்டனன்_வி.மு.(விடு_வி.+ட்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பத(.ஒரு.) பைட
ேமலினி யாைவயும் $கந்த.06701.2
அட்டு நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அரன் பைட
தூண்டுறின் $கந்த.06701.3
ஒட்டலன் கரத்து உண்டது கண்டேத. $கந்த.06701.4
ஆதலால் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அப்பைட தூண்டிடில் $கந்த.06702.1
ஊதியத்ைத உைடத்தன்று மாையயால் $கந்த.06702.2
ஏதிலாைன இனி அடல் ெசய்வேத $கந்த.06702.3
நCதி என்று நிைனந்தனன் ேநரலன். $கந்த.06702.4
விஞ்ைச மாய வியன் முது மந்திரம் $கந்த.06703.1
ெநஞ்ச மீ து ெநறிப்பட எண்ணிேய $கந்த.06703.2
ெசஞ்சுட(க் கதிைரச் சிைற ெசய்திடு $கந்த.06703.3
வஞ்ச ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) மைறந்தனன் ேதெராடும். $கந்த.06703.4
பாங்கு முன்னரும் பின்னரும் பாய்கதி( $கந்த.06704.1
தூங்கு ேதெராடு துன்னலன் ஏகுறா $கந்த.06704.2
வங்கும்
C
ஆற்றல் விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) உைட ெமாய்ம்பன் ேமல் $கந்த.06704.3
வாங்கு வில் கைண மாr_ெப.(மாr.) வழங்கினான். $கந்த.06704.4
சூைற என்னத் திrபவன் தூண்டிய $கந்த.06705.1
மாறு இல் வாளி படப்பட வள்ளல் ெமய் $கந்த.06705.2

ஊறதாகி உலப்பறு ெசம்புனல் $கந்த.06705.3
ஆறது என்ன வழிக் ெகாண்டதால் அேரா. $கந்த.06705.4
அண்ட( ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அழிந்தன(
பாrட( $கந்த.06706.1
தண்டேமாடு தள(ந்தன( சா(பிேனா( $கந்த.06706.2
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) விண்டு ெவருவின( அச்ெசயல் $கந்த.06706.3
கண்டு வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
கனல் எனச் சீறினான். $கந்த.06706.4
ஒன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மாைய தன்னால் உய்ந்து முன்
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபானான் $கந்த.06707.1
இன்று உமது உன்னினாேனா இனியது முடிக்க அற்ேறா $கந்த.06707.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இது நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இது அம்மா நான்
இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) தன்ைன இன்ேன $கந்த.06707.3
ெகான்றிடு கிற்ேபன் என்னாக் குறித்தனன் குமரன் பின்ேனான். $கந்த.06707.4
ஈது தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) புந்தி ேதற்றி ஈங்குஇவன் சூழ்ச்சி மாய்ந்து
$கந்த.06708.1
ேபாதருகின்ற வாறு புrகுவன் விைரவின் என்னாச் $கந்த.06708.2
ேசதனம் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துப்பின்
ெதய்வதப் பைடையப் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.06708.3
ேமதகு வழிபாடு ஆற்றி அவுணைனக் குறித்து விட்டான். $கந்த.06708.4
ெபாருவரும் திறேலான் விட்ட ேபாதகப் பைடேய பானாள் $கந்த.06709.1
இருளிைன இrயல் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இரவிேபால் ேசறேலாடும் $கந்த.06709.2

விைரெவாடு விஞ்ைச மாயம் விளிந்தது ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கந்த.06709.3
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபரும் ேதரும் தானும் ஆகிேய உம்ப( நின்றான்.
$கந்த.06709.4
ேதான்றிேய விண்ணின் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சூ(
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ெதாைலவில் ஆற்றல் $கந்த.06710.1
சான்றதன் மாயம் ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ைமயும்
தடந்ேதாள் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
$கந்த.06710.2
ஆன்ற நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வலியும்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அய(ந்தனன் அய(ந்து
முன்னம் $கந்த.06710.3
மான்றிடும் அமர( யாரும் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) மகிழ்
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்றா(. $கந்த.06710.4
அவ்வழி வரC ெமாய்ம்பன் அந்தர வழிக்கண்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06711.1
ைமவழி சிந்ைத ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) மாண்பிைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வஞ்ச $கந்த.06711.2
ெவவ்வழி இனி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ேபாதி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
இவண் அடுவன் என்னாக் $கந்த.06711.3
ைகவழி வrவில் வாங்கித் ேதெராடும் ககனம் ெசன்றான். $கந்த.06711.4
விண்ணிைடப் புகுந்த வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
ெவலற்கு அரும் சூரன்
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கந்த.06712.1
கண் உற முன்பு ேந(ந்து கைண பல ேகாடி தூ(த்தான் $கந்த.06712.2
நண்ணலன் அவனும் சீறி நவின்றது ஓ( சாபம் வாங்கித் $கந்த.06712.3

துண் என விசிக மாr_ெப.(மாr.) ெசாrந்தனன் சுர(கள் அஞ்ச. $கந்த.06712.4
நCெராடு கனலும் மாறாய் ெநடுஞ்சினம் திருகி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06713.1
ேபாrைன இைழப்பது என்ன இருவரும் ெபாருது நின்றா( $கந்த.06713.2
ஓ( இைற அளைவ தன்னில் ஓ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) நூறு ேகாடி
$கந்த.06713.3
சாrைக திrந்த அம்மா அைனயவ( தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ெபான் ேத(கள்.
$கந்த.06713.4
ஏற்று இகல் புrயும் வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
எதி( எதி( துரக்கும் வாளி $கந்த.06714.1
நால் திைச ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அண்டப்
பித்திைக காறும் நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.06714.2
ேமல் திகழ் பrதிப் புத்ேதள் வியன் கதி( வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) தன்ைன
$கந்த.06714.3
மாற்றி எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகு உேளா(க்கு மலிதுய(
விைளத்த அன்ேற. $கந்த.06714.4
ெசற்றெமாடு இவ(கள் வசும்_ெப.எச்.(வ
C
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
C
திருெநடுங் கைணகள் யாண்டும் $கந்த.06715.1
முற்றிடுகின்ற காலத்து உகுவன கவன மான் ேத( $கந்த.06715.2
அற்றன புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அவிந்தன களிற்றின்
ஈட்டம் $கந்த.06715.3
இற்றன அவுண( ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) இறுவன பூத( யாக்ைக. $கந்த.06715.4
கிட்டுவ ேசணில் ெசல்வ கிளருவ கிைடத்துப் பின்னும் $கந்த.06716.1

முட்டுவ ஒன்ைற ஒன்ைற இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) வலம் முைறயில்
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06716.2
வட்டைண புrவ வாேனா( மதிக்கவும் அrய வல்ேல $கந்த.06716.3
எட்டு உள திைசயும் விண்ணும் திrவன இருவ( ேதரும். $கந்த.06716.4
இகழுவ( முனிவ( ெவஞ்சூள் இயம்புவ( வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) ேநாக்கிப்
$கந்த.06717.1
புகழுவ( உரப்பி வரம்_ெப.(வ
C
ரம்_ெப.)
C
புகன்று எடுத்து அைழப்ப(
பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) $கந்த.06717.2
மகிழுவ( நைகப்ப( ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) வால் வைள முழக்கம்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06717.3
திகழுவ( கைணயின் மாr_ெப.(மாr.) சிந்துவ( ெதழித்துச் ெசல்வ(. $கந்த.06717.4
புரந்தைன அட்ட ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) புதல்வனும் அவுணன் ேசயும்
$கந்த.06718.1
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி( மைலந்த
காைல_ெப.(காைல_ெப.) முைற முைற ெவகுண்டு விட்ட $கந்த.06718.2
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ெதறு பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) மாr_ெப.(மாr.) அகிலமும்
விரவிச் ெசல்லக் $கந்த.06718.3
கரந்தனன் இரவி திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) கைலகளும் குைறந்தது அன்ேற.
$கந்த.06718.4
கால் ஒப்பன கூற்று ஒப்பன கனல் ஒப்பன கடுவின் $கந்த.06719.1
பால் ஒப்பன உரும் ஒப்பன பணியா( புரம் ெபாடித்த $கந்த.06719.2
ேகால் ஒப்பன கதி( ஒப்பன குன்றந்தைனக் ெகான்ற $கந்த.06719.3
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ஒப்பன இருவரரும்
C
விடல் உற்றிடு விசிகம். $கந்த.06719.4

வைர புக்கன புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) புக்கன வான்_ெப.(வான்_ெப.) புக்கன மறிெதண்
$கந்த.06720.1
திைர புக்கன கடல்புக்கன திைசபுக்கன திைச சூழ் $கந்த.06720.2
தைர புக்கன அண்டத்து உைழதனில் புக்கன பிலத்தின் $கந்த.06720.3
நிைர புக்கன இைளேயானுடன் அவுணன் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) ெநடுங்ேகால்.
$கந்த.06720.4
திrகின்றன இருேவா( விடு_ஏவ.(விடு_வி.) தC வாளியும் அைவ பட்டு $கந்த.06721.1
எrகின்றன புயலின் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) இரு நால் திைசக் கrயும் $கந்த.06721.2
கrகின்றன புவி விண்டன கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வற்றின உடுமீ ன் $கந்த.06721.3
ெபாrகின்றன உலகு எங்கணும் புைக விம்மியது அன்ேற. $கந்த.06721.4
ெபாடி ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திறன் ெமாய்ம்பு
உைடப் புலவன் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) சரத்ைத $கந்த.06722.1
வடிேயாங்கிய கைண மாrயின் அருக்கன் பைக மாற்றும் $கந்த.06722.2
ெகாடிேயான் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) விடு_ஏவ.(விடு_வி.) வாளிையக் குைத
ெவங்கைண மைழயால் $கந்த.06722.3
ெநடிேயான் தனித் துைண ஆனவன் அறுத்ேத உடன் நCக்கும். $கந்த.06722.4
ேபா( இவ்வைக இரு வரரும்
C
ெபாரல் உற்றிடு ெபாழுதில் $கந்த.06723.1
பாrன் தைல_ெப.(தைல_ெப.) நின்ேறா(களும் இைமேயா(களும் பா(த்தா(
$கந்த.06723.2
ஆ( இங்கு உள( இவேர என அம( ெசய்தவ( அடுேபா( $கந்த.06723.3
வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
தனில் எவேர இவ(க்கு இைண என்று வியந்தா(. $கந்த.06723.4
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ேவைலயின் நூறு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
அடுெவங்கைண அதனால் $கந்த.06724.1

ைம ேவைலயில் வருபானுைவத் தைள
பூட்டிய_ெப.எச்.(பூட்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
$கந்த.06724.2
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) ேவலவன் திருத் தூதுவன் ேதைரப் ெபாடி படுத்தி
$கந்த.06724.3
எவ்ேவைலயும் ெவருக் ெகாண்டிட இடி ஏறு என ஆ(த்தான். $கந்த.06724.4
ஆ(க்கின்றுழி விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ெமாய்ம்பு உைட அறிவன்
சினந்து_வி.எச்.(சின_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருகிச் $கந்த.06725.1
சீ(க்கின்ற விண்மிைச நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) சிைல கால் உற வாங்கிக் $கந்த.06725.2
கூ(க்கும் கைண ஓ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெகாளுவித் துரந்திட்டுக்
$கந்த.06725.3
கா(க்கின்ற ெமய் அவுண(க்கு இைற கடுந் ேத( துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) கண்டான்.
$கந்த.06725.4
ைவயம் துகளாய் இற்றிட வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைட
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06726.1
ெவய்யன் ெபருஞ் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வில் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
தனது உரத்தின் $கந்த.06726.2
ஐ அஞ்சு நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அயில் வாளி புக்கு அழுந்தும் படி தூண்டிச்
$கந்த.06726.3
ைசயந் தைனக் கடந்ேதவள( தடந்ேதாள் புைடத்து ஆ(த்தான். $கந்த.06726.4
உரத்தில் புகு ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வாளியின் உள ெநாந்திடும் உரேவான்
$கந்த.06727.1
கரத்தில் சிைல தனில் ஏழ் இரு கைண பூட்டினன் ெசலுத்தி $கந்த.06727.2

வரத்தில் தனக்கு இைண இல்லது ஒ( மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.)
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) தனது $கந்த.06727.3
சிரத்தில் ெபாலி மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) தைனச் சிந்தித் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.)
ெசய்தான். $கந்த.06727.4
மாண் ெகாண்டிடு முடி சிந்திட வறியான் எனத்
திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06728.1
ஏண் ெகாண்டிடு சூரன் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ஏழ் ஏழ் கைண தூண்டித் $கந்த.06728.2
தூண் ெகாண்டிடு திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெமாய்ம்புைடத் ெதால்ேலான் உரம்
பிணித்த_ெப.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06728.3
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ெகாண்டிடு கவசம் தைன நடுேவ துணித்திட்டான்.
$கந்த.06728.4
ஆகம் படு ெநடுஞ்சாலிைக அழிெவய்தலும் அழல் கால் $கந்த.06729.1
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) படு சைடேயான் சுதன் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ஈது என
நைகயாப் $கந்த.06729.2
பாகம் படு பிைறேபால் எழு பகுவாய்க் கைண ெசலுத்தி $கந்த.06729.3
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) படு மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேமனியன் வில்ைலத் துணி
படுத்தான். $கந்த.06729.4
வில் ஒன்று இரு துணி ஆதலும் ெவங்கூற்றினும் ெவகுளா $கந்த.06730.1
அல் ஒன்றிய மனத் தCயவன் அயன் முன் ெகாடுத்துள்ள $கந்த.06730.2
எல் ஒன்றிய தனி ேவலிைன எடுத்து ஈங்கு இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.)
தன்ைனக் $கந்த.06730.3
ெகால் என்று உைரத்து உரேவான் மிைச குறித்துச் ெசலவிடுத்தான். $கந்த.06730.4
விடுத்த காைலயின் இத்திறம் ெதrந்திடும் விறேலான் $கந்த.06731.1

அடல் ெபரும் கைண ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேகாடிகள் அதைனத் $கந்த.06731.2
தடுத்திடும் படி ெசலுத்தினன் அைவ எலாம் தடிந்து $கந்த.06731.3
வடித்த ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட வான்_ெப.(வான்_ெப.) வழிக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வந்ததுேவ. $கந்த.06731.4
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அதன் வலி ேநாக்கிேய வள்ளல்
$கந்த.06732.1
இந்து ேசகரன் உதவிய நாந்தகம் எடுத்துக் $கந்த.06732.2
கந்த ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) அடி வழுத்திேய கருதலன் விடுத்த $கந்த.06732.3
குந்த ெவம்பைட இருதுணி பட்டிடக் குைறத்தான். $கந்த.06732.4
குைறத்த காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அமர(கள் ஆடின(
ெகாடிேயான் $கந்த.06733.1
திறத்த( ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அவுண(கள் ஏங்கிேய
திைகத்தா( $கந்த.06733.2
அறத்ைத ஆற்றிடும் இைளயவன் அங்கு அது
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06733.3
எறித்தரும் சுட( வாளிைன உைற அகத்து இட்டான். $கந்த.06733.4
அள் இைலத் தனி ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட இறுதலும் அதைனக் $கந்த.06734.1
கள்ள விஞ்ைசகள் பயின்றிடு சூ( மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) காணாத் $கந்த.06734.2
ெதள்ளிது அம்மேவா என்பைட வலி எனச் ெசப்பிப் $கந்த.06734.3
ெபாள் எனக் கரவாளம் ஒன்று எடுத்தனன் ெபாருவான். $கந்த.06734.4
கரு முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) புைர ேமனியன் கரத்தில் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) பற்றி
$கந்த.06735.1

விரவு மின்னுவின் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) என விதி(த்து முன் வசி
C $கந்த.06735.2
உரும் இடிக்குலத் தாவலங் ெகாட்டி ஆ(த்து உருத்துச் $கந்த.06735.3
ெசரு முயற்சியால் சீ( இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) ேகாவின் முன் ெசன்றான்.
$கந்த.06735.4
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) இைளயவன்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெபருஞ் சிைல கால் $கந்த.06736.1
ஒன்ற வாங்கிேய பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) பல்லாயிரம் உய்த்து $கந்த.06736.2
ெவன்றி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) பைடயான் உரம் கிழித்திட விட(ெசய் $கந்த.06736.3
குன்றில் வழ்தரும்
C
அருவி ேபால் வழ்ந்தது
C
குருதி. $கந்த.06736.4
பrதி மாற்றலன் மிைசவரு பகழியும் பாரான் $கந்த.06737.1
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) வழ்வதும்
C
உரம் பகி( உற்றதும் குறியான் $கந்த.06737.2
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மானமும் தானுமாய் ஓடினன்
குறுகிச் $கந்த.06737.3
சுருதி அன்னவன் சிைலயிைன வாளினால் துணித்தான். $கந்த.06737.4
வில் இறுத்திடு விறலிேனான் மிைசபடக்
கிள(ந்து_வி.எச்.(கிள(_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06738.1
ெசல் எனத் ெதழித்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வசினன்
C
திrய $கந்த.06738.2
அல்லல் உற்றிடும் இைமயவ( அங்கு அது
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06738.3
இல்ைல மற்று இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.)
இறந்த_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) பின் அம( என்பது என்றா(.
$கந்த.06738.4

அங்க ெவல்ைலயில் வரவாகுப்
C
ெபய( அறிஞன் $கந்த.06739.1
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உலகு
அடும் தாைதயில் சீறித் $கந்த.06739.2
துங்க மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) வாளுrஇக்
கறங்ெகனச் சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06739.3
எங்கண் ஏகுதி என்று ேபாய் அவுணைன எதி(த்தான். $கந்த.06739.4
ஏற்று எதி(ந்திடும் எல்ைலயின் இரவி அம் பைகவன் $கந்த.06740.1
காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) எனச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேந(ந்தனன் இருவரும்
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06740.2
சீற்ற நC(ைமயால் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அம( உழந்தன( ெசங்கண் $கந்த.06740.3
கூற்றும் அங்கியும் சம( புrகின்ற ேகாட்பு என்ன. $கந்த.06740.4
மாறு மாறு ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடிமுதல்
உறுப்பிைன வாளால் $கந்த.06741.1
ேவறு ெசய்திட எறிகுவ( அன்னது விலக்கி $கந்த.06741.2
ஊறு ெசய்திற நாடுவ( இைட
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறாமல் $கந்த.06741.3
சூைறயாம் எனச் சுற்றுவ( வட்டைண சூழ்வா(. $கந்த.06741.4
இன்ன தன்ைமயில் இருவரும் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அம( இயற்றி $கந்த.06742.1
மன்னு காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) சூ(மகன் விஞ்ைசயின்
வலியால் $கந்த.06742.2
தன்ைன ேந( இலா இைளயவன் தடக்ைக வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அகற்றி
$கந்த.06742.3

அன்னவன் திருத் ேதாள்மிைச
எறிந்தனன்_வி.மு.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) அன்ேற.
$கந்த.06742.4
மாற்றலன் கர வாளினால் எறிதலும் வள்ளல் $கந்த.06743.1
ஆற்றல் ெமாய்ம்பு இைடக் குருதியாறு இழிதர அது கண்டு $கந்த.06743.2
ஏற்றம் எய்தினன் சூ( மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.)
தனக்கு இைளேயான் $கந்த.06743.3
ேதாற்றிடும் ெகால் என்று இரங்கின( வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) துளங்கி.
$கந்த.06743.4
அன்ன காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) இைளயவன் அறுமுகத்து
அமலன் $கந்த.06744.1
ெபான்னின் ேசவடி புந்தியில் உன்னிேய
புகழ்ந்து_வி.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06744.2
மின்னு வானதன் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) பைட வசிேய
C
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06744.3
துன்னலன் வலத் ேதாளிைன வலிெயாடு துணித்தான். $கந்த.06744.4
துணித்த காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) வலதுைக
தன்ெனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஒடு_கரு.ேவ.)
ெதாட(ந்த_ெப.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06745.1
பணித்தன் இச்சுட( வாளிைன இடக்ைகயால்
பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06745.2
மணித் தசும்பு ெகாள் ெமாய்ம்புைட அவுண( ேகான் மற்றும் $கந்த.06745.3
தணிப்புருஞ் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
தன்ெனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஒடு_கரு.ேவ.) முயன்றனன் சமேர. $கந்த.06745.4

தCயவன் தனி முயற்சிைய ேநாக்கிேய திறேலான் $கந்த.06746.1
தூய வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெகாேட அன்னவன் இடக்ைகையத் துணிப்ப
$கந்த.06746.2
மாைய ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பைட விடுத்திடுேவன் என மதித்தான்
$கந்த.06746.3
ஆய காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அறிஞனும்
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) அறுத்தான். $கந்த.06746.4
வாளில் அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அடுதலும் ெசன்னியும் வைர ேந(
$கந்த.06747.1
ேதாளும் யாக்ைகயும் வழ்ந்தன
C
சூrயன்_ெப.(சூrயன்_ெப.) பைகஞன் $கந்த.06747.2
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உலந்தனன் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) உயி(
ெவௗவிேய நடுவன் $கந்த.06747.3
ஆளி ெமாய்ம்பைன வழுத்திேய ெதன் புலத்து அைடந்தான். $கந்த.06747.4
சூரன் மாமகன் முடிந்தது முனிவரும் சுரரும் $கந்த.06748.1
ஆரும் ேநாக்கிேய ஆடின( பாடின( ஆ(த்தா( $கந்த.06748.2
வரC வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
என இளவைல வியந்து $கந்த.06748.3
மாrயாம் என அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) மிைச ெபாழிந்தன( மல(கள்.
$கந்த.06748.4
நுவல் அரும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) சூ( மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) பட்டது
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06749.1
அவலம் எய்திேய அழிந்திடு பூத(கள் ஆ(த்துத் $கந்த.06749.2
தவலரும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வரைன
C
வழுத்தின( தனது $கந்த.06749.3

கவைல நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) களித்தனன்
ெசங்கதி(க் கடவுள். $கந்த.06749.4
அன்ன காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) வரவாகுப்
C
ெபய( அறிஞன்
$கந்த.06750.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உளம்
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகல் இரு விசும்பிைனத்
தணவா $கந்த.06750.2
இந் நிலத்திைட வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) துைணவ( தம் இனத்ைதத் $கந்த.06750.3
துன்னி_வி.எச்.(துன்னு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு
அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) புகழ்ந்திட இைனயன ெசால்வான். $கந்த.06750.4
ஆன ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ெபரு மாையயால்
நம்ைம_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) முன் அைலத்த $கந்த.06751.1
பானு ேகாபைன அட்டனம் பக(ந்த சூளுறவு $கந்த.06751.2
தானு முற்றியதால் இனி எம்பிரான் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) முன் $கந்த.06751.3
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) தன்ெனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஒடு_கரு.ேவ.)
ேமவுதும் ெசல்லுதி( என்றான். $கந்த.06751.4
மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
இத்தன்ைமைய உைரத்தலும்
வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06752.1
முக்கண் நாயகன் குமரேவள் இைண அடி முன்னம் $கந்த.06752.2
புக்கு ெநன்னலும் ெதாழுதில நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
புகன்றாய் $கந்த.06752.3
தக்கேத இது என்றன( துைணவராம் தைலவ(. $கந்த.06752.4

ஆங்கு அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ெவல்ைலயின் நம்பிதன் இைளஞரும்
அடுேபா( $கந்த.06753.1
தாங்கு பூதரும் தாைனயம் தைலவரும் தழுவிப் $கந்த.06753.2
பாங்க( வந்திடப் ெபாருகளம் ஒருவிேய
பட(ந்து_வி.எச்.(பட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06753.3
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கிடங்கு சூழ் பாசைற இருக்ைகயுள் புகுந்தான்.
$கந்த.06753.4
ேசாதி நCடிய_ெப.எச்.(நCடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாசைற புகுந்திடு
தூேயான் $கந்த.06754.1
பூத( தம்ெமாடும் துைணவ(கள் தம்ெமாடும் ேபாந்து $கந்த.06754.2
காதலாகிேய அறுமுகத்து ஐயைனக் கண்டு $கந்த.06754.3
பாத பங்கயம் தன்னிைடப் பன் முைற பணிந்தான். $கந்த.06754.4
பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பன் முைற வணங்கிேய
எழுதலும் பகவன் $கந்த.06755.1
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) சூ(
மகெனாடுேபா( ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06755.2
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆங்கவற் ெசற்றைன
ஆதலின் மகிழந்தாம் $கந்த.06755.3
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேகண் மதி நல்குதும்
ேவண்டுவது என்றான். $கந்த.06755.4
என்று மூவிரு முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) உைடப் பண்ணவன் இயம்ப $கந்த.06756.1
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாற்றிடும் இைளயவன்
எம்பிரான் நின்ைன $கந்த.06756.2

அன்றி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) இைல
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) அடிேயன் $கந்த.06756.3
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்று இவண் அருளிய
ேவண்டும் என்று உைரப்பான். $கந்த.06756.4
ேகால நCடிய_ெப.எச்.(நCடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிதிபதி வாழ்க்ைகயும்
குறிேயன் $கந்த.06757.1
ேமைல இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) அரசிைனக் கனவினும் ெவஃேகன்
$கந்த.06757.2
மால் அயன் ெபறு பதத்ைதயும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) என மதிேயன்
$கந்த.06757.3
சால நின்பதத்து அன்ைபேய ேவண்டுவன் தமிேயன். $கந்த.06757.4
அந்த நல்வரம் முத்தியின் அrயது ஒன்று அதைனச் $கந்த.06758.1
சிந்ைத ெசய்திடு தவத்தரும் ெபறுகில( சிறிேயன் $கந்த.06758.2
உய்ந்திடும் வைக அருள் ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டும்
என்று உைரப்ப $கந்த.06758.3
எந்ைத கந்தேவள் உனக்கு அது புrந்தனம் என்றான். $கந்த.06758.4
உைடய ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) வாகுவுக்கு
இவ்வரம் உதவிப் $கந்த.06759.1
புைடயினில் ெதாழு துைணவ(க்கு நல்லருள் புrயா $கந்த.06759.2
அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மற்றவ( இருக்ைககள்
ைவகுவான் அருளி $கந்த.06759.3
விைட புrந்தனன் யாவ(க்கும் ேமலதாம் விமலன். $கந்த.06759.4

ெசங்கதி(ப் பைக அட்டவன் முதலிய திறேலா( $கந்த.06760.1
புங்கவன் தைனத் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம்
இருக்ைகயில் ேபானா( $கந்த.06760.2
இங்கு மற்று இது நின்றிட அவுண( தம் இைறவற்கு $கந்த.06760.3
அங்கண் உற்றிடு ெசய்ைகைய ேமல் இனி அைறவாம். $கந்த.06760.4
ஈது இவ( புrந்தேதல் இைறவன் தன்ைனயும் $கந்த.06761.1
காதுவ( என்பது கருத்துள்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழா $கந்த.06761.2
வாதுவ( கவனமா வழிக் ெகாண்டால் எனத் $கந்த.06761.3
தூதுவ( ஓடின( துளங்கு ெநஞ்சினா(. $கந்த.06761.4
மதி ெதாடு கடிமதில் மேகந்திரப் புரத்து $கந்த.06762.1
அதி( தரு முரெசாலி அவிந்து துன்பினான் $கந்த.06762.2
முதி( உறும் அழுகுரல்
முழங்கும்_ெப.எச்.(முழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வதி
C ேபாய்க்
$கந்த.06762.3
கதும் என அரசைவக் களத்துள் ஏகினா(. $கந்த.06762.4
துன்னிய ெபரும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) தூண்டு கண்ணின( $கந்த.06763.1
உன்ன அரும் துயrன( உயி(க்கு நாசிய( $கந்த.06763.2
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) இைண அடி
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உன்
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) $கந்த.06763.3
முன் உறு தூதனால் முடிவு உற்றான் என்றா(. $கந்த.06763.4
தாழ்ந்தவ( ெமாழிந்திடு தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ேகட்டலும் $கந்த.06764.1

சூழ்ந்திடு திருவுைடச் சூரன் என்பவன் $கந்த.06764.2
ஆழ்ந்திடு துய(க் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அழுந்தி ஓ எனா $கந்த.06764.3
வழ்ந்தனன்
C
புரண்டனன் உயி(ப்பு வங்கினான்.
C
$கந்த.06764.4
நக்கு உறு சுட( என நடுகம் உள்ளுற $கந்த.06765.1
மிக்கு எழு குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) நC( விழிகள் கான்றிடத் $கந்த.06765.2
ெதாக்குடல் விய(ெபாடு துளக்கம் ெகாண்டிட $கந்த.06765.3
அக்கணம் மயங்கினன் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ேசா(ந்துளான். $கந்த.06765.4
தள(ந்து உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ெவதும்புறத் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) கண்
ேசா(வுற $கந்த.06766.1
உளந்திrவு உற உயி( ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) ஆடிட $கந்த.06766.2
விளிந்தவராம் என வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
மான்றவன் $கந்த.06766.3
ெதளிந்தனன் இரங்கினன் இைனய ெசப்பினான். $கந்த.06766.4
ைமந்தேவா என்றன் மதகளிேறா வல் விைனேயன் $கந்த.06767.1
சிந்ைதேயா சிந்ைத ெதவிட்டாத ெதள் அமுேதா $கந்த.06767.2
தந்ைதேயா தந்ைதக்குத் தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) இலான் ெகான்றனேனா
$கந்த.06767.3
எந்ைதேயா நின்ைன இதற்ேகா வள(த்தனேன. $கந்த.06767.4
வன்னச் சிறுவ(_ெப.(சிறுவ(_ெப.) பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) மாய்ந்தா(
அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) மாய்ந்து $கந்த.06768.1
முன்ைனத் துைண என்று உளம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருந்தனன் ஆல்
$கந்த.06768.2

என்ைனத் தனிேய ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எந்ைதயுேம குற்றைனேயல் $கந்த.06768.3
பின்ைனத் தமிேயன் பிைழக்கும் படி உண்ேடா. $கந்த.06768.4
ஒன்னா( சிைறையவிடின் உய்வுண்டாம் என்றுமுனஞ் $கந்த.06769.1
ெசான்னாய் அதுவும்_இகழ்ந் துன்ைனத் ேதாற்றனனால் $கந்த.06769.2
என்னாம் இனி அதைன எண்ணுவது இயாவருக்குந் $கந்த.06769.3
தன்னால் வராத விைன உளேதா தக்ேகாேன. $கந்த.06769.4
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ஈது அல சம(க்கு நண்ணுவது நண்ணல( ேமல்
$கந்த.06770.1
என்றCர அமாக இைசத்தாயான் ஏகாமல் $கந்த.06770.2
ெசன்றC எனேவ ெசலுத்தி உைனப் ேபாக்கினனால் $கந்த.06770.3
ஒன்று ஈங்கு உளேதா பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) உன் மிைச ஐயா. $கந்த.06770.4
ைகப் ேபாது ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கடவுள(கள்
எல்ேலாரும் $கந்த.06771.1
முப்ேபாதும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முைறயால்
வழிபடுவா( $கந்த.06771.2
ஒப்ேபாதல் இல்லா உனது ேமல் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) பைக $கந்த.06771.3
இப்ேபாது உடன் நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.)
முற்று இருந்தாேரா. $கந்த.06771.4
உன் ஆைணக்கு அஞ்சி உறங்காது உழன்றிடுமால் $கந்த.06772.1
இந் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) தனில் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இறந்தாய் என மகிழ்ந்து
$கந்த.06772.2

பன்னாகப் பாயல் படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருவ( கால்
வருடத் $கந்த.06772.3
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) எனேவ கவைல இன்றித்
துஞ்சாேனா. $கந்த.06772.4
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) தானவ( குலத்து நாயகேம நண்ணின(க்கு ஓ(
$கந்த.06773.1
சிந்தா மணிேய திருேவ என் ெதள் அமுேத $கந்த.06773.2
எந்தாய் தனிேய ேபாய் எங்கிருந்தாய் அங்ேக யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
$கந்த.06773.3
வந்தாலும் உன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மதுர ெமாழி ேகட்ேபேனா. $கந்த.06773.4
ேசாராத சூழ்ச்சித் துைணவ( சிறா( எல்லாரும் $கந்த.06774.1
ேசரா( ெபாருது அைலப்பச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழிந்து ேபாயினரால் $கந்த.06774.2
ஆராய்ந்து எனது துய( ஆற்றுவதற்கு ஆருமிைல $கந்த.06774.3
வாராய்_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) புதல்வா கடிது ஓடி
வாராேய. $கந்த.06774.4
நCடித் திகழ் கதிரால் தCண்டி_வி.எச்.(தCண்டு-வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நினது
சிைற $கந்த.06775.1
வடிச்
C
சது( முகத்ேதான் ேவண்டிட நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) விட்ட பின்ன(
$கந்த.06775.2
வாடித் தள(ந்து வைச பைடத்த ெவய்யவனா( $கந்த.06775.3
ஓடிக் ககனத்து உள மகிழ்ந்து ெசல்லாேரா. $கந்த.06775.4
பற்றா( அடித் ெதாண்டு ேபணிப் பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உழலும் $கந்த.06776.1

ஒற்று ஆனவேனா உைனத்தான் அட வல்லான் $கந்த.06776.2
அற்றா( தமது உடலுக்கு ஆவியாய்ச் ெசன்றிடேவ $கந்த.06776.3
கற்றாேயல் என்ைன மறந்திடவும் கற்றாேயா. $கந்த.06776.4
மா ெகாற்ற ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) மடிந்தான் எனக் ேகட்டும் $கந்த.06777.1
ஏகிற்று இைலயால் இருக்கின்றது இன்னும் உயி( $கந்த.06777.2
ேவகுற்றது உள்ளம் மிகு துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வழிச் $கந்த.06777.3
சாகு உற்றேதா( வரமும் சங்கரன் பால் ெபற்றிலேன. $கந்த.06777.4
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) உள மதைல வந்தால்
C
விளியாமல் $கந்த.06778.1
மற்றும் எனது உயிரும் ைவகும் வலிதாகச் $கந்த.06778.2
ெசற்றிடலும் ஆகாது என் ெசய்ேகன் அழியாமல் $கந்த.06778.3
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரமும் பிைழயாய்
முடிந்ததுேவ. $கந்த.06778.4
ஆவிேய கண்ேண அரேச உைனச் சமருக்கு $கந்த.06779.1
ஏவிேய இவ்வாறு இரங்குதற்ேகா இங்கு இருந்ேதன் $கந்த.06779.2
கூவிேய ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசலும்
கூற்றுவன்_ெப.(கூற்றுவன்_ெப.) ஒற்ேறா அறிேயன் $கந்த.06779.3
பாவிேயன் இந்தப் பதி புகுந்த தூதுவேன. $கந்த.06779.4
கூற்ேறான் நகrல் குறுகிைனேயா அன்னது அன்ேறல் $கந்த.06780.1
ேவற்ேறா( இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) தன்னில் ேமவிைனேயா
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ஒன்றும் $கந்த.06780.2
ேதற்ேறன் தனிேய தியங்குகின்ேறன் இத்துயரம் $கந்த.06780.3

ஆற்ேறன் அரேச என் ஆருயிேர வாராேயா. $கந்த.06780.4
என்னா இரங்கி இைறவன் வருந்துதலும் $கந்த.06781.1
அன்னான் உைழயில் அவுண( சில( ஓடித் $கந்த.06781.2
துன்னா( களத்தில் துணிவுற்ற சீ( மதைல $கந்த.06781.3
ெபான்னா( உடலம் ெகாடு புலம்பிப் ேபாந்தனரால். $கந்த.06781.4
ேசந்த குஞ்சித் சிலத( ெசஞ் ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) $கந்த.06782.1
பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அண்ணல் படிவ மிைசக்
ெகாளா $கந்த.06782.2
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) முன் உற உய்த்து விைரந்தவன் $கந்த.06782.3
பூந்தண் ேசவடி பூண்டு புலம்பினா(. $கந்த.06782.4
அண்ட( தம்ைம அருஞ்சிைற வட்டிேய
C
$கந்த.06783.1
தண்டகம் ெசய் தனிக் குைட மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) $கந்த.06783.2
துண்டம் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதான்றல்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) யாக்ைகையக் $கந்த.06783.3
கண்டு அரற்றிக் கலுழ்ந்து கலங்கினான். $கந்த.06783.4
அற்ற ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) சிரத்திைன யாங்ைகயால் $கந்த.06784.1
பற்று நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) பா(த்திடும் கண்களில்
$கந்த.06784.2
ஒற்றும் முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) உதவும் உரன் இலாப் $கந்த.06784.3
புற்று அராவில் உயி(க்கும் புரளுமால். $கந்த.06784.4
துஞ்சல் ஆகித் துணிவுற்றும் ெதவ்வ( ேமல் $கந்த.06785.1

ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநடுஞ்சினம் தC(கிைல $கந்த.06785.2
விஞ்சு மானமும் வரமும்
C
வன்ைமயும் $கந்த.06785.3
எஞ்சுேம ெகால் இனி உன்ெனாடு என்னுமால். $கந்த.06785.4
ைகயில் ஒன்ைறக் கதும் எனப் பற்றிடாச் $கந்த.06786.1
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கண்படு ெசம்புனல் ஆட்டிேய
$கந்த.06786.2
ெவய்யவன் ெகாடு விண்ணினும் தந்தைக $கந்த.06786.3
ஐய ஈது ெகாேலா என்று அரற்றுேம. $கந்த.06786.4
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரம் படு வாளிகள் மூழ்கலில் $கந்த.06787.1
சாளரங்கள் எனப் புைழ தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.06787.2
ேதாைள மா(பிைன ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெதாைலவு இலா $கந்த.06787.3
ஆைள நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அலது ஆ( உளேர எனும். $கந்த.06787.4
பாறு உலாய பறந்தைல தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இைட $கந்த.06788.1
ேவறு ேவறு அது நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ெமய்யிைனக் $கந்த.06788.2
கூறு ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ஆவி குடித்தலால் $கந்த.06788.3
ஆறுேமா என் அகத்துய( என்றிடும். $கந்த.06788.4
மூண்ட ேபா(த்ெதாழில் முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
என் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) $கந்த.06789.1
ஈண்டு வந்தது ஒ( தூதுவன் எற்றிட $கந்த.06789.2

மாண்டு உளான் என்று உைரத்திடின் மற்றியான் $கந்த.06789.3
ஆண்ட ேப( அரசு ஆற்றல் நன்ேற எனும். $கந்த.06789.4
சிரத்ைத மா(பிைனச் ெசங்ைகையத் ெதான்ைம ேபால் $கந்த.06790.1
ெபாருத்தி ேநாக்கிப் புரளும்_ெப.எச்.(புரள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்
புந்திைய $கந்த.06790.2
வருத்தும் ஆகுலம் மற்று அது கண்டு நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.06790.3
இருத்திேயா உயிேர இன்னும் என்றிடும். $கந்த.06790.4
மருளும் அங்ைக மறிக்கும் மதைலைய $கந்த.06791.1
அருளின் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அழும்
விழும்_ெப.எச்.(விழு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேசா(வுறும் $கந்த.06791.2
புரளும்_ெப.எச்.(புரள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வாயில்
புைடக்கும்_ெப.எச்.(புைட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புவியிைட $கந்த.06791.3
உருளும் நCட_குைற.எச்.(நCடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உயி(க்கும் விய(க்குேம.
$கந்த.06791.4
மன்ன(_ெப.(மன்ன(_ெப.) மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) மற்று இது
பான்ைமயால் $கந்த.06792.1
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) எய்தி இரங்கலும் அச்ெசயல் $கந்த.06792.2
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) மா நக(க் காப்பினுள்
ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06792.3
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.)
ேகட்டனள்_வி.மு.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட(.ஒரு.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எய்தினாள். $கந்த.06792.4

நிலத்தில்_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.)
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
சrந்து
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மயி(_ெப.(மயி(_ெப.) $கந்த.06793.1
குைலத்த ைகயள் குருதிெபய் கண்ணினள் $கந்த.06793.2
அைலத்த உந்தியுள் ஆற்ற அரும் துன்பினள் $கந்த.06793.3
வைலத் தைலப் படு மஞ்ைஞயின் ஏங்கினாள். $கந்த.06793.4
அல்லல் கூ(ந்த அவுணன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) காதலி_ெப.(காதலி_ெப.)
$கந்த.06794.1
ெதால்ைல ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சூழைல
நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $கந்த.06794.2
இல்ைல ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) காண்பன் என்று $கந்த.06794.3
ஒல்ைல ஆவலித்து ஓடினள் ஏகினாள். $கந்த.06794.4
மா வலிக்கு மடங்கல் ஒப்பான் தனிக் $கந்த.06795.1
காவலிக்குத் துய( வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கன்னிமீ (
$கந்த.06795.2
நாவல் இக்கணம் நண்ணுதி( என்று கூய் $கந்த.06795.3
ஆவலித்தன( ஆயிைழமா( எலாம். $கந்த.06795.4
வாங்கு பூ நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ேதவி
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.06796.1
பாங்க( மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.) பற்பலரும் குழC இக் $கந்த.06796.2
ேகாங்கம்_ெப.(ேகாங்கம்_ெப.) அன்ன முைல_ெப.(முைல_ெப.)
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ெகாட்டிேய $கந்த.06796.3

ஏங்கிேய துய( எய்தி இரங்கினா(. $கந்த.06796.4
இந்திைரக்கு நிக( வரும் ஏந்திைழ $கந்த.06797.1
அந்தம் இல்லது ஒ( ஆயிைழ மாெராடு $கந்த.06797.2
முந்தி ேயகி முடிந்து_வி.எச்.(முடி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துணிந்திடு
$கந்த.06797.3
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) மீ மிைச
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
மயங்கினாள். $கந்த.06797.4
மயங்கினாள் பின் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெதளிவு
எய்தினாள்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆள்_பட(.ஒரு.) $கந்த.06798.1
உயங்கினாள் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓ என்று அரற்றினாள்
$கந்த.06798.2
தியங்கினாள் உரும் ஏறு திைளத்திடு $கந்த.06798.3
புயங்கம் என்னப் புரண்டு புலம்பினாள். $கந்த.06798.4
ெவய்ேயான் என்று ஊழ் தCண்டுதேலாடும் விண்ணில் ேபாய் $கந்த.06799.1
ைகேயாடு அன்னாற் பற்றிைன வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என் கண் முன்னம் $கந்த.06799.2
ெமாய்ேயாடு அன்று ெவஞ்சிைற
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முருகாேவா $கந்த.06799.3
ஐேயா கூற்றுக்கு இன்று இைரயாவது அறிேயேன. $கந்த.06799.4
பண்ேட வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) ெசந்தழல் மூட்டிப் பைக முற்றும் $கந்த.06800.1
ெகாண்ேட ெசன்றாய் அப்பகல் உன்றன் ேகாலத்ைதக் $கந்த.06800.2
கண்ேடன் இன்ேற இக்கிைட தானும் காண்ேபேனா $கந்த.06800.3
விண்ேடன் அல்ேலன் இவ்வுயி( தன்ைன விைனேயேன. $கந்த.06800.4

ெசந்ேதன் மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பூமகள்
ெசங்ைகக் கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) ஒன்று $கந்த.06801.1
முந்ேத நின்ைன ேவண்டிட ெமாய்ம்பால் அது வாங்கித் $கந்த.06801.2
தந்தாய்_வி.மு.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) ெநாந்ேதற்கு இன்று
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மாற்றம் தருகில்லாய் $கந்த.06801.3
அந்ேதா அந்ேதா ெசய்வைக ஒன்றும் அறிேயேன. $கந்த.06801.4
பாபத்தாேலா விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) ஆேனா(
பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) கூறும் $கந்த.06802.1
சாபத்தாேலா யாrனும் ேமலாம் தனிமூவ( $கந்த.06802.2
ேகாபத்தாேலா எவ்வைகயாேலா குறிேயன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
$கந்த.06802.3
ேசாபத் தCயால் வாடினன் நின்ைனத் ேதாற்ேறேன. $கந்த.06802.4
ெபான்ேபால் ேமனிக் கந்தைன இவ்வூ( புகுவித்துக் $கந்த.06803.1
ெகான்_ெப.(ெகான்_ெப.) ேபா( மூட்டி ைமந்தைர எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
ெகால்வித்துத் $கந்த.06803.2
துன்ேபாடு இந்நாள் நCயும் இறப்பச் சூழ்ந்தாேர $கந்த.06803.3
என் ேபால் ஆக வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) எல்ேலாரும்.
$கந்த.06803.4
வான்றா வுற்ற வச்சிர ெமாய்ம்பன் வடைவத் தCக் $கந்த.06804.1
கான்று ஆலிக்கும் வன்னி முகத்துக் கழல் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
$கந்த.06804.2
மூன்றா நூற்றுப் பத்தின( யா(க்கும் முதல்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06804.3
ேதான்றால் என்ேற நின்ைன இைறஞ்சிச் சூழ்ந்தாேரா. $கந்த.06804.4

துன்ேற( ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமய்ெயாடு புந்தி
துணிவாகச் $கந்த.06805.1
ெசன்ேற வானில் புக்கைன நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) பால் ெசலும்
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $கந்த.06805.2
ஒன்ேற உள்ளம் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) துணியாதால் உைலவு எய்தும்
$கந்த.06805.3
நன்ேற நன்ேற சிந்ைதயும் யானும் நண்பம்மா. $கந்த.06805.4
கருந்ேதன் ெமாய்த்த வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) என மின்னா( கட்ெகல்லாம்
$கந்த.06806.1
விருந்ேத ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) நைட_ெப.(நைட_ெப.) காணும் விதியற்ேறன்
$கந்த.06806.2
மருந்ேத அன்னாய் நின்ைன இழந்ேதன் மற்று இங்ஙன் $கந்த.06806.3
இருந்ேதன் அல்ேலன் துஞ்சினன் அன்ேறா இனியாேன. $கந்த.06806.4
ைநயா நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) தமக்கு நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) $கந்த.06807.1
ெசய்யா_எதி(.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) நிற்றல்
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அல என்ேறன் அது ேதராது $கந்த.06807.2
ஐயா நின்ைனத் ேதாற்றனன் மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) அவனும்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $கந்த.06807.3
உய்வான் ெகால்ேலா தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உயி( தானும் ஒழியாேத.
$கந்த.06807.4
என்று இைவ பன்னித் ேதவி இரங்கினள் இரங்கேலாடு $கந்த.06808.1

நின்றிடு துைணவி_ெப.(துைணவி_ெப.) மாரும் நCடு ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
கிைளஞ( யாரும் $கந்த.06808.2
கன்று ஒழி புனிற்றா என்னக் கதறின( காம(_ெப.(காம(_ெப.) மூதூ( $கந்த.06808.3
ெவன்றிைய நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அந்நாள் விழும
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) மிக்கது அன்ேற. $கந்த.06808.4
அன்னது காைல_ெப.(காைல_ெப.) தன்னில் அவுண( ேகான் இரக்கம் நCங்கிப்
$கந்த.06809.1
பன்னரும் சிறப்பின் மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) பதுைமேய முதேலா( தம்ைமத்
$கந்த.06809.2
ெதான்னிைல இருக்ைக உய்த்துத் துண் எனச் சீற்றம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06809.3
தன்னுைழத் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தானவ(க்கு இதைனச்
ெசால்வான். $கந்த.06809.4
மாற்றல( ெதாைகைய எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) வல்ைலயில் இன்ேற
ெசற்றுச் $கந்த.06810.1
சீற்றமாய்ச் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) வட்டித்
C
தCமகம் ஒன்ைற ஆற்றி $கந்த.06810.2
ஈற்றுறு ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) தன்ைன எழுப்புவன் இந்த ெமய்ைய
$கந்த.06810.3
வற்ெறாரு
C
சாrன் இட்டு விடாது ேபாற்றிடுதி( என்றான். $கந்த.06810.4
அன்னது பலரும் ேகளா அழகிது என்று எடுத்து ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
$கந்த.06811.1
ெபான் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சா( உய்த்துப் ேபாற்றின(
ேபாற்றேலாடும் $கந்த.06811.2

மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ெவகுண்டு நம்தம் மாற்றல( ெதாைகைய
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.06811.3
என் இைளேயானுக்கு ஊணா அளிப்பன் என்று எண்ணம் ெகாண்டான்.
$கந்த.06811.4
தும்ைப_ெப.(தும்ைப_ெப.) அஞ்சுழியல் ேவய்ந்த சூ( முதல் இவ்வாறு உன்னிச்
$கந்த.06812.1
ெசம்புனல் ஒழுகு ைபங்கண் தூதrல் சிலைர
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06812.2
அம்புதி வடாது பாங்க( ஆசுரத்து அரசு
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06812.3
எம்பிைய வல்ைல ஓடிக் ெகாண்ருதி( ஈண்ைட என்றான். $கந்த.06812.4
என்னலும் ஒற்ற( ேகளா இைறவைன இைறஞ்சி ஏகி $கந்த.06813.1
உன்னுறு நிைனப்பின்_நி.எச்.(நிைன_வி.+ப்ப்_ெபாரு.உரு.+இன்_நி.எச்.குறி.) முந்தி
உத்தரத்து அளக்க( நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.06813.2
மன்னக( புகுந்து ெஞள்ளல் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மந்திரத்துள் புக்குச் $கந்த.06813.3
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.)
சிங்கமா முகவன் கண்டா(. $கந்த.06813.4
களித்தன( மகிழ்ந்து தூத( கான் முைற
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிற்ப $கந்த.06814.1
அளித்திடும் அரசின் ைவகும் அrமுகன் வந்தது என்ைன $கந்த.06814.2
கிளத்திடுவ(கள்
C
என்னக் ேகடு இலா அவுண( ேமேலான் $கந்த.06814.3

விளித்தனன் ஐய நின்ைன விைரந்தைன
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றா(. $கந்த.06814.4
சரத்தினும் கடியவ( இைனய சாற்றலும் $கந்த.06815.1
அrத்திறல் முகத்தவன் வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஆயிைட $கந்த.06815.2
விருத்தம் உண்ேடல் அது விளம்புவ(C எனா $கந்த.06815.3
உைரத்தனன் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என ஒற்ற( கூறுவா(. $கந்த.06815.4
நும்பிைய வைரெயாடு நுதி ெகாள் ேவலினால் $கந்த.06816.1
அம்புவி வைரப்பில் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அட்ட
கந்தேவள் $கந்த.06816.2
நம்பதி முன்னவன் நக( வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.06816.3
ெசம் பதுமன் முதல் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) சூழேவ. $கந்த.06816.4
வந்திடும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ேபாய் மைலந்து ைபப்பயப் $கந்த.06817.1
புந்தி ெகாள் அைமச்சரும் சிறாரும் ெபான்றினா( $கந்த.06817.2
உய்ந்தனன் இரணியன் உததி ஓடினான் $கந்த.06817.3
எந்ைத அங்கு இருந்தனன் புதுைம ஈது என்றா(. $கந்த.06817.4
ெதாழுந்துைணக் ைகயுைடத் தூத( இன்னணம் $கந்த.06818.1
ெமாழிந்தது வினவலும் முனிவும் மானமும் $கந்த.06818.2
அழுந்திடு துயரமும் ஆகம் ேபாழ்ந்திட $கந்த.06818.3
எழுந்தனன் அவுணேராடு ஏகல் ேமயினான். $கந்த.06818.4
முன்புறு கைடயுறா ெமாய்த்த தூதைர $கந்த.06819.1

என் ெபரும் ேசைனையக் ெகாண(தி( ஈண்டு எனத் $கந்த.06819.2
ெதன் புலக் ேகாமகன் ஒற்றிற் ெசப்பலும் $கந்த.06819.3
மன்ெபருந் தாைனகள் வல்ைல வந்தேவ. $கந்த.06819.4
தூசி_ெப.(தூசி_ெப.) ெகாள் நால் பைட துவன்றிச் ேச(தலும் $கந்த.06820.1
ஆசுறும் அrமுகத்து அண்ணல் கண் உறCஇப் $கந்த.06820.2
பாசன மன்னவ( பாங்க( சுற்றிடத் $கந்த.06820.3
ேதசுைட மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத( ஒன்று
ஏறினான். $கந்த.06820.4
தாெராலி சய்தன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.)
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) வயப் பr $கந்த.06821.1
ேபெராலி சய்தன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.)
பிறங்கு பூட்ைக ேச( $கந்த.06821.2
காெராலி சய்தன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.)
கண்ைட ஆ(த்தன $கந்த.06821.3
ேதெராலி சய்தன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.)
ெதழித்த சில்லிேய. $கந்த.06821.4
முரண் துடி சல்லிைக முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) காகளம் $கந்த.06822.1
உருட்டு உறு சுr முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) உடுக்ைக துந்துபி $கந்த.06822.2
திரட்டு உறு தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.) திமிைல ஆதிகள் $கந்த.06822.3
இரட்டிய ேகதனம் எங்கும் ஈண்டிற்ேற. $கந்த.06822.4
தழங்குரன் மால் கr புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) தானவ( $கந்த.06823.1
அழுங்குறு ேத( நிைர அனிகம் வானேம $கந்த.06823.2

வழங்கு உறு ெநறியதா வலிதிற் ெசன்றன $கந்த.06823.3
முழங்கில ெபய(கில முகில்கள் அஞ்சிேய. $கந்த.06823.4
ஏயிது தன்ைமயின் ஈண்டு தாைனகள் $கந்த.06824.1
பாயின ெசன்றிடப் பrதிேபால் ஒளி( $கந்த.06824.2
ஆயிர மவுலியன் அவுண( நாயகன் $கந்த.06824.3
ேசயுய( விசும்பினில் எழுந்து ெசன்றனன். $கந்த.06824.4
கன்னல் ஒன்று அளைவயில் ககனத்து ஆற்றினால் $கந்த.06825.1
ெசன்னிகள் பல உைடச் சீய மாமுகன் $கந்த.06825.2
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) உைற தரு மேகந்திரப் புரந் $கந்த.06825.3
துன்னினன் ெவருவிேய சுர(கள் ஓடேவ. $கந்த.06825.4
அைடத்தைல நCங்கிய_ெப.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம்ெபான்
ேகாநக(க் $கந்த.06826.1
கைடத்தைல
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) கனகத்
ேத( ஒrஇப் $கந்த.06826.2
பைடத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) மன்னவ( பரவ உள் புகாக் $கந்த.06826.3
கிைடத்தைல ேமயினன் ெகழுமு சூரைவ. $கந்த.06826.4
அரசியல் புrந்திடும் அைவைய நண்ணிய $கந்த.06827.1
முரண் உறு சிங்கமா முகத்தன் முன்னவன் $கந்த.06827.2
திருவடி மல(களில் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) தCண்டுறப் $கந்த.06827.3
பrெவாடு வணங்கினன் ெதாழுத பாணியான். $கந்த.06827.4
வணங்கிய தம்பிைய மல(க்ைக ெதாட்டு எடா $கந்த.06828.1

இணங்கிய மா(புறுத்து இறுகப் புல்லலும் $கந்த.06828.2
நிணங்கவ( ேவலினாய் நினது ெசம்முகம் $கந்த.06828.3
உணங்கியது உற்றது என் உைரத்தியால் என்றான். $கந்த.06828.4
என்னலும் அவுண( ேகான் இைளயவன் தைன $கந்த.06829.1
முன்னுற இருத்திேய முரணின் ேமைலேயாய் $கந்த.06829.2
என்னிைட உற்றன இைசப்பன் ேகள் எனா $கந்த.06829.3
அன்னவன் உண( வைக அைறதல் ேமயினான். $கந்த.06829.4
அன்று நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ேபாந்தபின் அயில் ெகாள் ேவலினால்
$கந்த.06830.1
குன்றிைன எறிந்திடு குமரன் என்பவன் $கந்த.06830.2
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) துைணச் ேசைனயும் தானும் இந் நக( $கந்த.06830.3
ெசன்றனன் பாசைற ேச(ந்து_வி.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ைவகினான். $கந்த.06830.4
மற்றவன் ேசைனகள் மைலய ைமந்த(கள் $கந்த.06831.1
இற்றன( அைமச்சனும் இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாயினான் $கந்த.06831.2
அற்றன தாைனயும் ஆடகப் ெபய( $கந்த.06831.3
உற்றவன் இrந்தனன் உததி ஓடினான். $கந்த.06831.4
ெபாங்குைள அrமுக புகுதி இன்னதால் $கந்த.06832.1
சங்ைகயில் பைடெயாடு சமrன் ஏகிேய $கந்த.06832.2
அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) வலியிைன அட(த்து மீ ளுதி $கந்த.06832.3
இங்கு உைன விளித்தனன் இதனுக்கா என்றான். $கந்த.06832.4

எஞ்சலில் சூரன் மற்று இதைனச் ெசப்பலும் $கந்த.06833.1
ெவஞ்சின அr முக வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
ேத(வுறா $கந்த.06833.2
ெநஞ்சினில் ஆகுலம் நிகழ முன்னவன் $கந்த.06833.3
ெசஞ்சரண் வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இதைனச் ெசப்புவான்.
$கந்த.06833.4
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) அம்புயம் உைட ைமந்த( தங்கைளத் $கந்த.06834.1
ெதால்ைலயில் அைமச்சைரச் சுற்றத் ேதா(கைள $கந்த.06834.2
எல்லவ( தம்ைமயும் இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ைவகினாய் $கந்த.06834.3
புல்லிது புல்லிது உன் புந்தி எண்ணேம. $கந்த.06834.4
மூலமும் முடிவும் இல்லாத மூ(த்திையப் $கந்த.06835.1
பாலன் என்று எண்ணிைன படுவது ஓ(ந்திைல $கந்த.06835.2
ஆலம் அது ஆனேத ஐய என் ெமாழி $கந்த.06835.3
ேமைலயின் விதிைய யா( ெவல்லும் நCrனா(. $கந்த.06835.4
ெசன்றிடு புனலிைனச் சிைற ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆவது என் $கந்த.06836.1
இன்றினி ஏகிேய எண்ணலா( எனத் $கந்த.06836.2
துன்றிேய குழு எலாம் துைடத்து நுங்கிேய $கந்த.06836.3
நின்றிடுகின்றனன் நCயும் காண்டியால். $கந்த.06836.4
கந்தனாம் ஒருவைனக் கடக்கப் ெபற்றிடின் $கந்த.06837.1

வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைனக் காண்பனால் மற்றது
இல்ைலேயல் $கந்த.06837.2
அந்தம் அது அைடவரால் ஆரும் ஐய நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.06837.3
புந்தியின் நிைனந்தன புrதியால் என்றான். $கந்த.06837.4
என்று ைக ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின் இைறயும்
அவ்விைட $கந்த.06838.1
நின்றிலன் விைட ெகாடு நிருதன் ஏகிேய $கந்த.06838.2
துன்றிேய தாைனகள் சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மற்று அவண்
$கந்த.06838.3
ஒன்று தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மந்திரத்து உைறயுள் எய்தினான். $கந்த.06838.4
ேபானக ேமருவும் புைடயில் சூழ்வரும் $கந்த.06839.1
ஊன் எனும் வைரகளும் உலப்பு இல் ேசாr நC( $கந்த.06839.2
ேதெனாடு பால் தயி( ேதறல் ஆதிகள் $கந்த.06839.3
ஆன பல் கடல்களும் அயிறல் ேமயினான். $கந்த.06839.4
வாச நC( ேதாய்ந்திடு நரந்த மான் மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) $கந்த.06840.1
பூசினன் பாளித மிைச புைனந்தனன் $கந்த.06840.2
வசுபன்
C
மதுமல( மிைலச்சு கின்றனன் $கந்த.06840.3
காசினி வைரப்பு_ெப.(வைரப்பு_ெப.) எலாம் கந்தம் சூழ்தர. $கந்த.06840.4
கைளந்தனன் பைழயன கவினப் பூண்டனன் $கந்த.06841.1
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) தருகின்றது ஓ( யாண(_ெப.(யாண(_ெப.) மாண்கலன்
$கந்த.06841.2

மிள(ந்திடு தினகர( புணr_ெப.(புணr_ெப.)
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
உழி $கந்த.06841.3
ஒளி(ந்துடன் பல கதி( உதிக்குமாறு ேபால். $கந்த.06841.4
படி தவி( பருப்பதம் பத்து நூற்றினின் $கந்த.06842.1
முடி ெதாறும் இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) முைளத்த வாறு
ேபால் $கந்த.06842.2
ெநடுைமெகாள் அrமுகன் ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) ேதாறும்
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) $கந்த.06842.3
ெபாடி தைன அணிந்தனன் புனிதம் ஆயினான். $கந்த.06842.4
தண்டமும் ேநமியும் சங்கரன் தரக் $கந்த.06843.1
ெகாண்டது ஓ( சூலமும் குலிசேம முதல் $கந்த.06843.2
அண்ட( தம் பைடகளும் அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.) ஈந்திடு $கந்த.06843.3
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) பாசமும் ெசங்ைக பற்றினான்.
$கந்த.06843.4
ைகத்தலம் யாைவயும் கதிகள் கான்றிட $கந்த.06844.1
எத்திறப் பைடகளும் பின்ன( ஏந்துறாப் $கந்த.06844.2
பத்து நூறு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) பrகள் பூண்டேதா( $கந்த.06844.3
சித்திர மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதrல் ஏறினான்.
$கந்த.06844.4
தந்திரத் தைலவரும் தனய( யாவரும் $கந்த.06845.1
சிந்துரத் ெதாகுதியும் ேதரும் மாக்களும் $கந்த.06845.2
இந்திரப் ெபருவளம் யாவும் சூழ்தர $கந்த.06845.3

மந்திரத் திருநக( வாயில் எய்தினான். $கந்த.06845.4
ேமற்படு ேகசr ெவம்முக வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
$கந்த.06846.1
மாற்படு ேகா நக( வாய்தலின் ேமவ $கந்த.06846.2
நாற்பைட யானவும் நண்ணின ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேபா( $கந்த.06846.3
ஏற்புைட ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) இலக்கம் அது அன்ேற. $கந்த.06846.4
வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ஏற்றமும் மண்ணவ( வாழ்வும் $கந்த.06847.1
தானவ( இன்னலும் நCக்கிய தக்ேகா( $கந்த.06847.2
ஊனம் இல் ெசய்ைகய( ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) எr
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06847.3
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) எனப் ெபாலி காட்சியின் மிக்ேகா(. $கந்த.06847.4
கா( பயில்கின்ற கருத்தின( காமன் $கந்த.06848.1
கூ( பயில்கின்ற ெகாடுங்கைண
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06848.2
தா(_ெப.(தா(_ெப.) பயில் ேதாள( சம(த் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ெசய்ேத
$கந்த.06848.3
மா( பகம் அன்றி வடுப்புைன யாேதா(. $கந்த.06848.4
எண்ணமில் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) உயி( யாவும் அைலக்கும்
$கந்த.06849.1
அண்ணைல அன்னவ( ஆ( அழல் காலும் $கந்த.06849.2
கண்ணின( வா( கழல் கட்டிய தாளா( $கந்த.06849.3
விண்ணிைன ேயனும் விழுங்கவும் வல்ேலா(. $கந்த.06849.4
ேநருதி( என்று எதி( ேந(ந்தவ( ஆகம் $கந்த.06850.1

கூ( நுதி ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெகாடு கூறு படுத்துப் $கந்த.06850.2
ேப( உதிரம் தைச ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிரம்பா
$கந்த.06850.3
வாrதி என்ன வகுத்திடும் வாயா(. $கந்த.06850.4
தண்டம் மழுப் பைட தட்ைட முசுண்டி $கந்த.06851.1
விண்டுய( ெகால் சிைல ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) எழு நாஞ்தில் $கந்த.06851.2
எண் தகு பல் பைட யாைவயும் ஏந்தி $கந்த.06851.3
அண்டம் உைடந்து அதிரும்படி ஆ(த்தா(. $கந்த.06851.4
அந்தரம் மா முகிலாம் என ஆ(க்கும் $கந்த.06852.1
தந்திகள் வழ்த்துறு
C
தானம் அது ஓடி $கந்த.06852.2
உந்திகள் ஆய் உலைவக் கதி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06852.3
முந்திய தூசியின் முன் உறுகின்ற. $கந்த.06852.4
ேவைலய தன்ன வில் ஆழிய வன்னிக் $கந்த.06853.1
ேகாலமது ஆன குரங்ெகாள் பதத்த $கந்த.06853.2
கால் விைச
ெகாண்டன_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.) கந்துக
ராசி $கந்த.06853.3
மால் உறு பூழியின் வான்_ெப.(வான்_ெப.) புவி ெசய்வ. $கந்த.06853.4
சூழ் வரு ேதrைட துன்று பதாைகக் $கந்த.06854.1
காழ் வரு ேகான் உதி கா( முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) உந்தி $கந்த.06854.2
ேபாழ்வன வாடுறு பூந்துகில் அங்கண் $கந்த.06854.3

ஆழ் வரு பூைழ அைடத்தன அன்ேற. $கந்த.06854.4
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ெகழு சூ( துைண மாய்ந்திடும் என்ேற $கந்த.06855.1
உரம் ெகாடு முன்னம் உண(ந்தன ெகால்ேலா $கந்த.06855.2
துரங்கம் அழுங்கின ேதால் புலம்பு உற்ற $கந்த.06855.3
இரங்கின பல்லியம் ஏங்கின ேத(கள். $கந்த.06855.4
கட்புலன் நாசி கவின் ெசவி துன்னப் $கந்த.06856.1
பட்டன பூழி பதாைகயும் அற்ேற $கந்த.06856.2
ஒட்டல( விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஓட்டல( என்னா $கந்த.06856.3
விட்டன( தூக்கம் விைரந்தன( ெவய்ேயா(. $கந்த.06856.4
ேதrன( ஓ( பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.)
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வாசி $கந்த.06857.1
ஊருந( ஓ( பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.)
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.)
$கந்த.06857.2
ேபருந( ஓ( பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) ேப( அடல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06857.3
பாrன( ஓ( பலரால் பைட மள்ள(. $கந்த.06857.4
துங்கம் இல் சூ( துைண ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பைட
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $கந்த.06858.1
அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) என்ன அrத்தைல
ெகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_படெரா.ஒரு.) $கந்த.06858.2
மங்கல மாயவள் மாமகன் ஆடல் $கந்த.06858.3

சிங்கன் எனப்படு சீ(ப் ெபய( உள்ளான். $கந்த.06858.4
ேபா(ப் பைட ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) பட(கின்ற $கந்த.06859.1
ேத(ப் பைட காற்பைட சிந்துரம் வாசித் $கந்த.06859.2
தா(ப் பைட ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தடங்கடல்
என்ன $கந்த.06859.3
ஆ(ப் பைட ெநற்றியன் ஆகி அகன்றான். $கந்த.06859.4
நCள் வயி( ேபr நிசாளம் உடுக்ைக $கந்த.06860.1
தாளம் வழிப்படு தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.) தக்ைக $கந்த.06860.2
காளம் வலம் புr ைகத்துடி ஆதி $கந்த.06860.3
யாளி முகன் முன் அளப்பில ஆ(ப்ப. $கந்த.06860.4
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தால் அம( ஐெதன யாமும்
$கந்த.06861.1
ஏகுதும் உண்டி எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) உளது என்னா
$கந்த.06861.2
மாக ெநருங்கின வன் கழுகு ஈட்டம் $கந்த.06861.3
காகம் வருந்திய_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காளிகள் கூளி.
$கந்த.06861.4
ஆழிைய ஒத்து உயரம் ெபான் ேத(களில் $கந்த.06862.1
ஆழிைய உண்டு எழு புயல்_ெப.(புயல்_ெப.)
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ(த்தன $கந்த.06862.2
ஆழிய நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) உருண்டு அழுதிேயா எனா
$கந்த.06862.3

ஆழிைய வினவிேய அம(தல் ேபாலுமால். $கந்த.06862.4
இவ்வைக ேசைனகள் யாவும் ஏழ் ெபரும் $கந்த.06863.1
பவ்வமும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வழி பட(ந்தேத என $கந்த.06863.2
அவ்வயில் ேபாந்திட அமைர முன்னிேய $கந்த.06863.3
ெதவ்வடும் அr முகன் ேசறல் ேமயினான். $கந்த.06863.4
ேசரல( ஆவி ெகாள் சீய முகத்ேதான் $கந்த.06864.1
ேப( அனிகத்ெதாடு ேப(ந்திடல் காணூஉ_வி.எச்.(காண்_வி.+ண_இ.க.+_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.06864.2
வாrச ேமலவன் வாசவன் வாேனா( $கந்த.06864.3
ஆரும் ெவrஇயின( அச்சம் அைடந்தா(. $கந்த.06864.4
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கரத்தின( சிந்ைத விய(த்ேத
$கந்த.06865.1
ெமய்யல சுற்றிட ேமல்துகில் ேசார $கந்த.06865.2
ஐயுறும் எல்ைலயில் ஆகம் இைரப்ப $கந்த.06865.3
ஒய் என யாவரும் ஓடின( ேபானா(. $கந்த.06865.4
ஆவது ஒ( பாசைற ஆலய ைவப்பில் $கந்த.06866.1
ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.) ஈண்டு உறு சிற்சைப தன்னில் $கந்த.06866.2
ேமவரு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட விண்ணவன் முன் ேபாய்ப் $கந்த.06866.3
பூவடி தாழ்ந்து புகன்றிடு கின்றா(. $கந்த.06866.4
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆன அகன் தைல_ெப.(தைல_ெப.)
ெகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_படெரா.ஒரு.) $கந்த.06867.1
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆயிரம் அங்ைக பைடத்தான் $கந்த.06867.2

ஆயிர ேமற்படும் அண்டமும் ெவன்றான் $கந்த.06867.3
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேயாசைன யாவுய( ெமய்யான். $கந்த.06867.4
ெநஞ்சில் எவ(க்கும் நிைனப்பு அrதாகும் $கந்த.06868.1
வஞ்சமும் மாையயின் வன்ைமயும் வல்ேலான் $கந்த.06868.2
எஞ்சலில் வன்ைமயன் இவ்வுலகு எலாம் $கந்த.06868.3
துஞ்சினும் ஆருயி( துஞ்சுதல் இல்ேலான். $கந்த.06868.4
ஓங்கல் இனங்கள் உவாத் ெதாைக நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) $கந்த.06869.1
பாங்கு அமராைம பrத்திடல் மாற்றி $கந்த.06869.2
ஈங்கு உலகங்கள் எவற்ைறயும் ஓ( நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கந்த.06869.3
ஆங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெசங்ைகயில் ஆற்றிய ெதால்ேலான். $கந்த.06869.4
பாந்தள் புைனந்த பராபர மூ(த்தி $கந்த.06870.1
ஈந்தது மாற்றல( எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இேலாைரக் $கந்த.06870.2
காய்ந்து உயி( உண்டு கைறப் ெபரு நCத்தம் $கந்த.06870.3
ேதாய்ந்திடு கின்றது ஒ( சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) எடுத்தான். $கந்த.06870.4
எண் திைச ேமதினி ஏழ்பிலம் ஏைன $கந்த.06871.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) தலம் அன்னதன் ேமல் படும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
$கந்த.06871.2
அண்டம் அைனத்தும் ஓ( அங்ைகயில் வாr $கந்த.06871.3
உண்டு உமிழ் கின்றது ஒ( வன்ைமயும் உள்ேளான். $கந்த.06871.4
தூக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பால் வலி தூங்கு உற ஓ( பால் $கந்த.06872.1
ேமக்கு உய( ேகால் என ேமதினிப் பாங்க( $கந்த.06872.2

ேதக் ெகறி ேவைலகள் சிந்தி விசும்பில் $கந்த.06872.3
தாக்கு உறேவ நைட_ெப.(நைட_ெப.) தந்திடு தாளான். $கந்த.06872.4
தண்டம் இது என்று தருக்கின் எடுத்ேத $கந்த.06873.1
அண்ட கடாகம் அதன் புைட ேமாத_குைற.எச்.(ேமாது_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கந்த.06873.2
நுண்டுகள் ஆதலும் ெநாய்து இது ெவன்ேற $கந்த.06873.3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெதாடு ேமருைவ மீ ளவும் ைவத்ேதான். $கந்த.06873.4
மாசறு ேநமி வடாது புலத்தின் $கந்த.06874.1
ஆசுரம் என்னும் அகன் பதி வாழ்ேவான் $கந்த.06874.2
வசிடின்
C
எவ்வுலகத்ைதயும் வக்கும்
C
$கந்த.06874.3
பாசம் இரண்டு பrத்திடு ைகயான். $கந்த.06874.4
துங்கம் அது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சூ( துைண
ஆேனான் $கந்த.06875.1
அங்கு அவrன் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) ஆற்றல் பைடத்ேதான் $கந்த.06875.2
நங்களின் நங்கைள நாளும் நலித்ேதான் $கந்த.06875.3
சிங்க முகா சுரன்_ெப.(சுரன்_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தCேயான். $கந்த.06875.4
அந்தம் இலா அவனி கக்கடல் சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கந்த.06876.1
ெவந் திறேலாடு வியன் சம( ஆற்ற $கந்த.06876.2
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) மற்றவன்
மன் உயி( மாற்றி $கந்த.06876.3

எந்ைத அளித்து அருள் எங்கைள என்றா(. $கந்த.06876.4
அன்னைத ஓ(தலும் ஆறு முேகசன் $கந்த.06877.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அயல் நின்றிடு தாவறும் ஓைத $கந்த.06877.2
மன்னைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) வாலிய ேதைர $கந்த.06877.3
முன் இவண் உய்க்குதி என்று ெமாழிந்தான். $கந்த.06877.4
தCட்டிய ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட ெசங்ைக பைடத்ேதான் $கந்த.06878.1
மாட்டுற நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வயம்புைன
ெமாய்ம்பன் $கந்த.06878.2
ேகட்டனன்_வி.மு.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) எந்ைத
ெகழC இயின முன் ேபாய்த் $கந்த.06878.3
தாட்டுைண வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
இதுசாற்றுதல்
உற்றான். $கந்த.06878.4
தந் நிக( அற்ற சயம்புைன வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
$கந்த.06879.1
முன் உறு தாைனகள் ெமாய்த்திட யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ேபாய்
$கந்த.06879.2
ஒன்னலன் ஆவிைய உண்டு இவண் மீ ள்வன் $கந்த.06879.3
என்ைன விடுக்குதி எந்ைதைய என்றான். $கந்த.06879.4
ஆண்டைக_ெப.(ஆண்டைக_ெப.) மூரல் ஒடு அம்ெமாழி ேகளா $கந்த.06880.1
மாண்டிட வந்திடு மாற்றலன் ெவம்ேபா( $கந்த.06880.2
ேவண்டிைன நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) விடுத்தனம் முன் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
$கந்த.06880.3
ஈண்டு உள தாைனெயாடு ஏகுதி என்றான். $கந்த.06880.4

என்றலும் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
எழுந்து ைக கூப்பி $கந்த.06881.1
ெவன்றி ெகாள் சாரத( ெமய்க்கிைள சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கந்த.06881.2
மன்றம்_ெப.(மன்றம்_ெப.) அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மணிக் கைட நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06881.3
ஒன்று தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மாளிைக ஊடு புகுந்தான். $கந்த.06881.4
ேந( முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ஆன நிசாசர( தம் ேமல் $கந்த.06882.1
கூ( முக வாளி குணிப்பில ேகாடி $கந்த.06882.2
ஓ( முகமாய் உலவாது உமிழ் நCரால் $கந்த.06882.3
கா( முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ஆயது ஒ( கா( முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ெகாண்டான்.
$கந்த.06882.4
ேபாது உறழ் அங்குலி புட்டில் ெசறித்தான் $கந்த.06883.1
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) அது ஒன்று ெகாடுங்ைக பிணித்தான் $கந்த.06883.2
ஏதம் இல் சாலிைக யாக்ைகயின் இட்டான் $கந்த.06883.3
ேமதகு தூணி ெவrந் புைட யாத்தான். $கந்த.06883.4
மிக்கு உறு ெதய்வ வியன் பைட முற்றும் $கந்த.06884.1
ெதாக்குறேவ ெகாடு தும்ைப_ெப.(தும்ைப_ெப.) தrத்துச் $கந்த.06884.2
ெசக்கrன் விஞ்சிய ெசய்யது ஒ( ைவயம் $கந்த.06884.3
புக்கனன் வல்ைல புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) கைட வந்தான். $கந்த.06884.4
எண்ம( இலக்க(கள் இச்ெசயல் காணா $கந்த.06885.1
வண்ைம_ெப.(வண்ைம_ெப.) தரும் பைட மாட்சிைம எய்தித் $கந்த.06885.2
திண்ைம உறும் தமது ேத(களில் ஏறி $கந்த.06885.3

அண்மின( வரைன
C
ஆ(ப்ெபாடு சூழ்ந்தா(. $கந்த.06885.4
ேமல் நிகழ் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) அது
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06886.1
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) எழுந்து
ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பிறங்கல் $கந்த.06886.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உய( தாரு வயப்பைட பற்றித் $கந்த.06886.3
தானவ( ேகசr தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) புைட வந்த. $கந்த.06886.4
எறிந்தன பல் இயம் ஈண்டிய தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) $கந்த.06887.1
ெசறிந்தன மாண் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ெசற்றின பூழி $கந்த.06887.2
அறந்தைல நின்றவன் அன்னது ேநாக்கிப் $கந்த.06887.3
பறந்தைல ஒல்ைல பட(ந்திடல் உற்றான். $கந்த.06887.4
ஆரும் வியப்பு_ெப.(வியப்பு_ெப.) உறும் ஆயிர ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.)
$கந்த.06888.1
பாrட( தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) பைடக்கு இைற ஆேனா( $கந்த.06888.2
சாருறு ேகளி(கள் தன்ெனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஒடு_கரு.ேவ.)
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.06888.3
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
அைடந்தனன் ெவஞ்சம( எல்ைல. $கந்த.06888.4
ஆனெதா( காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ஆளr ெவய்ேயான்
$கந்த.06889.1
ேசைனயும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசறிந்தது பூத(
$கந்த.06889.2
தாைனயும் அங்கு எதி( சா(ந்தது கங்ைக $கந்த.06889.3
வானதி ேச( தரும் வாrதிேய ேபால். $கந்த.06889.4

ேகாடு புலம்பின ெகாக்கைர ஆ(த்த $கந்த.06890.1
ேமாடு ெகாள் ேபr முழங்கின பீலிக் $கந்த.06890.2
காடு தழங்கின கண்ைட கலித்த $கந்த.06890.3
ஆடு பதாைககள் ஆ(த்தன அன்ேற. $கந்த.06890.4
ேத( ஒலி சய்தன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.)
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) மாவின் $கந்த.06891.1
தா(_ெப.(தா(_ெப.) ஒலி
சய்தன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.) தந்தியின்
ஈட்டம் $கந்த.06891.2
ேபெராலி ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபருங் கடேலாடும்
$கந்த.06891.3
கா( ஒலி ெசய்திடு காட்சியது என்ன. $கந்த.06891.4
அந்த ேவைலயின் முருகேவள் தாைனேயா( அணுகி $கந்த.06892.1
முந்து ெவஞ்சம( முயன்றன( அது கண்டு முனிந்து $கந்த.06892.2
சுந்தரம் திகழ் சிங்க மா முகன் பைடத் ெதால்ேலா( $கந்த.06892.3
தந்தி ேத( பr அணிெயாடும் ேபா( ெசயச் சா(ந்தா(. $கந்த.06892.4
தண்டம் ஓச்சின( கணிச்சிகள் ஓச்சின( தடக்ைகப் $கந்த.06893.1
பிண்டி பாலங்கள் வசின(
C
ேதாமரம் ெபய்தா( $கந்த.06893.2
ெகாண்டலாம் எனத் தனித் தனி வா( சிைல குனித்துத் $கந்த.06893.3
துண்ட ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைண துரந்தன( தானவத் ெதாைகேயா(.
$கந்த.06893.4
விைரகள் வசிய
C
மல(த்தரு வசிய
C
விண்ேதாய் $கந்த.06894.1

வைரகள் வசிய
C
தண்ெடழு வசிய
C
மழுவின் $கந்த.06894.2
நிைரகள் வசிய
C
ேநமியின் நிரந்த பல் வளனும் $கந்த.06894.3
திைரகள் வசியதாம்
C
எனப் பூத( தம் ேசைன. $கந்த.06894.4
வரங்கள் சிந்தின( வன்ைமகள் சிந்தின( வயத்தாள் $கந்த.06895.1
கரங்கள்_ெப.(கரங்கள்_ெப.) சிந்தின( புயமைல சிந்தின( கலன் ேச( $கந்த.06895.2
உரங்கள் சிந்தின( மணி_ெப.(மணி_ெப.) முடி சிந்தின( உருளும் $கந்த.06895.3
சிரங்கள் சிந்தின( அவுணரும் பூதrல் சிலரும். $கந்த.06895.4
வருதி_வி.மு.(வா_வி.+ருத்_(?)+இ_முன்.ஒரு.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) எனத் தனித்
தனி இகல் ெசயும் மறேவா( $கந்த.06896.1
கருதிேய அடும் களத்தினில் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
காலும் $கந்த.06896.2
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ஓடிேய எங்கணும் பரத்தலில் ெகாடுந்ேத(ப் $கந்த.06896.3
பrதி ஓடிய குடதிைச நிக(த்தது படிேய. $கந்த.06896.4
ெகாைல ெசறிந்திடும் பூதரும் அவுணரும் ெகாடும் ேபா( $கந்த.06897.1
நிைல ெசறிந்திடு களத்து இைட நCடு ெசந்நCrன் $கந்த.06897.2
அைல ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஊன் ெசறிந்தன அடு
கேள வரத்து $கந்த.06897.3
மைல ெசறிந்தன ெசறிந்தன கழுகுடன் மண்ைண. $கந்த.06897.4
ெவற்பு உறழ் தகுவ( ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ெவள்ளமும் கணத்து உளாரும்
$கந்த.06898.1
தற்பெமாடு எதி(ந்து இவ்வாறு சம( புrந்திட்ட எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
$கந்த.06898.2

வற்புடன் அவுணன் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) மள்ள(
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அட(ப்ப மாய்ந்து $கந்த.06898.3
முற்படுகின்ற தூசிப் பூத(கள் முrயல் உற்றா(. $கந்த.06898.4
ெசல் உறழ் பகுவாய் வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
சிைதந்து உழிப் பூத( தம்முள்
$கந்த.06899.1
கல் உறழ் ெமாய்ம்பிற் சிங்கன் கனன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தண்டம் ஏந்திப்
$கந்த.06899.2
பல் உறு தைலகள் சிந்தப் படிமிைச வட்டிப்
C
பானாள் $கந்த.06899.3
அல் உறு மதிேபால் ேநரும் அவுணைர அட(த்துச் ெசன்றான். $கந்த.06899.4
அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேவைல அவுணrல்
ஒருவன் ேநமி $கந்த.06900.1
சங்ெகாடு தrத்ேதான் அன்னான் தசமுகன் என்னும் ேபேரான் $கந்த.06900.2
எங்கு நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ேபாதி நில் என்று எதி( உறச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாைகச் $கந்த.06900.3
ெசங்ைக வா( சிைலையக் ேகாட்டித் திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.)
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒலி ெசய்திட்டான். $கந்த.06900.4
விட்டனன்_வி.மு.(விடு_வி.+ட்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பத(.ஒரு.)
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) என விசிகம் ஆங்கு அைவ $கந்த.06901.1
பட்டிடத் தண்டினால் படியில் வட்டிேய
C
$கந்த.06901.2
அட்டு பூந் தாrனான் அடி ஒன்றால் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) $கந்த.06901.3
இட்டது ஓ( கவசமும் இறுத்து நCக்கேவ. $கந்த.06901.4
கூற்று உறழ் தசமுகன் ெகாடியன்_ெப.(ெகாடியன்_ெப.) ஆவிைய $கந்த.06902.1

மாற்றுவன் இவண் என வலிதின் ஓ( கைத $கந்த.06902.2
ஆற்றலின் விடுத்தலும் அrயின் ேபrனான் $கந்த.06902.3
ஏற்றனன் மா(பு_ெப.(மா(பு_ெப.) தண்டிற்று வழ்ந்தேத.
C
$கந்த.06902.4
வண்டது
C
ேநாக்கிேய வரC வரனும்
C
$கந்த.06903.1
ஈண்டி இவேன ெகால் என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) இனிக் $கந்த.06903.2
காண் தகும் வல்ைலேயல் காத்தி யீது எனா $கந்த.06903.3
ஆண்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கணிச்சிைய அவுணன் ஓச்சினான். $கந்த.06903.4
மாெலாடு கடவுள( மறுகத் தC அழல் $கந்த.06904.1
காெலாடு ேபாந்திடும் கடுவின் ெவம்ைம ேபால் $கந்த.06904.2
ேமல் உறு கணிச்சிைய வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
ெசங்ைகயின் $கந்த.06904.3
பாலுறு தண்டினால் படியில் வட்டினான்.
C
$கந்த.06904.4
நCக்கினன்_வி.மு.(நCக்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) கணிச்சிைய ெநடியது ஓ(
கைத $கந்த.06905.1
ேபாக்கினன் தன்ெனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஒடு_கரு.ேவ.) ேபா(
ெசய்கின்றவன் $கந்த.06905.2
தாக்கு அணங்கு அம( சிைல தன்ைனச் சின்னேம $கந்த.06905.3
ஆக்கினன் அவுண(கள் அலக்கண் எய்தினா(. $கந்த.06905.4
சீலம் இல் தசமுகன் ெசயி(த்துக் காய் கனல் $கந்த.06906.1
ேகாலம் அது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குந்தம்
ஒன்றிைன $கந்த.06906.2

ஆலம் அது என விட அrயின் ேபrனான் $கந்த.06906.3
ேமல் உற வருவைத விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேநாக்கினான். $கந்த.06906.4
பூங்கழல் புைன கழல் பூத நாயகன் $கந்த.06907.1
ஆங்கு அது காைல_ெப.(காைல_ெப.) ஓ( ஆழி மாப்பைட $கந்த.06907.2
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பrதி ேபால் உருட்டினான்
அேரா $கந்த.06907.3
பாங்கு உறு சாரத( பலரும் ேபாற்றேவ. $கந்த.06907.4
விடுத்திடு கின்றது ஓ( ேவைல ஆழி ேபாய்ப் $கந்த.06908.1
படுத்தது தசமுகப் பதகன் தண்டம் ஒன்று $கந்த.06908.2
எடுத்தது வசலும்
C
இைமப்பில் எய்திேய $கந்த.06908.3
அடல் புைன கழலினான் ஆகத்து உற்றேத. $கந்த.06908.4
ஆக ேமல் அைடதலும் அrயின் ேபrனான் $கந்த.06909.1
மாக ேமல் ெசம் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) மாr_ெப.(மாr.) கான்றிடு $கந்த.06909.3
ேமகேம யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) என விளங்கினான் அேரா. $கந்த.06909.4
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இழி_வி.(இழி_வி.)
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) நC( பருப் பதத்து இைடப் $கந்த.06910.1
பிrந்திடு நதி எனப் ெபருக ஓடிேய $கந்த.06910.2
அரும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) தசமுகன் ஆகத்து ஓ( ைகயால் $கந்த.06910.3
விைரந்தனன் புைடத்தலும் வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
ெபான்றினான். $கந்த.06910.4
ஐந்திரு தைல_ெப.(தைல_ெப.) உைட அவுணன் மாய்தலும் $கந்த.06911.1

தந்திர அவுண( தம் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) யாைவயும் $கந்த.06911.2
கந்தடு ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) உைடக் கணங்கள் ேமல் ெசலா $கந்த.06911.3
முந்துறு ேப( அம( முயல்வது ஆயினா(. $கந்த.06911.4
அவ்வழி இலக்கrல் அநகன் என்பவன் $கந்த.06912.1
ைம வழி சிந்ைதயன் மடித்த வாயினன் $கந்த.06912.2
ைக வழி வில்லினன் கடியன் ேசைனைய $கந்த.06912.3
எவ்வழி ேபாதி( என்று எதி(ந்து தாக்கினான். $கந்த.06912.4
ெவலற்கு அரும் வில் உமிழ் ெவங்கண் வாளியால் $கந்த.06913.1
அைலக்குந( ஆகிேய அடல் ெசய் மள்ள( தம் $கந்த.06913.2
தைலக் குைவ சிந்திேய தைரயில் வட்டிேய
C
$கந்த.06913.3
கலக்கினன் திைரக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கைடந்த மால் என. $கந்த.06913.4
ஆடியல் தாைனயான் அநகன் என்பவன் $கந்த.06914.1
சாடினன் திrதலுந் தகுவ( யாவரும் $கந்த.06914.2
ஓடின( அன்னைத உருத்து ேநாக்கினான் $கந்த.06914.3
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) உறு துன்முகன் என்னும் ேபrனான். $கந்த.06914.4
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) முன் ஓடிய அவுணைர
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நC( தளேரல் $கந்த.06915.1
மின் மினிக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) கதிrைன ெவல்லுேமா ெவகுளின் $கந்த.06915.2
என் முன் நிற்பேரா பூத(கள் ெசருத் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) இழந்தா(
$கந்த.06915.3
நின்மின் நின்மின் என்று உைரக்கவும் இைறயும் நின்றிலரால். $கந்த.06915.4

தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) பட்டன ேநாக்கினன் துன்முகன் தழல் ேமல் $கந்த.06916.1
ஆெனய் பட்ெடன முனிந்தனன் பூத(கள் அந்ேதா $கந்த.06916.2
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) பட்டது என்று அலமரக் குனித்தனன் சிைலையச்
$கந்த.06916.3
ேசாைன பட்டனவாம் என வடிக்கைண ெசாrந்தான். $கந்த.06916.4
ெசாrந்த_ெப.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) பூதரும் ேப( அம( ெதாடங்கி
$கந்த.06917.1
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவற்ெபாடு தருக்களும்
பைடகளும் விடுப்ப $கந்த.06917.2
எrந்து_வி.எச்.(எr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) ேபாயின சிற்சில இற்றவும்
சிலவால் $கந்த.06917.3
ெநrந்து ேபாயின சிற்சில எதி( எதி( ெநருக்க. $கந்த.06917.4
ஈறு ெசய்தில கைண மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) இவெராடும்
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $கந்த.06918.1
மாறு ெகாள்வதும் தனிைமயில் அrெதன வலிேயான் $கந்த.06918.2
ஊறு ேச(தரு மாையயால் ஒவ்ேவா( பூத(க்கும் $கந்த.06918.3
நூறு நூறு உருக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாக்கு
உற்றனன் ெநாடிப்பில். $கந்த.06918.4
ஆய காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) துன்முகன் வடிவமும் அடரும்
$கந்த.06919.1
தC எனக் கிள( சாரதெராடு ெசருச்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06919.2
ஏய ெகாற்றமும் ேநாக்கினன் விம்மினன் ெவகுண்டான் $கந்த.06919.3

மாைய ெகால் என உன்னினன் வாைக அம் கதிேரான். $கந்த.06919.4
மாற்று கின்றது எப்_சுட்.(எ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பைடக்கலேமா என மதியாத்
$கந்த.06920.1
ேதற்று கின்றது ஓ( ேபாதகப் ெபரும் பைட ெசலுத்தக் $கந்த.06920.2
காற்றின் முன்னுறு பூைளயின் உரு எலாம் கரப்பக் $கந்த.06920.3
கூற்றம் அன்னது ஓ( துன்முகன் ஒருவனாய்க் ெகாதித்தான். $கந்த.06920.4
ெகாதித்த துன் முகன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெபருஞ் சிைலயிைனக் ேகாட்டி
$கந்த.06921.1
நுதித் தனிக் கைண ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெதாைட
நூக்க $கந்த.06921.2
மதித்து வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெபருஞ் சிைலயிைன வாங்கிக் $கந்த.06921.3
கதித்த ேநான் கைண ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) சிதறினன் கடிதில். $கந்த.06921.4
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) சரத்தால் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) விட்ட ேகால்
அறுத்துத் $கந்த.06922.1
தCயவன் தனிச் சிைலைய ஏழ் வாளியால் சிந்தி $கந்த.06922.2
ேமய சாலிைக தன்ைன ஓ( பகழியால் வட்டிக்
C
$கந்த.06922.3
காயம் எங்கணும் அழுத்தினன் அளைவ தC( கைணகள். $கந்த.06922.4
அழுந்திடு வடிக்கைண யாகம் ேபாழ்தலும் $கந்த.06923.1
எழுந்திடு குருதிநC( இைரத்துச் ெசன்றிடக் $கந்த.06923.2
ெகாழுந்தழல் புைரவது ஓ( ெகாடிய துன்முகன் $கந்த.06923.3
விழுந்தனன் மயங்கினன் விளிந்து உளான் என. $கந்த.06923.4

ஊறிய குருதியன் உறுகண் எய்துவான் $கந்த.06924.1
ேதறினன் ஒல்ைலயில் ெசருவில் ேந(து ேமல் $கந்த.06924.2
ஈறு இனி வந்திடும் இrந்திட்டு உய்வேத $கந்த.06924.3
ஆறு என உன்னினன் அமருக்கு அஞ்சுவான். $கந்த.06924.4
சிந்ைதயின் வழிபடல் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மாையயின் $கந்த.06925.1
மந்திரம் ஒன்றிைன மரபின் உன்னுறா $கந்த.06925.2
எந்திரத் ேதrனும் எழுந்து துன்முகன் $கந்த.06925.3
அந்தரத்து ஆற்றினால் அருவில் ேபாயினான். $கந்த.06925.4
ஆயின காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அடல்
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பூதrல் $கந்த.06926.1
தCயிைன முருக்கு உறும் சீற்றத்ேதா( சில( $கந்த.06926.2
மாையயின் வலியினன் வஞ்சன் வல்ைலயில் $கந்த.06926.3
ேபாயினன் பற்றுதும் ேபாதுவ(C என்றா(. $கந்த.06926.4
ஆங்கு அது ேகட்டிடும் ஆடல் ெவய்யவன் $கந்த.06927.1
ஈங்கு இது தவிருதி( இகலுக்கு அஞ்சிேய $கந்த.06927.2
நCங்கினன் ஒருவைன ெநருக்கி ஆருயி( $கந்த.06927.3
வாங்குதல் புகழேதா வலியின் பாலேதா. $கந்த.06927.4
ஓடின( தம்ைமயும் உற்றுத் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) மல( $கந்த.06928.1
சூடின( தம்ைமயும் ெதாழுத ைகயராய் $கந்த.06928.2
வாடின( தம்ைமயும் வலி இேலாைரயும் $கந்த.06928.3

சாடின( அல்லேரா நைவக் கண் தங்குவா(. $கந்த.06928.4
வரைர
C
அல்லைர ெவகுளl( எனப் $கந்த.06929.1
ேப( அடல் ெவய்யவன் ேபச_குைற.எச்.(ேபசு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அன்னது
$கந்த.06929.2
காrயேம எனக் கருத்தில் உன்னிேய $கந்த.06929.3
சாரத( ெதாட(ந்திடும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) நCங்கினா(. $கந்த.06929.4
அந்ேந( காணா ஆளr மாமுக அடல் ெவய்ேயான் $கந்த.06930.1
இன்ேன நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) தம் தாைனகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
இrவாகும் $கந்த.06930.2
பின்ேன நிற்றல் ஆவது என் என்னாப் ெபய(குற்ேற $கந்த.06930.3
முன்ேன ெசன்றான் பூதைர
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முனிகின்றான்.
$கந்த.06930.4
நந்தா ஆற்றல் சிங்க முகத்ேதான் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) நம்முன்
$கந்த.06931.1
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.)
யாேம_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.+ஏ_சாr.) மாற்றுதும் அன்னான் வலி என்னாக்
$கந்த.06931.2
ெகாந்தா( தாருச் சூழலும் ெவற்பும்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகி $கந்த.06931.3
முந்தா நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூத(கள் ெவம்ேபா(
முயல் கின்றா(. $கந்த.06931.4
மட்டா( ெதாங்கற் சிங்க முகன் ேமல் மதி ேதாய்வான் $கந்த.06932.1

எட்டா நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவற்பு உள யாவும்
எறிகின்றா( $கந்த.06932.2
விட்டா( தாருச் சூழல் கணிச்சி வசுற்றா(
C
$கந்த.06932.3
ெதாட்டா( சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) எழு நாஞ்சில்
ெசாrகின்றா(. $கந்த.06932.4
ெசாrயும் காைலத் தC எழ ேநாக்கிச் சுட( ேவேலான் $கந்த.06933.1
எrயும் காலும் கால உயி(ப்ப எதி( ெசல்லாக் $கந்த.06933.2
கrயும் தCயும் பூழியது ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ககனத்ேத $கந்த.06933.3
திrயும் மீ ளும்_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அப்பைட
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஈதால். $கந்த.06933.4
அன்ேனா அன்ேனா நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) பைட எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
அடல் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
$கந்த.06934.1
முன்ேனா ெசல்லா_எதி(.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) தCய
உயி(ப்பின் முடிவாம் ஆல் $கந்த.06934.2
பின்ேன ெசய்வது ஒன்று இைல யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ேப( அம( ெசய்வது
$கந்த.06934.3
என்ேனா என்ேனா யாrனும் ேமலான் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) என்றா(.
$கந்த.06934.4
என்றா( பூத( சீற்றம் விைளத்தா( யாரும் ேபாய்க் $கந்த.06935.1
குன்றாய் அங்கண் உற்றன யாவும் குழுவுற்ற $கந்த.06935.2
வன் தாருக்கள் ஆனவும் மாண் ைகக் ெகாடு ெதாட்டுக் $கந்த.06935.3

ெசன்றா( ஆ(த்தா( சீய முகன் ேமல்
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உய்த்தா(. $கந்த.06935.4
ைகக் ெகாடு சாரத கணங்கள் ஆ(த்து உடன் $கந்த.06936.1
உய்க்குறு வைரெயலாம் ஒருங்கு ெசன்றிடாத் $கந்த.06936.2
திக்கு உள வைரப்பு_ெப.(வைரப்பு_ெப.) எலாம்
ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.)
$கந்த.06936.3
ெமய்க்கதி( வழங்கு உறும் விசும்பு தூ(த்தேவ. $கந்த.06936.4
கல்லகத் ெதாகுதிகள் ககனம் தூ(த்துழி $கந்த.06937.1
எல்லுைடச் ெசங்கதி( இரவி மாய்ந்திட $கந்த.06937.2
ஒல் எனத் திமிரம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறலும்
ேநாக்கிேய $கந்த.06937.3
அல் எனத் குடம்ைபயுள் அைடவ புள்_ெப.(புள்_ெப.) எலாம். $கந்த.06937.4
ெவற்பின் நிைரத்தலும் மைறய_குைற.எச்.(மைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெவய்யவன் $கந்த.06938.1
எற்படு முன்னேர இரவி ஓடினான் $கந்த.06938.2
அற்புதம் அற்புதம் அைடந்தது அம்புயன் $கந்த.06938.3
கற்பம் என்று அறிஞரும் கலக்கம் எய்தினா(. $கந்த.06938.4
ேபாற்றலன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மிைசப் பூத( தூண்டிய $கந்த.06939.1
மாற்றரும் பதைலகள் மலிந்து_வி.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) பட( $கந்த.06939.2

ஆற்றிைன அைடத்தலும் அஞ்சி
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.பன்.)
$கந்த.06939.3
காற்றினும் விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசல் கதிrன்
பண்ணவன். $கந்த.06939.4
இன்று காண் அவுணரால் இட( உழந்தனம் $கந்த.06940.1
அன்றியும் பூத( ஈண்டு அடுக்கல் வசினா(
C
$கந்த.06940.2
நின்றிடின் வருந்துதும் நிகழ்ச்சி ேத( எலாம் $கந்த.06940.3
ெசன்றிடல் துணிவு எனத் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ஓடினா(. $கந்த.06940.4
ெசருவலி வர(கள்
C
ெசலுத்தச் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) பட( $கந்த.06941.1
பருவைர இைட இைட பயின்று
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06941.2
கரு முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) உண்ட நC( கான்று தம்
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) $கந்த.06941.3
உரும் இடி எங்கணும் உகுத்து வழ்ந்தேவ.
C
$கந்த.06941.4
ெவதி( படு சிலம்பினும் வழுக்கி வழ்ந்திடும்
C
$கந்த.06942.1
அதி( குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) அr இனம் அண்டச் ெசற்றின $கந்த.06942.2
எதி( உறு தகுவைன இனம் என்று உன்னிேய $கந்த.06942.3
முதி( தரு காதலான் முன் உற்றால் என. $கந்த.06942.4
ைமம் மைல இைட விராய் வதிந்த_ெப.எச்.(வதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேமாட்டுைடக் $கந்த.06943.1
ைகம் மைல அரற்றிேய கவிழ்வ காசிபன் $கந்த.06943.2
ெசம் மைல அrெயன ேநாக்கித் ேதம்பிேய $கந்த.06943.3

விம்மைல எய்திேய வழ்வது
C
என்னேவ. $கந்த.06943.4
ெபாற்ைறயின் மரங்களில் ெபாதிந்த ேகசரம் $கந்த.06944.1
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) ெகாள் அrமுகன் ெதாைடயின் ேமவின $கந்த.06944.2
விட்டவ( தம்ைம விட்டு ஏதிலா( தைமப் $கந்த.06944.3
பற்ெறாடு கலந்திடு பரத்ைத_ெப.(பரத்ைத_ெப.) மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) ேபால்.
$கந்த.06944.4
எறிந்திடு வைரகள் தம் தம்மில் எற்றிடச் $கந்த.06945.1
ெசறிந்திடு தCங்கனல் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திக்கு
எலாம் $கந்த.06945.2
ெபாறிந்தன புைகந்தன ெபாrதல் உற்றன $கந்த.06945.3
மறிந்தன உலந்தன மன் உயி(த் ெதாைக. $கந்த.06945.4
ஆயின பல்லியல் அைடயப் பூத(கள் $கந்த.06946.1
ஏயின குன்றமும் தருவும் ஏகிேய $கந்த.06946.2
சீய மா முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) உைடச் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.)
ேச(ந்தனன்_வி.மு.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
$கந்த.06946.3
தூயவன் கயிைலையச் சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) ேபால். $கந்த.06946.4
ெசடித்தைல எயினrல் திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) $கந்த.06947.1
முடித்தைல யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) மிைசப் பட்ட ெமாய்வைர
$கந்த.06947.2
ெபாடித்தில இற்றில பூழி யாய்த்தில $கந்த.06947.3

படித்தலம் வழ்ந்தன
C
ெநாய்ய பான்ைமயால். $கந்த.06947.4
துன்னல் பட்ட குன்று எைவயும் சூ( துைண ஆேனான் $கந்த.06948.1
மின்னல் பட்ட ெமய் இைடப் பட்ேட ெவற்பின் கண் $கந்த.06948.2
பன்னல் பட்டதாம் என வழ்கின்றது
C
பாரா $கந்த.06948.3
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) பட்டா( பூத(கள் வாேனா( ஏங்கு உற்றா(.
$கந்த.06948.4
சீலம் புக்க பாrட( ெவம்ேபா( ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
காணூஉக் $கந்த.06949.1
ேகாலம் புக்க ேதrைட நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.)
குப்புற்று $கந்த.06949.2
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) புக்கான் பூத(கள் தம்ைம நலிதற்கு ஓ( $கந்த.06949.3
ஆலம் புக்கால் என்ன நடந்தான்_வி.மு.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) அடல்
ெசய்வான். $கந்த.06949.4
பா(ேமல் எற்றும் சிற்சில( தம்ைமப் பைக விண்ேணா(_ெப.(விண்ேணா(_ெப.)
$கந்த.06950.1
ஊ( ேமல் எற்றும் சிற்சில( தம்ைம உய( பானுத் $கந்த.06950.2
ேத( ேமல் எற்றும் சிற்சில( தம்ைமத் திைர ேச( முந் $கந்த.06950.3
நC( ேமல் எற்றும் சிற்சில( தம்ைம ெநடிது ஓச்சும். $கந்த.06950.4
பற்றா நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சிலவைர மூரல் பகுவாயில் $கந்த.06951.1
குற்றா நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சிலவைர வாrக் குழுேவாடும் $கந்த.06951.2

சுற்றா நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சிலவைர அண்டச் சுவrன் கண் $கந்த.06951.3
எற்றா நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சிலவைர அள்ளி எறிகிற்கும். $கந்த.06951.4
புண்டrகன் கண் சிலவைர வசும்_ெப.எச்.(வ
C
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
C
ெபாரு ெசங்ைகத் $கந்த.06952.1
தண்டரதன் கண் சிலவைர வசுஞ்
C
சதேவள்வி $கந்த.06952.2
அண்டமதன் கண் சிலவைர வசும்_ெப.எச்.(வ
C
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
C
அகிலம் சூழ் $கந்த.06952.3
எண் திைசயின் கண் சிலவைர
வசும்_ெப.எச்.(வ
C
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
C
இகல் ேபசும். $கந்த.06952.4
மால் எr ைவப்பில் பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) தைம
வசும்_ெப.எச்.(வ
C
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
C
வானத்தில்_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) $கந்த.06953.1
கால் எr ைவப்பில் பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) தைம
வசும்_ெப.எச்.(வ
C
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
C
கைர
தC(ந்த_ெப.எச்.(தC(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.06953.2
ேவைலகள் முற்றும் பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) தைம
வசும்_ெப.எச்.(வ
C
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
C
வியன்
மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) $கந்த.06953.3
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) அைனத்தும் பல(தைம
வசும்_ெப.எச்.(வ
C
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
C
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) தூ(க்கும். $கந்த.06953.4
சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாமுகன்
வசும்_ெப.எச்.(வ
C
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
C
ெசறிவாேல $கந்த.06954.1

துங்கம் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பா( முதல்
விண்ணின் துைணயும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $கந்த.06954.2
எங்கும் பூதம் ஆயின அம்மா இது ெகாண்ேடா $கந்த.06954.3
அங்கங்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) பூதமது என்றா( அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
உள்ளா(. $கந்த.06954.4
மிதித்துக் ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிற்சில(
தம்ைம மிைச உந்திப் $கந்த.06955.1
பதத்தில் ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிற்சில(
தம்ைம படிவத்ைதச் $கந்த.06955.2
சிைதத்துக் ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சிற்சில( தம்ைமச் ெசல் என்ன $கந்த.06955.3
உைதத்துக் ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சிற்சில( தம்ைம உலவுற்ேற. $கந்த.06955.4
விள்ளா நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சிற்சில( ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) ேமலால் $கந்த.06956.1
தள்ளா நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சிற்சில( ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) தாம் உற்றக் $கந்த.06956.2
கிள்ளா நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சிற்சில( ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) கிைளேயாடு $கந்த.06956.3
மள்ளா நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சிற்சில( ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) அடுகிற்கும். $கந்த.06956.4
தாக்கில் ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சில( தம்ைமத் தடிகின்ற $கந்த.06957.1

ஊக்கில் ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சில( தம்ைம உரும்
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.06957.2
வாக்கில் ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சில( தம்ைம மருள் உற்ற $கந்த.06957.3
ேநாக்கில் ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சில( தம்ைம ெநாடி தன்னில். $கந்த.06957.4
வாரா நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பாrட( ஆசிைய வாrப் பின் $கந்த.06958.1
ேசரா நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வாய் ெதாறும் ஈண்டச் ேச(த்திட்ேட $கந்த.06958.2
ஆரா நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆ(ந்த பின் ஆக அகல் ேமாட்ைடத் $கந்த.06958.3
தூரா நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தூ(த்த பின் ஆடல் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ெசய்யும். $கந்த.06958.4
எழுவில் ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சில( தம்ைம எrகூ( வாய் $கந்த.06959.1
மழுவில் ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சில( தம்ைம வய நாஞ்சில் $கந்த.06959.2
ெகாழுவில் ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சில( தம்ைமக் கூ( சூலக் $கந்த.06959.3
கழுவில் ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சில( தம்ைமக் கடிது ஓடி. $கந்த.06959.4
கரத்தில் ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிலவைர
ேநான் கா(முகம் உய்க்கும் $கந்த.06960.1

சரத்தில் ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிலவைர
அம் ெபான் தண்டத்தின் $கந்த.06960.2
உரத்தில் ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிலவைர
அங்கண் ஒசிக்கின்ற $கந்த.06960.3
மரத்தில் ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிலவைர
மண்_ெப.(மண்_ெப.) மீ தினில் வட்டும்.
C
$கந்த.06960.4
ேத( ேமல் ஆேனா விண்_ெப.(விண்_ெப.) உலகு ஆேனா திைசயாேனா
$கந்த.06961.1
பா( ேமல் ஆேனா வா( கடலாேனா பதுமத்ேதான் $கந்த.06961.2
ஊ(ேமல் ஆேனா ேமருவின் ஆேனா உய( பூத( $கந்த.06961.3
ேபா( ேமல் ஆேனா தCயவன் என்றா( புலேவா(கள். $கந்த.06961.4
அற்றா( தாள்கள் ைககள் இழந்தா( அடு திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கந்த.06962.1
இற்றா( ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) சிந்தின( துண்டம் இல( ஆனா( $கந்த.06962.2
ெபற்றா( மா(பம் விண்டன( வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
புரள் கின்றா( $கந்த.06962.3
ெசற்றா( தம்ைம அட்டிடு பூதத்திறல் வர(.
C $கந்த.06962.4
ெசாrயா நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசாrய( ஆற்றத்
துய( ேமலா( $கந்த.06963.1
மrயா நின்றா( எண்ணிலரால் மற்றவ( தம்முள் $கந்த.06963.2
பிrயா நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசன்னிய(
பல்ேலா(_ெப.(பல்ேலா(_ெப.) ெபய(வு_ெதா.ெப.(ெபய(_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.)
எய்தித் $கந்த.06963.3

திrயா நின்றா( ஆடு உறுகின்ற ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
கண்டா(. $கந்த.06963.4
கருவந்து எய்தும் ஆருயி( முற்றும் கவிழ்கின்ற $கந்த.06964.1
பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) தன்னில் தCயவன்
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) படிேய ேபால்
$கந்த.06964.2
ெசருவந்து உற்ற சீய முகத்துத் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ேமேலான் $கந்த.06964.3
ஒருவன் தாேன நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடுகின்றான்
உலவாதான். $கந்த.06964.4
அந்நCராகிப் பூதைர ெவய்ேயான் அடுகாைலச் $கந்த.06965.1
ெசந்நC( நCத்தம் ஆயிைட ேதாறும்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈண்டித் $கந்த.06965.2
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நC( ேவைல புக்குவ( நCக்கித் துவராக்கி $கந்த.06965.3
முந்நC( என்னும் ெதான்ைமைய ேவறாய் முடிவித்த. $கந்த.06965.4
ஆடா நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) இத்திறம்
ெவய்ேயான் அளவு இல்லா( $கந்த.06966.1
வடா
C
நின்றா( கண்டன( ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பூத(க்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.06966.2
ேகடா நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) இங்கு
இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) என்னாக் கிைளேயாடும் $கந்த.06966.3
ஓடா நின்றா( வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உைலவு
உற்றா(. $கந்த.06966.4
துன்னா நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதான்
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ெவற்பின் ெதாைக வசி
C $கந்த.06967.1

முன்னாகு உற்ற பூத(கள் யாரும் முடிவாகக் $கந்த.06967.2
ஒன்னா( சிங்க மா முகன் அட்ேட குலவு உற்று $கந்த.06967.3
மின்னா( ெசம் ெபான் ேமரு எனும் ேத( மிைச புக்கான். $கந்த.06967.4
அவ்ேவைல அன்னான் அம( ெசய் விைளயாடல் பாரா $கந்த.06968.1
ைம ேவைல ேபால்வான் அழல் கண்ணன் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) கனன்று
$கந்த.06968.2
ெசவ்ேவ எதி( புக்கு அrமா முகன் சீறி ெவய்ேயாய் $கந்த.06968.3
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ேவைல உன்ைன முடிப்பன் இகல்
முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்றான். $கந்த.06968.4
என்று அங்கு உைர ெசய்திடு பூதைன ஏந்தல்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06969.1
ஒன்றும் சிறிது உன்னைல அச்சமும் முற்று இலாதாய் $கந்த.06969.2
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இங்கு இது கூறிைன என்னின்
நினக்கு ேநரா(_ெப.(ேநரா(_ெப.) $கந்த.06969.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) உன் வலி என்று நைகத்தனன் நாக( அஞ்ச. $கந்த.06969.4
அன்னான் நைக ெசய்தது காண்டலும் ஆழி நாப்பட் $கந்த.06970.1
ெகான்னா( தழல் என்ன ெவகுண்டனன் கூளி ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
$கந்த.06970.2
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ஆடைல நCக்குவன் காணுதி நCயும் என்று ஓ(
$கந்த.06970.3
மின்னா( கழு முட்பைட ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) மீ து விட்டான்.
$கந்த.06970.4

கூற்று ஆனவன் ஏவ வரும் பைடக் ெகாள்ைக
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06971.1
மாற்று ஆனவன் ஓ( பைடயும் வழங்காது
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.06971.2
ேதாற்றான் என வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ஆ(த்தன( சூல மா(பின் $கந்த.06971.3
ஏற்றான் வைர ேமல் படு கண்டகத்து இற்றது அன்ேற. $கந்த.06971.4
உறுகின்ற சூலப் பைட ஊற்றமும் ஓங்கல் மா(பத்து $கந்த.06972.1
இறுகின்றதும் அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) நின்றதும் யாவும் ேநாக்கிப்
$கந்த.06972.2
ெபறுகின்றவrல் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) ெபற்றது ேபறது என்னா
$கந்த.06972.3
மறுகின்ற ெநஞ்சன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தண்டிைன வல்ைல உய்த்தான்.
$கந்த.06972.4
உய்த்தலும் அைனய தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) உரும் உற்றால் என $கந்த.06973.1
அத்தைல அrமுகத்து அவுணன் சாரதி $கந்த.06973.2
ெமய்த்தைல ேகாடலும் ெவகுண்டு ேநாக்கிேய $கந்த.06973.3
ைகத்தலம் இருந்தேதா( கைதைய ஏவினான். $கந்த.06973.4
மாவலி ேச( தரு மடங்கல் மா முகன் $கந்த.06974.1
ஏவிய ெவங்கைத இைமப்பிற் பூத(கள் $கந்த.06974.2
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) அகல ேமல்
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாக்கிற்றால் $கந்த.06974.3
ஓ என அைனயனும் உளம் வருந்தேவ. $கந்த.06974.4
ெசயி( அறத் திருத்திய ெசம்ெபான் குன்றின்ேமல் $கந்த.06975.1

வயிர ெமய்ப் பைட அது வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆற்றாதலும் $கந்த.06975.2
அயி( உறப் புைன கலன் ஆகம் கீ ண்டிட $கந்த.06975.3
உயிrனுக்கு அவ்வழி உைலவு மிக்கேத. $கந்த.06975.4
தாக்கிய_ெப.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவைலயில் தழலின்
நாட்டத்தான் $கந்த.06976.1
மூக்கினின் மா(பினின் முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) வாயினில் $கந்த.06976.2
ேதக்கிய குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) நC( சிந்து கின்றது $கந்த.06976.3
ேமக்கு உய( கனல் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) விrத்த தாைர ேபால். $கந்த.06976.4
மறந்தனன்_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) எனினும் வன்
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) $கந்த.06977.1
துறந்திலன் ெவவ்வழல் ெசாrயும் கண்ணினான் $கந்த.06977.2
சிறந்திடும் ஊசலில் திrந்த தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உயி( $கந்த.06977.3
இறந்திலன் அவற்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கூற்றம் இன்ைமயால். $கந்த.06977.4
ஆரழன் முகத்தவன் அய(வு உற்று அவ்வழிச் $கந்த.06978.1
ேசா(ெவாடு நிற்றலும் சூரன் பின் வரும் $கந்த.06978.2
வரம்_ெப.(வ
C
ரம்_ெப.)
C
அது உைடயவன் ேவறு ஒ( பாகைனத் $கந்த.06978.3
ேத( இைட நிறுவினன் ேசறல் ேமயினான். $கந்த.06978.4
மூண்டு அம( இயற்றச் சீய முகத்தவன் வரலும் ேநாக்கித் $கந்த.06979.1
தூண்டிய ெவகுளி ேமேலான் சுமாலி என்று உைரக்கும் ெதால்ேலான் $கந்த.06979.2
நCண்டிடு ேமரு என்ன நிவந்தது ஓ( அடுக்கல் தன்ைனக் $கந்த.06979.3

ஈண்டு அr முகன் ேமல் ெசல்லக் கிள(ந்தனன் வசி
C ஆ(த்தான். $கந்த.06979.4
மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) விடுத்த குன்ைற வாளr
முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
$கந்த.06980.1
பற்றினன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ைகயால்
பந்து_ெப.(பந்து_ெப.) என மீ ட்டும் உந்தப் $கந்த.06980.2
ெபாற்றட மா(பில்_ெப.(மா(பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) தாக்கப் புலம்பிேய சுமாலி
என்பான் $கந்த.06980.3
ெசற்றமும் தானும் ஆகச் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அற்று
நிலத்தன் ஆனான். $கந்த.06980.4
நிலந்தனில் சுமாலி வழ_குைற.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
C
ெநஞ்சினம் திருகி
அங்ைகத் $கந்த.06981.1
தலந் தனில் கைத ஒன்று ஏந்தித் தண்டி ேபாய் அவுணன் ேதrல் $கந்த.06981.2
கலந்தவன் உரத்தில் ெசல்லப் புைடத்தலும் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) தன்னில்
$கந்த.06981.3
புலந்தவன் தனக்குக் காட்டும் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) எனப் ெபாடித்தது
அன்ேற. $கந்த.06981.4
ெபாடித்தலும் வயிரத் தண்டம் பூதrன் முதல்வன் ெபாங்கிக் $கந்த.06982.1
ெகாடித் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேத( ேமல்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாளr முகத்தன்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ேமல் $கந்த.06982.2
இடித்து எனக் ைகயால் எற்ற எr எழ நைகத்துத் தன்ேனா( $கந்த.06982.3
அடித்தலம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தள்ளி
அமர(கள் ெவருவ ஆ(த்தான். $கந்த.06982.4

தாளினால் உந்தி விட்ட தண்டி ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) எழுந்து
ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) $கந்த.06983.1
மீ ளுவான் அடுவன் என்னும் ெவகுளியான் உயி(ப்பு வங்கி
C
$கந்த.06983.2
யாளி ேச( வதனத்து அண்ணல் ஆடக வயிரக் குன்றத் $கந்த.06983.3
ேதாளின் ேமல் குப்புற்ேற தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அடிெகாடு துைகக்கல்
உற்றான். $கந்த.06983.4
ஆடிய தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ஆயிரத்து இரட்டி
ேதாளும் $கந்த.06984.1
ஓடினன் துைகத்துத் தாளும் ஓய்ந்தனன் அவற்ைற
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06984.2
நாடினன் திrயா நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) நாக நCள்
குடுமிக் குன்றில் $கந்த.06984.3
ேகாடு உய( ெபாதும்ப( தன்னில் பாய்ந்திடும் குரங்கு ேபால்வான். $கந்த.06984.4
குரங்குைளக் குடுமிச் சூட்டுக் ேகாளr முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ெவய்ேயான் $கந்த.06985.1
கரங்களில் பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அங்கண்
கலந்திடு பைடயில் பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.06985.2
சிரங்களில் பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மீ ளச்
ெசவிெதாறும் பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பூந்தண்
$கந்த.06985.3
மரங்களில் பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மணிச் சிைற வண்டும்
ேபான்றான். $கந்த.06985.4
ெசறிந்திடு கரமும் ேதாளும் ெசன்னியும் பூதன் ெசல்வது $கந்த.06986.1

அறிந்திலன் சிறியன் ேபாலும் அrமுகத்து அவுணன் நம்ேமல் $கந்த.06986.2
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலவுற்றுச் சூழும் ஈெகால்
என்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ைகயால் $கந்த.06986.3
ெசாறிந்தனன் சிறிது பின்ன(த் தண்டிையத் துைடத்து விட்டான். $கந்த.06986.4
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனிக் கரத்தால் தCேயான் உருட்டினன் துைடப்பத் தண்டி
$கந்த.06987.1
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆற்றல் ேபாகிப் பின்றினன்
ெபய(ந்து_வி.எச்.(ெபய(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபானான் $கந்த.06987.2
ெதr தரு பூத( அஞ்சிச் சிந்தின( ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஒன்று இல்லா( $கந்த.06987.3
அrது ெசய்தவேம அல்லால் ஆற்றல் ெபற்றிடுவது உண்ேடா. $கந்த.06987.4
பூத(கள் இrவு ேநாக்கிப் ெபாருதிறல் இலக்கத்து எட்டு $கந்த.06988.1
ேமதகு வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
யாரும் ெவய்யேத( கடவிச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06988.2
தCது_ெப.(தCது_ெப.) அறு சிைலகள் வாங்கிச் சீயமா முகவற் சுற்றித் $கந்த.06988.3
தாது_ெப.(தாது_ெப.) அவிழ் மல(
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்னச் சரமைழ ெபாழிதல்
உற்றா(. $கந்த.06988.4
ெபாழிந்திடு பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) புகுந்திடு சுவடு
இன்றாகி $கந்த.06989.1
அழிந்ததும் இன்றி முன்ேபால் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) புைட
வழ_குைற.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
C
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.06989.2

ஒழிந்தது எம் ஆற்றல் என்னா உட்கின( ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ேதrன் $கந்த.06989.3
இழிந்தனன் அவுண( ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) இடிபடத் ெதழித்துச்
ெசன்றான். $கந்த.06989.4
எடுத்தனன் சிலவ( ேதைர
எறிந்தனன்_வி.மு.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
ஒன்ெறாடு ஒன்றின் $கந்த.06990.1
அடுத்தனன் சிலவ( ேதைர அள்ளினன் அங்ைக தன்னால் $கந்த.06990.2
ஒடித்தனன் சிலவ( ேதைர உைதத்தனன் சிலவ( ேதைரப் $கந்த.06990.3
ெபாடித்தனன் சிலவ( ேதைரப் புைதத்தனன் சிலவ( ேதைர. $கந்த.06990.4
இத்திற மடங்கல் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
அடுதலும் இலக்கத்து எண்ம(
$கந்த.06991.1
தத்தமது உயிேர தாங்கித் தனுெவாடு பைடகள் மானம் $கந்த.06991.2
ெமய்த்திறல் சிந்திச் சாய்ந்தா( ேமலவன் ேத( ேமல் புக்கான் $கந்த.06991.3
அத்தைல நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரவாகு
C
மற்று
அதைனக் கண்டான். $கந்த.06991.4
ஆளr அைனய வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
அது கண்டு பூத( தம்முள் $கந்த.06992.1
ேகாளr முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ெவய்ேயான் ெகான்றது ஓ( பாதி
உண்டால் $கந்த.06992.2
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) உைட வில்லினாரும் சம(
இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) அழிந்தா( இந்த $கந்த.06992.3
நாளினின் முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேபாலும்
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ெபரும் பைடயும் என்றான். $கந்த.06992.4

அடல் ெபறு புயத்து வள்ளல் ஆடக வைர ேபால் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.)
$கந்த.06993.1
ெகாடு மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ஆனது ஒன்ைறக் ேகாட்டினன் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
ேமல் ெகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_படெரா.ஒரு.)
$கந்த.06993.2
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) உறு தறுகண் ேகது
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
பாங்க( புக்கு $கந்த.06993.3
நடு எலாம் கவரத் ேதான்று நாகு_ெப.(நாகு_ெப.) இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) கதிேர
ேபால. $கந்த.06993.4
வாங்கிய சிைலயில் பூட்டி வடிக்கைண அநந்த ேகாடி $கந்த.06994.1
தூங்கலின் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) கான்று என்ன உலப்பு உறான்
ெசாrந்து_வி.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிற்ப $கந்த.06994.2
ஆங்கு எதி( அட(த்துப் ேபா( ெசய் அவுண( தம் தைலகள் பாறத் $கந்த.06994.3
தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பைடகள் சிந்தித் தைர
மிைசத் துணிந்து வழ்ந்தா(.
C
$கந்த.06994.4
பrத்ெதாைக முழுதும் பட்ட பாழியந் ேத(கள் பட்ட $கந்த.06995.1
ஒருத்தலும் பிடியும் பட்ட உலப்பிலா அவுண( பட்டா( $கந்த.06995.2
ெபருத்தன பிணத்தின் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) பிறங்கின ேபய்கள் ெமாய்த்த
$கந்த.06995.3
திைரத்து எழு ேசாr நCத்தம் ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைர மடுத்தது அம்மா.
$கந்த.06995.4
ேத( எனப்பட்ட வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) எனப் பட்ட மாவின்
$கந்த.06996.1

ேப( எனப் பட்ட யாைனப் ெபருக்கு எனப் பட்ட தம்முள் $கந்த.06996.2
ேப( இைட படாத எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெபாருதிைரக்
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) வாr $கந்த.06996.3
வரனுக்கு
C
உதவி ஆக ேவைலயுள் உய்த்தது அன்ேற. $கந்த.06996.4
ேபrயின் ஒலியும் தCய அவுண(கள்
பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வில்லின் $கந்த.06997.1
நாrயின் ஒலியும் சூழும் நால் பைட ஒலியும் மாண்ட $கந்த.06997.2
காrயின் ஒலியும் ேமாட்டுக் கணங்களின் ஒலியும் ெசந்நC( $கந்த.06997.3
வாrயின் ஒலியும் ஆகி அடுகளம்
மலிந்த_ெப.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற. $கந்த.06997.4
மைலகைள அறுக்கும் ேவைல வாள்கைள அறுக்கும் ெசங்ைகச் $கந்த.06998.1
சிைலகைள அறுக்கும் ெவய்ேயா( திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.)
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதாளின் $கந்த.06998.2
நிைலகைள அறுக்கும் மா(பின் நிைரகைள அறுக்கும் ேகாடி $கந்த.06998.3
தைலகைள அறுக்கும் அம்மா இைளயவன் சரம் அது ஒன்ேற. $கந்த.06998.4
காழ் உறும் அவுண( ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) கரதல ெநடுந்ேதாள் மா(பம்
$கந்த.06999.1
வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.) முருகன் தூதன்
வாளிகள் ெவௗவி ஏகி $கந்த.06999.2
ஏழு உள கடலும் நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எண்திைசக்
கிrகள் தாவி $கந்த.06999.3
ஆழியந் கிr ேபாழ்ந்து அப்பால் அண்டமும்
பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_ெப.எச்.குறி.) ெசல்லும். $கந்த.06999.4

கரண்டமது ஆன ெசந்நC( ஆற்றிைடக் கவிழ்ந்து மூழ்கித் $கந்த.07000.1
திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஊன் ெவௗவி
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சிறகைர உதறுகின்ற
$கந்த.07000.2
முரண் தகு வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) மூைள புக்கு அைளந்து
வாrக் $கந்த.07000.3
குரண்டம் மீ து என்னல் ஆன கருநிறக் ெகாடிகள் எல்லாம். $கந்த.07000.4
இவ்வைக அவுண( தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) இறந்திட வரவாகு
C
$கந்த.07001.1
அவ்வயின் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு அடுதலும் அதைனக்
கண்டா( $கந்த.07001.2
ெதவ்வைர முருக்கும் ைவேவல் சீய மா முகத்தன் ைமந்த( $கந்த.07001.3
ஐவைர ெவல்லும் ஆற்றல் ஐம்பதிற்று இருவ( என்பா(. $கந்த.07001.4
சினத்தன( இதைழப் பல்லால் தின்றன( நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) முன்
ெவம்ேபா( $கந்த.07002.1
விைனத் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) இயற்று வாைன ெவய்து என அடுதும்
என்னா $கந்த.07002.2
இனத்ெதாடு ேத( கடாவி ஏகிேய வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
ேமல் $கந்த.07002.3
தனித் தனி வா( வில் ேகாட்டிச் சரமைழ சிதறல் உற்றா(. $கந்த.07002.4
நூற்றுவ( ஒருங்கு ேந(ந்து ேநான் தைலச் சிைலகள் வாங்கி $கந்த.07003.1
ேமற்றிகழ் முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) கான்று என்ன வசிய
C
விசிகம் தன்ைண
$கந்த.07003.2

ஆற்றல் ேச( வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
காணா அயில் கைண அநந்தம் ேகாடி
$கந்த.07003.3
காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) எனத் துரந்து மாற்றிக் கடவுள( புகழ ஆ(த்தான்.
$கந்த.07003.4
ெதாைலவு உறும் அவுணன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) துண் எனக் கனன்று
பின்னும் $கந்த.07004.1
ெகாைல உைட ெநடுங்கூ( வாளி ேகாடி ேகாடிகள்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்ப்ப $கந்த.07004.2
வலி உைட வரவாகு
C
மற்றைவ மாற்றி அன்ேனா( $கந்த.07004.3
சிைலெயாடு ேத(கள் தம்ைமச் ெசஞ்சரம் தூண்டி வழ்த்தான்.
C
$கந்த.07004.4
ேதெராடு சிைலகள் மாயச் சீயமா முகத்தன் ைமந்த( $கந்த.07005.1
வரைன
C
எதி(ந்து வில்லால் ெவன்றிடல் அrது ேபாலும் $கந்த.07005.2
கூ( உைட நுதி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ேபாrல் ெகால்லுதும் இவைன என்னாப்
$கந்த.07005.3
பாrைட வந்ேதா( சூழ்ச்சி வைகயினால் பக(தல் உற்றா(. $கந்த.07005.4
காட்பு உைடச் சிைலயின் விஞ்ைச கற்றேத அன்றி எம் ேபால் $கந்த.07006.1
வாட்பைட பயின்று இலாய் ெகால் வல்ைலேயல் அப்ேபா( ெசய்யச் $கந்த.07006.2
ேசட்பைட அன்றி எம்முன் ேச(தியால் வரC என்னாத் $கந்த.07006.3
ேதாட்புைட ெகாட்டி ஆ(த்தா( கூற்றனும் துளக்கம் எய்த. $கந்த.07006.4
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அவுணன் ைமந்த( உைரயிைன வள்ளல் ேகளா
$கந்த.07007.1

நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இது புகன்றC( என்னா நைக
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாதன்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07007.2
மின் திகழ் சுட( வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கீ ழ்த் தலத்தில்
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07007.3
ெசன்றனன் அதைன ேநாக்கித் ேதவரும் இடுக்கண் ெசய்தா(. $கந்த.07007.4
வா(ந்திடு கழற்கால் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெகாடு வரலும்
ேநாக்கித் $கந்த.07008.1
தC(ந்தனன்_வி.மு.(தC(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) ஆவி
இன்ேன ெசகுக்கலாம் இவைன என்னாக் $கந்த.07008.2
கூ(ந்திடு நாந்தகங்கள் தனித்தனி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07008.3
ேந(ந்தன( வைளந்து_வி.எச்.(வைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகாண்டா(
மதிையச் சூழ் நிசிைய ஒப்பா(. $கந்த.07008.4
வைளந்தன( வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
ேதாளின் மா(பினிற் கரத்தின் ெமாய்ம்பில்
$கந்த.07009.1
களந்தனில் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) தன்னிற் கருதின( இலக்கம் நாடிக்
$கந்த.07009.2
கிள(ந்திடு நாந்தகத்தால் கிட்டின( எறிதேலாடும் $கந்த.07009.3
உளந்தள( வில்ேலான் ேமனிக்கு உற்றில சிறிதும் ஊறு. $கந்த.07009.4

ஊறு இலாத் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உவைன
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) பற்றி ெமல்லக் $கந்த.07010.1
ேகாறேல கருமம் என்னாக் குழுெவாடும் அவைனப் புல்லச் $கந்த.07010.2
சீறினான் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ஓச்சிச் சிறிது ெமய்
ெதrயா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $கந்த.07010.3
நூறினான் ெகால்ேலா என்ன நூற்றுவ( தைமயும் அட்டான். $கந்த.07010.4
அட்டிடு கின்ற வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
அமர(கள் வழுத்த
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07011.1
தட்டு உைட ெநடுந்ேத( புக்கான் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மனக்கு
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ைமந்த( $கந்த.07011.2
பட்டிடு தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ேநாக்கிப் பாடு உறும் அவுண(
ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $கந்த.07011.3
மட்டறு துயrன் மூழ்கி மானத்தால் இரக்கம் உற்றான். $கந்த.07011.4
ேகாள் உண்ட அrமான் துப்பில் குமரைர ஒருவன்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07012.1
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உண்டது என்று ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) வைசயுண்டு
வருந்தல்_ெதா.ெப.(வருந்து_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மன்ேனா $கந்த.07012.2
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) உண்டு பrத்து நிற்கத் தைலகள் உண்டு எண் இலாத
$கந்த.07012.3
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) உண்டு கரங்கள்_ெப.(கரங்கள்_ெப.) உண்டு சுமக்கலாம்
ேபாலும் அன்ேற. $கந்த.07012.4
என்னுைட ைமந்த( தம்ைம யாவரும் காண ஈண்டு என் $கந்த.07013.1

முன்னுற ஒருவேனா தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) முடித்து உயி(
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிற்பான் $கந்த.07013.2
பின் இனி இதற்கு ேமலும் ெபற்றிடும் வைச ஒன்று உண்ேடா $கந்த.07013.3
ஒன்னல( தங்கட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நைக
விைளத்ேதன் அன்ேறா. $கந்த.07013.4
ெபான்றின( தம்ைம உன்னிப் ெபாருமிேய புன்கண்_ெப.(புன்கண்_ெப.) எய்தி
$கந்த.07014.1
நின்றிடின் ஆவது உண்ேடா ேநரல( ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.07014.2
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
கணத்தின் முன்ன(க் குழுெவாடும் வாr வாrத் $கந்த.07014.3
தின்று ேதக்கிட்டால் அன்றித் தCருேமா எனது சீற்றம். $கந்த.07014.4
ேமவல( ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இன்ேனா(
குழுவிைன விைரவின் அட்டுத் $கந்த.07015.1
தாவறு சுட( ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாலகன் தைனயும்
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07015.2
ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.) எனப் ேப( ெபற்ேறா( யாைரயும் இன்ேற
ெசற்று $கந்த.07015.3
மூவுலகிைனயும் யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) முடிக்குவன்
விைரவின் என்றான். $கந்த.07015.4
என்ன இத்திறங்கள் பன்னி எrயும் ெமய் விதி(ப்பச் சீறித் $கந்த.07016.1
தன்னுறு தடந்ேத( உய்க்கும் சாரதி தன்ைன ேநாக்கிக் $கந்த.07016.2

ெகான்னுைன அயில் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெசங்ைகக் குமர( தம் குழுைவக்
ெகான்றான் $கந்த.07016.3
முன்னுறக் கடவுக என்ன நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இது முதல்வ என்றான்.
$கந்த.07016.4
பாகு நூல் உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வல்ேலான்
பrயிைன எழுப்பிப் பண்ணி $கந்த.07017.1
மாக நCள் தடந்ேத( தூண்ட அrமுகன் வருதேலாடும் $கந்த.07017.2
ஏக நாயகனாம் மூ(த்தி ஏவலான் அதைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07017.3
ஓைகயால் தனது மான் ேத( அதெனாடும் ஒல்ைல ேந(ந்தான். $கந்த.07017.4
ேந(ந்திடு கின்ற காைல_ெப.(காைல_ெப.) நிைரபடு விழிகள் ேதாறும் $கந்த.07018.1
சா(ந்து அழல் சிதற_குைற.எச்.(சிதறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாக்கித் தைளபடு
தறுகண் சீயம் $கந்த.07018.2
ஆ(ந்திடு பைக கண்டு என்ன ஆற்றவும் சினமீ க்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07018.3
ேச(ந்திடு வாைன ேநாக்கிச் சிங்கமா முகத்தன் ெசால்வான். $கந்த.07018.4
ஆதி தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளும்
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) அறுமுகன் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அல்ைல $கந்த.07019.1
ஏது இலா இரக்க( என்ேற இைசத்திடு ேவா(கள் தம்முள் $கந்த.07019.2
நாதேனா எண்ம( தம்முள் ஒருவேனா நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ஊ(
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07019.3
தூதேனா இைனய( தம்முள் யாைர நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ெசால்லுக என்றான்.
$கந்த.07019.4

அல் உறழ் கண்டன் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அறுமுகற்கு
அடியன் ஆேனன் $கந்த.07020.1
ெதால்ைல நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) மூதூ( அட்டுத் தூதனும் ஆகி மீ ண்ேடன்
$கந்த.07020.2
எல்ைலயின் நுமைர எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஈண்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
கணத்தின் அட்டு $கந்த.07020.3
ெவல்லுவது அைமந்து நின்ேறன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
வரவாகு
C
என்ேப( என்றான். $கந்த.07020.4
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ேசவகன் ெசப்பும் இம்ெமாழி
$கந்த.07021.1
விண்டிடு ெசவிெதாறும் விடம்_ெப.(விடம்_ெப.)
ெபய்தால்_நி.எச்.(ெபய்_வி.+தாள்_நி.எச்.குறி.) எனக் $கந்த.07021.2
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
ெவகுண்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கூற்றம் கூறினான் $கந்த.07021.3
உண்டிடும் அசனிகள் உமிழ்ந்திட்டால் என. $கந்த.07021.4
உறு பைட உழப்பிைன உண(கு உறாதது ஓ( $கந்த.07022.1
சிறுவைர ெவல்வதும் திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) மாநக( $கந்த.07022.2
உைற தரும் எளியைர உடன்று ெகால்வதும் $கந்த.07022.3
அறிகுதி ஈதும் ஓ( ஆண்ைமப் பாலேதா. $கந்த.07022.4
நூற்று இயல் குமரைர ெநாய்தில் ெகான்றநின் $கந்த.07023.1
ஆற்றைலக் ெகாடுக்குவன் ஆவி வாங்கிேய $கந்த.07023.2
கூற்றுவற் குண்டியாக் ெகாடுப்பன் ெமய்யிைனப் $கந்த.07023.3
பாற்றினுக்கு உதவுவன் பாலன் காணேவ. $கந்த.07023.4

உன்னுைட வன்ைமயும் உனது நாயகன் $கந்த.07024.1
தன்னுைட வன்ைமயும் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) வன்ைமயும் $கந்த.07024.2
பின்னுைட அமர(கள் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வன்ைமயும் $கந்த.07024.3
என்னுைட வன்ைமயால் இைறயின் நCக்குேவன். $கந்த.07024.4
வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) சிைறயிைன மாற்ற உன்னிேய $கந்த.07025.1
தாைனெயாடு ஏகி என்றன் முன் எய்தின் நC( $கந்த.07025.2
ஊன் உயி( வாழ்க்ைகயும் ஒல்ைல தC(திரால் $கந்த.07025.3
ஆனது ஒ( ஊதியம் அழகிது ஆற்றேவ. $கந்த.07025.4
மூண்ட ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) விதியினான்
முடிந்த_ெப.எச்.(முடி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மன் உயி( $கந்த.07026.1
ஈண்டு தம் இயாக்ைகயுள் ேமவும் என்னினும் $கந்த.07026.2
ஈண்டு எைன மாறு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இகல் ெசய்கின்றவ( $கந்த.07026.3
மாண்டிடும் ஆறு அலால் மற்றும் உய்வேரா. $கந்த.07026.4
என்பைத அrமுகன் இயம்ப எம்பிரான் $கந்த.07027.1
நன்ெபருந் தூதுவன் நைகெசய்து அங்ைகயின் $கந்த.07027.2
மன் ெபருஞ் சிைலயிைன வணக்கி வாளி ஓ( $கந்த.07027.3
ஒன்பெதாடு ஒன்பைத உரத்தில் தூண்டினான். $கந்த.07027.4
விைரந்திடு ெசலவினால் விசிகம் ஏவலான் $கந்த.07028.1
உரந்தனில் படுதலும் ஓசிந்து வழ்ந்தன
C
$கந்த.07028.2
இரந்திடு ெதாழிலவ( இன்ைமயாள( ேபால் $கந்த.07028.3

கரந்தவ( இயற்ைகையக் கருதி மீ ள்வேபால். $கந்த.07028.4
முருகனது ஏவலால் முன்னம் விட்டிடு $கந்த.07029.1
ெபாருகைண அகலேமல் புகாது வழ்தலும்
C
$கந்த.07029.2
அrெகழு முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) உைட அவுண( நாயகன் $கந்த.07029.3
கரமிைச இருந்தது ஓ( கைத ஒன்று ஏவினான். $கந்த.07029.4
ஏவிய தண்டிைன ஏந்தல் ஈ( இரு $கந்த.07030.1
தூ வயில் வாளியால் துண்டம் ெசய்திடா $கந்த.07030.2
ஓவரும் பான்ைமயால் ஒ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கைண $கந்த.07030.3
ேதவைர அைலத்தவன் சிரத்தில் ஓச்சினான். $கந்த.07030.4
சிரம் படுகின்றது ஓ( ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாளிகள்
$கந்த.07031.1
பரம் படு பல துணி பட்டு வழ்ந்தன
C
$கந்த.07031.2
உரம் படும் அவுண(கள் உைறதற்கு
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முப் $கந்த.07031.3
புரம் படுகின்றது ஓ( பூழியா என. $கந்த.07031.4
ெபான் திகழ் வடிக்கைண ெபாடிப்ப இன்னும் முன் $கந்த.07032.1
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம( புrயுேமா
ெநன்னல்_ெப.(ெநன்னல்_ெப.) தூதுவன் $கந்த.07032.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என அrமுகன் நைகத்து தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
ைகயின் $கந்த.07032.3
மின் திகழ் சூலேவல் திrத்து வசினான்.
C
$கந்த.07032.4
காசினி எrகிள( காட்சித்தால் என $கந்த.07033.1

ஆசினி தனில் வரு சூலத்து ஆற்றலும் $கந்த.07033.2
ேதசுைட நிைலைமயும் திறலும் ேநாக்கிேய $கந்த.07033.3
வசினன்
C
எதி( உற விசிகம் ஆயிரம். $கந்த.07033.4
ெநட்டிைலச் சூல ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) நிமலற் அன்பிேனான் $கந்த.07034.1
விட்டிடு பகழிைய வட்டி
C
ேமல் ெசலப் $கந்த.07034.2
பட்டது ேநாக்கினன் பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின்னரும்
$கந்த.07034.3
ெதாட்டனன் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) சுட( ெகாள் வான்_ெப.(வான்_ெப.) கைண.
$கந்த.07034.4
ஏவிய எல்ைலயில் எதிரும் வாளிையத் $கந்த.07035.1
தூவுறு ெகான்னுைனச் சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) சிந்திேய $கந்த.07035.2
ேமவல( பரவுறும் வரவாகு
C
ேமல் $கந்த.07035.3
ேதவரும் மருளுறக் கடிது ெசன்றேத. $கந்த.07035.4
இலக்கரும் நடுங்கின( எண்ம( ஏங்கிேய $கந்த.07036.1
கலக்கம் அது அைடந்தன( கணங்கள் யாவரும் $கந்த.07036.2
அலக்கண் உற்று இரங்கின( அமர( இப்பைட $கந்த.07036.3
விலக் கrேத ெகால் என்று உயி(த்து விம்மினா(. $கந்த.07036.4
ேகாள் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பகழிகளின்
ெகாைல ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிைல
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07037.1
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வரும் சூலத்தின்

திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.07037.2
நCள் ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) அன்னது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
நCல_ெப.அ.(நCலம்_ெப.) மிடற்றவன் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.07037.3
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
குைறத்திட்டான் வலிெகாண்டது அகலாதான். $கந்த.07037.4
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ேபாய் இற்றிடலும் துைணவ(களாய் உள்ேளாரும்
$கந்த.07038.1
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) ேச( பூத(களும் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) மகிழ்வு
சிறந்தனரால் $கந்த.07038.2
ஆலம் ேபாந்து அட(த்திடலும் அமலன் உண்டு தைமக் காத்த $கந்த.07038.3
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ேபால் அமர( எலாம் துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) ேபாய்க் களி
சிறந்தா(. $கந்த.07038.4
அக்காைல ெவள்ளி மைல அளிக்கு நந்தி கணத்து இைறவன் $கந்த.07039.1
ெமய்க் கால வடைவயினும் ெவகுளி உறு ெபற்றியனாய் $கந்த.07039.2
இக்காைல இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) உயிைர
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) உண்குவன் என்னா $கந்த.07039.3
ைமக் காலன் தைன முடித்த வள்ளல் தனிப் பைட ெகாண்டான். $கந்த.07039.4
எந்திrத்த இருக்ைக தனில் இருத்திேய கருவிகளான் $கந்த.07040.1
மந்திரத்தின் விதி முைறயின் மனப்படு பூசைன இயற்றி $கந்த.07040.2
அந்தரத்தில் இைமயவ(க்கும் அr அயற்கும் ெவலற்கு அrய $கந்த.07040.3
சுந்தரத்ேதாள் அrமுகைன அடுதி எனத்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்த்தான். $கந்த.07040.4

உய்ப்பது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பைட அழல் கான்று உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
ெவருக் ெகாள வரலும் $கந்த.07041.1
எப்பைடேயா இஃது என்றான் இைமயவ( தம் பைட ெவன்றான் $கந்த.07041.2
துப்பைடயும் ெசஞ்சடிலத் ேதான்றல்பைட எனத் ெதrயா $கந்த.07041.3
அப்பைடேயா அடுவது என அண்டம் ெவடிபட நைகத்தான். $கந்த.07041.4
அற்பட்ட புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) உைடய அrமுகத்தன் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
ேநாற்று $கந்த.07042.1
முற்பட்ட பகற் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முக்கணான் தனது பைட $கந்த.07042.2
எற்பட்ட மணிக் கடகத்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கரத்தில் இருந்தது அதைனச்
$கந்த.07042.3
ெசாற்பட்ட மந்திரத்தால் வழிபட்டுத் தூண்டினனால். $கந்த.07042.4
தூண்டல் உறு பரன் பைடயும் ெதால்ைலவரும் அப்பைடயும் $கந்த.07043.1
ஈண்டி எதி( எதி( துன்னி_வி.எச்.(துன்னு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இைண
ெகாண்ேடா( இருதைலவ( $கந்த.07043.2
காண் தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேகண்ைமயினால் கடிது
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கலந்ேத பின் $கந்த.07043.3
மீ ண்டிடுவேத ேபால விடுத்தவ( பால் ேமவினவால். $கந்த.07043.4
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பைட மீ டலும் சயங்ெகாள் ெமாய்ம்பினான்
$கந்த.07044.1
துன்பு_ெப.(துன்பு_ெப.) உைட மனத்தனாய்ச் சூரன் என்பவன் $கந்த.07044.2
பின்பு உைடயாெனாடு ேபசப் பின் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கந்த.07044.3
முன்பு உைடயா( இைல என்று முன்னினான். $கந்த.07044.4

ஆற்றலில் குைறவிலன் அழி உறாது அம( $கந்த.07045.1
ேபற்றினில் குைறவிலன் பிறைர அட்டிடு $கந்த.07045.2
கூற்றினில் குைறவிலன் ேகாடி கூற்றுவ( $கந்த.07045.3
ஏற்று எதி( மைலயினும் இைமப்பில் ெகால்வனால். $கந்த.07045.4
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ெபரு முயற்சிேய ஆற்றலாம் என்ேகா
$கந்த.07046.1
தவங்களின் வன்ைமேய வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
என்ேகா $கந்த.07046.2
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) புr வரமேத சீrதால் என்ேகா $கந்த.07046.3
எவன் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) என்று யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இைசக்க
வல்லேன. $கந்த.07046.4
விடல் உறு பகழியான் ெமய்யில் ஊறிலான் $கந்த.07047.1
அடல் உறு பைடயினும் அழிவு ெபற்றிலான் $கந்த.07047.2
ெகாடியது ஓ( அrமுகன் குமரன் ெசங்ைகயில் $கந்த.07047.3
பைடகளின் அன்றிேய படுகிலான் அேரா. $கந்த.07047.4
தCயவன் ஆவிையச் சிந்தல் கூடு உறா $கந்த.07048.1
தாயினும் ெவஞ்சம( ஆற்றி இங்கு இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) $கந்த.07048.2
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) உய( ேதrைனப் பைடையச் ேசைனைய $கந்த.07048.3
மாய்வுறு வியப்பினால் வல்ைலயான் என்றான். $கந்த.07048.4
இத்திறம் இைளயவன் இயம்பி ஏழிரு $கந்த.07049.1
ெபாத்திரம் தூண்டிேய ெபாருவில் ேகசr $கந்த.07049.2
வத்திரம் உைடயவன் ைவயம் உந்துவான் $கந்த.07049.3

சித்திர ெநடுந்தைல சிந்தி நCக்கினான். $கந்த.07049.4
சாரதி தைலயது தைரயில் வழுமுன்
C
$கந்த.07050.1
சூெராடு ேதான்றினான் சுளிந்து ஒ( தண்டிைன $கந்த.07050.2
ஓ( இைம ஒடுங்கும் முன் உருமின் உய்த்தலும் $கந்த.07050.3
வா( கழல் இைளயவன் மருமம் பாய்ந்தேத. $கந்த.07050.4
விடல் அரும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) உைட வரC வாகுவின் $கந்த.07051.1
தடமிகும் உரம் புகு தண்டம் சாளரத்து $கந்த.07051.2
இைட இைட கதி( வரும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) காண் உறும் $கந்த.07051.3
ெபாடி எனல் ஆகிேய புைகயில் ேபாயேத. $கந்த.07051.4
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) துைண வாைகயான் சுளிந்து துண் என $கந்த.07052.1
ஓட்டு உறு ெநடுங்கைண உய்த்து ஒ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) $கந்த.07052.2
ேமாட்டுைட விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) அr முகத்தன் ஏறிய $கந்த.07052.3
ேசட்டுைட மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதைர வட்டினான்.
C
$கந்த.07052.4
ேத( அழிந்திடுதலும் ஆ(த்துச் சிங்கைன $கந்த.07053.1
ஆருயி( ெகாள்ளுதும் அற்றம் ஈது எனாப் $கந்த.07053.2
பாrட( வைரகளும் பைடயும் வசிேய
C
$கந்த.07053.3
சா( உற வைளந்தன( சமrன் முந்தினா(. $கந்த.07053.4
ெவய்யவன் அங்கு அது ெவகுண்டு ேநாக்கிேய $கந்த.07054.1
ெசய்யது ஓ( மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேசமத்ேத( புகா
$கந்த.07054.2

ஐ இரு நூறு வில் அதைன ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) $கந்த.07054.3
ைகயினில் எடுத்தனன் கடிதின் வாங்கினான். $கந்த.07054.4
கருமணி வைர புைர காம(_ெப.(காம(_ெப.) வில் எலாம் $கந்த.07055.1
அரவுறழ் குணங்கள் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அவுணன் ைகயுற $கந்த.07055.2
திரு முடி பல உைடக் கிrயில் ெசல்லினம் $கந்த.07055.3
உருெகழு மின்ெனாடும் உறுவ ேபான்றேவ. $கந்த.07055.4
பிடித்திடும் விற்களில் பிறங்கு நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒலி $கந்த.07056.1
எடுத்தனன் எடுத்தலும் உயி(கள் யாைவயும் $கந்த.07056.2
துடித்தன அண்டமும் துளக்கம் உற்றன $கந்த.07056.3
முடித்தைல பனித்தனன் முளrத் ேதவனும். $கந்த.07056.4
வணக்கிய விற்களின் மடங்கல் மாமுகன் $கந்த.07057.1
கணக்கு இல ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடல்கள்
வான்_ெப.(வான்_ெப.) எழC இத் $கந்த.07057.2
தணக்கில ெபாழிந்ெதனச் சரங்கள் சிந்தலும் $கந்த.07057.3
பிணக்குைவ ஆயின( ெபய(ந்த பூத(கள். $கந்த.07057.4
தாள்களும் கரங்களும் தைலயும் சிந்தின( $கந்த.07058.1
ேகாள் உறு தைசெயாடு குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) சிந்தின( $கந்த.07058.2
மூைளகள் சிந்தின( முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கால் ெபாரப் $கந்த.07058.3
பூைளகள் சிந்தின ேபாலப் பூத(கள். $கந்த.07058.4
தருப் பயில் பாற்கடல் தனது சீகரம் $கந்த.07059.1

திைரப் ெபரும் கரங்களால் சிந்தல் ேபான்றதால் $கந்த.07059.2
அrப் ெபரு முகத்தவன் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ைகயால் $கந்த.07059.3
துரப்பு உறு கைணகைளத் தூண்டு கின்றேத. $கந்த.07059.4
மண்டல நிரந்தன வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) தூ(த்தன $கந்த.07060.1
எண்திைச மைறத்தன கிrகள் ஈண்டுவ $கந்த.07060.2
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைர எங்கணும் ெசறிவ அப்புறத்து $கந்த.07060.3
அண்டமும் ேபாவன அவுணன் வாளிகள். $கந்த.07060.4
மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) உய( திைசக் கr மருமம் பாய்வன $கந்த.07061.1
பருப்பதம் ஏைழயும் பகி(வ ேமருவாம் $கந்த.07061.2
ெபாருப்ைபயும் ேபாழ்வன புணrேதாறு அம( $கந்த.07061.3
ெநருப்ைபயும் தணிப்பன நCசன் வாளிேய. $கந்த.07061.4
மாறு பட்டவன் விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வாளி
மாrயால் $கந்த.07062.1
ஈறு பட்டிடாதது ஓ( உயிரும் யாக்ைககள் $கந்த.07062.2
கூறுபட்டிடாதது ஓ( உயிரும் ெகாம் என $கந்த.07062.3
ஊறு பட்டிடாதது ஓ( உயிரும் இல்ைலேய. $கந்த.07062.4
எண்படும் அrமுகன் எடுத்த வில் உமிழ் $கந்த.07063.1
புண்படு கைண மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபாதிந்து ேபாகுறா $கந்த.07063.2
விண்படு ெநறி எலாம் விலக்கி மாற்றிேய $கந்த.07063.3
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) புவி ஆக்கியது உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) யாைவயும்.
$கந்த.07063.4

தாக்கு உறும் அrமுகன் சரங்கள் பாrட( $கந்த.07064.1
யாக்ைககள் உருவிேய எடுத்து ெநாய்து எனப் $கந்த.07064.2
ேபாக்கு உறுகின்றன புலாலின் சூட்டிைனக் $கந்த.07064.3
ேகாக்கு உறு சலாைகயின் குழுவு ேபாலேவ. $கந்த.07064.4
ெமய்ந்ெநறி உண(கிலா( ெவறுக்ைக ெபற்றது $கந்த.07065.1
துன்னிய கிைளக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.)
ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேபால் $கந்த.07065.2
ஒன்னலன் விடுங் கைண உலப்பின்று ஓடலால் $கந்த.07065.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உறு பைடகைளத் தானும் ெகான்றேவ. $கந்த.07065.4
தCந்ெதாழில் அrமுகன் ெசறித்த வாளிகள் $கந்த.07066.1
வாய்த்திடும் ேசண்ெநறி மாற்றும் பான்ைமயால் $கந்த.07066.2
காய்ந்திடும் ெசங்கதி(க் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ேமல் திைசப் $கந்த.07066.3
ேபாந்திலன் மீ ண்டிலன் புலம்பி_வி.எச்.(புலம்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளான். $கந்த.07066.4
ெகாம்ெபாடு _ெப.(ெகாம்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ேபrயும் குணிலும் ஏைனய
$கந்த.07067.1
ெவம்பைட யாைவயும் விரவி ேமல் ெசலக் $கந்த.07067.2
கம்புளும் கரண்டமும் கைனந்து சுற்றிடச் $கந்த.07067.3
ெசம்புனல் கரும்புனல் அளக்க( ெசன்றேத. $கந்த.07067.4
இத்திறம் அrமுகன் இயற்றும் ேபாrைன $கந்த.07068.1
ெமய்த்திறன் ெமாய்ம்புைட வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
காண் உறாச் $கந்த.07068.2

சித்திரத்து அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) எதி(
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாங்கினான் $கந்த.07068.3
ைகத்தலத்து இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) வில்லிைன. $கந்த.07068.4
வாக்கிய சிைல தனில் வறிது நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒலி $கந்த.07069.1
ஆக்கினன் ஆக்கலும் மைலந்த தண்டமும் $கந்த.07069.2
தCக்கிள( குஞ்சிய( ெசருச் ெசய் தானவ( $கந்த.07069.3
ஏக்கம் அது அைடந்தன( இrந்து ேபாயினா(. $கந்த.07069.4
மாக்களின் இருந்தவ( மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) ெகாள் ெவங்கr $கந்த.07070.1
ேமக்குற ைவகிேனா( ேதrன் ேமவிேனா( $கந்த.07070.2
தாக்கு உறு பைடகளும் சயமும் சிந்திேய $கந்த.07070.3
யாக்ைககள் நடுக்கு உற யாரும் வழ்ந்தன(.
C
$கந்த.07070.4
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழிப் பட நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒலி உறுத்திேய
அடேலான் $கந்த.07071.1
ைக வழிப்படு சிைலயினில் கைண மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) சிதறித் $கந்த.07071.2
ெதவ் வழிப்படு சீய மா முகத்தவன் ெசலுத்தும் $கந்த.07071.3
எவ்வழிப் படு பகழியும் அறுத்தனன் இைமப்பில். $கந்த.07071.4
பிரம( எண்ணில( பயந்திடும் உயி(கைளப் பின் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கந்த.07072.1
ஒருவன் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ெதாைலக்கு மாறு ஒப்பச் $கந்த.07072.2
ெசருவல் ஆளனாம் இைளயவன் பகழிகள்
சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07072.3

அrயின் மாமுகன் விடுகைணத் ெதாைக எலாம் அறுத்தான். $கந்த.07072.4
மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) ேநமியில் புவனியின் அகலிரு விசும்பில் $கந்த.07073.1
திக்கின் ேமருவின் வைரகளில் தCயவன் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) $கந்த.07073.2
புக்க புக்கது ஓ( இடங்களில் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) கைண பூட்டி $கந்த.07073.3
அக்கணம் தனில் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) விடு_ஏவ.(விடு_வி.) வாளிகள்
அறுத்தான். $கந்த.07073.4
புறத்தராம் என மன் உயி(க்கு இன்னேல புrயும் $கந்த.07074.1
திறத்தன் வாளிைய ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) இன்று அட்டது
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) $கந்த.07074.2
குறித்து ேநாக்கிேய சூ( முதல் கிைள எலாம் குமரன் $கந்த.07074.3
அறுத்த நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வரு மகிழ்ச்சிையக் கிைடத்து
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ(த்தா(. $கந்த.07074.4
அகழி யா( கலி ெநாச்சி சூழ் முது நக( அட(த்ேதான் $கந்த.07075.1
திகழி யாைனகள் ெவருவரும் அr முகத் திறேலான் $கந்த.07075.2
பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) யாைவயும் அட்டேதா அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
பைடத்த $கந்த.07075.3
புகழி யாைவயும் அட்டது அன்ேறா எனப் புகன்றா(. $கந்த.07075.4
அள்ளல் ெசற்றிய அளக்க( சூழ் ஆசுரத்து அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) $கந்த.07076.1
தள்ளல் உற்றிடு பகழிையத் தனது ைகச் சரத்தால் $கந்த.07076.2
வள்ளல் அத்துைண அறுத்தனன் அகற்ற மற்று அதைனக் $கந்த.07076.3
கள்ளல் அைலத்தா( அrமுக ேமைலேயான் கண்டான். $கந்த.07076.4

வில் எடுத்தது நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ெபாருட்டு ஆகுமால் விைரவின்
$கந்த.07077.1
மல் எடுத்த நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ெமாய்ம்பிைனக் கரங்கைள மா(ைபத்
$கந்த.07077.2
பல் எடுத்திடு தைலயிைன நாசிையப் பதத்ைதச் $கந்த.07077.3
ெசால் எடுத்திடு நாவிைனச் சரங்களால் துணிக்ேகன். $கந்த.07077.4
திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைகயுேளன் சிைலத்
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) காட்டுறு ெசருவில் $கந்த.07078.1
இரண்டு ைகயுைட நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ெகாலாம் என் முனம் ஏற்பாய்
$கந்த.07078.2
முரண்டன் இச்சிைல ெதாட்ட நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ைகயிைன முடித்துக்
$கந்த.07078.3
கரண்டம் உண்ணிய புrகுவன் முந்து நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) காண. $கந்த.07078.4
எம( இருக்குறு மேகந்திர நக( தனில் ஈண்டும் $கந்த.07079.1
சம( அகத்தினில் என் ெபருந்தாைனகள் தம்மில் $கந்த.07079.2
குமர( தங்களிற் ெகாற்ற மாக்
ெகாண்டன_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.)
முற்றும் $கந்த.07079.3
உமிழு விக்குவன் உன் உயி( தன்ைன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உண்ேபன்.
$கந்த.07079.4
என்னும் மாற்றங்கள் அrமுகன் இைசத்தலும் ஏந்தல் $கந்த.07080.1
பன்னு கின்றது என் பற்பல நினக்கு உள பைடையத் $கந்த.07080.2
துன்னு தாைனகள் யாைவயும் ெசற்று உைனத் துரப்ேபன் $கந்த.07080.3

என்னுைடச் சிைல வன்ைமையப் பா(த்தியால் என்றான். $கந்த.07080.4
ெசாற்ற மாத்திரத்து அவுண( அழல் விழித் தூண்டக் $கந்த.07081.1
ெகாற்ற ெவஞ்சிைல பத்து நூறு ஒருதைல குனித்துப் $கந்த.07081.2
ெபாற்ைற ஈ(ங்கைண ஆயிரத்து ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) பூட்டி $கந்த.07081.3
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) ெமாய்ம்புைட ஒருவன் ேமல் ெசன்றிட விடுத்தான்.
$கந்த.07081.4
சீற்றம் மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) இைளயவன் சிைல
எனக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07082.1
கூற்ைற வாங்கிேய பத்து நூறு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெகாடுங்ேகால்
$கந்த.07082.2
ஆற்றல் மிக்கன தூண்டிேய ேமலைவ
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07082.3
வற்றும்
C
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆயிரம் பகழிகள் விட்டான். $கந்த.07082.4
நம்பி ெதாட்டிடு கைணயிைன மேகந்திர நகேரான் $கந்த.07083.1
தம்பி பத்து நூறு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கைணகளால் சாய்த்து $கந்த.07083.2
ெவம்பி ஆயிர ேகாடி ெவவ் வாளிகள் விடுப்ப $கந்த.07083.3
எம்பிராற்கு இைளேயானும் அக்கைணயிைன எய்தான். $கந்த.07083.4
குரா அணிந்திடு குமரனுக்கு இைளயவன் ெகாடுங்ேகால் $கந்த.07084.1
பரா வலன் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) பகழிையப் பாrைடப் படுத்தக் $கந்த.07084.2
கரா சலங்கைள அடுமுகன் அதற்கு முன் கைணகள் $கந்த.07084.3
இராயிரம் ெதாடுத்து தண்ணறன் சிைலயிைன இறுத்தான். $கந்த.07084.4
மாறு இல் ெவஞ்சிைல இற்றுழி இைளயது ஓ( வள்ளல் $கந்த.07085.1

ேவறு ஒ( கா( முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) வாங்கு முன் அகலத்தில் ெவய்ேயான்
$கந்த.07085.2
நூறு ேகாடி புங்கவங்கைள அழுத்தலும் ெநாய்தின் $கந்த.07085.3
ஆறு ேகாடி ஒத்து இழிந்தன அகல் இரும் குருதி. $கந்த.07085.4
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) யாகத்தின் இழிந்திடத் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) சிைலக்
குனித்துப் $கந்த.07086.1
பrதி ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கதி( என்ன நூறு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) $கந்த.07086.2
கருதி விட்டிடக் கருதலன் அங்கு அது காணா $கந்த.07086.3
இருது நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) முகிலாம் என அைவ ெதாடுத்து இறுத்தான்.
$கந்த.07086.4
அல்லின் ஓ( மதி எழுந்து என அவுணருள் உதித்த $கந்த.07087.1
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) வாலிய அrமுகன் ெதாடுகைண மாr_ெப.(மாr.)
$கந்த.07087.2
ஒல் என் வாளியான் மாற்றி ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கைண உந்திச்
$கந்த.07087.3
சில்லி ஆழிகள் அறுத்தவன் ேதrைனச் சிைதத்தான். $கந்த.07087.4
ஏறு ேத( அழிந்திடுதலும் அrமுகன் இைமப்பின் $கந்த.07088.1
மாெறா( ைவயம் ேமல் பாய்ந்தனன் வா( சிைல வைளப்ப $கந்த.07088.2
ஆறு மாமுகற்கு இைளயவன் கைணகளால் அவுணன் $கந்த.07088.3
நூறு பத்து எனும் சிைலையயும் அறுத்தனன் ெநாடிப்பில். $கந்த.07088.4
வில் இழந்தனன் மானமும் இழந்தனன் வரச்
C $கந்த.07089.1

ெசால் இழந்தனன் ெபருமிதம் இழந்தனன் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) சீ(
$கந்த.07089.2
எல் இழந்தனன் ெபருைமயும் இழந்தனன் இலங்கும் $கந்த.07089.3
பல் இழந்திடு விடவரா ஒத்தனன் பதகன். $கந்த.07089.4
ஏதிலான் ஒருங்கு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) சிைலகளும்
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07090.1
மா துய(ப் படு நிைலைமைய ேநாக்கிேய மறங்ெகாள் $கந்த.07090.2
பூத( ஆ(த்தன( அமர(கள் ஆ(த்தன( புைரதC( $கந்த.07090.3
ேவத( ஆ(த்தன( முகுந்தரும் ஆ(த்தன( விண்ேமல். $கந்த.07090.4
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) சிைல ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.)
துணிந்ததும் அமர( $கந்த.07091.1
நாயகன் தனக்கு அடியவன் வில் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) நலனும்
$கந்த.07091.2
மாயன் ஆதிய( இகழ்ச்சியும் பூத( தம் வலியும் $கந்த.07091.3
காயு ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உைட மடங்கல் மா முகத்தவன் கண்டான்.
$கந்த.07091.4
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ஆ(ப்ைபயும் இந்திர( ஆ(ப்ைபயும் திைசயின்
$கந்த.07092.1
காவலாள( தம் ஆ(ப்ைபயும் எைம அடக்
கருதும்_ெப.எச்.(கருது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07092.2
மூவ( ஆ(ப்ைபயும் சாரத( ஆ(ப்ைபயும் முனிேவா( $கந்த.07092.3
ஏவ( ஆ(ப்ைபயும் துன்பினுக்கு உதவுவன் என்றான். $கந்த.07092.4

தCயாருக்கு ஓ( எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) அது ஆனான் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.)
ேமலான் $கந்த.07093.1
தூயாருக்ேக இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) புrந்தான் ெதாைல கில்லான்
$கந்த.07093.2
தாயாய் முந்ேத தம்ைம அளித்தாள் தருகின்ற $கந்த.07093.3
மாயா பாசம் தன்ைன எடுத்தான் மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) மிக்கான். $கந்த.07093.4
ஒட்டிப் ேபா( ெசய் மாற்றல( தம்ைம ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாலால்
$கந்த.07094.1
கட்டிக் ெகாள்ளா ஆருயி( உண்டு கடிது ஏகிக் $கந்த.07094.2
கிட்டித் ெதால்ைல ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.)
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கிr உய்த்து
$கந்த.07094.3
விட்டுப் ேபராது ஆண்டு உைறக என்னா வசுற்றான்.
C
$கந்த.07094.4
மறியா நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைர ஏழும்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒன்றாய்ச் $கந்த.07095.1
ெசறியா நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெகால் இது என்னத் திைச சூழ் ேபாய் $கந்த.07095.2
எறியா நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பாசம் இருட்கு ஓ( இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆகிப் $கந்த.07095.3
ெபாறியா
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தC அழல்
சிந்திப் புகுந்தன்ேற. $கந்த.07095.4
ேசணாடு உற்ேறா( யாரும் இrந்தா( ெசரு ஆற்றல் $கந்த.07096.1

பூணா நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பூதரும் யாரும் ெபாரும் உற்றா( $கந்த.07096.2
ஆணா உற்ேறா( யாrனும் ேமேலான் அது தன்ைனக் $கந்த.07096.3
காணா ஈது ஓ( மாைய ெகால் என்ேற கருது உற்றான். $கந்த.07096.4
ஆ(ப்பாய் உற்ற ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைர ெகால்ேலா அஃது அன்ேறல்
$கந்த.07097.1
ேபா(ப்பான் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாயிருள்
ெகால்ேலா புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) வக்கி
C
$கந்த.07097.2
ஈ(ப்பான் உற்ற நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) அது ெகால்ேலா யாேதனும் $கந்த.07097.3
தC(ப்ேபன் வல்ேல என்று நிைனந்தான் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வாகு. $கந்த.07097.4
ஆற்றான் மற்று இவ்வாறு ெதrந்ேத அது தC(ப்பான் $கந்த.07098.1
மாற்றா கின்ற ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பைட தன்ைன வாங்கா முன்
$கந்த.07098.2
கூற்றாய் நின்ேறான் வசிய
C
பாசம் குழுேவாடும் $கந்த.07098.3
காற்றாய் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இங்கு யாவைரயும்
கட்டியது அன்ேற. $கந்த.07098.4
பல்ேலா(_ெப.(பல்ேலா(_ெப.) ஆகிப் ேபா( புr பூதப் பைடேயாரும் $கந்த.07099.1
வில்ேலா( ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எண்மரும்
ஏைன விறேலாரும் $கந்த.07099.2
ெதால்ேலா( கூறும் ஆடல் ெகாள் ெமாய்ம்பின் துைணேயானும் $கந்த.07099.3
எல்ேலா( தாமும் வக்கு
C
உறு பாசத்து இைட உற்றா(. $கந்த.07099.4
ேமற்றான் எய்தி வக்கிய
C
பாசம் மிடல் வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
$கந்த.07100.1

மாற்றா நிற்ப( ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) உண(ேவாடு மலிவாேரல்
$கந்த.07100.2
ஆற்றா( என்னச் ெசய்குவன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்று
அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) புந்தி $கந்த.07100.3
ேதற்றா_எதி(.ம.ெப.எச்.(ேதற்று_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உளது அம்மா சிறு ேபாழ்தின். $கந்த.07100.4
ெதான்னிைல உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) மாழ்கித் ெதால்வலி சிந்திச் ேசாரும்
$கந்த.07101.1
அன்னவ( ெதாைகைய எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அந்தர ெநறிக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகித் $கந்த.07101.2
மின் என அளக்க( வாவி ேமருமால் வைர ேபால்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07101.3
ெபான் அவி( உதயம் என்னும் ெபாருப்பு இைட புகுந்தது அன்ேற. $கந்த.07101.4
கதி பட(கின்ற காலில் கருத்தினில் கடிதின் ஏகித் $கந்த.07102.1
துதியுறு திருவின் ேகள்வன் துயில் புr கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07102.2
உதய மால் வைரயின் எய்தி உயி(ப்பு இலாது உறங்கு கின்ற $கந்த.07102.3
மதவலி வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
தம்ைம ைவத்துடன் இருந்தது அன்ேற. $கந்த.07102.4
விழுமிய பூத( யாரும் வரரும்
C
விளந்து ெவய்ேயான் $கந்த.07103.1
எழுதரும் உதயம் புக்கா( என்பது
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேநாக்கித் $கந்த.07103.2

குழுெவாடு ெபாருது உளாைரக்
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி( குடித்ேதன் வல்ேல
$கந்த.07103.3
அழகிது என் ஆற்றல் என்றான் அமரைர அலக்கண் கண்டான். $கந்த.07103.4
ஓடினான் ெகால்ேலா ேபா(க்கு என்று உற்றதும் இைலேயா எங்கும் $கந்த.07104.1
ேதடிேனன் காண்கிேலன் ஆல் யாண்ைடயான் சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) அம்மா
$கந்த.07104.2
சாடினான் சாடினான் என்று உைரப்பது சழக்ேகா தம்பி $கந்த.07104.3
வடினான்
C
அல்லேனா என்று அண்டங்கள் ெவடிக்க ஆ(த்தான். $கந்த.07104.4
ேகசr முகன் இவ்வாறு கிளத்தினன் ஆ(க்கும் எல்ைலத் $கந்த.07105.1
தூசியின் முந்து ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூதுவன்
ஒருவன் நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07105.2
ஆசறு பூத ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஆயிரத்ேதாடு ெசவ்ேவள் $கந்த.07105.3
பாசைற இருந்தான் யானும் பா(த்தனன்
வந்ேதன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) என்றான். $கந்த.07105.4
ஒற்றனது உைரையக் ேகளா ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.)
இலங்க நக்குப் $கந்த.07106.1
புற்று உைற அரவம் என்னப் புதல்வன்_ெப.) என் ெபாருவான் அஞ்சி $கந்த.07106.2
மற்று அவண் உைறந்தான் ெகால்ேலா வல்ைலயில்
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) ஏகி $கந்த.07106.3
இற்ைற ஓ( கணத்தில் அன்னான் இருஞ்சம( முடிப்பன் என்றான். $கந்த.07106.4
என்றனன் படரும்_ெப.எச்.(பட(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இன்னது ஓ( நிகழ்ச்சி யாவும் $கந்த.07107.1

ஒன்றற ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாேனா(
உயங்கின( ஓடல் உற்றா( $கந்த.07107.2
ெசன்றனன் அதைன நாடிக் கால் எனும் திறலின் ெவய்ேயான் $கந்த.07107.3
குன்று எறி நுதிேவல் அண்ணல் குைரகழல்
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசால்வான். $கந்த.07107.4
அத்த ேகள் பூதேராடும் அடுபைடத் தைலவ( ஏகி $கந்த.07108.1
ெமய்த்திறல் ெபரும் ேபா( ஆற்ற ெவகுண்டு அrமுகத்து ெவய்ேயான்
$கந்த.07108.2
ைகத்தலத்து இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சூழ்ச்சிக்
கயிற்றினால் நமைர எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.07108.3
எய்த்திட வக்கி
C
ெவய்ேயான் உதயத்தில் இட்டான் என்றான். $கந்த.07108.4
ஆண்டைக_ெப.(ஆண்டைக_ெப.) வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) சான்ற அறுமுகன்
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ெசால் ேகளா $கந்த.07109.1
யாண்டு உளான் யாண்டு உளான் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வrமுகத்து
அவுணன் என்னத் $கந்த.07109.2
தூண்டிடு ெகாடித்ேத( ேமேலான் சூழ் தரு பைடயின் சீரான் $கந்த.07109.3
மாண்டிடு ெபாறியால் இங்ஙன் வருகுவான் ேபாலும் என்றான். $கந்த.07109.4
என்னலும் நைகத்துச் ெசவ்ேவள் அrயைண இருக்ைக நCங்கிப் $கந்த.07110.1
பன்மணி குயின்ற_ெப.எச்.(குயில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசம் ெபான்
பாதுைக சரணம் ேச(த்திப் $கந்த.07110.2
ெபான் அவி( கழல்கள் ஆ(ப்பப் புறங்கைட காறும் ேபாந்து $கந்த.07110.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அயல் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைலத் தருதி நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ேதைர என்றான். $கந்த.07110.4

ஆறுமா முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) வள்ளல் அருள் பணி தைலக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகி $கந்த.07111.1
மாறு இலா முதல்வன் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைவயம்
அது அைழத்து ெவங்கால் $கந்த.07111.2
தாறு ேச( ேகாலும் நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தாங்கினன் கடாவி உய்ப்ப $கந்த.07111.3
ஏறினான் அதன் ேமல் ஐயன் இைமயவ( யாரும் ஆ(த்தா(. $கந்த.07111.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) கவr சாய்ப்ப இைமயவ( வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.)
வசச்
C $கந்த.07112.1
சந்திரன்_ெப.(சந்திரன்_ெப.) தபனன் என்ேபா( தண்ணிழல் கவிப்புத்
தாங்க_குைற.எச்.(தாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.07112.2
அந்தகன் உைடவாள் பற்ற இயக்க( ேகான் அைடப்ைபக் ெகாள்ளச் $கந்த.07112.3
சிந்து நC( அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) ெசம்ெபான் படியகம் ஏந்தச் ெசன்றான்.
$கந்த.07112.4
நாயகன் குமரன் ேபா( ேமல் நடப்பது
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பூத( $கந்த.07113.1
ஆயிர ெவள்ளத் ேதாரும் ஆ(கலி நாண ஆ(த்துக் $கந்த.07113.2
காெயr உமிழும் சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) கணிச்சி தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) எழுவு
நாஞ்சில் $கந்த.07113.3
மீ உய( பழுவம் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.)
ெகாண்டன(_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ(_பட(.பன்.)
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சூழ்ந்தா(. $கந்த.07113.4
அடித்தன( பைறகள் சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) ஆ(த்தன( ஐயன் சீ(த்தி $கந்த.07114.1

படித்தன( பாங்கு( எங்கும் பன் மணிக் கவிைக வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.)
$கந்த.07114.2
பிடித்தன( தமது வரம்_ெப.(வ
C
ரம்_ெப.)
C
ேபசின( மூr ஏற்றுக் $கந்த.07114.3
ெகாடித் ெதாைக அநந்த ேகாடி
ெகாண்டன(_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ(_பட(.பன்.)
குணிப்பில் பூத(. $கந்த.07114.4
மூவ(கள் முதல்வன் வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.)
முக்கணான் குமரன் வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.)
$கந்த.07115.1
ேமவல( மடங்கல் வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.)
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.07115.2
ஏவருந் ெதrதல் ேதற்றாது இருந்திடும் ஒருவன்
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.07115.3
ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.) ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.)
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) என்றன சின்னம் எல்லாம்.
$கந்த.07115.4
ஆசறு பூத( சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அமர( வாழ்த்து எடுப்ப
ஐயன் $கந்த.07116.1
பாசைறக் களத்ைத நCங்கிப் பறந்தைல நிலத்தின் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
$கந்த.07116.2
வசுறு
C
மருத்து மின்னும் ெவள்குற ெநாடிப்பில் ெசல்லக் $கந்த.07116.3
ேகசr முகத்தினானும் கிள( பைடெயாடு ேந(ந்தான். $கந்த.07116.4
பருப்பு உறும் எழுவும் வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேதாய் பழுவமும் பரசும்
தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) $கந்த.07117.1

ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) உமிழ் சூல ேவலும் ேநமியும் ெகாழுவும் குன்றும்
$கந்த.07117.2
ெபாருப்புறழ் பூத( வசிப்
C
ெபாருக்கு என அவுண( தம்ைம $கந்த.07117.3
மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) உய( களிற்ைற மாைவ ைவயத்ைத அடுதல் உற்றா(.
$கந்த.07117.4
குந்தமும் மழுவும் தண்டும் குலிசமும் எழுவும் ேகாலும் $கந்த.07118.1
முந்திய கழுமுள் ேவலும் முசலமும் ெகாழுவும் சங்கும் $கந்த.07118.2
எந்திரக் கவண் வழ்
C கல்லும் எஃகமும் பிறவும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.07118.3
சிந்தி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அவுண( பூதப்
பைடயிைனச் ெசறுத்தல் உற்றா(. $கந்த.07118.4
இரு திறப் பைடகள் தம்மில் இத்திறம் ெபாருத எல்ைலக் $கந்த.07119.1
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைலப்ப
மா(பு_ெப.(மா(பு_ெப.) ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) குைறந்து
ேவறாய்த் $கந்த.07119.2
தைர இைட மறிந்தா( பல்ேலா(_ெப.(பல்ேலா(_ெப.) சங்கரன் விடுத்த மூரல்
$கந்த.07119.3
விrகனல் சிதறிப் பற்ற ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)◌ீழ்
புரம் அேத ேபால். $கந்த.07119.4
கண்டனன் அைனய ெசய்ைக கனல் ெபாழி பrதிக் கண்ணான் $கந்த.07120.1
மண்டம( புrயா
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாற்றல( தம்ைம வாr $கந்த.07120.2
உண்டனன் எனது சீற்றம் ஒழிக்குவன் ஒல்ைல என்னா $கந்த.07120.3

அண்டமும் திைசயும் தாேன ஆகேவா( வடிவம் ெகாண்டான். $கந்த.07120.4
ஆயிர முடியின் ெமௗலி அண்டத்தின் முகட்ைட நக்கப் $கந்த.07121.1
பாயிரும் கரங்கள்_ெப.(கரங்கள்_ெப.) அண்டப் பாங்கைர அைலப்பப் பாருட்
$கந்த.07121.2
ேபாயின பதங்கள் அண்டத்து அடியிைனப் பூைழ
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.07121.3
மாையயால் இைனயவாறு ஓ( வடிவு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ(த்து வந்தான்.
$கந்த.07121.4
வந்திடு சீற்றத்துப் பின் மடங்கலின் ேதாற்றம் ேநாக்கித் $கந்த.07122.1
அந்தகன் அைசந்து நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.)
ஆதவன் இrயல் ஆனான் $கந்த.07122.2
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) துளக்கம் உற்றான் எr பைத பைதத்துச் ேசா(ந்தான்
$கந்த.07122.3
சிந்ைதயின் மருட்ைக உற்றா( திைசமுகன் முதலாம் ேதவ(. $கந்த.07122.4
அன்னது ஒ( எல்ைலயில் ஆளி முகத்ேதான் $கந்த.07123.1
முன் உறு பூதம் முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) ஒலி நCத்தம் $கந்த.07123.2
என்னதும் அங்ைக இராயிரம் ஓச்சி $கந்த.07123.3
உன்னு முன் வாrனன் உண்டல் பயின்றான். $கந்த.07123.4
அண்டம் ஒ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாங்க(
$கந்த.07124.1
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) ெவவ்ேவறு விளங்குவ ேபாலும் $கந்த.07124.2

கண்டகன் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) கணங்கைள
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.07124.3
உண்டிடு கின்ற உலப்பில ேபழ்வாய். $கந்த.07124.4
ஆயிர ேகாடி ஒ( அங்ைகயின் ஆகப் $கந்த.07125.1
ேபாயின பாணிகள் பூதைர அள்ளச் $கந்த.07125.2
சீய முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ெகழு ெசம்மல் அகன் ேபழ் $கந்த.07125.3
வாய்களில் இட்டு விழுங்கினன் மன்ேனா. $கந்த.07125.4
மீ னம் அது ஆக வியன் பைட அங்ைகக் $கந்த.07126.1
கான் உறு குன்று கறித் திறன் ஆக $கந்த.07126.2
வான பல் பூதைர அட்டிடு சாைலப் $கந்த.07126.3
ேபானக மாமிைசந்தான் புைக வாயான். $கந்த.07126.4
அண்டம் ஒ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாங்க(
$கந்த.07127.1
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) ெவவ்ேவறு விளங்குவ ேபாலும் $கந்த.07127.2
கண்டகன் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) கணங்கைள
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.07127.3
உண்டிடு கின்ற உலப்பில ேபழ்வாய். $கந்த.07127.4
ெசப்பரும் ெவன்றி ெகாள் சீய முகத்ேதான் $கந்த.07128.1
ைகப்புகு பூத கணத்தின( யாரும் $கந்த.07128.2
அப்ெபரு வாய்களின் ஆற்றுறு மாக்கள் $கந்த.07128.3
உப்பிைட ெசன்ெறன உற்றன( அன்ேற. $கந்த.07128.4
தானவன் அங்ைக தனில் படு பூத( $கந்த.07129.1

ேமல் நிகழ் வாய்ெதாறு ேமவரு பான்ைம $கந்த.07129.2
ஊனம் இல் விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) ஊ( ெதாறும் இம்ப( $கந்த.07129.3
மானவ( யாரும் வழிக் ெகாளல் ேபாலும். $கந்த.07129.4
மண்ணிது அன்று எனின் வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ைவகும் $கந்த.07130.1
விண்ணிது அன்று எனின் ெவவ் வசுேரச( $கந்த.07130.2
நண்ணுலகு ஈது என நாடின( தCேயான் $கந்த.07130.3
கண் அகல் வாயது கண்டிடு பூத(. $கந்த.07130.4
வாய்க் ெகாளும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) மடங்கல் முகத்ேதான் $கந்த.07131.1
மூக்குடன் அஞ்ெசவி மூலமும் வல்ேல $கந்த.07131.2
ேநாக்கின( இங்கு இது நூைழ ெகால் என்னா $கந்த.07131.3
ஊக்ெகாடு சிற்சில( ஓடின( ேபானா(. $கந்த.07131.4
அந்தம் இல் சீயன் அகன் ெபரு வாய் ேபாய்க் $கந்த.07132.1
கந்தரம் நCங்கின( ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) கடந்தா( $கந்த.07132.2
உந்தி புகுந்தன( ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) புவி உள்ேளா( $கந்த.07132.3
சிந்துறு கீ ழ் நிைல ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறு
மாேபால். $கந்த.07132.4
சீய முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ெகழு ெசம்மல் உயி(ப்பில் $கந்த.07133.1
ேபாயின(_வி.மு.(ேபா_வி.+இன்_இ.கா.+அ(_பட(.பன்.) உந்தி புகுந்தவ( சில்ேலா(
$கந்த.07133.2
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேயாசைன அந்தரம்
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07133.3

ேமயின( அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
மீ ண்ட_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உயி(ப்பால். $கந்த.07133.4
ெவவ் விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) என்ன விளங்கு அசுேரசன் $கந்த.07134.1
துவ்விடேவ அகற்றிடு ெதால்ேலா( $கந்த.07134.2
அவ்விடம் யாவினும் ஆதிைய உன்னற்கு $கந்த.07134.3
இவ்விடேம இனிது என்றன( சில்ேலா(. $கந்த.07134.4
களித்தவன் மடியுறு கணவ( ஆயிைடக் $கந்த.07135.1
கிைளத்தன( ைககளில் பைடயில் கீ றின( $கந்த.07135.2
துைளத்தன( ெகடாைமயில் ெதால்ைல வன்ைமேபாய் $கந்த.07135.3
இைளத்தன( ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சில( யாது
ெசய்வ(_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ(_பட(.பன்.) ஆல். $கந்த.07135.4
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஆம் ஆடல் பூதைர
$கந்த.07136.1
வாய் இைடப் ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அகட்டில் ைவத்துள $கந்த.07136.2
சீய மா முகத்தவன் ெசயைலப் பற்கல் $கந்த.07136.3
ஓய்வற ெமாழியினும் ஒழிதற் பாலேதா. $கந்த.07136.4
இத்திறம் நிகழ்ந்திட ஈண்டு பாrட( $கந்த.07137.1
பத்து நூறு எனப்படும் பரைவ நCத்தமும் $கந்த.07137.2
ைகத்தலம் வாrனன் கயவன் ேமாட்டினுள் $கந்த.07137.3
ைவத்தலும் கண்டன( வான்_ெப.(வான்_ெப.) உேளா( எலாம். $கந்த.07137.4
எண் ெகழு பூதைர நுங்கினான் இனி $கந்த.07138.1

மண்_ெப.(மண்_ெப.) ெகழு ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எலாம் வாr நுங்குமால்
$கந்த.07138.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெகழு நம்ைமயும் விைரவில் பற்றிேய $கந்த.07138.3
உண்குவன் என மருண்டு_வி.எச்.(மருள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உம்ப(
ஓடினா(. $கந்த.07138.4
ேநடிய ஒற்றுவ( நின்றிலா(
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07139.1
ஓடின( அவுண(ேகான் உபயத் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) மல( $கந்த.07139.2
சூடின( ெசன்னியில்_ெப.(ெசன்னி_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ெதாழுத ைகயின(
$கந்த.07139.3
மாடுறு பலசன மகிழக் கூறுவா(. $கந்த.07139.4
ஏதம் இல் அr முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) இளவல் கந்தேவள்
$கந்த.07140.1
தூதைனப் பிற(_ெப.(பிற(_ெப.) தைமத் ெதாைலவு இல் பூதrல் $கந்த.07140.2
பாதிைய நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) வைலப்
படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வட்டிேய
C
$கந்த.07140.3
ஆதவன் எழுகிr அகத்த( ஆக்கினான். $கந்த.07140.4
ஈங்கு இது வினவிேய ஈசன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
$கந்த.07141.1
தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவெலாடு சமrன் ஏற்றிட
$கந்த.07141.2
ஓங்கும் ஓ( வடிவு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உனது பின்னவன் $கந்த.07141.3
ஆங்கு எதி( பூதைர அள்ளி நுங்கினான். $கந்த.07141.4

இவ்வைர நிகழ்ந்தன இைனய இத்துைண $கந்த.07142.1
ைம வரு மிடற்றினன் மதைலேயாடு ேபா(க் $கந்த.07142.2
கவ்ைவைய இயற்றிடும் கன்னல் ஒன்றினில் $கந்த.07142.3
ெதவ்வ(கள் இல( எனச் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மீ ளுமால். $கந்த.07142.4
என்னலும் அrயைண இகந்து ேபாய்த்
தழC இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07143.1
நன்னய ெமாழிபல நவின்று தூதுவ( $கந்த.07143.2
உன்னின( விைழந்த சீ( உதவி மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) $கந்த.07143.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உைழ ஒருவைன ேநாக்கிச் சாற்றுவான். $கந்த.07143.4
கந்தெனாடு அrமுகன் கனன்று ேபா(
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.07144.1
முந்துள தாைனயின் முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பற்பல $கந்த.07144.2
இந்த நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நக( உைற பைடகள் யாைவயும் $கந்த.07144.3
உந்துதி ஆயிைட ஒல்ைல நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என்றான். $கந்த.07144.4
சாற்றிய உைர ெகாடு தாழ்ந்து கம்மியன் $கந்த.07145.1
காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) என ஏகிேய கறங்கு தாைளயுள் $கந்த.07145.2
ேபாற்றலன் அம( இைடப் ேபாமின் ேபாமின் என்று $கந்த.07145.3
ஏற்றுr முரசிைன எறிவித்தான் அேரா. $கந்த.07145.4
பைண ஒலி ேகட்டலும் பதியுள்
ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07146.1

இைணயறு தாைனகள் ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) யாைவயும் $கந்த.07146.2
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெகழு வகுப்புடன் ஆ(த்துச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சூ(த் $கந்த.07146.3
துைணயவன் அம( புr சூழல் புக்கேவ. $கந்த.07146.4
அம்புதியாம் என அனிகம் ெசன்றுழித் $கந்த.07147.1
தும்ைப_ெப.(தும்ைப_ெப.) அஞ்சிகழிைகச் சூரன் என்பவன் $கந்த.07147.2
எம்பி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ேபா( வலி காண்பன்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) எனாச் $கந்த.07147.3
ெசம் ெபானம் தவிசினும் தC(ந்து_வி.எச்.(தC(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாயினான். $கந்த.07147.4
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெபரு மந்திர நடுவண்
தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.07148.1
ெகான்_ெப.(ெகான்_ெப.) ெபரும் சிகrயாம் ேமருக் குன்றின் ேமல் $கந்த.07148.2
இன்புறு திருெவாடும் ஏறினான் அேரா $கந்த.07148.3
ெபான் புைன இதய ேமல் இரவி புக்கு என. $கந்த.07148.4
தாது_ெப.(தாது_ெப.) அவிழ் தா(_ெப.(தா(_ெப.) முடித் தம்பி ெகாண்டது ஓ(
$கந்த.07149.1
ேம தகு வடிவமும் தமிேயன் ேவளுறப் $கந்த.07149.2
பூத(கள் உண்டியாய்ப் ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைமயும் $கந்த.07149.3
காதலின் அவுண( ேகான் கண்ணின் ேநாக்கினான். $கந்த.07149.4
வரும் இதம் என்று மன் உயி(கட்கு அல்லல் ெசய் $கந்த.07150.1
கருமித வழிக் ெகாரு கனலில் ேதான்றினான் $கந்த.07150.2

ெபருமிதம் விம்மிதம் ெபrதும்
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.07150.3
உரும் இதமாம் என நைகக்கும் ஓைதயான். $கந்த.07150.4
இங்கு இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) நின்றிட இதற்கு முன்னேர $கந்த.07151.1
சங்ைகயில் பாrடத் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) முற்றவும் $கந்த.07151.2
சிங்க மா முகத்தவன் நுகரும் ெசவ்வியின் $கந்த.07151.3
அங்கு உறும் அறுமுகன் அதைன ேநாக்கினான். $கந்த.07151.4
ஒருத்தைன ஆகிேய உலகு எலாம் அடும் $கந்த.07152.1
நிருத்தன் அது அருள் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ேநரலாெராடும் $கந்த.07152.2
ெசருத் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) புrவது ஓ( சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.)
ஆடைலக் $கந்த.07152.3
கருத்து இைட உன்னினன் கணிப்பு இல் ஆற்றலான். $கந்த.07152.4
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.)
வனங்களும் ெசங்கதி(த் ெதாைகயும் $கந்த.07153.1
ஐய ேசெயாளி ஈன்று இருந்து என்ன ஆறு இரண்டு $கந்த.07153.2
ைகயும் மூவிரு முகங்களும் உைடயவன் காேலான் $கந்த.07153.3
ைவயம் உந்திட அடு ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) இயற்றுவான் வந்தான்.
$கந்த.07153.4
வந்திடு கின்ற காைல_ெப.(காைல_ெப.) வயப் ெபரும் பூத( யாரும் $கந்த.07154.1
அந்தம் உற்று அதைன ஓரா அடு கr பr ேதா( ெசற்ற $கந்த.07154.2
ெவந்திறல் அவுண( ேகான் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ேமதகு பைடஞ( முற்றும்
$கந்த.07154.3

கந்த ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) தன்ைனச் சூழ்ந்தா( கனலி சூழ் கடேல என்ன.
$கந்த.07154.4
சூழ் தரும் அவுண வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
ெதாைலவு இல் தம் பைடகள் முற்றும்
$கந்த.07155.1
ஊழ் தரும் உருமில் ெபய்ய உலகு உைட முதல்வன் காணாக் $கந்த.07155.2
காழ் தரு ேமரு அன்ன கா( முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ஒன்று வாங்கி $கந்த.07155.3
வழ்
C தரும் அருவி ேபாலும் வியன் குணத்து ஓைத ெகாண்டான். $கந்த.07155.4
ஆயிர ேகாடி ஞாலத்து அண்டங்கள் ெவடித்த மற்ைறப் $கந்த.07156.1
பாயிரும் புனலின் அண்டப் பத்திகள் பகி(ந்த பாங்க( $கந்த.07156.2
தC அழல் அண்டம் கீ ண்ட ெசறி மருத்தண்டம் விண்ட $கந்த.07156.3
மீ உய( ெவளிமூதண்டம் ெவய்து என உைடந்த அன்ேற. $கந்த.07156.4
அப்ெபரு நாணின் ஓைத அrமுகன் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.)
மன்ன(_ெப.(மன்ன(_ெப.) $கந்த.07157.1
ெசப்பு உறு ேகள்வி ஆற்றும் ெசவிப்புலம் புகுதேலாடும் $கந்த.07157.2
ைகப்பைட சிந்தி வழ்ந்தா(
C
கவிழ்ந்தன களிறு மாவும் $கந்த.07157.3
ஒப்பில்சீ( அருளித் ேத(கள் ஒல் என உைடந்த அன்ேற. $கந்த.07157.4
மூrவில் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாணின்
முழக்கிைன வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அற்றால்
$கந்த.07158.1
பாrைடக் கவிழ்ந்த தாைனப் பரப்ைபயும்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.07158.2

ஆ( இைதப் புrயும் நCரா( அரன் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) இவனாம் முன்னம்
$கந்த.07158.3
தாரகற் கடந்தான் என் ைக சரதேம ேபாலும் என்றான். $கந்த.07158.4
வால் உைள அலங்கு ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) மடங்கேலான் இைனய கூறிப்
$கந்த.07159.1
பாலகன் வன்ைமயாேன படுத்தனன் மீ ள்வன் என்னாக் $கந்த.07159.2
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) உைட அண்ணல் தன்ைன ேநாக்கினன் விளம்பல் உற்றான்.
$கந்த.07159.4
கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) முதல்வன் ைமந்த கழறுவன் ஒன்று ேகண்ேமா
$கந்த.07160.1
எண்ணல( வலிைய மாற்றல் இைறயவ( கடேன அற்றால் $கந்த.07160.2
விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) தைமத் தண்டித்ேதாம் அவ(க்குளும் அல்ைல
ேவறு ஓ( $கந்த.07160.3
நண்ணலன் எமருக்கு இல்ைல நடந்தது என் அமருக்கு என்றான். $கந்த.07160.4
உைறதரும் அளியன் தன்ைன வலியவன் ஒறுக்கின் நாடி $கந்த.07161.1
முைற ெகழு தண்டம் ஆற்றி அண்டங்கள் முழுவதுக்கும் $கந்த.07161.2
இைறயிைனப் புrதும் அற்றால் நCவ(கள்
C
இைமேயா(க்கு இட்ட $கந்த.07161.3
சிைறயிைன அகற்ற வந்ேதஞ் ெசருவும் அத்திறத்துக்கு என்றான். $கந்த.07161.4
எங்கள் நாயகமாய் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) இைறயவன் இைனய கூறச்
$கந்த.07162.1
சிங்க மா முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
உரும் இடி
திைளத்தது ஒப்ப $கந்த.07162.2

அங்ைகேயாடு அங்ைக தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அண்டமும் குலுங்க நக்குப் $கந்த.07162.3
ெபாங்கு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சீற்ற ேமலான் இங்கு இைவ புகலல் உற்றான்.
$கந்த.07162.4
ஈங்கு எம( தைமயும் ெவன்றாய் இைமயவ( சிைறயும் இன்ேற $கந்த.07163.1
நCங்கின( ஆவ( நCயும் நCக்குதி ேபாலும் ேபாலும் $கந்த.07163.2
நாங்களும் அளிய( தாேம நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
சூழ்ேவ ஆற்றல் $கந்த.07163.3
ஓங்கியது உனது மாட்ேட உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) இது அன்றி உண்ேடா.
$கந்த.07163.4
இந்திர குமரன் தன்ைன இைமயவ( குழுைவ வாr $கந்த.07164.1
ெவந்தைள மூழ்கு வித்து வட்டிய
C
சிைறைய நCக்கல் $கந்த.07164.2
சந்திர ெமௗலி அண்ணல் தன்னினும் முடியாது என்றால் $கந்த.07164.3
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ஒருவன் ெகால்ேலா
முடித்திட வல்ைல மன்ேனா. $கந்த.07164.4
கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) உனக்குத்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காமரு சுட( ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
ஆற்றல் $கந்த.07165.1
எண்ணலன் மறலி ஆகி இகழ்ந்து ேபா( இயற்றினாைன $கந்த.07165.2
உள் நிகழ் ஆவி ெகாண்டாய் ஓடினால் உய்தி ஈண்டு $கந்த.07165.3
நண்ணிய தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) எங்கண் நல்விைன தந்தது அன்ேற.
$கந்த.07165.4

கடம்பு_ெப.(கடம்பு_ெப.) அம( கண்ணியாய் ேகள் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஆற்றல் $கந்த.07166.1
திடம்படு நினது வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) யாைவயும் ெதr
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள்ேளன் $கந்த.07166.2
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) படு குவவுத் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) தாரகன் ேபால ஞாட்பின் $கந்த.07166.3
மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) படுகின்ற தில்ைல_ெப.(தில்ைல_ெப.) வல்ைல ேபா( புrதி
மாேதா. $கந்த.07166.4
ெபாருதிறல் வயவ( யாரும் பூதrல் பலரும் மாய்ந்ேத $கந்த.07167.1
எrகதி( உதயம் புக்கா( ஏைனேயா( நCயும் காண $கந்த.07167.2
விைரவில் என் அகடு ேச(ந்து_வி.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விளிந்தன( தமியன் நின்றாய் $கந்த.07167.3
ெசருவிைன இைழத்தும் என்னும் ஊக்கேம சீrது அம்மா. $கந்த.07167.4
தாது_ெப.(தாது_ெப.) அவிழ் தருவின் நCழல் சயந்தைன அமர( தம்ைமத்
$கந்த.07168.1
தCது_ெப.(தCது_ெப.) உறு சிைறயின் நCக்கச்
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
துைணவேராடு $கந்த.07168.2
பூத( தம் ெதாைகைய வாளா ேபாக்கிைன தமியன் நின்றாய் $கந்த.07168.3
ஊதியம் இதன் ேமல் உண்ேடா உனக்கு இது கிைடத்தது அன்ேற. $கந்த.07168.4
முைன ெகழு சமrன் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முடிந்தன(
முடிவு இலாதா( $கந்த.07169.1

இைனெவாடு புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏகி இrந்து உளா( ெதாைகயும் அஃேத $கந்த.07169.2
அைனயைத உணராய் ெகால்ேலா அம( குறித்து ஈண்டு
வந்தாய்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) $கந்த.07169.3
கனவினும் விடுவது உண்ேடா கடவுள( சிைறைய என்றான். $கந்த.07169.4
என்ற ெசால் இறுக்கு முன்னம் இராறு ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) உைடய வள்ளல்
$கந்த.07170.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) ெகாண்டது என்னா நைக
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சிைலயில் பூட்டி $கந்த.07170.2
ஒன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வயிர வாளி ஒல் எனத் துரப்பத் தCேயான்
$கந்த.07170.3
ெபான் திகழ் மருமம் புக்குப் புறத்து உrஇப் ேபாயது அன்ேற. $கந்த.07170.4
அருவியன் ஆகம் உள்ளான் அகன் ெபரு விழிகண் கூறாய் $கந்த.07171.1
அருவியன் ஆக மன்ன அrமுகன் ஐயன் ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.)
$கந்த.07171.2
அருவியன் ஆக மூழ்க அலக்கண் உற்று இழியும் ெசந்நC( $கந்த.07171.3
அருவியன் ஆக நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) அமர(
மற்று அது கண்டு ஆ(த்தா(. $கந்த.07171.4
கற்ைற அம் கதி( ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அண்ணல் காமரு பகழி_ெப.(பகழி_ெப.)
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.07172.1
மற்றவன் புறனும் மா(பும் வாயில்கள்_ெப.(வாயில்_ெப.+கள்_பன்.குறி.)
ஆதேலாடு $கந்த.07172.2
மற்றது ேநாக்கித் தCேயான் அகத்து உைற கணங்கள் முற்றும் $கந்த.07172.3
புற்று எழு சிதைல என்ன அந்ெநறி துருவிப் ேபாந்த. $கந்த.07172.4

உய்குறு கணத்தின் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) உந்திைய ஒருவி வாளி $கந்த.07173.1
ெசய்குறு வாயில் நCங்கித் ெதழிப்ெபாடு புறத்தில்
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.07173.2
ைமகிள( புந்தி ெவய்ேயான் மற்று அது கண்டு சீறிக் $கந்த.07173.3
ைக ெகாடு ெநறிைய மாற்றிக் கந்தன் ேமல் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) உய்த்தான். $கந்த.07173.4
அண்டம் விண்டது ெகால் என்ன அணி மணித் ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.)
ஆ(ப்பத் $கந்த.07174.1
தண்டம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இடுதேலாடும்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) நிக( இல்லா அண்ணல் $கந்த.07174.2
கண்டனன் இைமப்பில் நான்கு கைண ெதாடக் கைதையச் சிந்தி $கந்த.07174.3
ஒண்திறல் சூரன் பின்ேனான் ெநற்றிபுக்கு ஒளித்த அன்ேற. $கந்த.07174.4
ஒளித்திடு கின்ற காைல_ெப.(காைல_ெப.) உருெகழு மடங்கல் ேபேரான்
$கந்த.07175.1
களித்திடல் ஒருவி ேமைலக் கடுஞ் சினக் ேகாட்புச் சிந்தித் $கந்த.07175.2
ெதளித்திடும் உண(வும் இன்றிச் ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேகால் ெசலுத்து மன்ன $கந்த.07175.3
அளித்திடல் ஒழிந்த காலத்து உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ேபால் அழுங்கி நின்றான்.
$கந்த.07175.4
ேப(ந்திடும் உண(ெவாடும் பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) இல் துன்ெபாடும் $கந்த.07176.1
ேச(ந்திடும் அrமுகத் தCயன் நின்றுழி $கந்த.07176.2
வா(ந்திடு குருதிேதாய் வாயில் மூடுைக $கந்த.07176.3

ேசா(த்தன அருள் வரத்
ெதாைலந்த_ெப.எச்.(ெதாைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாைய ேபால்.
$கந்த.07176.4
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) தவி(ந்து ஒழுகிேனான் ஆகம் தன்னிைடத் $கந்த.07177.1
திறந்திடு ெநறிகளால் சிைறயின் ைவப்ெபாrஇப் $கந்த.07177.2
பறந்திடு புள்_ெப.(புள்_ெப.) எனப்
பட(ந்து_வி.எச்.(பட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கந்தேவள் $கந்த.07177.3
புறந்தனில் வந்தன பூதம் யாவுேம. $கந்த.07177.4
அன்று அr முகத்தவன் அைலத்து நுங்கின $கந்த.07178.1
ெகான்றன எறிந்தன கூளி யாைவயும் $கந்த.07178.2
ெவன்றி ெகாள் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட விமலன் ஆைணயால் $கந்த.07178.3
துன்றி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைடந்தன_வி.மு.(அைட_வி.+ம்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.)
ெதான்ைம கூடிேய. $கந்த.07178.4
அன்னது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காைல_ெப.(காைல_ெப.) அறுமா முகக்கடவுள்
$கந்த.07179.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) நிக( இலாத தனக்கு இைளேயா( தங்கைளயும்
$கந்த.07179.2
துன்னல் உறு பூதத் ெதாைகேயா(கள் யாவைரயும் $கந்த.07179.3
உன்னி அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தம்பால் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேகால்
ெதாடுத்தனேன. $கந்த.07179.4
உந்தும் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) உறுதி பல
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07180.1
முந்தும் கதி( உதயம் முன்னுற்று ெமாய்ம்ப( தைமப் $கந்த.07180.2

பந்தம் ெகாடு சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாசவைல
சிந்திடலும் $கந்த.07180.3
கந்தன் தனது அருளால் கண் துயில்வா( ேபால் எழுந்தா(. $கந்த.07180.4
பாசத் தைளயில் படுவா( அது நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.07181.1
மாசு அற்ற நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்த உய்ந்தனராய்ப் $கந்த.07181.2
ேபசற்கு அrய இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) ெபற்ேறா(கள் தாம் ஆகி $கந்த.07181.3
ஈசற்கு இனியான் இைண அடிகள் வாழ்த்து எடுத்தா(. $கந்த.07181.4
ஆங்கு அது காலத்தில்_ெப.(காலம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) அறுமுகேவள்
உய்த்த கைண $கந்த.07182.1
பூங்கமலத் ேதான் உதவு புட்பகத்தின் மாட்சியதாய்த் $கந்த.07182.2
தCங்கில் இளைமந்த( தைமச் ேசைனெயாடு
முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07182.3
தாங்கி விசும்பின் தைலக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசன்றதுேவ.
$கந்த.07182.4
என்று திகழ் ெவற்ைப இகந்து ஏழ் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நCங்கிச் $கந்த.07183.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கடிது ெசரு
நிலத்தில்_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) ேசைனெயாடு $கந்த.07183.2
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குமரன் ெநடுந்தாள் முனம்
உய்த்துத் $கந்த.07183.3
துன்று கைண ெபாதிந்த தூணி இைடப் புக்கதுேவ. $கந்த.07183.4
அந்த அைமயத்தில் அடல் வரC ெமாய்ம்பினனும் $கந்த.07184.1

இந்திரனும் ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இலக்கருடன் எண்ம(களும் $கந்த.07184.2
அந்தம் இலாப் பூத அனிகங்களும் அளியால் $கந்த.07184.3
கந்தன் இைண அடிகள் ைக ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தாழ்ந்தனேர. $கந்த.07184.4
நCக்கம் ெபறாது_எதி(.ம.வி.எச்.(ெபறு_வி.+ஆத்_எதி(.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி(க்குள்
நின்றாைனத் ெதால்வறிஞன் $கந்த.07185.1
ஆக்கம் ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ன அடி வணங்கிப்
ேபாற்றுதலும் $கந்த.07185.2
வக்கும்
C
கைண கழற்கால் வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
தைம ேநாக்கித் $கந்த.07185.3
ேதக்கும் கருைணயினால் ஈது ஒன்று ெசப்பினனால். $கந்த.07185.4
ெதாக்கீ ( அவுணன் ெதாடு மாையச் சூழ் வைலயில் $கந்த.07186.1
புக்கீ ( புலந்ந்தC( புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) அழிந்தC( யாப்பு உறவும் $கந்த.07186.2
தக்கீ ( உதயந்தனில் புகுந்தC( இவ்வாறு $கந்த.07186.3
மிக்கீ ரும் ெநாந்தC(கள் ேபாலும் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெவன்றான். $கந்த.07186.4
முந்ைத உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) முடிந்தால் என் ஆருயி( ேபாய் $கந்த.07187.1
அந்த நிரயத்து அழுந்தி அய(ந்தால் என் $கந்த.07187.2
ெவந்துயரம் மூழ்கி விைனப் பிறவி புக்கால் என் $கந்த.07187.3
எந்ைத அருள் உண்ேடல் எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) என் குைற
என்றா(. $கந்த.07187.4
ஆங்கு ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) அரு மைறயும் ேதறrய $கந்த.07188.1

ஓங்கார மூலத்து உண(வாய் உைற பகவன் $கந்த.07188.2
நCங்கா_எதி(.ம.வி.எச்.(நCங்கு_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_வி.எச்.குறி.) ெநறியான் நிைற
ேப( அருள் புrயப் $கந்த.07188.3
பாங்காக நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பrசன(கள்
ேபாற்றினேர. $கந்த.07188.4
அன்னது ஒ( அைமதியில் அண்ணல் வா( சிைல $கந்த.07189.1
துன்னுறு நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒலி ேகட்டுச் ேசா(வுறா $கந்த.07189.2
முன்னுற வழ்
C பைட முதல்வன் ஆடைல $கந்த.07189.3
உன்னுறு ெசய்ைகயால் எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒல்ைலயில். $கந்த.07189.4
ஈங்கு இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) எைம எலாம் சிைல $கந்த.07190.1
தூங்கிய நாணினால் ெதாைலக்கும் ெகால் எனாத் $கந்த.07190.2
தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பைட உைடத் தகுவ(
தாைனகள் $கந்த.07190.3
தCங்கனல் பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனச்
சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆ(த்தேவ. $கந்த.07190.4
ஆழி மால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) புைர அவுண மாப்பைட $கந்த.07191.1
காழ் உலாம் பல பைடக் கலமும் சிந்திேய $கந்த.07191.2
ஊழி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) எல்ைலயின் உலகு எலாம் அடும் $கந்த.07191.3
ேகழிலான் மதைலையக் கிள(ந்து_வி.எச்.(கிள(_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சூழ்ந்தேவ. $கந்த.07191.4

சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவைலயின்
முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) ேதான்றிட $கந்த.07192.1
ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) அம் கண்ணுைட நிமலன் மாமகன் $கந்த.07192.2
ெகாற்ற ெவஞ்சிைலயிைனக் குனித்துப் பூட்டிேய $கந்த.07192.3
ெசற்றிய கைண மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) சிதறினான் அேரா. $கந்த.07192.4
அங்கியின் வடிவின ஆலம் ேபால்வன $கந்த.07193.1
கங்குைல நிக(ப்பன காலற்கு ஒப்பன $கந்த.07193.2
ெபாங்கிய_ெப.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவஞ்சினப் புயங்கம்
ேந(வன $கந்த.07193.3
ெசங்கதி( மைலவன ெசம்மல் வாளிேய. $கந்த.07193.4
மின்னினும் சுடrன உருமின் ெவய்யன $கந்த.07194.1
ெபான் உறழ் நிறத்தன மணியின் ெபாற்பின $கந்த.07194.2
மன்னிய வானவில் மாறு ெகாள்வன $கந்த.07194.3
பன்னிறம் பைடத்தன பகவன் வாளிேய. $கந்த.07194.4
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ேபால்வன ேதாமரம் ேபால்வன சுட( வாய் $கந்த.07195.1
ஆலம் ேபால்வன நாந்தகம் ேபால்வன அடல் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $கந்த.07195.2
ேகாலம் ேபால்வன கழுமுளும் ேபால்வன குலிச $கந்த.07195.3
சாலம் ேபால்வன ஆறுமா முகன் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) சரங்கள். $கந்த.07195.4
அறத்ைத நல்கலின் அந்தணன் ேபால்வன அகிலத் $கந்த.07196.1
திறத்ைத_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) அன்ெபாடு ேபாற்றலில்
ெசங்கண்மால் ேபால்வ $கந்த.07196.2
ஒறுத்து மன் உயி( உண்குறும் அவுணைர ஒருங்ேக $கந்த.07196.3

இறுத்தல் ெசய்திடும் தன்ைமயால் ஈசேன ேபால்வ. $கந்த.07196.4
காற்றில்_ெப.(காற்று_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ெசவ்விதில் ெசல்வன கறங்குவ
கடுங்கண் $கந்த.07197.1
கூற்றிற்கு ஒப்பன மனத்தினும் கடியன ெகாடுந்தC $கந்த.07197.2
நூற்றுக் ேகாடிகள் அணுகினும் விைசயினால் ெநாய்தின் $கந்த.07197.3
மாற்றத் தக்கன குமரேவள் விடுத்திடும் வாளி. $கந்த.07197.4
ஒன்று ெதாட்டிடில் ேகாடியாம் ஒல்ைலயில் அைவயும் $கந்த.07198.1
துன்று ேகாடி ேமல் ேகாடியாம் ேமலும் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ெதாைகேய
$கந்த.07198.2
அன்றி யா( அதற்கு எண் ெகாடுத்து உைரப்பவ( அநந்தம் $கந்த.07198.3
என்று ெசால்வேத முருகேவள் ெதாடுங்கைணக்கு இலக்கம். $கந்த.07198.4
கா( பிளந்திடும் அளக்கைர உண்டிடுங் கதிேரான் $கந்த.07199.1
ேத( பிளந்திடும் வடைவைய விழுங்குறுந் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) $கந்த.07199.2
ஊ( பிளந்திடும் ேமருைவப் பிளந்திடும் உலவாப் $கந்த.07199.3
பா( பிளந்திடும் ஞான நாயகன்
விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பகழி. $கந்த.07199.4
வைர கிழிப்பதும் புவியிைனப் பிளப்பதும் வரம்பில் $கந்த.07200.1
திைர கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) குடித்திடுவதும் பிறவும் ஓ( சிறப்ேபா $கந்த.07200.2
அrய ஆயிர ேகாடி அண்டங்களாம் அைனத்தும் $கந்த.07200.3
உருவி நிற்கில பின்னரும் ஓடும் என்று உைரக்கின். $கந்த.07200.4
ெதாடு ெநடுங்கைண இவ்வைக ெசறிதலும் சூழ்வா( $கந்த.07201.1
அடி துணிந்தன ைகத் தலம் துணிந்தன அணி ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $கந்த.07201.2

முடி துணிந்தன உரம் துணிவுற்றன முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ேதாய் $கந்த.07201.3
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) துணிந்தன இரதமும் துணிந்தன குைலந்ேத. $கந்த.07201.4
கைரகள் பட்டு என அவுண(கள் பட்டன( கடலின் $கந்த.07202.1
நிைரகள் பட்டு எனக் களிறுகள் பட்டன நிரந்த $கந்த.07202.2
திைரகள் பட்டு எனப் புரவிகள் பட்டன
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07202.3
வைரகள் பட்டு எனப் பட்டன அளைவ தC( மான்ேத(. $கந்த.07202.4
ஒப்புக் ெகாண்டிடா ேமைலேயான் ஒன்ைற ஒன்றாக்கும் $கந்த.07203.1
துப்புக் ெகாண்டிடும் அற்புதம் உண(ந்தவன் ெதான்னாள் $கந்த.07203.2
ைவப்புக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பா(
அண்டங்கள் முழுவதும் வரம்பில் $கந்த.07203.3
அப்புக் ெகாண்டது ஓ( அண்டேம ஆக்கிய அதனால். $கந்த.07203.4
ெசப்பு உறத் தகும் விம்மிதம் அன்றி இது ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) $கந்த.07204.1
எப்புறத்தரும் காண்கிலா( எம்பிரான் கைணகள் $கந்த.07204.2
ஒப்புறத் தரும் அண்டத்தின் ெதாைக எலாம் உrஇப்ேபாய் $கந்த.07204.3
அப்புறத்தினில் இடுவன அவுண( தம் தைலகள். $கந்த.07204.4
மூr அண்டல( யாக்ைககள் எடுத்து உடன் முடுகிப் $கந்த.07205.1
பாr அண்டங்கள் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேகாடியும் பகி(ந்து $கந்த.07205.2
வாr அண்டங்கள் இைட இைட சிந்தி மற்று அவற்ைறச் $கந்த.07205.3
ேசாr அண்டங்கள் ஆக்குவ அண்ணல் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) கைணகள்.
$கந்த.07205.4
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) துளிப்படு குருதியும் அவுண(கள் உரமும் $கந்த.07206.1

கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துண்டமும் ெசன்னியும்
ேதாள்களும் கரமும் $கந்த.07206.2
முண்டம் ஆம் கr பrகளும் விளிந்த ேத( முற்றும் $கந்த.07206.3
அண்டம் எங்கணும் ெசறிந்தன அட்டிய திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ேபால். $கந்த.07206.4
புள்_ெப.(புள்_ெப.) உலாவு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அறுமுகன் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.)
ேபா( புrந்த $கந்த.07207.1
மள்ள( மாப்பைட அைலப்பேதா அrது வல் விைரவால் $கந்த.07207.2
அள்ளல் வாr சூழ் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேகாடி அண்டத்தின் $கந்த.07207.3
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) தானவ( தம்ைமயும் முடிவு
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலவும். $கந்த.07207.4
குமர நாயகன் ெதாடுசரம் நிரத்தலும்
குளி(ந்த_ெப.எச்.(குளி(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07208.1
கமல மாமல( முைக ெபாரு முகத்தின( கரத்த( $கந்த.07208.2
தமர ேநமிெகாள் புகழ்ச்சிய( வணங்குறு தைலய( $கந்த.07208.3
அமர( யாவரும் வான்_ெப.(வான்_ெப.) இைடப் பிைழத்து
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ(த்தா(. $கந்த.07208.4
கங்கம் உற்றன ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) பிற உற்றன கவந்த $கந்த.07209.1
சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) உற்றன குணங்கரும் உற்றன தகுவ( $கந்த.07209.2
அங்கம் இற்றன கr பr இரதம் இற்றனவால் $கந்த.07209.3
சிங்க மாமுகன் ஒருவனும்
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.பன்.)
ெசருவில். $கந்த.07209.4

மீ உய(ந்து_வி.எச்.(உய(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சூழ் அண்டத்தின் அளவு
எலாம் விரவ $கந்த.07210.1
மாய வன்ைமயில்_ெப.(வன்ைமயில்_ெப.) ெகாண்டிடு ெபருந்தைக வடிவம்
$கந்த.07210.2
தூயன் வாளிகள் பட்டு உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) அழிதலால் ெதாைலந்து
$கந்த.07210.3
சீய மாமுகன் ெதான்ைம ேபால்
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.பன்.) ேத(
ேமல். $கந்த.07210.4
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தCயவன்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உறும் அய(ச்சிைய நCங்கிச் $கந்த.07211.1
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
பைட யாைவயும் கண்டிலன் சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) $கந்த.07211.2
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வட்டினன்
C
என்பது
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளம் ெகாதியா $கந்த.07211.3
ஒன்று ேபாலேவா ஓராயிரம் சிைலகள்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றான். $கந்த.07211.4
அைல வைளந்த_ெப.எச்.(வைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாற்கடல் மிைசப்
பத்து நூறு அம் ெபான் $கந்த.07212.1
மைல வைளந்து_வி.எச்.(வைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம(
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ேபால் மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) மாட்டு அன்றித்
$கந்த.07212.2
தைல_ெப.(தைல_ெப.) வைளந்திடா அrமுகன் தனது ைகத்தலத்தால்
$கந்த.07212.3
சிைல வைளந்திடக் குனித்தனன் சுடுசரம் ெதrந்தான். $கந்த.07212.4

சீய மாமுகன் ெசஞ்சிைல பூட்டி நூறு $கந்த.07213.1
ஆயிரப் பத்து அடுசரம் ஏவலும் $கந்த.07213.2
நாயகன் அது கண்டு நைகப்புறா $கந்த.07213.3
ஓய்வில் வாளிெயா( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) தூண்டினான். $கந்த.07213.4
ஆற்றல் ேமதகும் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) வாளியால் $கந்த.07214.1
மாற்றலன் கைண மாr_ெப.(மாr.) விலக்கிேய $கந்த.07214.2
சாற்றுதற்கு அrதாகிய தன்ைமயான் $கந்த.07214.3
வற்றும்
C
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெவங்கைண உந்தினான். $கந்த.07214.4
உந்து ேகாைல ஒ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) வாளியால் $கந்த.07215.1
சிந்திேய திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) சிங்க முகா சுரன்_ெப.(சுரன்_ெப.) $கந்த.07215.2
ஐந்து நூறு இரண்டு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெவங்கைண $கந்த.07215.3
எந்ைத ேமல் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) ஏவினன் என்பேவ.
$கந்த.07215.4
பதகன் வாளிகள் பத்து இலக்கத்ைதயும் $கந்த.07216.1
நுதி ெகாள் ெவங்கைண நூறு பத்து ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) $கந்த.07216.2
கதும் எனத் ெதாடுத்ேத மைற காண்கிலா $கந்த.07216.3
அதி( கருங்கழல் அண்ணல் அகற்றினான். $கந்த.07216.4
திருத் தகும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) சீய முகத்தினான் $கந்த.07217.1
உருத்து வாளி ஒ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) தூண்டு உறாப் $கந்த.07217.2
பரத்தின் ேமற்படு பண்ணவன் ேத(விடு $கந்த.07217.3
மருத்தின் மா(புற வல்ைல அழுத்தினான். $கந்த.07217.4

ஆ( அழல் சினத்து ஆளr மாமுகன் $கந்த.07218.1
கூ( உைடக் கைண ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) குளித்திட $கந்த.07218.2
மாருதப் ெபயேரான் வலி சிந்திடாச் $கந்த.07218.3
ேசாr மிக்கு எழத் துன்புற எய்தினான். $கந்த.07218.4
பாகு பட்ட பருவரல் ேநாக்கிேய $கந்த.07219.1
வாைக அண்ணல் வrசிைல கால்
வைளஇ_வி.எச்.(வைள_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07219.2
ஏக நூறு பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ெதாட்டு எண்ணலன் $கந்த.07219.3
ேசைக மாண் ெகாடித் ேதrைன வட்டினான்.
C
$கந்த.07219.4
ேத( அழிந்திடத் தCயrன் தCயவன் $கந்த.07220.1
ஊ( அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உடு பதி ேபான்று உளான்
$கந்த.07220.2
கா( அழிந்திடக் கல் என ஆ(ப்பு உறாப் $கந்த.07220.3
பா( இழிந்தனன் பல்கைண வசினான்.
C
$கந்த.07220.4
வசுகின்ற
C
வியன் கைண யாைவயும் $கந்த.07221.1
மாசில் காட்சியன் வாளியின் மாற்றிடா $கந்த.07221.2
ஆசில் ெவஞ்சரம் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) தூண்டிேய $கந்த.07221.3
நCசன் விற்கைள நCள் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ேச(த்தினான். $கந்த.07221.4
அண்டலன் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) சாபமும் $கந்த.07222.1
துண்டம் ஆகித் ெதாைலந்து நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) புக $கந்த.07222.2
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) நான் முகத்ேதானும் விண்ேணா(களும் $கந்த.07222.3

கண்டு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கரம்_ெப.(கரம்_ெப.)
எடுத்து ஆ(த்தன(. $கந்த.07222.4
ேகால் உமிழ்ந்த குனிசிைலக் கூட்டறக் $கந்த.07223.1
கால ெவவ்வழல் என்ன கனன்று உளான் $கந்த.07223.2
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ஒன்று துளக்கினன் வசினான்
C
$கந்த.07223.3
ஆல காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) அளக்க( உய்த்தால் என. $கந்த.07223.4
துன்னலன் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) சூலத்ைத ஏழ் இரு $கந்த.07224.1
ெகான்னுைனக் கைண தூண்டிக் குைறத்திடாப் $கந்த.07224.2
பின்னும் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேப( அழல் புங்கவ $கந்த.07224.3
மின்ெனனத் துரந்தான் அடல் ேவலினான். $கந்த.07224.4
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
ைகக் குமரன் சரங்கைளக் $கந்த.07225.1
கண்டு தCயன் கன்ன்று கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) தனில் $கந்த.07225.2
தண்டம் ஒன்றில் தைரபடச் சிந்திேய $கந்த.07225.3
அண்டம் விண்டிட ஆ(த்தனன் ஏகினான். $கந்த.07225.4
விடுத்த வாளி ெபாடித்ததும் ெவவ்விேயான் $கந்த.07226.1
பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தண்ெடாடு ேப(வதும்
காண்குறா $கந்த.07226.2
வடித்த ஏழ்கைண தூண்டினன் வன் கைத $கந்த.07226.3
எடுத்த ைகைய இரு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ேச(த்தினான். $கந்த.07226.4
ேச(த்து முன்னுறத் தCயவன் ேதாளினும் $கந்த.07227.1
ேப(த்தும் ஆங்கு ஒ( ெபருங்ைகப் புறப்படப் $கந்த.07227.2

பா(த்தலம் புகு தண்டிைனப் பற்றிேய $கந்த.07227.3
ஆ(த்து வசினன்
C
ஆதியம் ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) ேமல். $கந்த.07227.4
ஒட்டலன் ெதாட உற்ற தண்டத்தின் ேமல் $கந்த.07228.1
ெநட்டு அழற்கு நிக( கைண ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) $கந்த.07228.2
விட்டு அறுத்தனன் ேமல் வரு பாந்தைள $கந்த.07228.3
அட்டிடும் கதி( ஆதவன் என்னேவ. $கந்த.07228.4
அண்ட( நாயகன் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) வாளியால் $கந்த.07229.1
தண்ட வழத்
C
தடிதலும் மாற்றலன் $கந்த.07229.2
கண்டு சீறிக் கடுந்திறல் கூற்று இைடப் $கந்த.07229.3
பண்ைட_ெப.அ.(பண்டு_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாசத்ைத வசினான்.
C
$கந்த.07229.4
சுற்றுப் பாசத் ெதாட(ச்சிைய
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.)
$கந்த.07230.1
ெசாற்று ஒ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) தCக்கைண தூண்டலும் $கந்த.07230.2
வற்றல் மாண் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) வன்னியின் தCச்சுட( $கந்த.07230.3
உற்றதாம் என ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெபாடி ஆயேத. $கந்த.07230.4
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) அற்றது கண்டனன் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) உறுவான்
$கந்த.07231.1
ஏண் உற்றிடு ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) ஐயாயிரம் ஆம் $கந்த.07231.2
பாணித் ெதாைகையக் ெகாடு பற்றிடுவான் $கந்த.07231.3

ேபணிச் சினெமாடு ெபய(ந்தனேன. $கந்த.07231.4
சிங்கத் திறேலான் வரு ெசய்ைக தைன $கந்த.07232.1
எங்கட்கு இைற ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஈ(
ஆயிரராம் $கந்த.07232.2
ெவங்கண் கைண ஆயின விட்டு அவுணன் $கந்த.07232.3
அங்ைகத் ெதாைகயாவும் அறுத்தனேன. $கந்த.07232.4
ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) ெகழு உற்ற குகன் கைணயால் $கந்த.07233.1
ெசற்றம் திகழ் ஆளr ெசய் யகரம் $கந்த.07233.2
அற்றம் புவி வழும்_ெப.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
C
முன் அங்ைக
நிைர $கந்த.07233.3
முற்றும் புதிதாக முைளத்தனேவ. $கந்த.07233.4
அற்று புவி வழ்
C தருமங் ைககைள $கந்த.07234.1
மற்றத் துைண வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு மாண்
ைககளால் $கந்த.07234.2
பற்றிக் ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அன்னது பா(த்தனனால்
$கந்த.07234.3
ெநற்றிக் கண் அளித்திடும் நCள் சுடேரான். $கந்த.07234.4
ஓ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) வாளிகள் உய்த்து அவுணன் $கந்த.07235.1
ஓ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) நCண் முடி ஒல்ைல அறா $கந்த.07235.2
ஈ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெவஞ்சரம் ஏவியவன் $கந்த.07235.3
ஈ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெமாய்ம்பும் இறுத்தனனால். $கந்த.07235.4
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) அற்றவன் ெமாய்ம்புகள் அற்றன கண்டு $கந்த.07236.1

இன்பு உற்றன( வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ஈண்டு அைவ $கந்த.07236.2
முன்பு உற்றது ேபால முைளத்து எழலும் $கந்த.07236.3
துன்புற்றன( யாக்ைக துளங்கு உறுவா(. $கந்த.07236.4
கண்டான் இது விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) காண் பrேயான் $கந்த.07237.1
பண்டால் அவனத்து இைட பாணி சிரம் $கந்த.07237.2
தண்டாது அழல் ெகாய்திடு தன்ைமயினால் $கந்த.07237.3
உண்டாகிய வாறு என உன்னினேன. $கந்த.07237.4
உன்னும் ெபாழுதத்தினில் உம்ப( எலாம் $கந்த.07238.1
என் இங்கு இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) மாய்வது எனத் தளர $கந்த.07238.2
முன்னம் ெபய( சிங்க முகன் முனியாச் $கந்த.07238.3
ெசந்நின்று இஃது ஓ( ெமாழி ெசப்பினனால். $கந்த.07238.4
உைளக்கும் கைண தள்ளி யுகம் பல நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.07239.1
கிைளக்கு_ெப.எச்.(கிைள_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெமாய்ம்பு ெகடுத்திடினும் $கந்த.07239.2
முைளக்கின்றது அலான் முடிவு உற்றிடுேமா $கந்த.07239.3
இைளக்கின்றைன நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ெகால் எைனப் ெபாருவாய்.
$கந்த.07239.4
ெமாய்யும் துதவத்து இயல் முன்னைல நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) $கந்த.07240.1
ஐயன் தரும் ஆற்றல் அறிந்திைல ேபா( $கந்த.07240.2
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) படி
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.07240.3

உய்யும் படி அன்று உனது ஊக்கமுேம. $கந்த.07240.4
மாண்ேடவ( தைமப் புrவன் சிைறேபாய் $கந்த.07241.1
ஆண்ேட வருகின்றது மாற்றல் உேளன் $கந்த.07241.2
ஈண்ேட அழிகின்றதும் இல்ைல இவண் $கந்த.07241.3
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகுதி
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) உயி( விட்டனனால். $கந்த.07241.4
என்னலும் அதைன ஓரா எம்பிரான் குமரன் ெசால்வான் $கந்த.07242.1
உன் உயி( இைழத்த எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ஒழிந்தது கூற்றும்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07242.2
பின் உற நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) என்
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) பிதற்றுதி உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) இலாதாய்
$கந்த.07242.3
முன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கணத்தில் நின்ைன முடிக்குவன் காண்டி என்றான்.
$கந்த.07242.4
பைடப்பவன் குரவன் ஈது பக(தலும் அவுண( ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.)
$கந்த.07243.1
இடிப்பு என ஆ(த்துக் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) இராயிரம்
பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வச
C $கந்த.07243.2
ெநாடிப்பினில் அவற்ைற வாளி நூற்றின் நுண் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) அது ஆக்கித்
$கந்த.07243.3
தடப் ெபரு மருமம் மூழ்கச் சரங்கள் ஆயிரத்ைத உய்த்தான். $கந்த.07243.4
மாயிரு ெநடுங்கண் வாளி மா(பத்ைத அகழ்ந்து துன்னக் $கந்த.07244.1
காய் எr கலுழும் கண்ணான் ைககளால் அளைவ
தC(ந்த_ெப.எச்.(தC(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07244.2

பாயிருங் குன்ற நாடிப் பறித்தலும் கண்டு ெசவ்ேவள் $கந்த.07244.3
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கைண ெதாட்டு அன்னான் அணிமுடித் ெதாைகைய
வழ்த்தான்.
C
$கந்த.07244.4
அறுத்திடு தைலகள் வழ_குைற.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
C
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) வல்ேல $கந்த.07245.1
மறித்தும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுதேலாடும்
மடங்கல் மா முகத்தன் முன்னம் $கந்த.07245.2
பறித்திடு குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) வசிப்
C
பருவலித் தடந்ேதாள் ெகாட்டி
$கந்த.07245.3
எறித்தரு கதிரும் விண்ேணா(_ெப.(விண்ேணா(_ெப.) யாவரும் உட்க ஆ(த்தான்.
$கந்த.07245.4
ஆ(த்திடு காைலச் ெசவ்ேவள் ஆயிரத்து இரட்டி
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07246.1
கூ(த்திடு பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) தூண்டிக் குன்றங்கள் ெசற்று ெவய்ேயான்
$கந்த.07246.2
தா(த் தட ெமாய்ம்பு முற்றும் தள்ளினன் தள்ளு முன்ன(ப் $கந்த.07246.3
ேப(த்தும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம்மா தவத்தினும்
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) ஒன்று உண்ேடா. $கந்த.07246.4
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) காணா ஈேதா( ஆடலா உன்னி
நூற்றுப் $கந்த.07247.1
பத்துடன் எட்டின் காறும் பரஞ்சுட( உருவாய்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.07247.2
ெமாய்த்திடு பகழிமாr முைற முைற துரந்து ெமாய்ம்பன் $கந்த.07247.3

ைகத்தலம் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) முற்றும்
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துண்டங்கள் ெசய்தான்.
$கந்த.07247.4
திைசகளில்
ேபாகும்_ெப.எச்.(ேபா_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_ெப.எச்.குறி.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேநமித்
திறங்களில்
ேபாகும்_ெப.எச்.(ேபா_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_ெப.எச்.குறி.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெவற்பின் $கந்த.07248.1
மிைசகளில்
ேபாகும்_ெப.எச்.(ேபா_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_ெப.எச்.குறி.+ண_ெப.எச்.குறி.) பாrன்
மீ தினில்
ேபாகும்_ெப.எச்.(ேபா_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_ெப.எச்.குறி.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாந்த(_ெப.(மாந்த(_ெப.) $கந்த.07248.2
நைசகளில்
ேபாகும்_ெப.எச்.(ேபா_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_ெப.எச்.குறி.+ண_ெப.எச்.குறி.)
விண்ேணா(_ெப.(விண்ேணா(_ெப.) நட்டிைடப்
ேபாகும்_ெப.எச்.(ேபா_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_ெப.எச்.குறி.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சிங்கன் $கந்த.07248.3
இைசகளில்
ேபாகும்_ெப.எச்.(ேபா_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_ெப.எச்.குறி.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எங்கும் இற்றிடு சிரமும் ைகயும். $கந்த.07248.4
அகரம்_ெப.(அகரம்_ெப.) அது ஆதி ஆன எழுத்து எலாம் ஆகி பின்ன( $கந்த.07249.1
மகரமும் ஆன ேமேலான் வடிக்கைண துணித்து
வசும்_ெப.எச்.(வ
C
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
C
$கந்த.07249.2
சிகரமும் துகர முற்றும் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) இைடச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாேயான் $கந்த.07249.3
நகரமும் தாவி அண்ட ேகாளைக நண்ணுகின்ற. $கந்த.07249.4

தூவுைட ெநடுேவல் அண்ணல் சுடக்கைண துணித்து வச
C $கந்த.07250.1
ேமலவன் தனது ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இதழ்
அதுக்கி விண்_ெப.(விண்_ெப.) ேமல் $கந்த.07250.2
ஆவலங் ெகாட்டிச் ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அச்சம் உற்று
அங்கண் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07250.3
ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.) மயக்கம்_ெப.(மயக்கம்_ெப.) எய்தித் திரு நில
வைரப்பின் வழ்ந்தா(.
C
$கந்த.07250.4
வஞ்சைர வஞ்சம் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வள்ளலா( குமரன் ெதாட்ட $கந்த.07251.1
ெசஞ்சரம் அநந்தேகாடி ெசன்று-ெசன்று_அ.ெதா.(ெசன்று-ெசன்று_அ.ெதா.)
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வட்ட
C
$கந்த.07251.2
எஞ்சலில் அவுணன் ெமாய்ம்புந் தைலகளும் யாண்டும் சிந்தி $கந்த.07251.3
விஞ்ைசய( அம(தற்கு ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வைரகளின் ேமவல்_ெதா.ெப.(ேமவு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) உற்ற. $கந்த.07251.4
தூயவன் விடுத்த வாளி துணித்திடும் ஒவ்ேவா( ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.)
$கந்த.07252.1
வாயிைன அடுேபா( தன்னில் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சில் கணங்கள் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07252.2
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேகாடி ெகாண்ேட கேளவரம் அதற்குள் இட்டு
$கந்த.07252.3
மாயிரும் சிகர மாட மற்றிது என்று உற்ற அன்ேற. $கந்த.07252.4
பாடுறு சிரத்தில் ஒன்று பைதத்து வாய் பகிர அங்கண் $கந்த.07253.1
ஆடுறும் அலைக ேகாடி அகன் பிணக் குைவகள் உய்த்து $கந்த.07253.2
மாட மீ து என்று புக்கு மற்று அது கடிதின் மூட $கந்த.07253.3

ஓடி உள் அைலந்த தக்கன் ேவள்வியில் உற்று உளா( ேபால். $கந்த.07253.4
மன் புr அவுண( ேதான்றல் வாய் ெபாதி ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) புக்குத்
$கந்த.07254.1
துன்புபுறும் அலைக துண்டம் ெசவி ெநறி துருவிப்
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07254.2
முன்பு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) முனிவன் இல்ைல முயங்குவான் உைறயுள்
புக்ேகான் $கந்த.07254.3
இன்ெபாடு வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) சிந்தி நூைழயால் இrந்தவா ேபால்.
$கந்த.07254.4
ஒன்னலன் தனது ெமாய்ம்பும் உருெகழு சிரமும்
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
$கந்த.07255.1
பன்ெனடும் கிrகளாக அவற்று இைடப் பல சூ(ப் ேபயும் $கந்த.07255.2
துன்னுறு ெகாடியும் சூழ்வது ஒல்ைலயில் ெபாறிகள்
நCங்க_குைற.எச்.(நCங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.07255.3
முன்னவள் பதாைக ேயாடு முைறயில்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றவா ேபால். $கந்த.07255.4
அரண்டரும் கழலான் இவ்வாறு அறுத்தலும் அவுண(
ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $கந்த.07256.1
முரண்தகு சிரமும் ேதாளும் பின்னரும் முைளப்ப ேநாக்கித் $கந்த.07256.2
திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல் கைணகள் ஓச்சிச்
ெசன்னியில்_ெப.(ெசன்னி_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ஒன்றும் ைகயில் $கந்த.07256.3
இரண்டுேம நிறுவிப் பின்ன( யாைவயும் தடிந்தான் அன்ேற. $கந்த.07256.4

நCள் உறு பதைல_ெப.(பதைல_ெப.) சிந்தி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம( இயற்றுக் கின்ற
$கந்த.07257.1
ேகாளr முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
குைறந்திடு
முடியு இற்ற $கந்த.07257.2
ேதாள்களும் முன்னேர ேபால் ெதான்றிடப் புகுதும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
$கந்த.07257.3
ஆளுைட முதல்வன் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அறுமுகன் அதைனக் கண்டான். $கந்த.07257.4
நாற்றிைச முகத்தினானும் நாகரும் பிறரும் உட்கச் $கந்த.07258.1
சீற்றம் அது உளன் ேபால் ஐயன் சிறிது அவண் உரப்பேலாடும் $கந்த.07258.2
மாற்றலன் ஆகி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மடங்கல் மா
முகத்தன் தன்பால் $கந்த.07258.3
ேதாற்றிடு சிரமும் ேதாளும் துளங்கி
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளித்த அன்ேற. $கந்த.07258.4
ஐயனது உங்காரத்தால் அrமுகன் சிரமும் ெமாய்ம்பும் $கந்த.07259.1
ெமய்யிைட ஓடுங்கிற்று அம்மா ேமவினா( தம்ைம
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07259.2
ைமயுறு கருந்தாது அன்னவன் புறக் கமடம் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.)
$கந்த.07259.3
ஒய் என யாக்ைக தன்னில் ஒளித்திடும் தன்ைமேய ேபால். $கந்த.07259.4
குன்றிைன எறிந்த ைவேவல் குமரேவள் கைணயால் இற்ற $கந்த.07260.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) பாணி ேதான்றாத் தன்ைமைய
அவுணன் பாரா $கந்த.07260.2

ஒன்று அற முந்து பன்னாள் உண(ந்திடு விஞ்ைச முற்றும் $கந்த.07260.3
மன்று இைட அய(த்ேதான் என்ன மானம் உற்று அழுங்கி நின்றான். $கந்த.07260.4
அங்கு அது கண்டு ெசவ்ேவள் அருள் புrகின்றான் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) தம்
$கந்த.07261.1
ெவங்கைண பலவும் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வட்டிய
C
தைலயும் உன்தன் $கந்த.07261.2
ெசங்ைகயும் ேதான்றிற்று இல்ைல
எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனச் ெசப்பு ைகய
$கந்த.07261.3
இங்கு நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) பட்ட பின்ெகால் முைளத்திட இருந்தது என்றான்.
$கந்த.07261.4
இருதைல அயில் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அண்ணல் இற்றன சிரம்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) என்ேற $கந்த.07262.1
கருதைல என்ேப( ஆற்றல் கடவுள( யாரும் ேத(வ( $கந்த.07262.2
ஒருதைல இருைக ெகாண்ேட உலெகலாம் ெதாைலப்பன் என்னாப் $கந்த.07262.3
ெபாருதைல உன்னி ஆங்கு ஓ( ெபாருப்பிைனப்
பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விட்டான். $கந்த.07262.4
விட்டிடு பிறங்கல் தன்ைன விrஞ்சனுக்கு ஆசான்
காணூஉ_வி.எச்.(காண்_வி.+ண_இ.க.+_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07263.1
ெநட்டு இைல வாளி ஒன்றால் நCறு ெசய்திடுத ேலாடும் $கந்த.07263.2
பட்டது ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாய்ேவான் அம(
இைடப் பாணிேயாடும் $கந்த.07263.3

இட்டிடு தண்டம் ஒன்ைற எடுத்து
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இதைனச் ெசாற்றான்.
$கந்த.07263.4
ேவலினால் எறியு மாறும் ெவஞ்சிைல வைளய வாங்கிக் $கந்த.07264.1
ேகாலினால் விடுத்தது ஒன்ைறக் குைறத்திடு மாறும் அல்லால் $கந்த.07264.2
பால நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) பைடகள் ேவறு பயின்றது ஒன்று இைல ெகால்
என்னா $கந்த.07264.3
மூல காரணமாய் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முதல்வன்
ேமல் கைதையத் ெதாட்டான். $கந்த.07264.4
ெவஞ்சின அவுணன் ெசாற்ற தன்ைமயும் விடுத்த தண்டும் $கந்த.07265.1
ெசஞ்சுட( ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வள்ளல் சிந்ைதயின் மதித்து ேநாக்கிக்
$கந்த.07265.2
கஞ்சம் அது அைனய ஓ(ைகக் காமரு குலிசம் தன்ைன $கந்த.07265.3
வஞ்சகன் உயி( உண்டு ஒல்ைல
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என விடுத்தான் மன்ேனா.
$கந்த.07265.4
விடுத்திடு குலிசம் ஏகி விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எதி( தண்டம் தன்ைனப் $கந்த.07266.1
ெபாடித்தது ேபாலும் ெமன்னப் பூழி
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடுக்கல்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07266.2
இடித் ெதாைக என்ன மா(பத்து எய்திேய அவுணன் ஆவி $கந்த.07266.3
குடித்தது புறத்துச் ெசந்நC( ெகாப்பளித்து ஏகிற்று அன்ேற. $கந்த.07266.4
தூண்டா விடு_ஏவ.(விடு_வி.) குலிசம் துண் என்ற கல்மா(பங் $கந்த.07267.1

கீ ண்டு ஆவி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கிழித்து
ெவrந் ெசன்றிடலும் $கந்த.07267.2
வண்டான்
C
பைத பைதத்தான் வழ்
C குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) நC( அைலப்ப
$கந்த.07267.3
மாண்டான் கிடந்தான் மடங்கல் முக ெவய்ேயாேன. $கந்த.07267.4
அங்கு அப்ெபாழுதில் அடல் குலிசம் வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேபாகிக் $கந்த.07268.1
கங்ைகப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆழ்ந்து காமரு பூந்தாது ஆடிச் $கந்த.07268.2
சங்கத்தவ(க்குள் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஆம் தமிழ்ப் புலவன் $கந்த.07268.3
ெசங்ைகக்குள் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சிறப்புற்று
இருந்து உளதால். $கந்த.07268.4
பா(த்தா( இந்நC(ைம தைனப் பங்கயத்தன் ஆதி
விண்ேணா(_ெப.(விண்ேணா(_ெப.) $கந்த.07269.1
ஆ(த்தா( முறுவலித்தா( ஆடினா( பாடி மல( $கந்த.07269.2
தூ(த்தா( மகிழ்ந்தா( ெதாழுதா( எங்ேகான் புைடயில் $கந்த.07269.3
ேபா(த்தா( வணக்கம் புrந்தா( புகழ்ந்திட்டா(. $கந்த.07269.4
என் நாயகன் அவ்விைமேயா(கள் எல்ேலா(க்கும் $கந்த.07270.1
தன்னா( அருள் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சாரத
ெவள்ளத்தின் ஒடும் $கந்த.07270.2
மின்னா( புக(_ெப.(புக(_ெப.) அயில் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) வரெராடு
C
மீ ண்டனன்
ஆல் $கந்த.07270.3
ெபான்னாடு எனேவ புைனந்த ெபாலன் பாசைறயில். $கந்த.07270.4
பாசைறயின் கண் ஏகிப் பா( இடத்ேதா( சூழ் ேபாத $கந்த.07271.1
வாசவனும் நான்முகனும் மற்ேறாரும் பாங்காகக் $கந்த.07271.2

ேகசrகள் தாங்கும் கிள( ெசம்ெபாற் பீடிைக ேமல் $கந்த.07271.3
ஈசன் எனேவ இனிது அருள் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உற்றனேன. $கந்த.07271.4
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவேலான் வியன் பாசைற
இருப்ப $கந்த.07272.1
மற்று அவெனாடு ஆடி மடங்கல் முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அவுணன்
$கந்த.07272.2
ெசற்று ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) உண்ணச் ெசரு நிலத்தின் மாய்ந்து அதைன
$கந்த.07272.3
ஒற்ற( ெதrகுற்ேற மேகந்திரத்தில் ஓடினரால். $கந்த.07272.4
ஆடல் இைளேயான் அவண் வழ்ந்தது
C
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07273.1
வடினேனா
C
மான்றனேனா என்ைறய ேமல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07273.2
நCடு சிகr இைட நின்ேறான் பதங்கள் முடி $கந்த.07273.3
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அவலித்துத்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இதைனச் ெசால்லினரால்.
$கந்த.07273.4
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) பிளந்த_ெப.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குமேரசன் வச்சிரத்தால் $கந்த.07274.1
உன் தம்பி ஆவி ஒழிந்தான் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) மிைசயப் $கந்த.07274.2
ெபான்றும் கணத்ேதா( ெபாருப்பு உற்றா( எல்ேலாரும் $கந்த.07274.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்ந்தன( ஈது திண்ணம்
எனச் ெசப்பினேர. $கந்த.07274.4

ேவய் உற்றவ( ெசால் வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உேராமங்கள் எலாம் $கந்த.07275.1
தCயப் ெபாறி துரப்பச் ெசங்கண் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெபருக $கந்த.07275.2
வாயில் புைக ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாடிப் பைத
பைதத்து $கந்த.07275.3
ேநாயுற்று ெவங்கனைல நுங்கின( ேபால் வழ்ந்தனேன.
C
$கந்த.07275.4
வண்ணச் சிகரம்_ெப.(சிகரம்_ெப.) வழுவுற்றுக் கீ ழ்த்தலத்தில் $கந்த.07276.1
கண்ணில் ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடலின் இைட
வழ்ந்தனனால்
C
$கந்த.07276.2
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) உற்ற காஞ்சி உைமயவள் ேகாட்டத்தினின்றும்
$கந்த.07276.3
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) உற்ற ேநமித் தடத்து இைடேய வழ்பவ(ேபால்.
C
$கந்த.07276.4
மங்குல் என வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
மறிந்து
நிலமிைசேய $கந்த.07277.1
அங்ைக புைடத்திட்டு அலமந்து ெதால்வலியும் $கந்த.07277.2
துங்க விறலும் நலனும் ெதாைலவு எய்தப் $கந்த.07277.3
ெபாங்கு துய(க் கடலின் மூழ்கிப் புலம்பு உறுவான். $கந்த.07277.4
என்ைனேயா என்றன் இளவேலா தாரகற்கு $கந்த.07278.1
முன்ைனேயா சிங்க முகத்தேவா தானவ(கள் $கந்த.07278.2
அன்ைனேயா என்ன அருள் புrயும் ஆண் தைகேயா $கந்த.07278.3
உன்ைனேயா தூத( விளிந்தைன என்று ஓதியேத. $கந்த.07278.4
அன்று மகவான் முதலாம் அமர( தைம $கந்த.07279.1

ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தமிேயற்கு விசயம் தைன
அளித்தாய் $கந்த.07279.2
இன்று சமrல் இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) பாலகன் ஒருவன் $கந்த.07279.3
ெகான்றனேனா உன் உயிைரக் கூற்றுவனும் ெகாண்டாேனா. $கந்த.07279.4
உண்டு ேபா( என்னின் உளம் களிக்கும் உன் உயிைரக் $கந்த.07280.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபானான் இன்று
கூற்றன் எனேவ ேகட்கில் $கந்த.07280.2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துழாய் மாலும் சது( முகனும் இந்திரனும் $கந்த.07280.3
பண்டு ேபால் தத்தம் பதி ஆளப் ேபாகாேரா. $கந்த.07280.4
ெபான்ைன நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) தன்ைனப் புதல்வ(கைள மங்ைகயைரப்
$கந்த.07281.1
பின்ைன உள ெபாருைள எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07281.2
என்ைன உைடய இைளேயாேன இப்பிறப்பில் $கந்த.07281.3
உன்ைன இனிப் ெபறுவது உண்ேடா உைரயாேய. $கந்த.07281.4
அண்டா( தமக்கு ஓ( அrேய அrமுகேன $கந்த.07282.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அைடந்தாய் எனேவ
விளம்புகின்றா( $கந்த.07282.2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தா(_ெப.(தா(_ெப.) அகலத்துத் தாரகைன மக்களுடன்
$கந்த.07282.3
கண்டாேயா யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இங்கு உறு துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.)
காணாதாய். $கந்த.07282.4

உண்டிக் கடனும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வயிற்ேறா( ெசய் கடனும் $கந்த.07283.1
எண் திக்கும் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இட இன்று
கழித்து ஏகிைன நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.07283.2
அண்டத்தவைர அைலத்து வரும் உன் திறைலக் $கந்த.07283.3
கண்டு உற்றிடேவ கடன் அற்ேறன் தCேயேன. $கந்த.07283.4
உற்ற துைண நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என் உயி( நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
உண(ச்சியும் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.07284.1
சுற்றமும் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) தாைதயும் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என்
இைளய ேதான்றலும் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.07284.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தவமும் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என்று நான்
நிைனந்ேதன் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அதைனச் $கந்த.07284.3
சற்றும் நிைனயாமல் தனித்து இருக்கக் கற்றாேயா. $கந்த.07284.4
ெபாற்ைறக்கு அயல் இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூட்ைக
முகன் துஞ்சிய_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் $கந்த.07285.1
ஒற்ைறப் புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) ேபாய் உளம் தள(ந்து ைவகினன்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கந்த.07285.2
இற்ைறப் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இறந்தாய் அr முகேன
$கந்த.07285.3
மற்ைறப் புயமும் இழந்ேதன் வறிேயேன. $கந்த.07285.4
என்னத் தனது அண்டம் எங்கும் ெசவிடு படத் $கந்த.07286.1
தன்னத் தனிேயான் அரற்றும் ஒலி தாங்ேகளா $கந்த.07286.2
நன்னத் தவனும் நளினத்தினில் உதித்த $கந்த.07286.3
அன்னத் தவனும் மகத்தவனும் ஆ(த்தனேர. $கந்த.07286.4

இத்தன்ைம மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) இரங்கித்
ெதளிந்து_வி.எச்.(ெதளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந்ேத $கந்த.07287.1
உத்துங்க மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) தவிசு ஏறி $கந்த.07287.2
நித்தன் குமரனுடன் ேந( ேபாய்ச் சம( இயற்றச் $கந்த.07287.3
சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) தனிேல
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
ெசய்தனேன. $கந்த.07287.4
ெகாற்ற ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட பrத்திடும் ஆயிர ேகாடி $கந்த.07288.1
ஒற்ற( தங்கைள ேநாக்கிேய சூரன் ஆம் உரேவான் $கந்த.07288.2
மற்று என் ஆட்சியாம் அண்டங்கள் எங்கணும் ைவகிச் $கந்த.07288.3
சுற்று தாைனையத் தம்மிேனா கடிது எனச் ெசான்னான். $கந்த.07288.4
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைலயின்
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என வணங்கிேய தூத( $கந்த.07289.1
பன்னரும் கதி
ெகாண்டன(_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ(_பட(.பன்.)
விண்டன( பட(ந்து_வி.எச்.(பட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07289.2
ெபான்னின் ேமதகும் அண்டங்கள் இைத ெதாறும்புகுந்து $கந்த.07289.3
மன்ன(_ெப.(மன்ன(_ெப.) மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பணி முைறயிைன வகுத்தா(. $கந்த.07289.4
வகுத்த காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ஆண்டு உைற அவுண
மன்னவ(கள் $கந்த.07290.1
ெதாகுத்த நாற்ெபருந் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) அம் கடெலாடும் துவன்றி
$கந்த.07290.2

மிகுத்த அண்டத்தின் புைட ெதாறும் புைட ெதாறும் ேமனாட் $கந்த.07290.3
பகுத்து ைவத்திடும் வாயிலின் ெநறிகளால் பட(ந்தா(. $கந்த.07290.4
முந்ைத அண்டத்தின் ெநறிதனில் முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) இருஞ்ேசைன
$கந்த.07291.1
வந்து-வந்து_அ.ெதா.(வந்து-வந்து_அ.ெதா.) இவண் ெசறிவன விதிெயாடு மாறாய்ச்
$கந்த.07291.2
சுந்தரம் ெகழு மாயன் இவ்வுலகு உயி( துய்ப்ப $கந்த.07291.3
உந்தியின் வழி அங்கு அைவ ேதான்று மாறு ஒப்ப. $கந்த.07291.4
பூதம் யாைவயும் உயி(களும் புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) உள்ளனவும் $கந்த.07292.1
ேபதம் நCங்கிய_ெப.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுருதி ஆகமங்களும்
பிறவும் $கந்த.07292.2
ஆதி காலத்தின் அநாதியாம் எம்பிரான் அளப்பில் $கந்த.07292.3
பாத பங்கயத் துதிப்பவும்
ேபான்றன_வி.மு.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.) பகrன்.
$கந்த.07292.4
இைனய தன்ைமயால் அண்டத்தின் ெநறிதனில் ஏகும் $கந்த.07293.1
வைன கருங்கழல் அவுண( தம் பைட இவண் வரலும் $கந்த.07293.2
கனலி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) சுட( மைறந்தன நடுங்கினன் கனலும்
$கந்த.07293.3
அனிலன் தானும் ெமய் விய(த்தனன் ெநருக்கும் உற்று அய(வான். $கந்த.07293.4
ஆ(த்த ஓைசயால் அகிலமும் துளங்கிய அவுண( $கந்த.07294.1
கா(த்த ெமய் ஒளி கதுவலால் இருண்டன ககனம் $கந்த.07294.2
தூ(த்த பூழியால் ஆழிகள் வறந்தன துைணத்தாள் $கந்த.07294.3

ேப(த்து ைவத்திடு தன்ைமயால் அண்டமும் பிளந்த. $கந்த.07294.4
கூடும்_ெப.எச்.(கூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இப்ெபரும் தாைனைய
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெமய் குைலவு உற்று
$கந்த.07295.1
ஓடுதற்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இன்றி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரங்கின( உம்ப( $கந்த.07295.2
வடினான்
C
என வாசவன் மருண்டனன் விதியும் $கந்த.07295.3
நCடு மாயனும் முடிவது என்ேனா என நிைனந்தா(. $கந்த.07295.4
பூதலந்தனில் அம்பர ெநறிதனில் புைட சூழ் $கந்த.07296.1
மாதிரங்களில் அளக்கrல் வைரகளில் வழியில் $கந்த.07296.2
பாதலங்களில் பிறவினில் அவுண( தம் பைடகள் $கந்த.07296.3
ஏதும் ெவள்ளிைட இன்றிேய ெசன்றன ஈண்டி. $கந்த.07296.4
மல( அயன்பதம் மால்பதம் முனிவ(கள் ைவகும் $கந்த.07297.1
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) வாசவன் ெதான்னக( ஏைனேயா( உைறயுள்
$கந்த.07297.2
அலr ஆதிய( ெசல்கதி பிலங்களில் அனிகம் $கந்த.07297.3
பலவும் நினறன_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.)
ெசல்லிடம் ெபறாத பான்ைமயினால். $கந்த.07297.4
மாறு இலாதன ெதால்ைல அண்டங்களின்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07298.1
வறு
C இலாதது ஓ( தூசிகள் பட(ந்திடும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $கந்த.07298.2
நூறு ேகாடி ேயாசைனகள் என்று அறிஞ(கள் நுவன்றா( $கந்த.07298.3

ேவறு பின் வரும் தாைனயின் ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) யா( விதிப்பா(.
$கந்த.07298.4
குறுைம யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) உயி( வாழ்க்ைகய(
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ேபால் $கந்த.07299.1
சிறுைமேயா இது விrத்திட அவுண( ேகான் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
$கந்த.07299.2
அறிஞ( கூறிய ெபருந்ெதாைக தன்னினும் அடங்கா $கந்த.07299.3
பிறிது மற்று இதற்கு உவைமயும் ஒன்று இைல ேபசின். $கந்த.07299.4
அஞ்சு பட்டிடு பூதங்கள் பல் உருவம் அைமந்து $கந்த.07300.1
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) பட்டிடும் உயி( ெகாடு ேநரு ேமல் நிகரும் $கந்த.07300.2
அஞ்சு பட்டிடு ெபாருப்பு எலாம் சூைர முன் மயங்கும் $கந்த.07300.3
பஞ்சு பட்டிட நடந்திடு தூசி_ெப.(தூசி_ெப.) முற் பைடேய. $கந்த.07300.4
அந்தம் இன்றிேய அகன் புவி
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அண்டத்தில்
$கந்த.07301.1
வந்திடும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) பைடகளின் ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) யா(
வகுப்பா( $கந்த.07301.2
முந்து தூசிகள் மேகந்திரப் ெபரு நக( மூடி $கந்த.07301.3
இந்த அண்டத்தின் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) எலாம்
நிைறந்தன_வி.மு.(நிைற_ெப.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.)
இைமப்பில். $கந்த.07301.4
ஆன காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ஒற்ற( ேபாய்ச் சூரைன
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07302.1

பானல் ெமல்லடி ைக ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஐய
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) பைடத்த $கந்த.07302.2
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயல்
நினறன_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.)
தூசி_ெப.(தூசி_ெப.) முன் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.07302.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உலாவு ேப( அண்டத்ைத ெநருங்கின மன்ேனா.
$கந்த.07302.4
என்னும் எல்ைலயில் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என அவுண( ேகான் எழுந்து
$கந்த.07303.1
தன்னது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உைறயுள் ேபாய்த்
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆடித் $கந்த.07303.2
துன்னும் ஐவைக உணவுடன் அறுசுைவ
ெதாட(ந்த_ெப.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07303.3
அன்னம் உண்டனன் நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) ெகால் மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) ெகால்
அதுேவ. $கந்த.07303.4
நCறு அணிந்தனன் ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) ெமய்ந் நிைற விைர களபச்
$கந்த.07304.1
ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) அணிந்தனன் பூந்ெதாைட பங்கியில் ெசறித்தான்
$கந்த.07304.2
மாறு இல் ெபான் சுட(க் கைலயுடன் அணிகலன் மாற்றி $கந்த.07304.3
ேவறு ேவறு நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) இனியன புைனந்தனன் விைரவில்.
$கந்த.07304.4
ஈசன் மாப்பைட ஏைனேயா( ெபரும் பைட யாவும் $கந்த.07305.1
மாசு இல் ஆயிர ேகாடி ேத( ெசலுத்திேய அைவயும் $கந்த.07305.2

ேகசrத் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) யானமும் ேகடில் ெபான் ேதரும் $கந்த.07305.3
பாசத்திறல் அவுண( ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏகுவான் பணித்தான். $கந்த.07305.4
ஆங்கு அவ்ெவல்ைலயில் சூர பன்மா எனும் அவுணன் $கந்த.07306.1
பாங்க( வந்திடு வலவ( தம் ெதாைகயிைனப் பாரா $கந்த.07306.2
ஓங்கும் ஓ( தடந்ேதrைனக் ெகாண(தி( என்று உைரப்பப் $கந்த.07306.3
பூங்கழல் துைண வணங்கிேய நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனப் ேபானா(. $கந்த.07306.4
வாட்டு ேகசr எழுபதினாயிரம் வய மாக் $கந்த.07307.1
கூட்டம்_ெப.(கூட்டம்_ெப.) அங்கண் ஒ( எழு பதினாயிரம் கூளி $கந்த.07307.2
ஈட்டம் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எழு பதினாயிரம்
ஈ(ப்பப் $கந்த.07307.3
பூட்டி நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) உறப் பண்ணினா( ஆங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெபாலன் ேத(. $கந்த.07307.4
மண்டலத்தினும் ஆன்ற ேப( இடத்தது மருங்கில் $கந்த.07308.1
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைரக் கடலாம் என ஆ(ப்பது
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07308.2
அண்டம் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேகாடியும் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆற்றிக் $கந்த.07308.3
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்றிடும் வலியது
மடங்கலங் ெகாடித்ேத(. $கந்த.07308.4
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எல்ைலயில் எழு தரு
மருத்தினும் உந்திக் $கந்த.07309.1
கடிது ெசல்வது ெசன்றிடு விைசயினால் ககுபத் $கந்த.07309.2

தட ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கிr அலமரத் தபனரும்
குளிர_குைற.எச்.(குளி(_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.07309.3
வடைவ அங்கிகள் விளிந்திடப் புrவ தம் மான்ேத(. $கந்த.07309.4
ஏழு ேநமியும் இைடப் படு தCபமும் யாவும் $கந்த.07310.1
சூழுகின்ற ேப( அடுக்கலும் ஒன்றிய ெதாட(பின் $கந்த.07310.2
ேகழில் பன்மணி ஓவியப் பத்திகள் ெகழுவும் $கந்த.07310.3
ஆழி தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அண்டம் ஒத்து
இலங்கியது அகன்ேத(. $கந்த.07310.4
ெதாழு தகும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அவுண( ேகான் ேவள்வியில்
துஞ்சி_வி.எச்.(துஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07311.1
எழுவது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எல்ைலயில்
ேதான்றியது எதி(ந்தா( $கந்த.07311.2
குழு விrந்திடத் துரப்பது நான்முகக் குrசில் $கந்த.07311.3
அழியும் நாளினும் அழிந்திடாது இருப்பது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
வகல்ேத(. $கந்த.07311.4
கண்ணகன் பைட அளப்பில பrத்தது காம(_ெப.(காம(_ெப.) $கந்த.07312.1
விண்ணவ(க்கு உள வலி எலாம் ெகாண்டது ேமனாள் $கந்த.07312.2
அண்ணல் நல்கிய இந்திர ஞாலமும் அைனயது $கந்த.07312.3
எண்ணின் ேமல் படும் யாண(_ெப.(யாண(_ெப.)
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைடய
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விரதம். $கந்த.07312.4
அைனயது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதrைன வலவ(
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைணந்து $கந்த.07313.1

தினகரன் தைன ெவகுண்டவன் தாைத முன் ெசலுத்தத் $கந்த.07313.2
துைனயம் அற்றதில் இவ(ந்தனன் இவ(தலும்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07313.3
புைனதி வாைக என்று அவுண(கள் பூ மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபாழிந்தா(.
$கந்த.07313.4
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) வலவ(கள் அங்கு அதில் புக்குக்
$கந்த.07314.1
கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீ(த்தியான் ஆைணயால்
ேதrைனக் கடவத் $கந்த.07314.2
தழிந்து அழC ம் எனப் பல்லியம் இயம்பின சகங்கள் $கந்த.07314.3
அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) எழு
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) என அவுண(கள் ஆ(த்தா(. $கந்த.07314.4
அங்கி அன்ன ெபான் படி அகம் ேகாடிகம் அைடப்ைப $கந்த.07315.1
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குைட கவr
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழுகின( சிலத(
$கந்த.07315.2
துங்கம் மிக்கவன் சீ(த்தியும் ஆைணயும்
ெதாட(ந்து_வி.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07315.3
மங்கலம் திகழ் உருக்ெகாடு சூழ்ந்திடும் வைகேபால். $கந்த.07315.4
அண்ணல் ேமவரு ேகா நக( எல்ைலயுள்
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07316.1
எண்ணில் மாப் ெபருஞ் சிகrயின் வாயில்கள்_ெப.(வாயில்_ெப.+கள்_பன்.குறி.)
இகந்ேத $கந்த.07316.2

கண் அகன் ெஞள்ளல் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேகாடியும்
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07316.3
வண்ண மா மணிக் ேகாபுர முதல் கைட வந்தான். $கந்த.07316.4
தானவ( ேகாமகன் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ெபான் ேதெராடு $கந்த.07317.1
மா நக( முதல் கைட வாயில் ேபாதலும் $கந்த.07317.2
ஆனது ேநாக்கிேய அங்கண் சூழ் தரு $கந்த.07317.3
ேசைனகள் ஆ(த்தன உடுக்கள் சிந்தேவ. $கந்த.07317.4
ெஞலித்திடு பரைவயின் நCல_ெப.அ.(நCலம்_ெப.) ெவவ்விடம் $கந்த.07318.1
ஒலித்து எழுந்தால் என உலப்பில் தாைனகள் $கந்த.07318.2
கலித்தன பட(ந்தன கண்ணகன் புவி $கந்த.07318.3
சலித்தது ெகாடியைரத் தrக்க ஒணாைமயால். $கந்த.07318.4
ேநrயம் பrயது ஓ( நிசாளம் சல்லிைக $கந்த.07319.1
ேபrயம் பைணவயி( பிறங்கு தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.) $கந்த.07319.2
தூrயம் காகளம் துடி முதல் படு $கந்த.07319.3
சீrயம் பலவுடன் இயம்பிச் ெசன்றேவ. $கந்த.07319.4
ேசயின குஞ்சிகள் ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தானவ(
$கந்த.07320.1
பாயின தாைனயில் பட(ந்த பூழிகள் $கந்த.07320.2
வாயின பரைவ ேமல் வடைவத் தC விராய்ப் $கந்த.07320.3
ேபாயின நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) எழு புைகையப் ேபான்றேவ. $கந்த.07320.4
வானினும் கண்ணினும் மாதிரத்தினும் $கந்த.07321.1

தானிைற கடலினும் தணப்பு இன்று ஆகிேய $கந்த.07321.2
ேமனிைற பூழிகள் மிைடய எங்கணும் $கந்த.07321.3
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ெகாள் பின் பனித் தூவல்_ெப.(தூவல்_ெப.) ேபான்றேவ.
$கந்த.07321.4
சூரன் இகத்து எழு தூளி அந்நக( $கந்த.07322.1
ஆ( அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) ஆவியும் யாரும் ஆடிய $கந்த.07322.2
பூr ெகாள் சுண்ணமும் ெபாருந்திப் ேபாவது $கந்த.07322.3
கா( இன மின்ெனாடு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உண்டு ஏகல் ேபால். $கந்த.07322.4
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) கrகளில் ேதrல்
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) $கந்த.07323.1
மண்டு உறு பூழி ேதாய் வானில் ெசல்வன $கந்த.07323.2
ெகாண்டலின் இருதுவில் ெகாக்கின் மாைலகள் $கந்த.07323.3
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துளி உைறப்புழி
படரும்_ெப.எச்.(பட(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ேபால். $கந்த.07323.4
பைட வைக திைச எலாம் படரப் பாயிருள் $கந்த.07324.1
அைடவது சூரறிந்து அண்டம் யாவினும் $கந்த.07324.2
மிைட தரு கதி(கைள விளிக்க வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எனக் $கந்த.07324.3
குைட நிைர எங்கணும் குழுமு கின்றேவ. $கந்த.07324.4
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பr கr உமிழ் விலாழி மாமதம் $கந்த.07325.1
இம்பrன் நக( எலாம் ஆற்றின் ஏகலால் $கந்த.07325.2

உம்ப( மற்று அல்லைத ஒருவன் தாைனகள் $கந்த.07325.3
அம்புவி ெசன்றிடற்கு அrயது ஆனேத. $கந்த.07325.4
இவ்வைக தாைனகள் ஈண்டிச் ெசன்றிடத் $கந்த.07326.1
ெதவ்வலி அவுண( ேகான் ெசம்ெபான் ேதrன்_ெப.(ேத(_ெப.+இன்_இட.ேவ.)
ேமல்_ெசா.உரு.(ேமல்_ெசா.உரு.) $கந்த.07326.2
ைமவைர ேமருவின் வருவதாம் எனக் $கந்த.07326.3
கவ்ைவயின் அம( புr களr ஏகினான். $கந்த.07326.4
பூசலின் எல்ைலயில் புரவலன் ெசலத் $கந்த.07327.1
தூசி_ெப.(தூசி_ெப.) அது ஆகிேய
ெதாட(ந்த_ெப.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாைனகள் $கந்த.07327.2
ஈசனது அருள் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) இனிது
ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07327.3
பாசைற சூழ்ந்தன படியும் வானுமாய். $கந்த.07327.4
உரற்றிய கண மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) உம்ப( சுழ்ந்து என $கந்த.07328.1
விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) ெதாடு சூழ் பைட ஈட்டம் ேநாக்கிேய $கந்த.07328.2
மரற்று உறு பலங்களில் வr கண் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.)
$கந்த.07328.3
அரற்றின( ெவருவின( அமர( யாவரும். $கந்த.07328.4
அழுங்கினன் புரந்தரன் அகிலம் யாைவயும் $கந்த.07329.1
விழுங்கு உறும் இருவரும் விம்மினா( உளம் $கந்த.07329.2
புழுங்கின( வர(கள்
C
பூத( ஏங்கினா( $கந்த.07329.3
ெகாழுங்கனல் இைடப் படு விலங்கின் ெகாள்ைக ேபால். $கந்த.07329.4

ஆவது ஓ( காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அrயும் நான் முகத்
$கந்த.07330.1
ேதவனும் ஏைனய திைசயிேனா( களும் $கந்த.07330.2
மூவிரு முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) உைட முதல்வன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இரு
$கந்த.07330.3
பூவடி பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைவ புகறல்
ேமயினா(. $கந்த.07330.4
அந்தம் இலாத அண்டம் ஆயிரத்து எட்டுத் தன்னில் $கந்த.07331.1
வந்திடு தாைனேயாடு மா ெபரும் சுர பன்மன் $கந்த.07331.2
உந்திய ேதrன் ேமலான் உறு சம( புrவான் ேபாந்தான் $கந்த.07331.3
முந்திய தூசி_ெப.(தூசி_ெப.) நந்தம் பாசைற ெமாய்த்தது என்றா(. $கந்த.07331.4
என்னலும் முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு இலங்கு
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) தவிசின் ைவகும் $கந்த.07332.1
பன்னிரு கரத்து வள்ளல் பவனைனக் குறிப்பின்
ேநாக்க_குைற.எச்.(ேநாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.07332.2
முன்னம் அது உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வல்ேல
முளவு_ெப.(முளவு_ெப.) ேகால் கயிறு பற்றிப் $கந்த.07332.3
ெபான் அவி( மன ேவகப் ேபா(ப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) மான் ேத(முன் உய்த்தான்.
$கந்த.07332.4
உய்த்திடு கின்ற காலத்து ஒய் என எழுந்து காம(_ெப.(காம(_ெப.) $கந்த.07333.1
புத்தல( நCபத் தாரான் புக(_ெப.(புக(_ெப.) மழுக் குலிசம் சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.)
$கந்த.07333.2

சத்தி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) பலைக ேநமி தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) எழுச் சிைலக்
ேகால் ைகேவல் $கந்த.07333.3
ைகத்தலம் ெகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_படெரா.ஒரு.)
என்னின் அவன்தவம் கணிக்கற் பாற்ேறா. $கந்த.07333.4
மாறு இலா அருக்கன் நாப்பண்
ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பரமேன ேபால் $கந்த.07334.1
ஆறு மா முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) வள்ளல் அலங்கு உைளப்
புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) மான் ேத( $கந்த.07334.2
ஏறினான் வரவாகு
C
இலக்கேராடு எண்ம(
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07334.3
பாறு உலாம் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ேவலா( பாங்காய்ப் பரசி வந்தா(. $கந்த.07334.4
இராயிர ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எண் ெதாைகப் பூத(
யாரும் $கந்த.07335.1
மரா மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) பிறங்கல் ஈட்டம் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) அறு பைடகள்
பற்றி $கந்த.07335.2
விராவின( சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசன்றா(
விrஞ்சேன முதேலா( யாரும் $கந்த.07335.3
பராெவாடு புைடயின் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பனிமல( மாr_ெப.(மாr.) தூ(த்தா(. $கந்த.07335.4
தூ(த்திடுகின்ற காைலச் சுருதியின் ெதாைகக்கும் எட்டாத் $கந்த.07336.1
தC(த்தன் மான் ேத( ேமல் ஆகித் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) புவி அண்டம் தன்னில்
$கந்த.07336.2
ேப(த்திடும் உயி(கள் மாற்றப் பின் உறு முன்ேனான் ேபால $கந்த.07336.3

ஆ(த்திடு தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ெவள்ளத்து அவுண(கள் மீ து ேபானான்.
$கந்த.07336.4
ஆங்கு அது காைல_ெப.(காைல_ெப.) தன்னில் ஆறு இரு தடந்ேதாள் ஐயன்
$கந்த.07337.1
பாங்கு உறு பூத( யாரும் பாெராடு திைசயும் வானும் $கந்த.07337.2
நCங்குதல்_ெதா.ெப.(நCங்கு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) இன்றிச் சூழும் ேந( அலன்
பைடைய ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07337.3
ஏங்கின( ெதால்ைல வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) இழந்தன( இைனய ெசாற்றா(.
$கந்த.07337.4
தCயன புrயும் சூரன் ெசய்திடு தவத்தால்
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07338.1
ஆயிர இருநான் கண்டத்து அவுணரும் ேபாந்தா( அன்ேற $கந்த.07338.2
ஏயது ஓ( அண்டம் ஒன்றில் இருந்தன( இவ( மற்று அன்றால் $கந்த.07338.3
மா இரும் திைசயும் விண்ணும் ைவயமும்
ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்றா(. $கந்த.07338.4
வரத்தினல் ெபrய( மாய வன்ைமயில்_ெப.(வன்ைமயில்_ெப.) ெபrய(
ெமாய்ம்பின் $கந்த.07339.1
உரத்தினில் ெபrய( ெவம்ேபா( ஊக்கத்தில் ெபrய( எண்ணில் $கந்த.07339.2
சிரத்தினில் ெபrய( சீற்றச் ெசய்ைகயில் ெபrய( தாங்கும் $கந்த.07339.3
கரத்தினில் ெபrய( யாரும் காலனில் ெபrய( அம்மா. $கந்த.07339.4
மாகத்தின் வதிந்த_ெப.எச்.(வதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாேனா(
வன்ைமயும் வளனும் வவ்விச் $கந்த.07340.1
ேசாகத்ைத விைளத்து ெவம்ேபா( ெதாடங்கிேய ெதாைலவு ெசய்ேதா(
$கந்த.07340.2

ேமாகத்தின் வரம்பாய் நின்ேறா( முழுது உயி(க் கடலுள் ேவட்ைக $கந்த.07340.3
ேமகத்தின் வலிந்த தCேயா( விrஞ்சன் ஏற்றிடினும் ெவல்ேவா(. $கந்த.07340.4
கூற்று எனும் நாமத்து அண்ணல் ெகாண்டிடும் அரசும் ெசங்ேகழ் $கந்த.07341.1
நூற்று இதழ்க் கமல ேமலான் நுனித்தனன் விதிக்கு மாறு $கந்த.07341.2
மாற்றிடும் ெசய்ைக வல்ேலா( மாநில முழுது உண்டாலும் $கந்த.07341.3
மாற்றரும் பசிேநாய் மிக்ேகா( அண்டங்கள் அைலக்கும் ைகேயா(. $கந்த.07341.4
ெவங்கனல் ெசாறியும் கண்ணா( விrகடல் புைர ேபழ் வாயா( $கந்த.07342.1
பங்கம் இல் வயம் ேமல் ெகாண்ேடா( பவத்தினுக்குக் குைற உளாேனா(
$கந்த.07342.2
ெசங்கதி( மதியம் ேதாயும் ெசன்னிய( ெசயி( தC( ஆற்றல் $கந்த.07342.3
அங்கத விைறயும் ேபர அடி ெபய(த்து உலவும் ெவய்ேயா(. $கந்த.07342.4
அங்கி மா முகத்தினான் ேபால் அைடந்தன( பல்ேலா(_ெப.(பல்ேலா(_ெப.) யாளித்
$கந்த.07343.1
துங்க மா முகத்தினான் ேபால் ேதான்றின( பல்ேலா(_ெப.(பல்ேலா(_ெப.) சூழி
$கந்த.07343.2
ெவங்ைக மா முகத்தினான் ேபால் ேமயின( பல்ேலா(_ெப.(பல்ேலா(_ெப.)
ேமலாம் $கந்த.07343.3
சிங்க மா முகத்தினான் ேபால் திகழ்ந்தன( பல்ேலா(_ெப.(பல்ேலா(_ெப.) அன்ேற.
$கந்த.07343.4
மது ெவாடு ைகடபன் ேபால்
வந்தன(_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ(_பட(.பன்.)
பல்ேலா(_ெப.(பல்ேலா(_ெப.) யாரும் $கந்த.07344.1

துதி உறு புகழ்ச் சுந்ேதாப சுந்தrல் ெசறிந்ேதா( பல்ேலா(_ெப.(பல்ேலா(_ெப.)
$கந்த.07344.2
அதி( கழல் சலந்தரன் ேபால் ஆ(த்தன( பல்ேலா(_ெப.(பல்ேலா(_ெப.) ஆற்ற
$கந்த.07344.3
முதி( சின மகிடன் ேபால ெமாய்த்தன( பல்ேலா(_ெப.(பல்ேலா(_ெப.) அம்மா.
$கந்த.07344.4
அரன் பைட பrத்ேதா( பல்ேலா(_ெப.(பல்ேலா(_ெப.) அப்புயத் தவிசின் ேமவும்
$கந்த.07345.1
வரன் பைட பrத்ேதா( பல்ேலா(_ெப.(பல்ேலா(_ெப.) மழுெவாடு தண்டம் தாங்கும்
$கந்த.07345.2
கரன் பைட பrத்ேதா( பல்ேலா(_ெப.(பல்ேலா(_ெப.) கால் பைட பrத்ேதா(
பல்ேலா(_ெப.(பல்ேலா(_ெப.) $கந்த.07345.3
முரன் பைட படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) முது பைட பrத்ேதா( பல்ேலா(. $கந்த.07345.4
ஆனது ஒ( அவுண ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) அநந்த ேகாடியதாம் என்ேற
$கந்த.07346.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உைர ெசய்வது அல்லால் சாற்ற ஓ( அளவும் உண்ேடா
$கந்த.07346.2
வானமும் நிலனும் ஏைன மாதிர வைரப்பும் எங்கும் $கந்த.07346.3
ேசைனகள் ஆகிச் சூழின் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) என் ெகால் ெசய்வது
அம்மா. $கந்த.07346.4
ஓ( அண்டத்து அவுண( ேபாரால் உைலந்தயாம் ஒருங்ேக எல்லாப் $கந்த.07347.1
ேப( அண்டத்ேதாரும் தாக்கில் பிைழப்பு உறு பrசும் உண்ேடா $கந்த.07347.2
கா( அண்ட அளக்க( சாடிக் கனவைர எறியும் கால்கள் $கந்த.07347.3

ஏ( அண்டச் சுழல் புக்கால் அைவ பின்னும் இருக்க வற்ேறா. $கந்த.07347.4
ஒருவேர எம்ைம எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உரப்பிேய துரப்ப( பின்ைன
$கந்த.07348.1
இருவேர ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தாக்கின்_நி.எச்.(தாக்கு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) யா( இவண் உய்ய வல்லா(
$கந்த.07348.2
துருவேர அைனய துப்பில் சூழ் உறும் அவுண( யாரும் $கந்த.07348.3
ெபாருவேர என்னில் ேந( ேபாய்ப் பூசலா( ெதாடங்கற் பாலா(. $கந்த.07348.4
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் ஆற்றல்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம்முைடத் தைலவ(
யாரும் $கந்த.07349.1
அல்லன வர(தாமும்
C
அவுணைர எதி(க்கல் ஆற்றா( $கந்த.07349.2
கல்ெலாடு மரத்தால் யாேமா அவ(திறல்
கடக்க_குைற.எச்.(கடக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ேலம் $கந்த.07349.3
ஒல்ைல நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) உயிரும் இன்ேற ஒழிந்தன ேபாலும் அன்ேற.
$கந்த.07349.4
நால் பைட அவுண( தாக்கின்_நி.எச்.(தாக்கு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) எலாம் விளிதும் வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
$கந்த.07350.1
கால் படு பூைளேய ேபால் கதும் என இrவ( வாைகப் $கந்த.07350.2
பால் படு திறேலான் நிற்கில் பழிபடும் இைனய ேராடும் $கந்த.07350.3
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட ஒருவன் அன்றி ேவறியா( எதி(க்க வல்லா(.
$கந்த.07350.4
நCடு உறு திைசயும் வானும் நிலனும் ெவள்ளிைடயது இன்றிப் $கந்த.07351.1

பாடு உற வைளந்து_வி.எச்.(வைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகாண்டா(
பற்றல( அதனால் யாமும் $கந்த.07351.2
ஓடியும் உய்யல் ஆகா ஒல்லும் மாறு அவைரத்
தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07351.3
வடுதல்
C
உறுதி என்ேற விளம்பி ேமல் ேசறல் உற்றா(. $கந்த.07351.4
மற்றது காைல_ெப.(காைல_ெப.) தன்னில் மாெபரும் பூத ேசைனக் $கந்த.07352.1
ெகாற்றவ( பலரும் ஏைன வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
தம் குழுவிேனாரும் $கந்த.07352.2
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) ெகாள் ெமாய்ம்பன் தானும் மிைடந்து சூழ் பைடைய
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07352.3
இற்றன ெகால்ேலா நந்தம் வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) என்று எண்ணம் உற்றா(.
$கந்த.07352.4
அண்ட(கள் முதல்வன் தானும் அமரரும் அகிலம் எங்கும் $கந்த.07353.1
தண்டுதல் இன்றிச் சூழும் தானவ( அனிகம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.07353.2
கண்டன( துளங்கி அஞ்சிக் கவன்றன( அவருள் காr $கந்த.07353.3
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உள அலங்கல் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) வானவற்கு
இைனய ெசால்வான். $கந்த.07353.4
ஆண் தைக முருகன் தன்ேமல் ஆயிர இருநால் அண்டத்து $கந்த.07354.1
ஈண்டிய தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இறுத்தன
இவற்றிேனாடு $கந்த.07354.2
மூண்டு அம( இயற்றி ெவல்ல ஊழி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்றான் $கந்த.07354.3
மாண்டிடு கின்றது எங்ஙன் அவுண(கள் மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) மன்ேனா.
$கந்த.07354.4

அடு திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வலிெபற்று உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) அவுணராம்
பானாட் கங்குல் $கந்த.07355.1
விடிவதும் அமர( தங்கள் ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைற வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
மாறும் $கந்த.07355.2
ெநடிய ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ெவறுக்ைக தன்ைன
நCங்கிய_ெப.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நமது
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) $கந்த.07355.3
முடிவதும் இல்ைல ெகால்ேலா ெமாழிந்து அருள் முதல்வ என்றான். $கந்த.07355.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) இைனய தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) இைசத்தலும்
இலங்ைக காத்த $கந்த.07356.1
ஐந்திரு ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) அடுதிறல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07356.2
ெசந்திரு மருமத்து அண்ணல் ேதவைர
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெதால்ேலான் $கந்த.07356.3
புந்தி ெகாள் கவைல நாடி இைனயன புகலா நின்றான். $கந்த.07356.4
காலமாய்க் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) இன்றிக் கருமமாய்க் கருமம் இன்றிக்
$கந்த.07357.1
ேகாலமாய்க் ேகாலம் இன்றிக் குணங்களாய்க் குணங்கள் இன்றி $கந்த.07357.2
ஞாலமாய் ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) இன்றி அநாதியாய் நங்கட் ெகல்லாம்
$கந்த.07357.3
மூலமாய் இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வள்ளல் மூவிரு
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உற்றான். $கந்த.07357.4

குன்று ெதாறு ஆடல் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
குமரேவள் ேமரு என்னும் $கந்த.07358.1
ெபான் திகழ் ெவற்பின் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புனங்கள்
முழுதும் அங்கண் $கந்த.07358.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைற உயி(கள் முற்றும்
ேதவரும் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பால் காட்டி $கந்த.07358.3
அன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வடிவம் ெகாண்டது அய(த்திேயா
அறிந்த_ெப.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நCதான். $கந்த.07358.4
ெபான் உரு அைமந்த கஞ்சப் புங்கவன் ஆகி
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07359.1
என் உரு ஆகிக் காக்கும் ஈசன் ேபால் இறுதி
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07359.2
மின் உரு என்ன யா(க்கும் ெவளிப்பைட ேபாலும் அன்னான் $கந்த.07359.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உரு மைறகளாலும் சாற்றுதற்கு அrயது அன்ேற.
$கந்த.07359.4
பாயிரும் கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பற்றல( பைடைய
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.07360.1
ஏ எனும் முன்னம் வட்டும்
C
சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) என்று எண்ணல் ஐய
$கந்த.07360.2
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேகாடி
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அண்டத்தின் உயி(
கட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.07360.3
நாயகன் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) காண் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) ெசய்
நல்விைனப் பயனால் வந்தான். $கந்த.07360.4

சூரேன முதேலா( தம்ைம இைமப்பினில் ெதாைலக்க உன்னின் $கந்த.07361.1
மூரலால் அடுவன் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முனிவினால் அடுவன் வாய்ைமச் $கந்த.07361.2
சீrனால் அடுவன் நாட்டச் ெசய்ைகயால் அடுவன் என்றால் $கந்த.07361.3
ேந( இலா முதல்வன் வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) யாவேர நிகழ்த்தற் பாலா(.
$கந்த.07361.4
பா( இட( ேசைனேயாடு பட(ந்தது இலக்கத்து ஒன்பான் $கந்த.07362.1
வர(கள்
C
புைடயில் ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேமயதும்
பைடகள் பற்றிச் $கந்த.07362.2
சூரைன அடுவான் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சூழ்ச்சியும்
தூக்கின் மாேதா $கந்த.07362.3
வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) முதலா ேமேலாற்கு அைனத்தும் ஓ( ஆடேல காண்.
$கந்த.07362.4
துய்யேதா( குமரேன ேபால் ெதான்றிய முதல்வன்
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07363.1
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) தானவைர
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) விைரந்துடன்
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நCக்கிக் $கந்த.07363.2
ைகயில் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அதனால் சூரன் ஆற்றலும் கடக்கும் யாதும்
$கந்த.07363.3
ஐயுேறல் காண்டி என்றான் அறிதுயில்
அம(ந்த_ெப.எச்.(அம(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபம்மான். $கந்த.07363.4
மால் இைவ பலவும் கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மகபதி
உளத்ைதத் ேதற்றி $கந்த.07364.1

ஓல ெமாடு அவுண ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) உம்பரும்
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசவ்ேவள் $கந்த.07364.2
பால் உற நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாrன் பrசிைனப்
பா(த்தும் என்ேற $கந்த.07364.3
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) உைட முதல்வன் பாங்கா விண்ணவேராடும் ேபாந்தான்.
$கந்த.07364.4
அன்ன தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அறு முகன்
முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அடுேபா( $கந்த.07365.1
உன்னி ேயகலும் வானமும் ைவயமும் ஒன்றாத் $கந்த.07365.2
துன்னு தானவப் ெபருங்கடல் ஆ(த்து அம( ெதாடங்க $கந்த.07365.3
முன்னம் ஏகிய பாrட( யாவரும் முrந்தா(. $கந்த.07365.4
முrந்த காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) பூதrன் முதல்வ(கள்
முரட்ேபா( $கந்த.07366.1
புrந்து சாய்ந்தன( இலக்கேராடு எண்மரும் ெபாருேத $கந்த.07366.2
இrந்து நCங்கின( இன்னது ஓ( தன்ைமகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.07366.3
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) திண்திறல்
ெமாய்ம்பிேனான் சிைல ெகாடு ேச(ந்தான். $கந்த.07366.4
ேச(பு தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) சிைல வாங்கிேய சர மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07367.1
ேந( புகுந்திடும் அவுண(கள் ெநடுந்தைல புயங்கள் $கந்த.07367.2

மா(பு_ெப.(மா(பு_ெப.) ெவங்கரம் கழலடி வைரகளாய்
வழ_குைற.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
C
$கந்த.07367.3
ஈ(பு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம( இயற்றினன்
சிறுவைர இகலி. $கந்த.07367.4
மாக ேமல் நிமி( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேகாடி மா கடலுள் $கந்த.07368.1
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ஒன்று
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைலத்து என நண்ணல(
எதி( ேபாய் $கந்த.07368.2
ஆகவம் புrந்து உலப்புறாத் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) கண்டு அழுங்கி
$கந்த.07368.3
ஏக நாயகன் தனது பால்
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) இளவல்.
$கந்த.07368.4
காைல_ெப.(காைல_ெப.) அங்கு அதில் அவுண( தம் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ஓ(
கணத்தின் $கந்த.07369.1
சாலம் ஓடின பூதrல் தைலவரும் சாய்ந்தா( $கந்த.07369.2
ேகால ெவஞ்சிைல வரரும்
C
முrந்தன( குழவிப் $கந்த.07369.3
பாலேன இவண் வரும் எனச் சுழ்ந்தன( பலரும். $கந்த.07369.4
தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) ேநமியும் குலசமும் சூலமும் தனுக்கள் $கந்த.07370.1
உண்டு உமிழ்ந்திடும் வாளியும் உடம்பிடித் ெதாைகயும் $கந்த.07370.2
பிண்டி பாலமும் கணிச்சியும் பாசமும் பிறவும் $கந்த.07370.3
அண்ட( தந்திடு பைடகளும்
ெசாrந்து_வி.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ(த்தா(. $கந்த.07370.4

பாrடங்களின் பைட எலாம் ெநக்கதும் பாங்க( $கந்த.07371.1
வரC ெமாய்ம்பனும் இைளஞரும்
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மீ ண்டதுவும் $கந்த.07371.2
கா( இனம் புைர அவுண( தம் ெசய்ைகயும் காணா $கந்த.07371.3
மூரல் ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
எவ்வைகத் ேதவ(க்கும் முதல்வன். $கந்த.07371.4
நாட்டம் மூன்று உைடத் தாைத ேபால் சிறிது இைற நைகத்து $கந்த.07372.1
நCட்டம் மிக்கது ஓ( சிைலயிைன ெநடுங்கரம் பற்றிக் $கந்த.07372.2
ேகாட்டி நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒலி ெகாண்டிட அண்டரும் குைலந்தா(
$கந்த.07372.3
ஈட்ட மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) பல் உயி(களும் துளக்கம் எய்தினேவ.
$கந்த.07372.4
முக்கணன் உதவிய திருமுருகன் முரண் உறு வr சிைல முதி( ஒலி ேபாய்த்
$கந்த.07373.1
ெதாக்கன ெசவி ெதாறும் நுைழதலுேம ெதாைலவு அறும் அவுண(கள் ெதாைக
முழுதும் $கந்த.07373.2
ெநக்கன பகி(வன இரதம் எலாம் நிைர பட வரு பr புரள்வனேவ $கந்த.07373.3
ைமக்கr தைர மிைச விழுவன வான்_ெப.(வான்_ெப.) மதி ெதாடு ெநடுவைர
மறிவன ேபால். $கந்த.07373.4
மாசறு மைறகளின் மைற அதைன மைல முனி உண( வைக அருள் புrயும்
$கந்த.07374.1
ேதசிக முதல்வன் வr சிைலயில் ெசறி முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) உைற வைக
சிதறுவ ேபால் $கந்த.07374.2

ஆசுகம் அளவில கடவினனால் அடல் ெகழும் அவுண(கள் புைடவைளயும்
$கந்த.07374.3
காசினி அகலமும் விrகடலும் ககனமும் மிைடவன கைண எனேவ. $கந்த.07374.4
ெகாடிகைள அடுவன அளவு இலேவ குைடகைள அடுவன அளவு இலேவ
$கந்த.07375.1
பைடகைள அடுவன அளவு இலேவ பrகைள அடுவன அளவு இலேவ
$கந்த.07375.2
கடகr அடுவன அளவு இலேவ கைன ஒலி இரதெமாடு அவுண(கள் தம்
$கந்த.07375.3
முடிகைள அடுவன அளவு இலேவ முழுது உலகு உைடயவன் விடுசரேம.
$கந்த.07375.4
பரவிய_ெப.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தரு இனம் என அவுணப் பைட
நிைர விழுவன ெதாடு கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கந்த.07376.1
திைர என விழுவன புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) இனம் திருெநடு வைரகளின் விழுவன
ேத( $கந்த.07376.2
கருைம ெகாள் மணி_ெப.(மணி_ெப.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) இனம் எனேவ
கடகr விழுவன கனவைர சூழ் $கந்த.07376.3
இரவியும் மதியமும் விழுவன ேபால் எழுவன கவிைகயும் விழுவனேவ.
$கந்த.07376.4
ெசல் உறு தாள்களும் அடு பைடகள் சிந்திய ெசங்ைககள் உந்திறேல $கந்த.07377.1
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாய்களும் விம்மல்
உறும் ேதாள்களும் ேநாக்கு உறு துைண விழியும் $கந்த.07377.2
கல் என ஆ(த்திடு கந்தரமும் கவசமும் வர(கள்
C
துவசமுடன் $கந்த.07377.3

எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இலாதம( தனி முதல்வன் எய்திடும் வாளிகள்
ெகாய்திடுேம. $கந்த.07377.4
வட்டைண ெகாண்டிடு மால் வைரயும் $கந்த.07378.1
எட்டு எனும் ஓங்கலும் யாைனகளும் $கந்த.07378.2
பட்டு உருவிக் கைண பாrனவால் $கந்த.07378.3
ஒட்டல( எங்ஙனம் உய்குவேத. $கந்த.07378.4
ெபான் உலகு எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) புகுந்து உலவும் $கந்த.07379.1
அன்னம் உய(த்திடும் அண்ணல் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) $கந்த.07379.2
துன்னுறும் அச்சுத( ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) உலகின் $கந்த.07379.3
மின் எனேவ ெசலும் ேவள்கைணேய. $கந்த.07379.4
ேமதினி கீ ண்டு விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புகும்
$கந்த.07380.1
பாதல மூடு பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசலும் $கந்த.07380.2
மூதகும் அண்ட முகட்டு உருவும் $கந்த.07380.3
மாதிரம் ஏகுறும் வள்ளல் சரம். $கந்த.07380.4
மூவிரு ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஒருவன் $கந்த.07381.1
ஏவிய ெசஞ்சரம் எங்கும் உறா $கந்த.07381.2
ேமவல( தங்கைள வட்டிடும்
C
ேவேற $கந்த.07381.3
ஏவ(கள் கண்ணும் இறுத்திலேவ. $கந்த.07381.4
ஆனனம் ஆறுள அண்ணல் சரம் $கந்த.07382.1
தானவ( ெசன்னிகள் தள்ளுதலும் $கந்த.07382.2

வான்_ெப.(வான்_ெப.) இைடேபாயின மாண்கதி(கள் $கந்த.07382.3
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மைறப்பு உறும் ெவய்யவ( ேபால். $கந்த.07382.4
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எழுேவல் பிறவாங்கின( தம் $கந்த.07383.1
ேதாள்கைள வாளி துணித்து எறிய_குைற.எச்.(எறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கந்த.07383.2
நCள் இைட ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிரந்திடு தம்
$கந்த.07383.3
ேகளிைர அட்டன கீ ழ்ைமய( ேபால். $கந்த.07383.4
மாசு அகல் வானக மாதிரவாய் $கந்த.07384.1
காசினி ேவைலகளத்தின் அகம் $கந்த.07384.2
பாசைற சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாடி எலாம்
$கந்த.07384.3
ஆசற அட்டனன் அற்புதேன. $கந்த.07384.4
அட்டிடுகின்றுழி அம்புயன் மால் $கந்த.07385.1
ஒட்டுறு வாசவன் உள் மகிழாக் $கந்த.07385.2
ெகட்டன( தானவ( ேகடு இல் துய( $கந்த.07385.3
விட்டனம் என்று விளம்பினேர. $கந்த.07385.4
அைடந்தன( விம்மிதம் ஆங்கு அவுண( $கந்த.07386.1
மிைடந்தது ேநாக்கின( ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைடேயான் $கந்த.07386.2
தடிந்தது காண் கில( தாரணிேமல் $கந்த.07386.3
கிடந்தது_ெதா.ெப.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) கண்டன( ேகசரேர.
$கந்த.07386.4

அலமரு பாrட( அவ்வவ( தம் $கந்த.07387.1
தைலவ(கள் ஏைனய( தானவ( தம் $கந்த.07387.2
மலிபைட சாய்த்து வயம் புைனவில் $கந்த.07387.3
புலவைன ஆ(ப்ெபாடு ேபாற்றினேர. $கந்த.07387.4
வள்ளல் சரம் பட வான்_ெப.(வான்_ெப.) முகடு $கந்த.07388.1
ெகாள்ளுறு தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) குழாம்
ெதாைலய_குைற.எச்.(ெதாைல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.07388.2
ெவள்ளிைட யாயின விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) தம் $கந்த.07388.3
உள்ளகம் மாற்றவும் உவப்பு உறேவ. $கந்த.07388.4
அண்ட கடாகமது அப்புறமாய்க் $கந்த.07389.1
ெகாண்டிடு தானவ( ெகாள்ைக இது $கந்த.07389.2
கண்டு இைறவன் கழல் காண ெநறி $கந்த.07389.3
உண்டு இனி என்றன( உள் மகிழ்வா(. $கந்த.07389.4
காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) என அண்ட கடாக ெநறி $கந்த.07390.1
ேதாற்றிய வாயில் ெதாட(ந்து_வி.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புகா
$கந்த.07390.2
ேமல் திகழ் ேத( கr ெவம்பrயின் $கந்த.07390.3
ஏற்றெமாடு ஒல்ெலன ஏகினரால். $கந்த.07390.4
அந் ெநறி ஏகி இவ்வண்டம் எலாம் $கந்த.07391.1
துன்னின( வான்_ெப.(வான்_ெப.) புவி
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவளி $கந்த.07391.2
என்னதும் இல் என ஈண்டினரால் $கந்த.07391.3

முன்னுற வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முடிந்தவ( ேபால்.
$கந்த.07391.4
சூரன் எனப் படு ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) இைறவன் $கந்த.07392.1
ேப( அம( ஆற்றிடு ெபற்றியினால் $கந்த.07392.2
ேத( இைட வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறு ெசய்ைக ெதrஇ
$கந்த.07392.3
ஆ(வெமாடு ெநடிது ஆ(த்தனேர. $கந்த.07392.4
ஆ(த்தன( தம்முன் அைடந்துள(தாம் $கந்த.07393.1
ேப(த்திடுகின்ற பிணக் கிrயாய் $கந்த.07393.2
ஈ(த்திடு ேசாr இைடப் படுதல்_ெதா.ெப.(படு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $கந்த.07393.3
பா(த்தன( சிந்ைத பrந்தனேர. $கந்த.07393.4
பrந்தன( நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) பைட பட்டிடேவ $கந்த.07394.1
புrந்திடு வாெனாடு ேபா( புrயா $கந்த.07394.2
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வயங்ெகாடு மீ டும் எனாத்
$கந்த.07394.3
ெதrந்தன( சிந்தைன ேதற்றினேர. $கந்த.07394.4
ேதற்றிடு கின்றுழி ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) எலாம் $கந்த.07395.1
ேபாற்றிட வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
புைடக்கண் உற $கந்த.07395.2
ஆற்றல் ெகாள் பூத(கள் ஆ(த்திடேவ $கந்த.07395.3
ேதாற்றினன் ஈெறாடு ேதாற்றம் இலான். $கந்த.07395.4
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) உரு ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீ(
முதல்வன் $கந்த.07396.1

ேமயது கண்டு மிகச் சிறியன் $கந்த.07396.2
பாய் பr யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) பைடத்தும் இலான் $கந்த.07396.3
ஏயிவேன நமது எண்ணலேன. $கந்த.07396.4
ஆண்டைக_ெப.(ஆண்டைக_ெப.) ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) இவ்வண்டம்
எலாம் $கந்த.07397.1
ஈண்டிய தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) இைமப் ெபாழுதின் $கந்த.07397.2
மாண்டிட அட்டனன் மற்றிது தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $கந்த.07397.3
ஈண்டிடும் அற்புத நC(ைம அேத. $கந்த.07397.4
அன்னது நின்றிட அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ேமல் $கந்த.07398.1
மன்னவ( மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபாரு $கந்த.07398.2
முன் அம( ஆற்றி முடிக்குதும் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $கந்த.07398.3
என்ன இயம்பின( யாவருேம. $கந்த.07398.4
தற்பெமாடு இன்னன சாற்றி அவண் $கந்த.07399.1
முற்படு தானவ( முக்கண் உைடத் $கந்த.07399.2
தற்பரன் நல்கிய சண்முகைன $கந்த.07399.3
வற்புடன் ஆ(த்து வைளந்தனரால். $கந்த.07399.4
வைளந்திடு காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) வானவ(கள்
$கந்த.07400.1
உைளந்தன( பூத(கள் உட்கி மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) $கந்த.07400.2
தள(ந்தன( வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
சலித்தனரால் $கந்த.07400.3
விைளந்தது ேப( அம( மீ ட்டும் எனா. $கந்த.07400.4

ஐயன் மருத்திைன அத்துைண ேநாக்கிக் $கந்த.07401.1
ைக அணி ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) கைடக் குைழ ஆகி $கந்த.07401.2
ெவய்யவ( தாைனகள் ேமவுழி எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.07401.3
ைவயம் விடுக்குதி வல்ைலயில் என்றான். $கந்த.07401.4
அட்டுறு நCப அலங்கல் புைனந்ேதான் $கந்த.07402.1
கட்டுைர ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கரந்து ஒழு
காேலான் $கந்த.07402.2
ஒட்டுறு நண்ணல( உற்றுழி காணா $கந்த.07402.3
விட்டனன்_வி.மு.(விடு_வி.+ட்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பத(.ஒரு.) அம்ம
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) பr மான் ேத(. $கந்த.07402.4
மண்ணிைட ெசன்றிடு மாதிர நCந்தும் $கந்த.07403.1
விண்ணிைட சூழ் தரும் ேவைலயின் மீ தாம் $கந்த.07403.2
கண் உறும் எப்படி ைக ெதாழும் வாேனா( $கந்த.07403.3
எண்ணினும் நாட அrது எந்ைத எம்பிரான் ேத(. $கந்த.07403.4
ேசயது காைல_ெப.(காைல_ெப.) திறத்திறம் ஆகி $கந்த.07404.1
மூயின தானவ( ெமாய்ம்புறு தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) $கந்த.07404.2
சாய்வுற ஓ( ெதாைட தன்னில் அநந்தம் $கந்த.07404.3
ஆயிர ேகாடிகளாக் கைண ெதாட்டான். $கந்த.07404.4
பrந்தன சூழ்ந்தவ( பாணிகள் ெமாய்ம்பு $கந்த.07405.1
சிரந்துணி வுற்றன ெசம்புனல் ஆழி $கந்த.07405.2
ெசாrந்த_ெப.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிணக்கிr துற்றிய
வற்றால் $கந்த.07405.3

ெநrந்தது ைவயம் ெநளிந்தது நாகம். $கந்த.07405.4
ெபாய் ெகாைல ஆற்றிய பூrய( உக்கா( $கந்த.07406.1
ெசய்குவ(_வி.மு.(ெசய்_வி.+கு_ெபாரு.உரு.+வ்-இ.இ.கா.+அ(_பட(.பன்.) நன்ைம
ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளேரனும் $கந்த.07406.2
ைக ெகழு ஞாளிகேள கறித்து உண்ட $கந்த.07406.3
ைம ெகழு தானவ( மாண்டிடும் யாக்ைக. $கந்த.07406.4
ஒன்னல( மீ தின் உயி(க்கு உயிராேனான் $கந்த.07407.1
மின் என வசிய
C
ெவஞ்சர மாr_ெப.(மாr.) $கந்த.07407.2
பின்னுற முந்து ெபய(ந்திடும் என்றால் $கந்த.07407.3
அன்னவன் ேத( விைரவா( கணிக்கின்றா(. $கந்த.07407.4
பரத்தினு ேமதகு பண்ணவன் வா( வில் $கந்த.07408.1
கரத்தைனயும் விைரவால் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) தூண்டும் $கந்த.07408.2
சரத்திைனயும் தடந் ேதrைனயும் கால் $கந்த.07408.3
உரத்திைனயும் புகழ்வா( புைட உள்ளா(. $கந்த.07408.4
ெவவ்விசயப்பைட வட்டிடும்
C
வாளிச் $கந்த.07409.1
ெசவ்விைச ேத( விைச நாடின( ெசவ்ேவள் $கந்த.07409.2
ைகவிைசேயா ெநடுங்கால் விைசதாேனா $கந்த.07409.3
துய்யவன் வாளி துணித்திட வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
$கந்த.07410.1
ைகெயாடு வானிைட ெசல்வ கணிப்பில் $கந்த.07410.2
ஐயிரு வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.) அராப்புைட பற்ற $கந்த.07410.3
ெவய்யவ( பற்பல( விண்_ெப.(விண்_ெப.) எழல் ேபாலும். $கந்த.07410.4

கால் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாங்க( கழுத்ெதாரு பாங்க( $கந்த.07411.1
வால் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாங்க( மருப்ெபாடு எருத்தம் $கந்த.07411.2
ேமல் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாங்க( வியன் ைக ஒ( பாங்காத் $கந்த.07411.3
ேதாலினம் இவ்வைகேய துணி கின்ற. $கந்த.07411.4
பல்லணம் அற்றன பன் முழுது அற்ற $கந்த.07412.1
ெசல் உறு தாெளாடு ெசன்னியும் அற்ற $கந்த.07412.2
ஒல்ெலாலி அற்ற உரந்துணி உற்ற $கந்த.07412.3
வல்லம( நCந்துறு மாத்ெதாைக முற்றும். $கந்த.07412.4
மாைழ ெகாள் ைவயம் மடிந்திட ேநமி $கந்த.07413.1
ஆழி ெகாள் ேசாrயின் ஆழ்வன ேமருச் $கந்த.07413.2
சூழ் உறும் ெவய்யவ( ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) புவி கீ ண்ேட $கந்த.07413.3
கீ ழ் உறும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ெகழC இயின ேபாலும். $கந்த.07413.4
ஏறிய ேத(களும் யாைனகள் யாவும் $கந்த.07414.1
சூைற ெகாள் வாசிகளும் துணிவு உற்ேற $கந்த.07414.2
வறு
C அகல் வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
மிைசப் பட
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
C
$கந்த.07414.3
மாறு அைவ ஆற்றிடும் வல் விைனேய ேபால். $கந்த.07414.4
ஞாலமும் வானமும் நண்ணல( ஆவி $கந்த.07415.1
மாெலாடு வாr மடங்கல் உைலந்தான் $கந்த.07415.2
சாலும் இவற்கு இது தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) வலியால் ெகால் $கந்த.07415.3
காலன் எனப்புகல் கட்டுைர ெபற்றான். $கந்த.07415.4

எறி பைட யாைவயும் ஏமம் அது ஆகச் $கந்த.07416.1
ெசறிபைட யாைவயும் ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
ஏவலால் $கந்த.07416.2
முறி படு கின்ற முனிந்து உவணப் புள்_ெப.(புள்_ெப.) $கந்த.07416.3
கறிபட ெமய்துணி கட்ெசவிேய ேபால். $கந்த.07416.4
முன் உறுவா(கள் முரட் பைட தூவிப் $கந்த.07417.1
பின் உறுவா( ெபயராது புைடக்கண் $கந்த.07417.2
துன் உறுவா(கள் எலாம் துணிவாக $கந்த.07417.3
மின் என எங்கணும் ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) கைண தூ(த்தான். $கந்த.07417.4
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) அேத ெகால் கணிச்சி ெகால் ெதால்ைல $கந்த.07418.1
மால் எறி ேநமி ெகால் வச்சிரேம ெகால் $கந்த.07418.2
காெலாடு ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கனல் குழுேவ
ெகால் $கந்த.07418.3
ேவலது ெகால் என ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) கைண விட்டான். $கந்த.07418.4
மைழத்திடு ெமய்யுைட மாற்றல(கள் $கந்த.07419.1
இைழத்திடு மாய இயற்ைககளும் $கந்த.07419.2
விழுத்தக வசும்_ெப.எச்.(வ
C
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
C
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) பைடயும் $கந்த.07419.3
பிைழத்தன தாங்கள் பிைழத்தில( ஆல். $கந்த.07419.4
முக்கணன் மா மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ெமாய் கைணகள் $கந்த.07420.1
ெதாக்கவ( யாக்ைக துணித்திடலும் $கந்த.07420.2
ெமய்க்கு இடு பல்கலன் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) விழல் ேபால் $கந்த.07420.3

திக்குலவிப் படி சிந்தினேவ. $கந்த.07420.4
அண்ணல் சரங்கள் அறுத்திடலும் $கந்த.07421.1
எண்ணல( யாக்ைககள் இற்றைவ தாம் $கந்த.07421.2
மண்ைண அளந்த அயில் மால் எனேவ $கந்த.07421.3
விண்ைண அளந்து விழுங்கினேவ. $கந்த.07421.4
சூழ் உறு தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) துணிந்த உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) $கந்த.07422.1
ஏழ் எனும் ேநமியும் எண் தகு ேப( $கந்த.07422.2
ஆழியும் விண்ணும் அைடத்து இைமேயா( $கந்த.07422.3
வாழ் உலகங்கைள ெவௗவியேவ. $கந்த.07422.4
காடி இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கவந்தம் அதாய்
$கந்த.07423.1
ஆடின ெவள்ளமும் ஆயிரமா $கந்த.07423.2
ேகாடியது உண்டு குகன் கைணயால் $கந்த.07423.3
வடின
C
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) விதிக்குந( யா(. $கந்த.07423.4
வழுறு
C
மாற்றல( ெமய்க்குருதி $கந்த.07424.1
ஆழிகள் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அகன் புவியில்
$கந்த.07424.2
பூைழகேளாடு புகுந்து பிலம் $கந்த.07424.3
ஏழுள எல்ைலயும் ஈண்டியேத. $கந்த.07424.4
பாதல எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) பரந்திடு ேசாr $கந்த.07425.1
பூதலம் மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புகுந்து பராவி
$கந்த.07425.2

ஓத ெநடுங்கடல் ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வா ேபால்
$கந்த.07425.3
மாதிரம் எங்கும் மைறத்தன அன்ேற. $கந்த.07425.4
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ஊடுவாக
விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) $கந்த.07426.1
பானு மல(ந்திடு பங்கய மாகச் $கந்த.07426.2
ேசாைன ெகாள் மா முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ேதாணியது ஆக $கந்த.07426.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) நிமி( ெசம் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) மா கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ஒக்கும். $கந்த.07426.4
மாசு அறு கூற்றனும் மற்று உள( தாமும் $கந்த.07427.1
ேகசர( ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கிங்கர( யாரும்
$கந்த.07427.2
பாச மைலந்திடு பல் பிணி பற்றா $கந்த.07427.3
வசின(
C
ஆருயி( மீ ன்கள் கவ(ந்தா(. $கந்த.07427.4
பால் உறுகின்ற பணிக்கிைற நாப்பண் $கந்த.07428.1
மால் அருளில் துயில் மாட்சிைம என்ன $கந்த.07428.2
நCல்_ெப.அ.(நCலம்_ெப.) உறு திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) நிணம்_ெப.(நிணம்_ெப.)
ெகழு ெசந்நC( $கந்த.07428.3
ேவைலயின் மீ து விளங்கியது அம்மா. $கந்த.07428.4
மட்டறு ெசம்புனல் வாrதி நCந்தி_வி.எச்.(நCந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.07429.1
ஒட்டல( யாக்ைகயின் ஓங்கல் அறுத்துத் $கந்த.07429.2

தட்டு உறு ெசங்கதி( சண்முக ேமேலான் $கந்த.07429.3
விட்டிடு ேநமியின் விண்_ெப.(விண்_ெப.) மிைச ெசல்லும். $கந்த.07429.4
சிைறப் புறவுக்கு அருள் ெசய்திட ெமய் ஊன் $கந்த.07430.1
அறுப்பவன் என்ன அைடந்தன( விண்ணின் $கந்த.07430.2
ெநறிப்படு வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ேநரல( யாக்ைக $கந்த.07430.3
உறப்படு ேசாr ெமய் உற்றிடு நCரால். $கந்த.07430.4
ஆனது ஒ( எல்ைலயில் அண்ட
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07431.1
ேசைனகள் வழ்ந்தன
C
ெசம்மல் சரத்தால் $கந்த.07431.2
ஊன் உயி( பூதம் ஒழிந்தன முக்கண் $கந்த.07431.3
வானவன் மூரலின் மாய்ந்திடு மா ேபால். $கந்த.07431.4
அண்டம் ஈங்கு இது முற்று ஒருங்கு ஈண்டிய அவுண( $கந்த.07432.1
தண்ட மாய்தலும் ஏைனய அண்டங்கள் தம்மில் $கந்த.07432.2
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாைனகள் பின்னரும்
வந்திடக் குமரன் $கந்த.07432.3
கண்டு மற்று அைவ ெதாைலத்தனன் ெசலுத்திடு கைணயால். $கந்த.07432.4
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவம்முைனத் தாைனைய
யாண்டு ெசல் அனிகம் $கந்த.07433.1
மறித்தும் வந்து-வந்து_அ.ெதா.(வந்து-வந்து_அ.ெதா.) அைட தரும் இவண் என
மனத்துள் $கந்த.07433.2
குறித்து ெவங்கைண மாrயால் அண்ட ேகாளைகயின் $கந்த.07433.3
ெநறித்தரும் ெபரு வாயிைல அைடத்தனன் நிமலன். $கந்த.07433.4

ஆண்டு ெசன்ெனறி மாற்றிேய அண்ணல் ெவங் கைணயால் $கந்த.07434.1
மாண்ட தாைனகள் ேசாrயும் கேளவர மலிவும் $கந்த.07434.2
நCண்ட_ெப.எச்.(நCள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாதலம் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
புவி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) நிமி(ந்ேத $கந்த.07434.3
ஈண்டு கின்றது கண்டனன் வைர பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எறிந்ேதான். $கந்த.07434.4
ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) நாட்டத்தின் உலெகலாம் அட்டிடும் நிமலன் $கந்த.07435.1
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
பன்னிரு விழிகளும் பிறங்கு $கந்த.07435.2
கற்ைற ெவஞ்சுட( வடைவ ேபால் ஆக்கி அக்கணத்தில் $கந்த.07435.3
உற்று ேநாக்கினன் ெநrந்தன கேளவரத்து ஓங்கல். $கந்த.07435.4
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நுண்டுகள் பட்டன கேளவரம்
விசும்பின் $கந்த.07436.1
உந்து ேசாr நC( வறந்தன மூவைக உலகு $கந்த.07436.2
முந்து ேபாலேவ அைமந்தன முளrயான் முகுந்தன் $கந்த.07436.3
இந்திராதிய( ஆ(த்தன( குமரைன ஏத்தி. $கந்த.07436.4
பாறு உலா வரு கேளவரத்து அமைலயும் படிேமல் $கந்த.07437.1
வறு
C ேசாணித நCத்தமும் ேவவுற விழித்து $கந்த.07437.2
நCறது ஆக்கினான் சூரைன அட்டிலன்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.07437.3
ஆறு மாமுகன் ஆடைல உன்னினன் ஆங்ெகால். $கந்த.07437.4

ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எல்ைலயின்
ஒல்ைலயின் அடுகளத்து அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.07438.1
ேசகு ெநஞ்சுைடச் சூரன் இத்திறம் எலாம்
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07438.2
மாக நCடு நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) தாைனைய அைலத்த மாற்றலைன
$கந்த.07438.3
நாக( தம்ெமாடு முடிக்குவன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என நவின்றான்.
$கந்த.07438.4
மாற்றம் இத்திறம் இைசத்திடும் அவுண( ேகான் மனத்தில் $கந்த.07439.1
சீற்றம் மூண்டிட அம( விைன குறித்தனன் திகிrக் $கந்த.07439.2
காற்றின் ஒல்ைல வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏற்றலும்
மருத்துவன் கடவிப் $கந்த.07439.3
ேபாற்று_ஏவ.(ேபாற்று_வி.) ேத( மிைச முருகனும்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி( புகுந்தான். $கந்த.07439.4
புக்க காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அறுமுகன் ேதாற்றமும்
புைடயின் $கந்த.07440.1
மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) பன்னிரு கரங்களும் வியன் பைடக் கலனும்
$கந்த.07440.2
ெதாக்க வரமும்
C
வன்ைமயும் ேநாக்கிேய ெதால்ைலத் $கந்த.07440.3
தக்கேன என அவுண( ேகான் இன்னன் சாற்றும். $கந்த.07440.4
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) மதி
மிைலச்சிேனான் அருள் புr ெசயலால் $கந்த.07441.1

இறந்திேடன் இனியான் என்றும் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபற்றியாய்
இருப்ேபன் $கந்த.07441.2
மறந்தும் என்ெனாடு ெபாருதில( ேதவரும் மைலந்ேத $கந்த.07441.3
இறந்துளா( பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) உண(ந்திைல ேபாலும்
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இதுேவ. $கந்த.07441.4
உள்ளம் ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெநாந்து என் பணி
ஆற்றிேய உைலந்து $கந்த.07442.1
தள்ளுறும் சுர( ெமாழியிைனச் சரதம் என்று உன்னிப் $கந்த.07442.2
பிள்ைள ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) மதியால் இவண்
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) ெபrதும்
$கந்த.07442.3
அள்ளல் உற்றுழிப் புகுந்திடும் கய முனியது ேபால். $கந்த.07442.4
உைடப் ெபரும் பைட ெசறுத்தைன பாலன் என்று உன்ைன $கந்த.07443.1
விடுப்பது இல்ைலயால் ெவrந்து ெகாடுக்கினும் விைரவில் $கந்த.07443.2
படுப்பன் வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ெதாைகயுடன் பாrட( தைமயும்
$கந்த.07443.3
ெகடுப்பன் என்றனன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெபரும் கிைளயுடன் ெகடுவான்.
$கந்த.07443.4
ெவம்புைரத் ெதாழிற்கு ஒருவனாம் கயவ நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ெவறிேத
$கந்த.07444.1
வம்பு உைரத்தைன ஆவது ஒன்று இல்ைல நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) மா(பஞ்
$கந்த.07444.2
ெசம் புைரப்பட யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) விடுகின்றது ஓ(
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வாய் $கந்த.07444.3

அம்புைரத்திடு மாறு உனக்கு என்றனன் அமலன். $கந்த.07444.4
ஆரும் ேந( இலாப் புங்கவன் ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) இனது அைறயச் $கந்த.07445.1
சூரன் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அவுண( ேகான் துண்
எனச் ெசயி(த்து $கந்த.07445.2
ேமரு ேந(வது ஓ( வrசிைல எடுத்து விண்_ெப.(விண்_ெப.) இழியும் $கந்த.07445.3
வாr ேபான்றிடு நாணிைன ஏற்றிேய வைளத்தான். $கந்த.07445.4
வைளத் தடங்கிr புைரவது ஓ( சிைலயிைன வயத்தால் $கந்த.07446.1
வைளத்த ெசய்ைகையக் காண்டலும் பாrட( வாேனா( $கந்த.07446.2
வைளத் தடங்கடல் வந்திடு நஞ்ெசாடு மைலவான் $கந்த.07446.3
வைளத்த தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ேபால் அவுண( தம் முதல்வைன
வைளத்தா(. $கந்த.07446.4
சிைலைய வசின(
C
ெகாடு மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) வசின(
C
ெசறிமூ $கந்த.07447.1
விைலைய வசின(
C
பைடெயலாம் வசின(
C
எதி(ந்தா( $கந்த.07447.2
உைலய வசிேய
C
அடல் ெசயும் மும் மதத்து உவாைவ $கந்த.07447.3
வைலைய வசிேய
C
பிணித்திட மதித்துளா( என்ன. $கந்த.07447.4
கண்டு மற்றைத அவுண( ேகான் வில் உமிழ் கைணயாம் $கந்த.07448.1
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) நுண் துளி சிதறிேய கணங்கள் கூட்டறுத்து
$கந்த.07448.2
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) உலாவர அரக்கினால் குயின்றது ஓ( ெவற்ைபச்
$கந்த.07448.3
சண்ட ெவங்கனல் உைடப்பது ேபாலேவ தடிந்தான். $கந்த.07448.4

வடினா(களும்
C
புயங்கரம் துணிந்திட
ெமலிந்து_வி.எச்.(ெமலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07449.1
வாடினா(களும் மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வழ்ந்தா(களும்
C
வல்ேல $கந்த.07449.2
ஓடினா(களும் ஓடவும் ெவருவி ேவற்று உருவம் $கந்த.07449.3
கூடினா(களும் ஆயின( பா( இடக் குழாத்ேதா(. $கந்த.07449.4
பூத( சாய்ந்து உழி இலக்கேராடு எண்மரும் ெபாருவில் $கந்த.07450.1
ேவத நாயகன் தூதனும் சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன்
ேமவிக் $கந்த.07450.2
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) தூங்கிய ெகாடுமரம் ஆயின குனித்துச் $கந்த.07450.3
ேசாதி வான்_ெப.(வான்_ெப.) கைண மாrகள் அவுணன் ேமல் ெசாrந்தா(.
$கந்த.07450.4
ெசாrந்த_ெப.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவங்கைண எங்கணும்
வருதலும் சூரன் $கந்த.07451.1
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாளிெதாட்டு அறுக்கலன்
நின்றேதா( ெசவ்வி $கந்த.07451.2
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வந்தைவ ஆங்கு
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ெமய்ப்பட விளிந்து $கந்த.07451.3
பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாயின ெசய்தது ஒன்று
இல்ைல அப்பகழி. $கந்த.07451.4
பரப்பின் ஈண்டிய வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
தம் சூழ்ச்சிையப் பாரா $கந்த.07452.1
உரப்பி ஆவலம் ெகாட்டிேய ெவகுளி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.07452.2

ெபாருப்பு ேந( சிைல குனித்து ெவஞ்சிlமுகம்
ெபாழிந்து_வி.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07452.3
திருப் ெபருந்தடந் ேதெராடும் சாrைக திrந்தான். $கந்த.07452.4
நூறு ேகாடி ெவஞ்சரம் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெதாைட உற நூக்கிச் $கந்த.07453.1
சூைறயாம் என வட்டைண திrந்துளான் சூழ்ேவா( $கந்த.07453.2
மாறு தூண்டிய சரங்கைளத் துணித்து மற்றவ(கள் $கந்த.07453.3
ஏறு ேதருடன் பிடித்திடு சிைலகைள இறுத்தான். $கந்த.07453.4
ைவயம் வில்லுடன் இற்ற பின் மற்றவ( மைலவு_ெப.(மைலவு_ெப.) $கந்த.07454.1
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உன்னும் முன் ெமாய்ம்பினும்
உரத்தினும் சிரத்துங் $கந்த.07454.2
ைகயினும் கைண ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆயிரம் கடுந்தCப் $கந்த.07454.3
ெபய்யும்_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாr_ெப.(மாr.) ேபால்
ெசறித்தனன்_வி.மு.(ெசறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
ெசம்புனல் ெபருக. $கந்த.07454.4
புரந்தனில் ெசறி கைறயினா( புலம்பு ெகாள் மனத்தா( $கந்த.07455.1
உரம் தள(ந்து உளா( வில் வலி
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளா( ஒருங்ேக $கந்த.07455.2
இrந்து நCங்கின( இலக்கேராடு எண்மரும் இளவல் $கந்த.07455.3
திருந்தலன் தடந்ேத( மிைசப் பாய்ந்தனன் சினத்தால். $கந்த.07455.4
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.)
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெமாய்ம்பினான் பரமன் முன்
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07456.1
நாந்தகம் தைன உrஇக்ெகாடு நண்ணல(க்கு இைறவன் $கந்த.07456.2

ஏந்து வில்லிைனத் துணித்தனன் துணித்தலும் எrேபால் $கந்த.07456.3
காய்ந்து ெவய்யவன் புைடத்தனன் உரத்தில் ஓ( கரத்தால். $கந்த.07456.4
அங்ைகெகாண்டு சூ( ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புைட புைடத்தலும் அகலம்
$கந்த.07457.1
ெபாங்கு ேசாணிதம் அைலத்திட வாைக அம் புயத்துச் $கந்த.07457.2
சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
அய(
உற்றிடத் தூதைனச் ெசகுத்தல் $கந்த.07457.3
இங்கு எனக்கு அடாது என்று எடுத்து உம்பrன் எறிந்தான். $கந்த.07457.4
எறிந்த காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைடப்
பட(ந்திடும் ஏந்தல் $கந்த.07458.1
அறிந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆறுமா முகன் புைட
அைடந்தான் $கந்த.07458.2
தறிந்து ேபாகிய சிைலயிைனத் தைர மிைச இட்டுச் $கந்த.07458.3
சிறந்தது ஓ( தனு எடுத்தனன் தCயrல் தCேயான். $கந்த.07458.4
அத்த ேமல் கிr உதய மால் வைரத் துைண யான்று $கந்த.07459.1
நித்தலும் பிற(க்கு இட( ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேமருவின் ஈண்டு $கந்த.07459.2
ெகாத்து நCடு பல் குவடு உைடத்து ஆகிேய குமரன் $கந்த.07459.3
சத்தியால் அடநின்ற ெவற்பைன அதத்தனுேவ. $கந்த.07459.4
வைன கருங்கழல் அவுணன் கா( முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) வைளத்துப் $கந்த.07460.1
புனலும் அங்கியும் காலுடன் ஒலிப்பது புைரய $கந்த.07460.2

எைனவரும் துளக்கு உறும் வைக நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒலி எடுத்தான்
$கந்த.07460.3
அைனய ெபற்றிைய அறிந்தனன் அமரைர அளித்ேதான். $கந்த.07460.4
புயலின் ேமனியன் புவி நுக( காைலயும் ேபாதன் $கந்த.07461.1
துயிலு மாைலயும் துஞ்சிய_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவைலயும் ெதாைலயாது $கந்த.07461.2
இயலும் அண்டத்தின் அடி முடி உருவி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலங்கும் $கந்த.07461.3
கயிைல ேபால்வது ஓ( ெநடுஞ்சிைல எடுத்தனன் கந்தன். $கந்த.07461.4
வாrயால் உலகு அழிந்திடும் எல்ைலயின் மருங்கின் $கந்த.07462.1
ேமரு ஆதியாம் வைரகளும் கிrகளும் விசும்பில் $கந்த.07462.2
காரு ேமல் உள உலகமும் அமரரும் கயிைலச் $கந்த.07462.3
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) சூழ்தல் ேபால் விரவியா(ப்பு உைடயது அத்தனுேவ.
$கந்த.07462.4
நCட்டம் மிக்கது ஓ( அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபருஞ் சிைலயிைன நிமலன்
$கந்த.07463.1
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) துைணக் ெகாடு வாங்கி ஏழ் வைகயினால்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07463.2
ஈட்டம் மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) பல் உயி(களும் வான்_ெப.(வான்_ெப.) உரும்
ஏற்றின் $கந்த.07463.3
கூட்டம்_ெப.(கூட்டம்_ெப.) ஆகிேய ஆ(த்து எனக் குணத்து ஒலி ெகாண்டான்.
$கந்த.07463.4
குணங் ெகாள் ேப( ஒலி ேகாடலும் இரைல ஊ( ெகாற்றத்து $கந்த.07464.1

அணங்கு உலா வரு கா( முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) குைழத்து உைளய வதி
$கந்த.07464.2
இணங்க வாங்கிேய பத்து நூறு ஆயிரத்து இரட்டி $கந்த.07464.3
கணங்ெகாள் ெவஞ்சரம் உைகத்தனன் கூற்றினும் கடிேயான். $கந்த.07464.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) மைறத்தன மாதிரம் மைறத்தன மதி ேதாய் $கந்த.07465.1
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) மைறத்தன கதி( ெவயின் மைறத்தன ேவைல $கந்த.07465.2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) மைறத்தன வசு மதி மைறத்தன தருவா( $கந்த.07465.3
கான் மைறத்தன வைரகைள மைறத்தன கைணகள். $கந்த.07465.4
காற்றில்_ெப.(காற்று_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ெசல்வன அங்கியில் பட(வன கடுங்கண்
$கந்த.07466.1
கூற்றில் ெகால்வன ேவைல ெவவ் விடத்தினும் ெகாடிய $கந்த.07466.2
பாற்றுத் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) சிைற உள்ளன பஃறைல பைடத்த
$கந்த.07466.3
நால் திக்கும் புகழ் அவுண( ேகான் ஆைணயின் நடப்ப. $கந்த.07466.4
பருமிதத்தன ேமருைவத் துைளப்பன பாங்க( $கந்த.07467.1
வைர கிழிப்பன அண்டமும் ெபாதுப்பன வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேதாய் $கந்த.07467.2
உரும் இடிக்குலம் ெபாருவன விடத்ைத உண்டு உமிழ்வ $கந்த.07467.3
கருைம ெபற்றன_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.)
ேசயன தCயவன் கைணகள். $கந்த.07467.4
துண்ட ெவண்பிைற வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அவுண(
ேகான் துரப்ப $கந்த.07468.1
மிண்டு ெவங்கைண எங்கணும் ெசறிந்திட விண்ேணா(_ெப.(விண்ேணா(_ெப.)
$கந்த.07468.2

கண்டு கண்ணைன அணுகிேய ைக குைலத்ைதய $கந்த.07468.3
உண்டு ெகால் நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) ஒளிப்பது ஓ(
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என உைரத்தா(. $கந்த.07468.4
உைரத்து உளா(க்கு மால் மாறுைர வழங்கு முன் ஓள்ேவல் $கந்த.07469.1
கரத்தில் ஏந்திய குமரேவள் இன்னது கண்ணால் $கந்த.07469.2
ெதrத்து ெவங்கனல் விடுத்திடும் ஊைதேபால் சிலதன் $கந்த.07469.3
சரத்தினால் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தூண்டிய கைண எலாம் தடிந்தான்.
$கந்த.07469.4
மடிந்திடும் படி மாற்றலன் சரங்கைள வள்ளல் $கந்த.07470.1
தடிந்த தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) கண்டு அமர(கள் உவைகயில் தைழத்தா(
$கந்த.07470.2
பட(ந்து_வி.எச்.(பட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நCடிய_ெப.எச்.(நCடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கங்குலின் பாய் இருள் புலர
$கந்த.07470.3
விடிந்த காைலயின் எழுங்கதி(
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமதினி ேபால். $கந்த.07470.4
அங்க ெவல்ைல அவுண( ேகான் எங்கள் நாதன் எதி( உற $கந்த.07471.1
மங்குல் ேபால் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இலாச் ெசங்கண் வாளி சிதறினான்.
$கந்த.07471.2
ஆய காைல_ெப.(காைல_ெப.) அறுமுகன் தCயன் உந்து ெசறிகைண $கந்த.07472.1
மாய வாளி மா_ெப.அ.(மா_ெப.அ.) மைழேய_ெப.(மைழ_ெப.+ஏ_சாr.) எனா முன்
ஏவினான். $கந்த.07472.2
எங்கள் நாதன் ஏவிய துங்க வாளி சூ(
விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07473.1

புங்கவங் கைளப் புரத்து அங்கி ேபால் அறுத்தேவ. $கந்த.07473.2
அறுத்த பின்னும் அறன் இலான் மறுத்தும் வாளி மாமைழ $கந்த.07474.1
கறுத்த கண்ட( காைள_ெப.(காைள_ெப.) ேமல் ெசறுத்து வல்ைல சிந்தினான்.
$கந்த.07474.2
சிந்து கின்ற ெசஞ்சரம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறா முன்
வந்ெதனக் $கந்த.07475.1
கந்தன் நூறு கைண ெதாடா அந்தில் பூழி ஆக்கினான். $கந்த.07475.2
பூழி ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபாள் என ஊழி நாதன்
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) சரம் $கந்த.07476.1
ஏழு நூறது ஏவினான் சூழு மாைய ேதான்றல் ேமல். $கந்த.07476.2
மாைய ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) மற்று அைத ஆய வாளியால்
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07477.1
ஏயினான் அனி( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேசயின் முன் சிl முகம். $கந்த.07477.2
விட்டதைன அத்ெதாைக விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) தன்னால்
$கந்த.07478.1
அட்டு விைர வில்கடவுள் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) விரட்டி $கந்த.07478.2
கட்டு அழைல ஒத்து உள கடுங்கைணகள் தம்ைமத் $கந்த.07478.3
ெதாட்டனன் வருத்தெமாடு சூ( கிைள துளங்க. $கந்த.07478.4
முராr உதவும் சுதைன முந்து தைள இட்டாண்டு $கந்த.07479.1
ஒ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பரன் உய்த்த கைண
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.07479.2

இ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.)
ஏவி அைவ நCக்கி_வி.எச்.(நCக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07479.3
அரா விைறயும் ைவயமும் அழுங்கல் உற ஆ(த்தான். $கந்த.07479.4
ஆ(த்தவன் விடுங்கைண அைனத்திைனயும் முக்கண் $கந்த.07480.1
மூ(த்தி தரு கான்முைள ெசலச் ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
முடித்தான் $கந்த.07480.2
கா(த்து எழு புைகப் படைல_ெப.(படைல_ெப.) கான்று நிமி( ெசந்தCச் $கந்த.07480.3
ேச(த்தின் அைவ யாைவயும் மிைசந்திடு திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ேபால்.
$கந்த.07480.4
ஐயன் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) வாளிகைள அவ்வசுரன் நCக்கும் $கந்த.07481.1
ெவய்யன் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) வாளிகைள ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) கடிது அறுக்கும்
$கந்த.07481.2
எய்யும் ெநடுெவம் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) இற்றைவகள் சிந்தி $கந்த.07481.3
ைவயம் மிைச ேபாகியன வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) அணித்து என்ன. $கந்த.07481.4
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம(த்தைல முனிந்து
இவ( ெசலுத்தும் $கந்த.07482.1
ெகாற்ற ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வாளிகள் குைறந்துழி எழுந்தCப் $கந்த.07482.2
பற்றியது பாrைட பகி(ந்த வைர முற்றும் $கந்த.07482.3
வற்றிய_ெப.எச்.(வற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அளக்கரும் வறந்து உளது
கங்ைக. $கந்த.07482.4
தா(_ெப.(தா(_ெப.) ெகழுவு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட தடக்ைக உைட ேயானும்
$கந்த.07483.1
சூரனும் இவாறு அம( இயற்று ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) காணா $கந்த.07483.2

வரம்_ெப.(வ
C
ரம்_ெப.)
C
அட மாதுளம் வியந்து இவ( தமக்குள் $கந்த.07483.3
ஆrைட நடத்தும் என ஐயெமாடு நின்றாள். $கந்த.07483.4
ஆளr தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) முன் இளவல் ஆைன வதனத்துக் $கந்த.07484.1
காைள_ெப.(காைள_ெப.) மகிழ் பின் இளவல் கா( முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
உைகக்கும் $கந்த.07484.2
வாளி மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஏயலது மற்றவ(கள் தம்ைம $கந்த.07484.3
நCள்விழியினால் ெதrகிலா( புைடயின் நின்ேறா(. $கந்த.07484.4
நCடு சம( இன்னணம் நிகழ்ச்சி உறும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $கந்த.07485.1
ேமடமிைச ஊ(பரன் விடுத்த கைண எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.07485.2
ஈடுபட நூறி அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ஏறி வரு மான்ேத( $கந்த.07485.3
ஆடுறு பதாைகைய அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ(த்தான். $கந்த.07485.4
ஆ(த்து விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) வால் வைளைய அம்பவள வாயில் $கந்த.07486.1
ேச(த்து இைசத்தான்_வி.மு.(இைச_வி.+த்த்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) தனது சீ(த்தி
இைசத்து என்ன $கந்த.07486.2
மூ(த்தம் அது தாழ்க்கிலன் முனிந்து கைண பின்னும் $கந்த.07486.3
தூ(த்து முருகன் தனது ேதாற்றம் மைறத்திட்டான். $கந்த.07486.4
மைறத்து_வி.எச்.(மைற_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பகழித் ெதாைகைய வாளி
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) தன்னால் $கந்த.07487.1
குைறத்து அவுணன் ஊ(ந்திடு ெகாடிஞ்சி ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மான் ேத(
$கந்த.07487.2
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) தைனக் ெகாடிய ெவஞ்சரம் ஒ(
ஏழால் $கந்த.07487.3

அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முருகன் பரைவ ஆழ்
கடலின் இட்டான். $கந்த.07487.4
தானவ(க்குத் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) தனிக்ெகாடி $கந்த.07488.1
மீ ன ேவைலயில் அற்று உடன் வழ்ந்துழிப்
C
$கந்த.07488.2
பானு கம்பன் எனப் படு பாrட( $கந்த.07488.3
ேசைனக் காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) ெதற்று என ேநாக்கினான். $கந்த.07488.4
கண்டு சிந்ைத களித்துப் ெபருமிதம் $கந்த.07489.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குப்புற்று இைசத்துக்
குனித்திடா $கந்த.07489.2
அண்ட( ேபாற்றத் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
வாயினும் $கந்த.07489.3
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) திரள் சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) ஒல்ைல
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊதினான். $கந்த.07489.4
கானுகம் படு கந்துகத் ேத( உைடப் $கந்த.07490.1
பானு கம்பன் பனி மதி ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) $கந்த.07490.2
மானு கம்பைவ வாய் ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைசத்தலும் $கந்த.07490.3
தானுகம் பல தங்கிற்று அவ்ேவாைசேய. $கந்த.07490.4
பாய் ெபரும் புகழ்ப் பானு கம்பன் வைள $கந்த.07491.1
ஆயிரங்களும் ஆ(த்திட அண்ட( தம் $கந்த.07491.2
நாயகன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) கண்டு நாரணன்
$கந்த.07491.3
தூய சங்கு முழங்கிற்றுத் துண் என. $கந்த.07491.4

ேபாதம் அங்கு அதில் புங்கவ( யாவரும் $கந்த.07492.1
ேசாதி ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைடத் தூயவன் ஏறுேத( $கந்த.07492.2
மீ து ேகதனம் இல்ைல வியன் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) $கந்த.07492.3
ஆதி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என்று அழலிைன ஏவினா(. $கந்த.07492.4
ஏவேலாடும் எrதழல் பண்ணவன் $கந்த.07493.1
வாவு குக்குட மாண்ெகாடி ஆகிேய $கந்த.07493.2
ேதவ ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) திருெநடுந் ேத( மிைச $கந்த.07493.3
ேமவி ஆ(த்தனன் அண்டம் ெவடிபட. $கந்த.07493.4
படியிலா தம( பண்ணவன் ேத( மிைசக் $கந்த.07494.1
ெகாடியதாய் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குக்குடம் கூயது
$கந்த.07494.2
கடிய தானவ( கங்குல் புல(ந்திடும் $கந்த.07494.3
விடியல்_ெப.(விடியல்_ெப.) ைவகைற_ெப.(ைவகைற_ெப.) ேவைலையக் காட்டல்
ேபால். $கந்த.07494.4
சங்கேமாடு தபனனும் ஆ(த்தலும் $கந்த.07495.1
மங்குல் வண்ணத்து மாயவன் ஆ(த்தனன் $கந்த.07495.2
பங்கய ஆசனப் பண்ணவன் ஆ(த்தனன் $கந்த.07495.3
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ஆ(த்தது ெசங்கதி( ஆ(ப்பேவ. $கந்த.07495.4
மறலி ஆ(த்தனன் மாருதங்கட்கு எலாம் $கந்த.07496.1
இைறவன் ஆ(த்தனன் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ஆ(த்தனன் $கந்த.07496.2
அைற கடற்கு அரசானவன் ஆ(த்தனன் $கந்த.07496.3

குைறவு இல் ெசல்வக் குேபரனும் ஆ(த்தனன். $கந்த.07496.4
ஆ(த்த ஓைச ேபாய் அண்டத்ைத முட்டிேய $கந்த.07497.1
சூ(த்த ேநாக்குைடச் சூரபன்மன் ெசவிச் $கந்த.07497.2
சீ(த் துைளக்குள் ெசறிதலும் ேதவைரப் $கந்த.07497.3
பா(த்தனன் கடு உண்டு அன்ன பான்ைமயான். $கந்த.07497.4
மாறில் என் முன் வருவதற்கு அஞ்சிேய $கந்த.07498.1
பாறு ேபான்று பழுவத்துைலந்து உளா( $கந்த.07498.2
ேதறி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதழித்தன( என் முனும்
$கந்த.07498.3
ஆறு மாமுகன் ஆற்றல் ெகாண்ேட ெகாலாம். $கந்த.07498.4
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று இது நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) ஆதியா
$கந்த.07499.1
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) நிைல
அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒல்ைலயில் $கந்த.07499.2
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின்ன(க் குமரைன
ெவல்வனால் $கந்த.07499.3
என்று சீறினன் யாைரயும் எண்ணலான். $கந்த.07499.4
இருக்க ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) இகல் இவண் விண்ணிைடச் $கந்த.07500.1
ெசருக்கு ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) திறலிைனச் சிந்துவான் $கந்த.07500.2
அருக்கன் ஓடிய அந்தரத்து உய்க்குதி $கந்த.07500.3
தருக்கு ேதrைனச் சாரதி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என்றான். $கந்த.07500.4
மற்று இவ்வாறு வலவைன ேநாக்கிேய $கந்த.07501.1

ெசாற்ற காைலத் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எந்ைத
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனாப் $கந்த.07501.2
ெபாற்ைற ேபாலும் ெபாலன் மணித்ேதrைன $கந்த.07501.3
ெவற்றியாக என விண்_ெப.(விண்_ெப.) மிைசத் தூண்டினான். $கந்த.07501.4
பாகன் தூண்டிய பாண்டில் அம் ேத( எழC இ $கந்த.07502.1
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) கீ ண்டு மிைசப் படு சூைறயின் $கந்த.07502.2
ஆகம் கீ றி அமர(கள் ஈண்டிய $கந்த.07502.3
மாகம் ெசன்றது வான்_ெப.(வான்_ெப.)
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்னேவ. $கந்த.07502.4
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதெராடு
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) இைடப் புக்குளான் $கந்த.07503.1
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) அன்ன ெகாடுஞ்சிைல ேகாட்டிேய $கந்த.07503.2
துன்று ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ெதாைக இrந்து ஓடு உற $கந்த.07503.3
மன்ற வாளி மைழகைள வசினான்.
C
$கந்த.07503.4
வசு
C கின்றுழி விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) ேமல் சரம் $கந்த.07504.1
நCசன் விட்டிடு நC(ைமைய ேநாக்கிேய $கந்த.07504.2
ஈசன் மாமகன் ஈண்டு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எண்
இலா $கந்த.07504.3
ஆசுங்களும் உய்த்து அங்கு அைவ சிந்தினான். $கந்த.07504.4
மற்று அைவ துணித்த பின் வடிக் கயிறு முட் ேகால் $கந்த.07505.1
பற்றிய தடக்ைக உள பாகுதைன ேநாக்கிக் $கந்த.07505.2

ெகாற்ற அயில் தூண்டி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குன்ைற ெவளி கண்ேடான்
$கந்த.07505.3
ெதற்று என விண்_ெப.(விண்_ெப.) ேமல் நமது ேத( விடுதி என்றான். $கந்த.07505.4
என்னலும் இைறஞ்சி இரைலப் பrயின் ேமேலான் $கந்த.07506.1
ெபான் உலகு பா( உலகு புக்கு எழுவது என்ன $கந்த.07506.2
மின்னின் மிளி( ேத( அதைன விண்_ெப.(விண்_ெப.) மிைச கடாவி $கந்த.07506.3
நன்ெனறி ெசலா அவுண( நாயகன் முன் உய்த்தான். $கந்த.07506.4
ைவய ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வானமிைச வல்ைல புகும்
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $கந்த.07507.1
ஐயன் இைமேயா(கள் அய(ந்து ஓடுவது
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07507.2
ைநயலி( புலம்பலி( நடுங்கலி(கள் என்ேறா( $கந்த.07507.3
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) ஏந்தி
முருகன் கருைண ெசய்தான். $கந்த.07507.4
கந்தன் ெமாழி வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) கணத்தவ(கள் ேகளா $கந்த.07508.1
எந்ைத இவண் வந்திடலின் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) உயி( பைடத்ேத
$கந்த.07508.2
உய்ந்தனம் எனா விைரவில் ஓடுவது நCங்கிச் $கந்த.07508.3
சிந்ைத மகிழ்வத் ெதாடு திகந்தம் உற நின்றா(. $கந்த.07508.4
நின்றிடலும் ெவவ்வவுணன் நC(ைமயது ேநாக்கிப் $கந்த.07509.1
பின்றிடுவராம் பிரமேன முதல் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) $கந்த.07509.2
ஒன்று ஒ( சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) ெகால் எைன உற்று எதிரு நCரான்
$கந்த.07509.3

நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இது எனேவ ெவகுளி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நைக ெசய்தான்.
$கந்த.07509.4
காய்சின மிகுந்து_வி.எச்.(மிகு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவுண(
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) அநந்தம் $கந்த.07510.1
ஆசுகம் விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பட( ஆசுகம் அது
என்ன $கந்த.07510.2
வசுதலும்
C
வாளி பல விட்டைவ விலக்கி $கந்த.07510.3
ஈசன் அருள் மா மதைல ஏற்று இகல் புrந்தான். $கந்த.07510.4
சுறுக்ெகாள மயி(ப் ெபாடி உயி(ப்பு விடு_ஏவ.(விடு_வி.) சூரன் $கந்த.07511.1
கைறக் கதி( அயில் ெபாலி கரத்தன் இவ( தம்மில் $கந்த.07511.2
ெசறுத்து உடன் வடிக்கைண ெசலுத்தி அகல் வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
$கந்த.07511.3
மைறப்பது மறுக்குவதும் ஆகி மைலவு_ெப.(மைலவு_ெப.) உற்றா(. $கந்த.07511.4
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருேவா(களும் வியன்
கைண மாrகள் $கந்த.07512.1
ெசாrந்தன( ேப( அம( ெதாட(ந்து_வி.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசய் ேபாழ்தினில் $கந்த.07512.2
எrந்தது மாதிரம் இரங்கின( பா( உள( $கந்த.07512.3
திrந்தன சாrைக சிறந்தவ( ேத(கேள. $கந்த.07512.4
கறங்கினம் ேபால்வன கலஞ்ெசய் குலாலன $கந்த.07513.1
திறங்ெகாளும் ஆழிகள் திrந்தன மானுவ $கந்த.07513.2
மறங்ெகழு சூைறகள் மயங்கின ேபால்வன $கந்த.07513.3

துறுங்கைண மாrகள் ெசாrந்தவ( ேத(கேள. $கந்த.07513.4
பாதலம் மூழ்குவ பா( இைட சூழ்குவ $கந்த.07514.1
மாதிரம் ஓடுவ வாrதி ேச(குவ $கந்த.07514.2
பூதர ேமவுவ பூமலேரான் நக( $கந்த.07514.3
மீ தினும் ஏகுவ மீ ளுவ ேத(கேள. $கந்த.07514.4
எண் திைச சூழும் இருங்கடல் பாய்வன $கந்த.07515.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெதாடு ேநமி வியன் கிr வாவுவ $கந்த.07515.2
ெகாண்டலின் ஆ( இருள் ெகாண்டுழி ேபாகுவ $கந்த.07515.3
அண்ட முன் ஏகுவ அங்கு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ஏறுேத(. $கந்த.07515.4
ெபய(ந்திடு ேத( உறு பிழம்பு அைவ காணுபு $கந்த.07516.1
தியங்கின( நான்முக( ெதrந்தில( சீ( உரு $கந்த.07516.2
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆதவ( மருண்டன(
வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) $கந்த.07516.3
உயங்கின( பா( உள( உைலந்தன( நாகேர. $கந்த.07516.4
முதி(ந்திடு ேபாrன( முழங்கிய_ெப.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேத( ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.07517.1
அதி(ந்தது பா( உலகு அைலந்தன ேவைலகள் $கந்த.07517.2
பிதி(ந்தன மால்வைர பிளந்தது வான்_ெப.(வான்_ெப.) முகடு $கந்த.07517.3
உதி(ந்தன தாரைக உகுந்தன கா(கேள. $கந்த.07517.4
ேத( இைவ இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) ஆகித்
திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மூதண்டம் எங்கும்
$கந்த.07518.1

சாrைக வருதேலாடும் சண்முகன் மீ து ெசல்லச் $கந்த.07518.2
சூ( எனும் அவுண( ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) ெதாைலயும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
எழிலி ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07518.3
ஆ( அழல் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) கான்று என்ன அடுசர மாr_ெப.(மாr.)
தூ(த்தான். $கந்த.07518.4
மழுப் பைட அநந்த ேகாடி வச்சிரம் திகழ் முச் ெசன்னிக் $கந்த.07519.1
கழுப்பைட அநந்த ேகாடி கப்பணம் அநந்த ேகாடி $கந்த.07519.2
ெகாழுப் பைட அநந்த ேகாடி குலிசம் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அநந்த ேகாடி
$கந்த.07519.3
எழுப் பைட அநந்த ேகாடி இைட இைட இடிேபால் உய்த்தான். $கந்த.07519.4
கூற்று உயி( குடிக்கும் துப்பில் ெகாடும் பைட மாr_ெப.(மாr.) தன்ைன
$கந்த.07520.1
ஆற்றலின் அவுண( ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) விடுத்துழி அவற்ைற
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.07520.2
காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) எனப் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) தூண்டி முைற முைற கடிதில்
சிந்தி $கந்த.07520.3
மாற்றினன் திrந்தான் ஐயன் மூதண்ட வைரப்பு_ெப.(வைரப்பு_ெப.) முற்றும்.
$கந்த.07520.4
இத்திறம் திrந்த ெசவ்ேவள் இைட
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏேழாடு ஏழு $கந்த.07521.1
ெபாத்திரம் தன்ைனத் தூண்டிப் புகழ் உறும் அவுண( ெசம்மல் $கந்த.07521.2
சித்திரத் ேதரும் மாவின் ெதாகுதியும் சிந்தி நCக்கக் $கந்த.07521.3
ைகத்தனு ேவாடும் தCேயான் கதும் எனப் புவிக்கண் உற்றான். $கந்த.07521.4

நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) உைட வrவில் வாங்கி நண்ணலன் நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.)
பில்கும் $கந்த.07522.1
ஏண் உைட வயிரவாளி எண்ணில தூண்டி ஏற்பத் $கந்த.07522.2
தாணுவின் மதைல கண்டு தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெபரும் சிைலையக்
ேகாட்டித் $கந்த.07522.3
தூணி ெகாள் கைணயின் மாr_ெப.(மாr.) ெதாடுத்து அைவ துணித்து விட்டான்.
$கந்த.07522.4
துணிப்பு உறும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) வல்ேல சுட(க்கைண அநந்த ேகாடி
$கந்த.07523.1
தணப்பு அற விடுத்த ேலாடும் சண்முகன் அவற்ைற எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.07523.2
கைணப் ெபரு மைழயால் மாற்றிக் காசிபன் தனது ெசம்மல் $கந்த.07523.3
அணிப் படு ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ேமல் பின்னும் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) உய்த்தான். $கந்த.07523.4
ஊழியின் முதல்வன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) ஒ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
கைணயும் சூரன் $கந்த.07524.1
பாழி அம் புயத்து மீ து படுதலும் கடிேத இற்றுச் $கந்த.07524.2
சூழ் உறச் சிதறிற்று அம்மா ெதாைலவு இலா வயிரம்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07524.3
காழ் கிள( வைர ேமல் வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
C
கன்மைழத் தன்ைமேய ேபால். $கந்த.07524.4
அந்தம் இல் வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) சான்ற அவுணன் மற்று அதைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07525.1
முந்து உறு ெவகுளி தூண்ட முறுவலும் உயி(ப்பும் ேதான்ற $கந்த.07525.2

எந்ைத தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெமாய்ம்பில்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இராயிரம் பகழிவாங்கிச்
$கந்த.07525.3
சிந்ைதயில் கடிது தூண்டித் ேதவரும்
மருள_குைற.எச்.(மருள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆ(த்தான். $கந்த.07525.4
உட்ெடளிவு உற்ேறா( காணும் ஒப்பு இலா முதல்வன் ேதாள்ேமல் $கந்த.07526.1
விட்டிடு பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) முற்றும்
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவந்து துகளது ஆகிப்
$கந்த.07526.2
பட்டன திைசகள் முற்றும்
பரந்தன_வி.மு.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.) பரத்தின்
ேமேலான் $கந்த.07526.3
கட்டழல் அதனால் மாய்ந்த காமேவள் யாக்ைகேய ேபால். $கந்த.07526.4
ஆங்கு அது காைல_ெப.(காைல_ெப.) தன்னில் அறுமுகம் பைடத்த ஐயன்
$கந்த.07527.1
நCங்கு_ஏவ.(நCங்கு_வி.) அரு ெநறியால் உய்த்த ெநடுஞ்சரம் அைனத்தும் மாற்றிப்
$கந்த.07527.2
பாங்கு அம( வயவ( மீ தும் பாrடப் பைடகள் மீ தும் $கந்த.07527.3
தCங்கைண அழுத்தல் உற்றான் ேதவைர இடுக்கண் ெசய்தான். $கந்த.07527.4
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இைண தாேன ஆகி நின்றிடும் தனிேவல்
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
$கந்த.07528.1
அன்னது ஓ( தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) கண்ேடா( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) பூட்டித் $கந்த.07528.2
துன்னலன் குனித்த சாபம் துணித்தனன் துணியா முன்னம் $கந்த.07528.3

பின்னும் ஓ( சிைலைய ஏந்திப் ெபரு முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) இrய ஆ(த்தான்.
$கந்த.07528.4
இம்பrன் மைலந்த சூரன் இம் என வருக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகி $கந்த.07529.1
அம்பரத்து இைடேய ேதான்ற அன்னது குமரன் காணா $கந்த.07529.2
உம்பrல் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தாக்க_குைற.எச்.(தாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓ( இைற எதி(ந்து
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07529.3
நம்பிேயாடு ஆடல் ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.)
நவிலரும் மாைய சூழ்வான். $கந்த.07529.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைட நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சூரன் விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன் கரந்து
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07530.1
மண்_ெப.(மண்_ெப.) இைட மீ ட்டும்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாநில வைரப்பில் ெசவ்ேவள்
$கந்த.07530.2
துண் என வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவம்ேபா(
ெதாடங்கலும் ேதாற்றம் ஆற்றிக் $கந்த.07530.3
கண் அகல் தூய நCத்தக் கைன கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நடுவண் ஆனான். $கந்த.07530.4
ஆயிைட முருகேவள் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடு
சம( இயற்றும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $கந்த.07531.1
மாையயின் மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சூரன் மாதிர
முடிவில் ேதான்ற $கந்த.07531.2
ஏய் என ஆண்டும் ெசவ்ேவள் ஏகிேய ெநடும்ேபா( ஆற்றக் $கந்த.07531.3
காய் கனல் உமிழும் ேவலான் கரந்து பாதலத்தின் நின்றான். $கந்த.07531.4

ஆறு இரு தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வள்ளல் அது கண்டு
பிலத்துள் ஏகி $கந்த.07532.1
மாறு அம( இயற்றும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) வல்ைல
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உருவ மாற்றி $கந்த.07532.2
வறு
C உள சிைமயச் ெசம் ெபான் ேமருவின் குவட்டின் நிற்ப $கந்த.07532.3
ஏறு உைட முதல்வன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) இம் என அங்கண் ெசன்றான்.
$கந்த.07532.4
ேமருவின் சிகரம்_ெப.(சிகரம்_ெப.)
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேவலுைடத் தடக்ைக
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
$கந்த.07533.1
ேப( அம( இயற்றத் தCேயான் பின்னரும் ஆண்டு
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07533.2
நாரணன் உலகில் ேதான்ற நம்பியும்
ெதாட(ந்து_வி.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாந்து $கந்த.07533.3
சூ( எனும் அவுணேனாடு ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) சம( ஆற்றி நின்றான்.
$கந்த.07533.4
ஆற்றிடு கின்ற காலத்து அவுண( ேகான் அண்ட ேகாள $கந்த.07534.1
ேமல் திகழ் வாயில் ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விமலனும்
அங்கண் ஏகி $கந்த.07534.2
ஏற்று எதி( மைலயா அன்னான் ஏறிய இவுளித் ேதைரக் $கந்த.07534.3
கூற்று உறழ் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) தன்னால் அட்டனன்
ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) ெகாண்டான். $கந்த.07534.4
கந்துக விசய மான் ேத( இற்றலும் கடும் ேகான் மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.)
$கந்த.07535.1

இந்திர ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) என்னும் எறுழ் மணித் தடந்ேத( தன்ைனச்
$கந்த.07535.2
சிந்தைன ெசய்தேலாடும் ேசண்கிள( ெசலவிற்று ஆகி $கந்த.07535.3
வந்திட அதன் ேமல் ஏறி வல்ைல ேபா( புrதல் உற்றான். $கந்த.07535.4
மண்டு அம( புrயும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) வள்ளல்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) தன்னால் $கந்த.07536.1
அண்டம் அது அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாயில்
அைடத்ததும் அப்பால் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $கந்த.07536.2
தண்டம் அது எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெசல்லாத் தன்ைமயும் தகுவ(
ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $கந்த.07536.3
கண்டனன் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று என் இைறத்ெதாழில்
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) என்றான். $கந்த.07536.4
இைறத் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) அவுண( ெசம்மல் ஏந்துதன் சிைலைய
வாங்கித் $கந்த.07537.1
திறத்ெதாடும் அநந்த ேகாடி ெசஞ்சரம் தூண்டி அண்ட $கந்த.07537.2
ெநறிப்படு வாயில் ெபாத்து ெநடுங்கைணக் கதவ முற்றும் $கந்த.07537.3
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நுண் தூளி ஆக்கி அம்பரம்
சுழல_குைற.எச்.(சுழல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விட்டான். $கந்த.07537.4
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) அண்ட வாயில் கைணகளின் கபாடம்
நCக்கி_வி.எச்.(நCக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07538.1
மாெவாடு களிறும் ேதரும் வயவரும் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இன்று ஆகி
$கந்த.07538.2
ஓவரு ெநறியின் அப்பால் உற்றதன் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) தன்ைனக்
$கந்த.07538.3

கூவினன் வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று குவவுத்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெகாட்டி ஆ(த்தான். $கந்த.07538.4
ஆ(த்திடுகின்ற காலத் தண்டத்தின் அப்பால்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07539.1
ேத(த் ெதாைக களிற்றின் ஈட்டம் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெகழும் இவுளிப் பந்தி
$கந்த.07539.2
சூ(த்திடும் அவுண ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) துண் என ஈண்ைட ஏகிப்
$கந்த.07539.3
ேபா(த் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
முயன்று_வி.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசவ்ேவள் புைடயுறத்
ெதழித்துச் சூழ்ந்த. $கந்த.07539.4
நCணுதல் விழியின் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிருமலக்
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) தன்ைன $கந்த.07540.1
ஏண் ஒடும் அண்டத்து அப்பால் இருந்திடு தாைனச் சுற்றச் $கந்த.07540.2
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உறு ெநறிக்கண்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திைசமுகன் முதலாம்
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) $கந்த.07540.3
காணுதேலாடும் உள்ளம் கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மற்று இைனய ெசால்வா(. $கந்த.07540.4
காலேமாடு உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) உண்ணக் கனன்று எழு
கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) தCயின் $கந்த.07541.1
ேகாலேமா அண்டத்து அப்பால் குைரபுனல் நCத்தம் தாேனா $கந்த.07541.2
ஆலேமா அசனிக் ெகாண்மூ ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேகாடி
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07541.3

சாலேமா யாேதா என்று தைல_ெப.(தைல_ெப.) பனித்து இrயல் ேபானா(.
$கந்த.07541.4
ஆயின காைல_ெப.(காைல_ெப.) தன்னில் அண்டங்கள் ேதாறும்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07542.1
மாயிரும் தகுவன் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) சுற்றிப் $கந்த.07542.2
பாய் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) கான்று என்னப் பைடத்
ெதாைக வசி
C ஆ(ப்பத் $கந்த.07542.3
தC உரு ஆன ெசம்மல் சிறிது தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) நாட்டம் ைவத்தான்.
$கந்த.07542.4
அடைலயின் நலத்ைத_ெப.(நலம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) வட்டி
C
அரும்
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆக்கம் சிந்தி $கந்த.07543.1
அடைலயின் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) இன்றஹ்◌ாகும் அவுண( ேகான்
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) முற்றும் $கந்த.07543.2
அடைலயின் ெநடுேவல் அண்ணல் அழல் எழ விழித்த ேலாடும் $கந்த.07543.3
அடைலயின் உருவாய் அண்டத் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) உரு
அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மன்ேனா. $கந்த.07543.4
முற்படும் அனிக முற்றும் முடிதலும் முடிதல் இன்றி $கந்த.07544.1
எற்படும் அண்டத்து அப்பால் ஈண்டிய பதாகினிக்கு உள் $கந்த.07544.2
பிற் பட அளப்பில் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
ெபய(ந்து_வி.எச்.(ெபய(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்று ஈண்ைட துன்னிச்
$கந்த.07544.3
சிற்பரன் குமரன் தன்பால் பைட முைற சிதறிச் சூழ்ந்த. $கந்த.07544.4

பரப்ெபாடு மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாைனப்
பரைவைய ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஐயன்
$கந்த.07545.1
ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) உமிழ் தன்ைமத்து என்ன ெநட்டு உயி(ப்பு அனிலம்
உந்தி $கந்த.07545.2
உரப்பினன் சிறிேத அற்றால் உம்பrல் குவிந்த பூைளப் $கந்த.07545.3
ெபாருப்பு இைட அழல் புக்கு என்னப் பூழியாய் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ேபா(த்த.
$கந்த.07545.4
மாட்சியின் உலவு ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) வடிெவலாம் விடுத்துத் ெதால்ைல
$கந்த.07546.1
மாட்சியின் உயிேர தாங்கி மைலதும் என்று உன்னிப் பின்னும் $கந்த.07546.2
சூட்சியின் வைளந்தவா ேபால் ேசாதி ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) குமரன்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பால் $கந்த.07546.3
சூட்சியின் ேமவிற்று அம்மா தூய நுண் துகளின் ஈட்டம். $கந்த.07546.4
அந்தம் இல் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) முற்றும் அத்தன் ஓ( உங்காரத்தால்
$கந்த.07547.1
ெவந்துகள் ஆகப் பின்னும் ேமைல அண்டத்துள்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07547.2
தந்தியும் பrயும் ேதரும் தானவப் பைடயும் ஆ(த்து $கந்த.07547.3
வந்து-வந்து_அ.ெதா.(வந்து-வந்து_அ.ெதா.) அயலில்
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இலா
முதல்வன் கண்டான். $கந்த.07547.4
திருத்தமிழ் மதுைர தன்னில் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
நிறுக்கும் ஆற்றால் $கந்த.07548.1

உருத்திர சருமனாகி உற்றிடு நிமலன் ெவம்ேபா( $கந்த.07548.2
உருத்தி ெகாள் கணிச்சி சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ஆழி தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.)
எழுவத்து ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07548.3
கரத்தினில் பைடகள் தம்ைம ேநாக்கிேய கழறல் உற்றான். $கந்த.07548.4
ெவன்றி அம் பைடகாள் ேகண்ேமா
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன்
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நம்பால் $கந்த.07549.1
ெசன்றிடும் அனிகம் தன்ைனச் ெசன்ெனறிெபறாமல் அப்பால் $கந்த.07549.2
நின்றிடு பைடைய எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) நCவி( பல் உருக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகிக் $கந்த.07549.3
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவண் வருதி( என்று
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மற்று இவற்ைறத் ெதாட்டான்.
$கந்த.07549.4
ஆதி நாயகன் விட்டுள்ள பைட எலாம் அநந்தேகாடி $கந்த.07550.1
ேசாதியா( கதிரும் தCயும் பணிகளும் ேபாலத் ேதான்றி $கந்த.07550.2
ஏதிலான் அனிகம் ஆகி இம்ப( உற்றன இைமப்பின் $கந்த.07550.3
பாதியின் முன்னம் அட்டுப் ெபருவறல் பைடத்த மன்ேனா. $கந்த.07550.4
தூயது ஓ( குமரன் சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பைடைய
முன் ெதாைலத்து வட்டி
C
$கந்த.07551.1
ஏயின பைட ஓ( ஐந்தும் இம்பேர ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07551.2
ஆயிரத்து ஓ( ஏழ் அண்டத்து அகலமும்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசன்றாங் $கந்த.07551.3

ேகாய்வற எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) முழுது மட்டு உலவுகின்ற. $கந்த.07551.4
ஐவைகப் பைடகள் முற்றும் அண்டங்கள் ேதாறும்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07552.1
ெவவ்விய அவுண(த் ேதய்த்து விைரெவாடு திrதேலாடும் $கந்த.07552.2
ெதவ்வியல் அவுண( மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ெசயி(த்து மற்று இதைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07552.3
இவ்ெவாரு கணத்தின் முன்னம் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) உயி( உண்பன்
என்றான். $கந்த.07552.4
சாற்றி இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) தன்ைனத்
தானவ(க்கு அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) முன்னம் $கந்த.07553.1
கூற்று உயி( குடித்த ேநான் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) பண்ணவன் ெகாடுப்பக்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07553.2
மாற்றரும் திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) தன்ைன வாங்கின்ன வழிபட்டு ஏத்திக்
$கந்த.07553.3
காற்றினுங் கடிது ெசல்லக் கந்தேவள் மீ து விட்டான். $கந்த.07553.4
விட்டிடு திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) யாரும் ெவருக்ெகாள
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07554.1
கிட்டிய காைலச் ெசவ்ேவள் கிள(ந்தது ஓ( பாணி நCட்டி $கந்த.07554.2
வட்டைண ேநமி தன்ைன வருதியால் என்று பற்ற $கந்த.07554.3
ஒட்டலன் அதைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உளம்
தள(ந்து உயி(த்து நின்றான். $கந்த.07554.4
உண்ணிலா மாைய வல்ல ஒருதனி ேத( ேமல் நின்ேறான் $கந்த.07555.1

எண் இலா உருவம் ெகாண்ேட இருங்கைண மாr_ெப.(மாr.) தூ(ப்பத் $கந்த.07555.2
ெதண்ணிலா ெமௗலி அண்ணல் உதவிய ெசம்மல்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07555.3
நண்ணலான் ஒருவன் மாய நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று என்று நக்கான்.
$கந்த.07555.4
சிறு நைக ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமலாம் ேசதனப்
பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) பூட்டி $கந்த.07556.1
அறுமுகன் அவுண( ெசம்மல் ஆற்றிடும் மாய முற்றும் $கந்த.07556.2
இைறதனில் முடித்தி என்ேற ஏவலும் விைரவின் ஏகி $கந்த.07556.3
முைற ெநறி பிைழத்ேதான் மாயம் முற்று ஒருங்கு அட்டதன்ேற. $கந்த.07556.4
மாையயின் உருவம் நCங்க_குைற.எச்.(நCங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வலி
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள்ளம் மாழ்கித் $கந்த.07557.1
தCயவன் ஒருவன் ஆகிச் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உய( ேதrன்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.07557.2
ஆயது ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாேனா அறுமுகத்து
அவைனப் ேபாற்றிப் $கந்த.07557.3
பாய் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கடலின் ஆ(த்துப் பனிமல( மாr_ெப.(மாr.) தூ(த்தா(.
$கந்த.07557.4
தூ(த்தலும் ேதரும் தானும் துண் எனக் கரந்து சூரன் $கந்த.07558.1
ேப(த்திடும் அண்ட கூடப் பித்திைக வாயில் எய்தி $கந்த.07558.2
ஆ(த்து அைற கூவிப் புக்கு ஆங்கு அப்புறத்து அண்டம்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.07558.3
தC(த்தனும் அதைன ேநாக்கித் தCயைனத்
ெதாட(ந்து_வி.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபானான். $கந்த.07558.4

ெதாட(ந்து_வி.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மனத்தில்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெதால்ைல மால்
இரதத்ேதாடும் $கந்த.07559.1
கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப( ஆடல்
மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) காசிபன் தனயன்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07559.2
இடந்தைலப் படலும் அன்னான் எந்ைதேயாடு இகல் ேபா( ஆற்றி $கந்த.07559.3
அடுந்திறல் மாைய நCரால் அப்புறத்து அண்டம் ேபானான். $கந்த.07559.4
இந்நிைல அவுண( ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) இருநிலத்து அண்டம் முற்றும்
$கந்த.07560.1
மின் எனப் பட(ந்து_வி.எச்.(பட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்றி
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) ேபா( விைளத்து
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07560.2
பின்னரும் கரந்து ெசல்லப் பிரானும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வண்டம்
ேதாறும் $கந்த.07560.3
துன்னலன் தைன விடாது
ெதாட(ந்து_வி.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம( இயற்றிப்
ேபானான். $கந்த.07560.4
ஆய காைல_ெப.(காைல_ெப.) அயன் முதல் ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.)
$கந்த.07561.1
ேநயம் மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) குரவைர
நCங்கிய_ெப.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07561.2
ேசயிேனா(களில் ேதம்பித் திருமகள் $கந்த.07561.3

நாயகன் தைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நவிலுவா(. $கந்த.07561.4
வலங்ைக வாளுைட மாைய தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மாமகன் $கந்த.07562.1
ெபாலன் ெகாள் அண்டப் புைரதனுட் ேபாயினான் $கந்த.07562.2
இலங்கு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட எந்ைத தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ேபாrைட
$கந்த.07562.3
விலங்கினான் அலன் என்றும் விளிகிலான். $கந்த.07562.4
மாைய ஆற்றவும் வல்லவன் ஈண்டு ஒrஇப் $கந்த.07563.1
ேபாய தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) புண(ச்சியேத அலால் $கந்த.07563.2
ஆயின்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ேவறிைல ஆறிரு ெமாய்ம்புைடத்
$கந்த.07563.3
தூயன் மற்றது சுழ்ந்திலன் ேபாலும் ஆல். $கந்த.07563.4
வாடினான் என மாற்றலைன
ெதாட(ந்து_வி.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07564.1
ஓடினான் எந்ைத ஒல்ைலயில் சூரைனக் $கந்த.07564.2
கூடினான் ெகால் குறுகலன் ஆகிேய $கந்த.07564.3
நாடினான் ெகால் அறிகிலம் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) எலாம். $கந்த.07564.4
மாக ேமல் நிமி( மற்ைற அண்டத்தினும் $கந்த.07565.1
ேசகு உலாவிய சிந்ைதயன் தன்னுடன் $கந்த.07565.2
ஏகினான் ஐயன் என் இனித் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) விைள $கந்த.07565.3
வாகுேமா என்றும் அஞ்சுதும் ஏைழேயம். $கந்த.07565.4

என்ற காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அங்கு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
பூைவ ேபால் $கந்த.07566.1
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாயவன் நCள் மலேரான்
முதல் $கந்த.07566.2
துன்றும் வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) சூழைல ேநாக்கிேய $கந்த.07566.3
ஒன்றும் அன்ெபாடு உளப் பட ஓதுவான். $கந்த.07566.4
வஞ்சேம தகும் அவுண( ேகான் ஆற்றைல மதித்து ஈண்டு $கந்த.07567.1
அஞ்சி அஞ்சிேய இரங்கl( அறுமுகத்து ஒருவன் $கந்த.07567.2
ெசஞ்சிைலத் தனி வன்ைமயும் வரமும்
C
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07567.3
ெநஞ்சகத்து இைட ஐயுறு கின்றது ெநறிேயா. $கந்த.07567.4
ஓதி ஆகியும் உண(ந்தவ(க்கு உணரவும் ஒண்ணா $கந்த.07568.1
நCதி ஆகியும் நிமல மது ஆகிேய நிகழும் $கந்த.07568.2
ேசாதி ஆகியும் ெதாழுதிடும் எம்மேனா(க்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.07568.3
ஆதி ஆகியும் நின்றவன் அறுமுகன் அன்ேறா. $கந்த.07568.4
ஈறு இலா தம( பரமேன குழவியின் இயல்பாய் $கந்த.07569.1
ஆறு மாமுகம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உதித்தான் என்பது அல்லால் $கந்த.07569.2
ேவறு ெசப்புதற்கு இையயுேமா ேமலவன் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $கந்த.07569.3
ேதறியும் ெதளிகின்றில உமது சிந்ைதயுேம. $கந்த.07569.4
ஐயம் எய்தலி( ஆயிர ேகாடி அண்டத்தும் $கந்த.07570.1

ெவய்யன் ஏகினும் ெதாட(ந்து_வி.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாய் ெவஞ்சம( இயற்றிச் $கந்த.07570.2
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவலவன் துரந்து வந்திடுந்
திைனத் துைணயில் $கந்த.07570.3
ைகயின் ெநல்லி_ெப.(ெநல்லி_ெப.) ேபால் காட்டுவன் நCவிரும் காண்டீ(.
$கந்த.07570.4
என்று மாயவன் கழறலும் அயன் முதல் எவரும் $கந்த.07571.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனத் ெதளி உற்றன( அவ்வழி நண்ணான் $கந்த.07571.2
ஒன்றின் ஆயிர ேகாடி அண்டத்தினும் ஓடி $கந்த.07571.3
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்று அம( ஆடினன்
எந்ைதைய ேந(ந்து. $கந்த.07571.4
ெவந்திறல் சம( ஆற்றிேய அவுண( ேகான் மீ ட்டும் $கந்த.07572.1
இந்த அண்டத்து மேகந்திர வைரப்பில்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறுத்தான் $கந்த.07572.2
முந்து நCழைல விடாது ெசல்ேவா( என முனிந்து $கந்த.07572.3
கந்தனும் ெதாட(ந்து_வி.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவெனாடு
ேபாந்தனன் கடிது. $கந்த.07572.4
ேபாந்திடு தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ேநாக்கிப் புராr தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
புதல்வன்_ெப.) நங்கள் $கந்த.07573.1
ஏந்தைலத் ெதாட(ந்தான் என்னா இம்பrல் அவுண( தாைன_ெப.(தாைன_ெப.)
$கந்த.07573.2
தCந் தழல் என்னப் ெபாங்கிச் ெசங்ைகயில் பைடகள் வசி
C $கந்த.07573.3
ஆய்ந்திடும் உண(வின் ேமலாம் ஆதி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) புைட
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ(த்தா(. $கந்த.07573.4

நாதனும் அதைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இவ( முயற்சி என்னா $கந்த.07574.1
ஓதினன் முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒன்னலன்
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$கந்த.07574.2
மூது எயில் என்ன நCறாய் ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உடன் முடிந்தது அம்மா $கந்த.07574.3
தாைத தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெசய்ைக ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
ெசய்வது தக்கது அன்ேறா. $கந்த.07574.4
ஆனது ஓ( காைல_ெப.(காைல_ெப.) தன்னில் அறுமுகம் பைடத்த அண்ணல்
$கந்த.07575.1
தூ நைக அங்கி ெசல்லத் துண் எனப் பைதத்து
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
$கந்த.07575.2
தானவ( அனிகம் ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாம்பrன்
குன்ைற ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07575.3
வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) மகிழ்ந்து பூத்தூய் வள்ளைல
வழுத்தி_வி.எச்.(வழுத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றா(. $கந்த.07575.4
முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) அவிழ் ெதாைடயலான் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
முறுவலான் அனிக முற்றும் $கந்த.07576.1
விைரவின் நுண் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) அது ஆகி வழ்தலும்
C
அவுண(
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $கந்த.07576.2
ஒருவனும் தமியன் நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.)
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) தமிழ் முனிவன் உண்ணத் $கந்த.07576.3

திைர கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இன்றித்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தCப்ெபருங்
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ஒத்தான். $கந்த.07576.4
முன் பைட குமரன் அங்கண் முறுவலித்து இட்டவாறும் $கந்த.07577.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பைட
அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாறும் தமியன்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) நின்றவாறும் $கந்த.07577.2
ெகான்பைட வரேராடு
C
குறட்பைட ஆ(க்கு மாறும் $கந்த.07577.3
துன் பைட அவுணன் கண்டு ஆங்கு உளத்ெதாடும் ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.)
உற்றான். $கந்த.07577.4
பின்னுறு துைணவ( ைமந்த( ேப( இயல் அைமச்ச( ஏேனா( $கந்த.07578.1
முன் உற முடிந்தா( இன்று முடிவுறாத் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) முற்றும்
$கந்த.07578.2
பன்னிரு கரத்து ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) படுத்தனன் தமியன் ஆேனன்
$கந்த.07578.3
என் இவண் ெசய்வது என்னா உயி(த்தனன்
எண்ண_குைற.எச்.(எண்ணு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மிக்கான். $கந்த.07578.4
மாயவன் தன்ைன மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.)
மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைட நிைனத்தேலாடும் $கந்த.07579.1
ஆயவள் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்றி அரும்
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆற்றல் ைமந்த $கந்த.07579.2
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தமியன் ஆகி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளம் தள(ந்ேத என்ைனக்
$கந்த.07579.3
கூயிைன முன்னின்று என்ைன ெதrவுறக் கூறுக என்றாள். $கந்த.07579.4

அறிந்திடு மாைய இவ்வாறு அைறதலும் குமரன் ேபாrன் $கந்த.07580.1
மறந்தகு துைணவ( ைமந்த( மந்திr தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) முற்றும்
$கந்த.07580.2
இறந்திட எஞ்சிேனன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இனியாவரும் எழுதற்கு
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.07580.3
திறந்தைன அருண்ேமா என்ன நைகத்து அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) ெசப்பல்
உற்றாள். $கந்த.07580.4
உறு பைட சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.)
துஞ்ச_குைற.எச்.(துஞ்சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒருவேன யாயும்
விண்ேணா(_ெப.(விண்ேணா(_ெப.) $கந்த.07581.1
சிைற விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்யு மாறு சிந்தைன
ெசய்திலாய் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.07581.2
அறுமுகன் தன்ேனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஓடு_கரு.ேவ.) இன்னும் அம( ெசயக்
குறித்தி யாயின் $கந்த.07581.3
நிைற ெபரும் ெசல்வ வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) நCங்கிைன ேபாலும் அன்ேற.
$கந்த.07581.4
பன்னிரு தடந்ேதாள் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பகவைனப் பாலன் என்ேற $கந்த.07582.1
உன்னைல அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ைக ேவலால் ஒல்ைலயில் படுதி
கண்டாய் $கந்த.07582.2
இன் உயி( துறக்க நின்றாய் என் ெமாழி ேகட்பாய் அன்ேற $கந்த.07582.3
ெசன்னியில்_ெப.(ெசன்னி_ெப.+இல்_இட.ேவ.) விதிைய யாவ(
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) தC(ந்தா( உண்ேடா.
$கந்த.07582.4

நின்றிட அைனய தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) உளம்
மகிழும் ஆற்றால் $கந்த.07583.1
ெபான்றின( எழுதல் ேவண்டில் புறக் கடற்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சா( ஆக
$கந்த.07583.2
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) ெகாள் அமுத சீத மந்தர கூடம் என்று ஓ( $கந்த.07583.3
குன்று உளது அதைன ஈண்ேட ெகாணருதி
கூடும்_ெப.எச்.(கூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்றாள். $கந்த.07583.4
இவ்வைக உைரத்து மாைய ஏகினள் ஏக ேலாடும் $கந்த.07584.1
ைமவைர ெயன்ன நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மன்னவ(
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ேகளா $கந்த.07584.2
அவ்ைவ தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) சூழ்ச்சி நன்றால் அடுகளத்து அவிந்ேதா(
யாரும் $கந்த.07584.3
உய்வைக இதுேவ என்னா உன்னினன் உவைக மிக்கான். $கந்த.07584.4
ஆவைக உவைக ெகாள்ளா அமுத மந்தரம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏக $கந்த.07585.1
ஏவைர விடுத்தும் என்ேற இைறப் ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) அவுண( தங்கள்
$கந்த.07585.2
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) முன்னி மாயக் கடுமுரண் ேதrன் நCங்கித்
$கந்த.07585.3
ேதவியல் அrமான் ஏற்றுத் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) உைட எருத்தம் புக்கான்.
$கந்த.07585.4
இந்திர ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) தன்ைன இைறயவன் விளித்து
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என் $கந்த.07586.1

புந்தியின் விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புறக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
மருங்கின் ேமவி $கந்த.07586.2
அந்தம் அது அைடந்ேதா(க்கு ஆவி அளித்திடும் அமுதம்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07586.3
மந்தர கிrையக் கீ ண்டு மற்று இவண் ெகாண(தி என்றான். $கந்த.07586.4
விழுமிய மாய மான் ேத( வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஓ( கணத்தின் முன்னம் $கந்த.07587.1
எழு கடலினுக்கும் அப்பால் இருந்திடு கடலின் சா( ேபாய் $கந்த.07587.2
அழி உறாது அங்கண் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அமுத
மந்தரத்ைதக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.07587.3
வழி பட( கதியின் மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மேகந்திரம்
புக்கது அன்ேற. $கந்த.07587.4
அக்காைலயில் இரதந்தரும் அமுதத் தனி வைரயின் $கந்த.07588.1
ெமய்க்கால் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) அந்நாள் வைர
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) இயற்றி $கந்த.07588.2
ைமக் காலன் ெமய் உயி( உண்டிட மறியும் பைட முழுதும் $கந்த.07588.3
ெதாக்காலமது எழுந்தால் எனத் துண் என்று எழுந்தனேவ. $கந்த.07588.4
பrயின் ெதாைக முழுது உய்ந்தன பைன_ெப.(பைன_ெப.) ேபாலிய ெநடுங்ைகக்
$கந்த.07589.1
கrயின் ெதாைக முழுது உய்ந்தன கடுந்ேத(த் ெதாைக ஈ(க்கும் $கந்த.07589.2
அrயின் ெதாைக முழுது உய்ந்தன அவுணப் பைட ஆகி $கந்த.07589.3

விrயும்_ெப.எச்.(விr_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெதாைக முழுது
உய்ந்தன ெமய் ஊறது நCங்கி. $கந்த.07589.4
வடிவற்று உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இட்டிடும் உயிரானவும்
மருமம் $கந்த.07590.1
அடிைகத்தலம் முடி ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) முதல் அங்கங்கள் குைறந்ேத
$கந்த.07590.2
முடிவு உற்றிடும் உயிரானவும் முளrக் கனல் உண்ணப் $கந்த.07590.3
ெபாடி பட்டிடும் உயிரானவும் எழுந்திட்டன புவிேமல். $கந்த.07590.4
மிண்டிக் கடிது உயி( ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு
ெவஞ்சூ( முதல் அனிகம் $கந்த.07591.1
எண்டிக் ெகாடு புவி பாதலம் இரு நால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) எங்கும் $கந்த.07591.2
மண்டிக் ககனத்து ஏழ் வைக உலகங்களும் மல்கி $கந்த.07591.3
அண்டத்தனி முடிகாறும் அைடந்திட்டன மிைடந்ேத. $கந்த.07591.4
மாதண்டம் எழுத் ேதாமரம் வயிரப் பைட வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ேகால் $கந்த.07592.1
ேகாதண்டம் முதல் பல் பைட ெகாடு தானவ( அனிகம் $கந்த.07592.2
ேவதண்டம் எனச் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உய( ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) பr
நிைரகள் $கந்த.07592.3
மூதண்டம் ெவடிக்கும் படி முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) உற்றன அன்ேற.
$கந்த.07592.4
எழுந்தான் வயப் புலி_ெப.(புலி_ெப.) மா முகன் இரவிப் பைக எழுந்தான்
$கந்த.07593.1
எழுந்தான் எr முக ெவய்யவன் இளைமந்தனும் எழுந்தான் $கந்த.07593.2

எழுந்தான் அறத்திைனக் காய்பவன் இருபாலாரும் எழுந்தா( $கந்த.07593.3
எழுந்தா( ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மூவாயிர( ஏேனா(களும் எழுந்தா(.
$கந்த.07593.4
சூ(க்கின்ற ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) வடிவம் ெகாடு துண் என்று
எழுகின்ேறா( $கந்த.07594.1
பா(க்கின்றன( அனிகங்கைளப் பகுவாய் திறந்து இடிேபால் $கந்த.07594.2
ஆ(க்கின்றன( தமது ஆடைல அைறகின்றன( நம்ேமல் $கந்த.07594.3
ேபா(க்கு இன்று
வந்தன(_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ(_பட(.பன்.) யா( எனப்
புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) கின்றன( இகலால். $கந்த.07594.4
ஈடுற்றிடு சம( எல்ைலயில் இைட உற்றிடு பைடகள் $கந்த.07595.1
நாடு உற்று இவண் எடுத்திட்டன( நைற உற்றிடு தும்ைப_ெப.(தும்ைப_ெப.)
$கந்த.07595.2
சூடுற்றிடு மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாமுடிச் சூரன் புைட தன்னில் $கந்த.07595.3
கூடு உற்றன( ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேபா( ெசயும் குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.)
உற்றன( அன்ேற. $கந்த.07595.4
உய்ந்து இவ( யாவரும் ஒல்ைல எழுந்ேத $கந்த.07596.1
அந்தம் இல் ேசைனேயாடு ஆ(த்திடு காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கந்த.07596.2
இந்திர ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) எனப்படு மான்ேத( $கந்த.07596.3
வந்தது தானவ( மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) முன்னம். $கந்த.07596.4
ெபாற்ைறயிேனாடு ெபாலன் ெகழு மான்ேத( $கந்த.07597.1
உற்றதும் அன்பின( உய்ந்து எழு மாறும் $கந்த.07597.2
இற்ற பதாதி இைரத்து எழுமாறும் $கந்த.07597.3

ெதற்ெறன மாயவள் ெசம்மல் ெதrந்தான். $கந்த.07597.4
மகிழ்ந்தனன் ஆ(த்தனன் வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) தம்ைம $கந்த.07598.1
இகழ்ந்தனன் விம்மிதம் எய்தினன் யாையப் $கந்த.07598.2
புகழ்ந்தனன் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெபாடித்தனன் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.)
$கந்த.07598.3
திகழ்ந்தனன் நன்ைக
ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) அன்ேற.
$கந்த.07598.4
உந்தி நிரப்பு உறும் உண்டிய நின்றி $கந்த.07599.1
முந்தி நிரப்பிைட மூழ்கினன் வல்ேல $கந்த.07599.2
ெவந்திறல் ஆளி வியன்று அவி ேசறி $கந்த.07599.3
இந்திர நல்வளம் எய்தியது ஒத்தான். $கந்த.07599.4
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.)
உய(ந்தன ெமாய்ம்பு $கந்த.07600.1
வங்கிய
C
தால் உடன் மிக்கு மத(ப்புத் $கந்த.07600.2
ேதங்கிய சிந்ைத சிலி(த்த உேராமம் $கந்த.07600.3
ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) எய்திய தா(_ெப.(தா(_ெப.) அைறகிற்ப(.
$கந்த.07600.4
வஞ்சன் இதந்திடு ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
வாற்றால் $கந்த.07601.1
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) மகிழ்ந்து அவண் நின்றிடு காைல_ெப.(காைல_ெப.)
$கந்த.07601.2
நஞ்சம் எழுந்திடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெகால் இது என்ேற $கந்த.07601.3

அஞ்சி நடுங்கின( அண்ட(கள் எல்லாம். $கந்த.07601.4
ெபான் நக( வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) புவித் திைச
வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) $கந்த.07602.1
பின் உறு கின்ற ெபரும் பத வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) $கந்த.07602.2
எந் நக( வாழ்க்ைகயும் எய்திய இன்ேன $கந்த.07602.3
ஒன்னல( ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முன்
ஓடுதும் என்றா(. $கந்த.07602.4
ஊ(ந்திடும் ஊ(திகள் ஓ( புைட தம்பால் $கந்த.07603.1
சா(ந்தவ( ஓ( புைட தாம் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாலாய்ச் $கந்த.07603.2
ேச(ந்திடு ைகப்பைட சிந்தி விண்_ெப.(விண்_ெப.) ேணா(கள் $கந்த.07603.3
ேப(ந்து இrகின்றன( பின்னது ேநாக்கா(. $கந்த.07603.4
கிள்ைள_ெப.(கிள்ைள_ெப.) புறா மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ேகழ் கிள( அன்னம்
$கந்த.07604.1
பிள்ைள மணிக் குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) ேப( இைச ஆந்ைத $கந்த.07604.2
கள் உணும் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) கரண்டம் அது ஆதிப் $கந்த.07604.3
புள்_ெப.(புள்_ெப.) உருவம் ெகாடு வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ேபானா(.
$கந்த.07604.4
அங்கு அது ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அடல் கண
வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
$கந்த.07605.1
மங்கிய தாைனயும் மாண்டுள( யாரும் $கந்த.07605.2
இங்கு எழுகின்றன( யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) இவண் வந்தாம்
C
$கந்த.07605.3
சங்ைகயில் என்று தள(ந்து அைல உற்றா(. $கந்த.07605.4

இலக்கரும் எண்மரும் ஏந்தலும்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07606.1
அலக்கணும் அச்சமும் அற்புத நCரும் $கந்த.07606.2
கலக்கமும் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) கடுஞ் சினமும்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07606.3
உைலக்கனல் அன்ன உயி(ப்ெபாடு நின்றா(. $கந்த.07606.4
ெவன்றி ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) குமரன் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விைளவு எலாம்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07607.1
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒன்னலன் சூழ்ச்சியும்
வலைவ ெசால் ெநறியும் $கந்த.07607.2
குன்றின் வன்ைமயும் உய்ந்து எழு பrசன( குழுவும் $கந்த.07607.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று எனக் ைக
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழல் எழ நைகத்தான்.
$கந்த.07607.4
ஆன காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அr முகன் அலr
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பைகஞன் $கந்த.07608.1
ஏைன ைமந்த(கள் அறத்திைன ெவகுண்டிடும் ஏந்தல் $கந்த.07608.2
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) காவல(_ெப.(காவல்_ெப.+அ(_பட(.பன்.) யாவரும் சூரன்
முன் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07608.3
மான வரேமாடு
C
இைறஞ்சி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைனயன வகுப்பா(. $கந்த.07608.4
எந்ைத நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இவண் நிற்குதி யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
எலாம் ஏகிக் $கந்த.07609.1

கந்த ேவளுடன் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) பைட வரைரக்
C
கடிந்து
$கந்த.07609.2
சிந்த( ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூத( தம்
ெதாைகையயும் ெசகுத்து $கந்த.07609.3
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்னடி வணங்குதும் வல்
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்றா(. $கந்த.07609.4
ெகாற்ற வர(கள்
C
இவ்வைக உைரத்தலும் ெகாடிேயான் $கந்த.07610.1
மற்று இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வாசகம் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எைனப்
ேபாற்றுவான் வந்தC( $கந்த.07610.2
பற்று அலன் ெபரு வன்ைமயும் வரமும்
C
படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07610.3
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) இன்று எனக்கு அருளுதிரால் என விடுத்தான்.
$கந்த.07610.4
விடுத்த காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) விடாது சூழ் அனிகங்கள்
விரவி $கந்த.07611.1
அடுத்து வந்திடப் ெபாள் என ஏகிேய ஆ(த்துப் $கந்த.07611.2
பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல்வைகப் பைடகளும் உரும்
எனப் ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07611.3
வடித்த ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட நம்பிைய அன்னவ( வைளத்தா(.
$கந்த.07611.4
தCங் கனல் ெபரும் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) பால் ெசறி இருள் ெதாைக ேபால்
$கந்த.07612.1
வாங்கு வில் கரத்து ஐயைன அவுண(கள் வைளப்ப $கந்த.07612.2
ஏங்கல் உற்றன( பாrட( ஏைனேயா( எம்மால் $கந்த.07612.3

தாங்குதற்கு அrது இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபரும் பைட எனத் தள(ந்தா(.
$கந்த.07612.4
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) உைடப் பல் தாைனயும் ெவய்யவ( ெதாைகயும்
$கந்த.07613.1
ெநறில் உைடக் கதிெகாண்டு சூழ் உற்றது
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07613.2
அறுமுகத் தனிப் பண்ணவன் உயி(த் ெதாைக அைனத்தும் $கந்த.07613.3
இறுதிையப் புr கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) மாப் பைடயிைன எடுத்தான்.
$கந்த.07613.4
அங் ைகயில் ெகாடு சிந்ைதயால் வழிபடல் ஆற்றிச் $கந்த.07614.1
சிங்க மா முகன் ஆதியாம் அவுண( தம் திறத்ைதச் $கந்த.07614.2
சங்ைக இன்றிேய நின்றிடு தாைனகள் தம்ைம $கந்த.07614.3
இங்கு வல்ைலயில் அடுதியால் என
விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இட்டான். $கந்த.07614.4
விடுத்த காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) கட்ெசவி நிைரகளும்
விடமும் $கந்த.07615.1
இடிக் குழாங்களும் உருத்திர( உருக்களும் எrயும் $கந்த.07615.2
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெபரும் கணத் ெதாகுதியும் அளவு இலாக்
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) $கந்த.07615.3
பைடக் கலங்களுமாய் விrந்தது சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) பைடேய. $கந்த.07615.4
இன்ன தன்ைமயால் அரன் பைட மூதண்டம் எங்கும் $கந்த.07616.1
துன்னி_வி.எச்.(துன்னு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆ(த்து எழC இத் துண் எனச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சூழ் உற்று $கந்த.07616.2

முன்ன( உய்ந்து எழும் அவுண( தம் பைட எலாம் முருக்கி $கந்த.07616.3
ஒன்னலன் தம( யாைரயும் ஒருங்கு ெகான்றதுேவ. $கந்த.07616.4
முந்து ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) சூ(ப் பrசனத் ெதாைக எலாம்
முருக்கி $கந்த.07617.1
இந்திரப் ெபரு ஞாலமாம் ேத( மிைச
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07617.2
மந்தரப் ெபரும் கிrயிைனத் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) எழ மாய்த்துக் $கந்த.07617.3
கந்தேவள் பைட மீ ண்டது சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) பைடக்கலேம. $கந்த.07617.4
அr முகத்தவன் ஆதவன் தைன முனம் அழன்ேறான் $கந்த.07618.1
எr முகத்தவன் வச்சிர ெமாய்ம்பன் நூற்று இருவ( $கந்த.07618.2
முரண் மிகுத்த மூவாயிர( அறப்பைக முதேலா( $கந்த.07618.3
விrகடல் பைட ெவற்ெபாடு முடிந்து_வி.எச்.(முடி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவண் வழ்ந்தா(.
C
$கந்த.07618.4
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) அங்கு அைவ யாைவயும் கண்டனன் தள(ந்தான்
$கந்த.07619.1
வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) நCங்கினன் கவன்றனன் இரங்கி ெமய்
மறந்தான்_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.07619.2
புன்ைம ஆயினன் உயி(த்தனன் ெசயி(த்தனன் புல(ந்தான் $கந்த.07619.3
ெதான்ைம ேபாலேவ தமித்தனன் துைண இலாச் சூரன். $கந்த.07619.4
கண்டகன் பைட முற்று ஒருங்கு இறந்தது காணா $கந்த.07620.1
எண் ெதாைகப் படு பூதரும் ஏைன வர(களும்
C
$கந்த.07620.2
முண்டகம்_ெப.(முண்டகம்_ெப.) தனில் இருந்திடு புங்கவன் முதலாம்
$கந்த.07620.3

அண்ட( யாவரும் துய( ஒrஇ உவைக
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ(த்தா(. $கந்த.07620.4
அழுந்தும் ஆ( இருள் ஒருவி விண்_ெப.(விண்_ெப.) மிைசதனில் அைடேவா(
$கந்த.07621.1
கழிந்தேதா( இைட ஊற்றினான் மீ ட்டும் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கதியில்
$கந்த.07621.2
விழுந்தேத எனத் துன்ெபாடு
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.பன்.) விளி
உற்று $கந்த.07621.3
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாைனைய இழந்திடும்
அவுணருக்கு இைறவன். $கந்த.07621.4
அைனய தன்ைமயின் நின்றிடும் அவுண( ேகான் ஆற்றச் $கந்த.07622.1
சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) அது எய்தி என் பைட எலாம்
சிைதத்த_ெப.எச்.(சிைத_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) பாலைனயும் $கந்த.07622.2
தனிைம ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின் ெவல்வன் என்று
உளங்ெகாடு தழல்கண் $கந்த.07622.3
முைனவன் நல்கிய ேதrைன ேநாக்கிேய ெமாழிவான். $கந்த.07622.4
ெகாச்சகத்து இயல் குதைலவாய் மதைல பால் குழC இய $கந்த.07623.1
வச்சிரத்து எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) உைட ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பூதைர
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) சூழ் $கந்த.07623.2
ைகச் சிைலத் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வரைரக்
C
கவ(ந்து ேபாய் அண்டத்து
$கந்த.07623.3
உச்சியில்_ெப.(உச்சி_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ெகாடு ைவத்தைனக் இருத்தி என்று
உைரத்தான். $கந்த.07623.4

உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என
வினவிேய ஓடித் $கந்த.07624.1
திருத்தகும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வாகுைவ முதலிேனா( திறத்ைதக் $கந்த.07624.2
கிருத்தி மப்ெபரும் தாைனையக் கிைளெயாடும் வாrக் $கந்த.07624.3
கருத்ைத மா மயல் ெசய்தது ைகதவன் கடும் ேத(. $கந்த.07624.4
ைகய( தன்ைமயில் கடற் பைட முழுவதும் கவ(ந்து $கந்த.07625.1
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) சிந்ைதயில்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) இைடத் தாங்கி $கந்த.07625.2
ஒய் எனச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மூதண்ட
ேகாளைக உழிப் ேபாய் $கந்த.07625.3
ெவய்யவன் பணி ஆற்றி ஆண்டு இருந்தது வியன்ேத(. $கந்த.07625.4
நிமலன் அவ்வழித் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) அம் ெபருங்கடல் நCங்கத்
$கந்த.07626.1
தமியன் நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.பன்.)
ஆங்கு அது தகுவ( ேகான் காணா $கந்த.07626.2
நமது ேத( வலி நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என உவைகயால் நைகத்தான் $கந்த.07626.3
அமர( அச்ெசயல் ேநாக்கிேய பின்னரும் அய(ந்தா(. $கந்த.07626.4
சூ( இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) உறு சூழ்ச்சியும் துைணவ(கள் தம்ைமப்
$கந்த.07627.1
பா( இடத்ெதாடு முகந்ெதழC இ மாையயில் பட(ந்த $கந்த.07627.2
ேத( இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) இயல் வன்ைமயும் ஆங்ஙனம்
ெதrந்தான் $கந்த.07627.3

ேந( இடப் பிற(_ெப.(பிற(_ெப.) இன்றிேய தமியனாம் ெநடிேயான். $கந்த.07627.4
கண்டு சீறிேயா( கா( முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) வாங்கிேய கடிேதா( $கந்த.07628.1
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) கைண பூட்டி
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ேசைனையப் பற்றி $கந்த.07628.2
அண்ட ேகாளைக புக்குறும் அடுமுரண் ேதைரக் $கந்த.07628.3
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வல்ைலயின்
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என விடுத்தனன் குமரன்.
$கந்த.07628.4
விடுந் தனிக் கைண ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) எனச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வில் வசி
C $கந்த.07629.1
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) திகழ்ந்திடும் ஏழ் வைக உலகமும் இைமப்பில் $கந்த.07629.2
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்று உள பதங்களும்
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓ( கணத்தில் $கந்த.07629.3
ெதாட(ந்து_வி.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மூதண்ட ேகாளைக
புகுந்தது துன்னி. $கந்த.07629.4
துன்னி_வி.எச்.(துன்னு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெவஞ்சரம் மாய மான் ேத(
வலி ெதாைலச்சி $கந்த.07630.1
அன்னைதக் ெகாண(ந்து ஒல்ைலயின்
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளது அம்மா $கந்த.07630.2
மின் உலாய் நிமி( எழிலிைய விண்ணினும் பற்றி $கந்த.07630.3
இந் நிலத்தினில் ெகாடுவரும் மாருதத்து இயல் ேபால். $கந்த.07630.4
ெவந்திறல் ெநடுங்கைண மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஞாலேமல் $கந்த.07631.1
இந்திர ஞாலமாம் இரதத்ைத ெகாடு $கந்த.07631.2

ெகாந்து அவிழ் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) குமரன்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) முனம் $கந்த.07631.3
வந்தது வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.)
வழுத்தி_வி.எச்.(வழுத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆ(ப்பேவ. $கந்த.07631.4
முப்புரம் முடித்தவன் முருகன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) கைண $கந்த.07632.1
இப்புவி வருதலும் இலக்கத்து எண் மரும் $கந்த.07632.2
ஒப்பரும் இளவலும் ஒல்ெலன் பூதரும் $கந்த.07632.3
குப்புறல் உற்றன( ெகாடியன்_ெப.(ெகாடியன்_ெப.) ேதrனும். $கந்த.07632.4
குதித்தன( புடவியில் குமர ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) இரு $கந்த.07633.1
பதத்து திருமல( தைனப் பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பன்முைற $கந்த.07633.2
துதித்தன( புைடயராய்த் துன்னி_வி.எச்.(துன்னு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்றன( $கந்த.07633.3
கதித்திடு ேப( அருள் கடலின் மூழ்கிேய. $கந்த.07633.4
ஆவது ஓ( காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அகிலம் யாவும் ஆம்
$கந்த.07634.1
மூவிரு முகன் உைட முக்கணன் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) $கந்த.07634.2
வாவியல் வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) உைட மாயத் ேத( ெதrஇத் $கந்த.07634.3
ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.) பரசுற இைனய ெசப்புவான். $கந்த.07634.4
ெதால்ைல இல் வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ெபறு சூரன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) புைட
$கந்த.07635.1
ெசல்லைல ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) முடிைக திண்ணம் ஆல்
$கந்த.07635.2

மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) அம் திரு உைட மாயத் ேதைர நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
$கந்த.07635.3
நில் இவண் என்றனன் நிகrல் ஆைணயான். $கந்த.07635.4
ஆண்டு அது வினவுறா அவுண( ேகான்புைட $கந்த.07636.1
மீ ண்டிடல் அஞ்சிேய ேமைல வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) ேபாய் $கந்த.07636.2
மாண்டிடல் பிறப்பு இலான் மதைல மாடு உறப் $கந்த.07636.3
பாண்டில் அம் ேதரது பணியின் நின்றேத. $கந்த.07636.4
அண்டம் அது அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேத( ஐயன்
வாளியால் $கந்த.07637.1
மண்டலம் இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) உறாததும் $கந்த.07637.2
எண்தகு பூதரும் யாரும் மீ ண்டதும் $கந்த.07637.3
கண்டனன் அவுண( ேகான் கனலில் சீறினான். $கந்த.07637.4
அன்னது காண்டலும் அவுணன் ஆங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கந்த.07638.1
ெகால் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சிைலயிைனக் குனித்து வல்ைலயில்
$கந்த.07638.2
பன்னிரு கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) உைடப் பண்ணவன் மிைச $கந்த.07638.3
மின் நிக( பகழிகள் மீ ட்டும் வசினான்.
C
$கந்த.07638.4
மாசு அறு கங்ைக தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மதைல அவ்வழிக் $கந்த.07639.1
காய்சினம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கா( முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
வைளஇ_வி.எச்.(வைள_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07639.2

ஆசுக மாr_ெப.(மாr.) ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவுண(
ேகாமகன் $கந்த.07639.3
வசிய
C
கைண எலாம் விலக்கினான் அேரா. $கந்த.07639.4
ைகயனும் அத்துைண காய் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
ெகாள Cஇ_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07640.1
ஒய் என எந்ைத ேத( உய்க்கும் வன்ைமேயான் $கந்த.07640.2
ெமய் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) எங்கணும் ெவளிஉறா வைக $கந்த.07640.3
ெசய்யன பகழிகள் ெசறித்துப் ேபா( ெசய்தான். $கந்த.07640.4
ெபாருந்தலன் கைணபடப் புலம்பிக் காற்றிேனான் $கந்த.07641.1
வருந்தினன்_வி.மு.(வருந்து_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) மயங்கினன்
மாக்கள் தூண்டலன் $கந்த.07641.2
இருந்தனன் வறிதவன் இயற்ைக யாைவயும் $கந்த.07641.3
ெதrந்தனன் குமரேவள் அருளின் ெசய்ைகயான். $கந்த.07641.4
கண்டிடு முருகேவள் கைணகள் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) $கந்த.07642.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெதாட( ெசலவினால்
விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவய்யசூ( $கந்த.07642.2
ெகாண்டிடு சிைலயிைனக் குைறத்துப் பல் ெபரும் $கந்த.07642.3
துண்டம் அது ஆக்கினான் அமர( துள்ளேவ. $கந்த.07642.4
ைகச்சிைல முrயச் சூரன் கண்நுதல் ெபாருமான்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07643.1
முச்சிைகப் பைட ஒன்று ஏந்தி முடங்கு உைள ஊ(தி தன்ைன $கந்த.07643.2
உச்சியின் நCபஞ் சூடும் உலகு உைட ஒருவன் ஊ(ந்த $கந்த.07643.3

அச்சு உறு தடந்ேத( முன்ன( அணுகுறத் தூண்டிச் ெசன்றான். $கந்த.07643.4
தூண்டிய அrமான் ஏறு சூரன் அது உளத்தில் ேபாந்து $கந்த.07644.1
மாண் தகு தனது தCய வள் உகி(க் கரத்தால் எந்ைத $கந்த.07644.2
பாண்டிலம் ேதைர ஆற்றும் பrத் ெதாைக
பைதப்ப_குைற.எச்.(பைதப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேமாதி_வி.எச்.(ேமாது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07644.3
ஆண்டு அயல் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூத( அலமர
ஆ(த்தது அன்ேற. $கந்த.07644.4
அன்னது ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) தன்னில் அrமிைசச்
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சூரன் $கந்த.07645.1
தன்னுைட வலங்ைக ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தனிப் ெபரும் சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) தன்ைனப் $கந்த.07645.2
பன்னிரு தடந்ேதாள் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பகவன் ேமல் திrத்து வச
C $கந்த.07645.3
மின் என நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) கான்று விண்_ெப.(விண்_ெப.) வழிப் பட(ந்தது
அன்ேற. $கந்த.07645.4
நCடிய_ெப.எச்.(நCடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.)
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நிமி(ந்தன_வி.மு.(நிமி(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.) எழுந்து
ெசந்தCக் $கந்த.07646.1
கூடின அசனி ஈட்டம் குழC இயின பைடயின் ெகாள்ைள $கந்த.07646.2
ஆடியல் கணங்கள் ஈண்டி ஆ(த்தன அதைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07646.3
ஓடின( அமர( ஆேனா( உலகு எலாம் ெவருவிற்று அம்மா. $கந்த.07646.4

அண்ணலும் அதைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஆயிர ேகாடி வாளி $கந்த.07647.1
கண்ணகன் சிைலயில் பூட்டிக் கதும் என எதி(
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்ப்பத் $கந்த.07647.2
துண் என அவற்ைற எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) சூலேவல் துணித்து வட்டி
C
$கந்த.07647.3
நண்ணலன் ெவகுளித் தCயின் உருவு என நடந்தது அன்ேற. $கந்த.07647.4
நடத்தலும் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ஆறு உள்ேளான் ஞான நாயகன் ஈந்து
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $கந்த.07648.1
பைடத்திறல் வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) உன்னிப் பாணி ஒன்று அதனின் ேமவி
$கந்த.07648.2
அடுத்திடு குலிசம் தன்ைன அைடயலன் உய்த்த சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.)
$கந்த.07648.3
பிடித்தைன வருதி_வி.மு.(வா_வி.+ருத்_(?)+இ_முன்.ஒரு.) என்று ேபசினன்
ெசல்லவிட்டான். $கந்த.07648.4
விட்டிடுகின்ற எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) வியன் ெபரும் குலிசம் ஏகி $கந்த.07649.1
ெநட்டு அழல் சிைக மீ க் கான்று நிமி(ந்திடும் சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) தன்ைனக்
$கந்த.07649.2
கிட்டுதேலாடும் பற்றிக் கிள(ந்த_ெப.எச்.(கிள(_ெப.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முத்தைலயும் கவ்வி_வி.எச்.(கவ்வு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07649.3
ஒட்டலன் சிந்ைத உட்க ஒய் என மீ ண்டது அன்ேற. $கந்த.07649.4
முத்தைலப் பைடையக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
முரண் மிகு குலிசம் ெசவ்ேவள் $கந்த.07650.1
ைகத்தலம் உய்த்துத் தானும் கதும் என இருந்தது அம்மா $கந்த.07650.2

ைபத்தைல பாந்தள்
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பருவைரச்
சிகரம்_ெப.(சிகரம்_ெப.) மூன்றும் $கந்த.07650.3
இத்தலப் புணr_ெப.(புணr_ெப.) தன்னில் இடு மருத்து இயற்ைகேய ேபால்.
$கந்த.07650.4
ஆண்டது காைல_ெப.(காைல_ெப.) தன்னில் அறு
முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஐயன் ைகயில் $கந்த.07651.1
தூண்டிய குலிசத்ேதாடு சூலமும் வருதேலாடும் $கந்த.07651.2
காண் தகும் அமர( எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) கரதலம் உச்சிக் கூப்பி
$கந்த.07651.3
ஈண்டு இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) தன்ைன அட்ேட எைம அளித்திடுதி
என்றா(. $கந்த.07651.4
என்னலும் எந்ைத ேகளா இராயிரம் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) பூட்டி $கந்த.07652.1
ஒன்னலன் ஊ(ந்து ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபரு மடங்கல் ஏற்றின் $கந்த.07652.2
ெசன்னியில்_ெப.(ெசன்னி_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அழுத்தேலாடும்
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) கிள(ந்து_வி.எச்.(கிள(_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அரற்றி வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
$கந்த.07652.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உயி( ஒல்ைல வந்து
C
தைர இைடப் பட்டது அன்ேற.
$கந்த.07652.4
ஊ(தி அது இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வழ_குைற.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
C
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனிச்
சுரன்_ெப.(சுரன்_ெப.) காணாப் $கந்த.07653.1

பா( தனில் பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பராபரன் ெசம்மல் ைகயில்
$கந்த.07653.2
கூ( தரு சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாள்ைகயும் ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கந்த.07653.3
ேச( தரு வடைவ என்னச் ெசயி(த்து இைவ சிந்ைத ெசய்வான். $கந்த.07653.4
ேதெராடு பைடைய ெவௗவித் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) உைட மடங்கல் சிந்தி
$கந்த.07654.1
ேந( அலன் வலியேன ேபால்
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.பன்.)
அைனயன் தன்ைனச் $கந்த.07654.2
சாரத( ெதாைகைய ஏைனத் தைலவ(கள் தம்ைம எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.07654.3
ஓ( உருக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) விழுங்குவன் ஒல்ைல என்றான்.
$கந்த.07654.4
என்று இைவ மனத்தில் உன்னி இைண அறு மாைய நCரால் $கந்த.07655.1
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள அவுண( ெசம்மல்
ேநமியம் புள்ேள ேபால $கந்த.07655.2
ஒன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வடிவம் எய்தி ஒலிதிைரக் கடலின் ஆ(த்துத்
$கந்த.07655.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) துைணச் சிறக(
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தனிப் ெபரும் கிrேபால்
உற்றான். $கந்த.07655.4

கைற அடித் தந்தி சிந்தும் காய் சின அrேமல் உய்க்கும் $கந்த.07656.1
நைற அடிக் கமலத் ைதைய ஞாட்பிைட ஆடற்கு
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.07656.2
பைற அடித்திட்டேத ேபால் படி மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) உடலம் விள்ளச்
$கந்த.07656.3
சிைற அடிக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தCேயான்
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) இைட எழுதல் உற்றான். $கந்த.07656.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) இைட வைரப்பு_ெப.(வைரப்பு_ெப.) முற்றும் மணிச்சிைற
அதனான் மூடி $கந்த.07657.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைடப் பrதி ஒள்வாள் விலக்கிேய
சுழலும்_ெப.எச்.(சுழல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேவைலக் $கந்த.07657.2
கண் இைடப் ெபரு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) குப்ைப_ெப.(குப்ைப_ெப.) கவ(ந்திட
ஊக்கிற்று என்னத் $கந்த.07657.3
துண் எனப் பூத( தாைனச் சூழல் புக்கு எறியும் மாேதா. $கந்த.07657.4
அடித்திடும் சிறக( தன்னால் அளைவ இல் பூத( தம்ைமப் $கந்த.07658.1
பிடித்திடும் புலவு நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபருந்தனி மூக்கில் குத்தி $கந்த.07658.2
மிடற்று இைடச் ெசறித்து ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) விழுங்கிடும்
விறல்ேவல் அண்ணல் $கந்த.07658.3
ெகாடித்தடந் ேதைரச் சூழும் ெகாடிய புள்_ெப.(புள்_ெப.) வடிவக் கூற்றம்.
$கந்த.07658.4
சுற்றிடும் குமரன் ேதைரத் தூண்டிய வலவன் தன்ைன $கந்த.07659.1
எற்றிடும் ெகாடிஞ்சி எஞ்ச இறுத்திடும் பrகள் தம்ைமக் $கந்த.07659.2

குற்றிடு மூக்கில் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ெகாய்திடும் குழC இய வர(ப்
C
$கந்த.07659.3
பற்றிடும் பைடகள் முற்றும் பறித்திடு முறித்து வசும்.
C
$கந்த.07659.4
இத்திறம் அவுண( ெசம்மல் இருஞ் சிைறப் புள்ளது ஆகி $கந்த.07660.1
அத்தைலக் கறங்கி வழ்வுற்று
C
அந்தரம் திrதேலாடும் $கந்த.07660.2
முத்திைய உதவு ேநான் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) மூவிரு முகத்தன் காணாக்
$கந்த.07660.3
ைகத்தலம் புைடத்து நக்கு நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.)
கற்பிது என்றான். $கந்த.07660.4
எறித்தரு சுட( ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அண்ணல் இம் என ெவகுண்டு ேபாrல்
$கந்த.07661.1
நிறுத்திய ேமரு என்ன நிமி(ந்தது ஓ( வrவில் வாங்கி $கந்த.07661.2
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) கைண அநந்த ேகாடி மிைச மிைசக் கடிது பூட்டித்
$கந்த.07661.3
திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.) இயல் புள்ளாய்ச் சூழும் அவுணன் ேமல்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உய்த்தான். $கந்த.07661.4
ெநறித் திகழ் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) மாr_ெப.(மாr.) நிமலன் விட்டிடலும்
ெவய்ேயான் $கந்த.07662.1
சிைறப் புைடக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாங்கில்
சிந்திட அவற்ைற ேமாதிக் $கந்த.07662.2
குைறத்திடும் துண்டம் தன்னால் ெகாய்திடும் தாளில் பற்றி $கந்த.07662.3
முறித்திடும் கிள(ந்து_வி.எச்.(கிள(_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) முழுவதும்
சுழன்று_வி.எச்.(சுழல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசல்லும். $கந்த.07662.4

ேவைலகள் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) முற்றும் பட(ந்திடும் விராவி ேமவு
$கந்த.07663.1
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) அது அகலம் முற்றும் பட(ந்திடு நாக( ைவகும்
$கந்த.07663.2
சாலமது எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கவ்வித் தைலத்தைல
மயங்கிச் ெசல்லும். $கந்த.07663.4
சூரன் மற்று இைனய ஆற்றால் சுலாய்க் ெகாடு திரதேலாடும் $கந்த.07664.1
பூரணன் அதைனக் காணாப் புள்_ெப.(புள்_ெப.) எனப் ெபய(வான் தன்ைனத்
$கந்த.07664.2
ேதெராடும் ெதாட(ந்து_வி.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேகாறல் பழி
எனச் சிந்ைத ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07664.3
வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) உய(த்ேதான் தன்ைன ேநாக்கினன் வாேனா(
தம்முள். $கந்த.07664.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) அைனய காைல_ெப.(காைல_ெப.) எம்பிரான்
குறிப்பும் தன்ேமல் $கந்த.07665.1
அந்தம் இல் அருள் ைவத்துள்ள தன்ைமயும்
அறிந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேநாக்கிச் $கந்த.07665.2
சுந்தர ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் பீலித் ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) மா
மயிலாய்த் ேதான்றி $கந்த.07665.3
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) குமர(
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மரகத மைல ேபால்
நின்றான். $கந்த.07665.4
நின்றிடு மஞ்ைஞப் புத்ேதள் ெநடுநிலம் கிழிய ேமருக் $கந்த.07666.1
குன்றமும் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) சூழ் ெவற்பும் குைலந்திட கrகள்
வழ_குைற.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
C
$கந்த.07666.2

வன்திைர அளக்க( நCத்தம் வறந்திடப் பணிகள் அஞ்சத் $கந்த.07666.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) துைணச் சிறகால்
ேமாதி_வி.எச்.(ேமாது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இைனயன சாற்றல்
உற்றான். $கந்த.07666.4
ஐய ேகள் அமர( எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) வழிபட அளியன் தன்பால்
$கந்த.07667.1
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேப( அருைள ைவத்தாய் ஆதலிற்
சிறுைம தC(ந்ேதன் $கந்த.07667.2
உய்யலாம் ெநறியும் கண்ேடன் உன்னடி பrக்கப் ெபற்ேறன் $கந்த.07667.3
ெபாய் உலா மாய வாழ்க்ைகப் புன்ைமயும் அகல்வன் மன்ேனா. $கந்த.07667.4
அல்லல் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எமைர
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அருஞ்சிைறப் படுத்தி வட்டிப்
C
$கந்த.07668.1
பல்வைக உலைக ஆண்ட அவுண( ேகான் பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) யாக்ைக
$கந்த.07668.2
ெசல் உழிச் ெசன்று-ெசன்று_அ.ெதா.(ெசன்று-ெசன்று_அ.ெதா.) ெசருவிைன
இைழத்து ெவல்வான் $கந்த.07668.3
ஒல்ைலயில் அடிேயன் தன்ேமல் ஏறுதி ஊ(தற்கு என்றான். $கந்த.07668.4
என்னலும் உளத்தில் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இவுளி மான் ேதrன் நCங்கிப் $கந்த.07669.1
பன்னிரு நாட்டது அண்ணல் பட(கிைற மயூரம் ஆகி $கந்த.07669.2
முன் உறு மகவான் தன்ேமல் ெமாய்ம்புடன் புக்கு ைவகி $கந்த.07669.3
ஒன்னலன் ெசலவு ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உம்பrல் ஊ(தல் உற்றான். $கந்த.07669.4

ஆறு முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) எம் அண்ணல் அசனிேபால் அகவி
ஆ(க்கும் $கந்த.07670.1
மாறு இலா மயூரம் என்னும் வயப் பrதைன நடாத்தி $கந்த.07670.2
ஈறு ேச( ெபாழுதில் சூழும் எrயிைன அடுவான் முன்னிச் $கந்த.07670.3
சூைற மாருதம் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ன
அவுணைனத் ெதாட(ந்து_வி.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சூழ்ந்தான். $கந்த.07670.4
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.)
தன்னில் ஆழி அம் புள்ளாய்த் ேதான்றி $கந்த.07671.1
மாகம் அது உலாவுகின்ற மாற்றலன் அதைன ேநாக்கிச் $கந்த.07671.2
சீகர அளக்க( என்னத் ெதழித்து ேமல்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாக்கக் $கந்த.07671.3
ேககய அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) தானும் கிைடத்து அம( புrதல் உற்றான்.
$கந்த.07671.4
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) கிள( பசைலத் துண்ட நCட்டிேய யாக்ைக முற்றும்
$கந்த.07672.1
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) ெகாடு கீ ண்டு ெசந்நC( வாய்ப்பட
கவ்வி_வி.எச்.(கவ்வு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாங்கிப் $கந்த.07672.2
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) கிள( சிைறகள் தம்மால் புைடத்து ெவங்காலில் தாக்கிப்
$கந்த.07672.3
பிறங்கு புள்_ெப.(புள்_ெப.) உருவம் ஆேனா( இவ்வைக ெபரும் ேபா( ெசய்தா(.
$கந்த.07672.4
இத்திறம் ெபாருத காைலப் பிணிமுகத்து ஏந்தல் தன்ைனப் $கந்த.07673.1
ைபத்தைல உைடய தூவி பறித்திடா வதனம் முற்றும் $கந்த.07673.2

குத்தி ெவங்குருதி வட்டிக்
C
குரு மணிக் கலாபம் ஈ(த்து $கந்த.07673.3
ெமய்த்துய( புrந்தான் ேநமிப் புள்_ெப.(புள்_ெப.) உருக்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவய்ேயான்.
$கந்த.07673.4
அச்ெசயல் முருகன் காணா ஆ( அழல் என்ன நக்குக் $கந்த.07674.1
ைகச்சிைல அதைன வாங்கிக் கடுந்ெதாழில் அவுண( மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.)
$கந்த.07674.2
உச்சியின் முகத்தில் உரத்தினில் சிைறகள் தம்மில் $கந்த.07674.3
வச்சிர ெநடுங்கண் வாளி வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல ெதாடுத்து விட்டான்.
$கந்த.07674.4
விட்டிடுகின்ற வாளி ெவய்யவன் அங்கம் எங்கும் $கந்த.07675.1
பட்டிடு கின்ற காைலப் பைத பைதத்து உதறிச் சிந்தி $கந்த.07675.2
எட்டு உள திைசயும் வானும் இருங்கடல் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எங்கும்
$கந்த.07675.3
கட்டழல் சிந்திச் சீறிக் கறங்கு எனத் திrயா நின்றான். $கந்த.07675.4
திrந்திடு கின்ற காைலச் ெசஞ்சுட(த் தனிேவல் அண்ணல் $கந்த.07676.1
புரந்தரன் உருவாய் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாறி
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) நடாத்தி ேயகி $கந்த.07676.2
அரந்ெதறு கைணகள் தூண்டி அகிலமும் அவுணன் தன்ைனத் $கந்த.07676.3
துரந்து அம( இைழக்கல் உற்றான் விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.)
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாற்ற. $கந்த.07676.4
அத்தகும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) தன்னின் அவுண(கள் எவ(க்கும் ேமேலான்
$கந்த.07677.1

எய்த்து உளம் ெமலிந்து_வி.எச்.(ெமலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சால இட(
உழந்து இரக்கம் எய்தி $கந்த.07677.2
ெமய்த் தழல் என்னச் சீறி ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசம்மல் $கந்த.07677.3
ைகத் தலத்து இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வில்ைலக்
கறிப்பது கருதி வந்தான். $கந்த.07677.4
வருவது நிமலன் காணா மல(க்கரம் ஒன்றில் ைவகும் $கந்த.07678.1
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனி ஓள் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வசி
C ஒன்னலன்
பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) யாக்ைக $கந்த.07678.2
இரு துணி ஆகி வழ_குைற.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
C
எறிந்தனன்_வி.மு.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
எறிதேலாடும் $கந்த.07678.3
அr அயன் முதலாம் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) அைனவரும் ஆடல் ெகாண்டா(.
$கந்த.07678.4
தாரா( வாைக சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவேலான்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ைகயில் $கந்த.07679.1
கூரா( வாளால் புள்_ெப.(புள்_ெப.) உருவத்ைதக் குைற விக்கச் $கந்த.07679.2
சூராம் ெவய்ேயான் அண்ட முகட்ைடத் ெதாட ஓங்கிப் $கந்த.07679.3
பாராய் நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.)
விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) யாரும் பrவு எய்த. $கந்த.07679.4
ஏழு உட்பட்ட ஆழ் திைர ேநமி இைட தூ(த்துத் $கந்த.07680.1
தாழ்வில் ெசல்லு மாதவ( ேதைரத் தைட
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07680.2

சூழிக் கால்கள் வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெநறி
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) துைற மாற்றிப்
$கந்த.07680.3
பாழித் திக்ைக மூடினன் நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.)
படி ஆேனான். $கந்த.07680.4
ஆறா( ெசன்னிப் பண்ணவன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) அது காணாச்
$கந்த.07681.1
சீறா நன்றால் சூ( புr மாயத் திறன் என்னாக் $கந்த.07681.2
கூறா அங்ைகச் ெசஞ்சிைல தன்ைனக் குனிவித்ேத $கந்த.07681.3
ஊரா( ெவங்ேகால் ஏழு ெதாடுத்ேத உைர ெசய்வான். $கந்த.07681.4
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வானத்தின் காறும் எழுந்ேத நிமி( எய்தி $கந்த.07682.1
முடிவான் ெவய்ேயான் பாரகமாய் என்முன்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.07682.2
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஏழ் என்னும் தன்ைமயின் நCவி( கடிது ஏகி $கந்த.07682.3
அடுவ(C என்ேற
விட்டனன்_வி.மு.(விடு_வி.+ட்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பத(.ஒரு.)
யா(க்கும் அறிெவாண்ணான். $கந்த.07682.4
ஒற்ைறச் ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) ேவேலான் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) வாளி உலகு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.07683.1
சுற்றிக் ெகாண்ேட உண்டிடும் ேநமித் ெதாைக ேபாலாய்ச் $கந்த.07683.2
ெசற்றத் ேதாடும் ஆ(ப்ெபாடும் ஏகித் திைர வசி
C $கந்த.07683.3
மற்று அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சூரன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உருவத்ைத
வைளவு_வி.(வைளவு_ெப.) உற்ற. $கந்த.07683.4
வைளயா ெவஞ்சூ( மாயிரு ஞால வடிவத்ைதக் $கந்த.07684.1

கைளயா உண்ேட இன்ைம அது ஆக்கிக் கைண ஏழும் $கந்த.07684.2
திைளயா( நCத்தத் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) உரு நCக்கிச் ெசருவின் கண்
$கந்த.07684.3
விைளயாடு உற்ற எம் ெபருமான் பால்
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்ற. $கந்த.07684.4
காணா ெவய்ேயான் பா( உரு நCங்கிக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.07685.1
ஊணா ைவயம் வாெனாடும் உண்டற்கு எழு மாப் ேபால் $கந்த.07685.2
ஏனா( நCத்தத்து ஓ( வடிவு ஆகி இைற முன்னம் $கந்த.07685.3
நCணா கத்தின் காறும் நிமி(ந்ேத நின்றிட்டான். $கந்த.07685.4
ேநரான் மாயத் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) உருவத்தின் நிைல ேநாக்கிக்
$கந்த.07686.1
கூரா( வாளி நூறு ெதாடுத்ேத ெகாடிேயான் பால் $கந்த.07686.2
ேசரா வூழித் தC இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) ஆகிச் ெசறி உற்றுப் $கந்த.07686.3
ேபராது அட்ேட வம் என விட்டான் ெபய( வில்லான். $கந்த.07686.4
அவ்வாறு ஆக வாளிகள் நூறும் அருள் நCரால் $கந்த.07687.1
ெவவ்வாய் அங்கிப் ேப( உரு ஆகி விரவிப் ேபாய்த் $கந்த.07687.2
ெதவ்வாய் நின்ேறான் நCத்தம் அது
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
நCங்க_குைற.எச்.(நCங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.07687.3
ெவவ்வாயும் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண்டன
அம்மா இைறதன்னில். $கந்த.07687.4

தண்டாது ஆ(க்கும் நCத்த இயற்ைக தைன எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.07688.1
உண்டால் இத்ேத வாளிகள் மீ ண்ேட உறு காைலக் $கந்த.07688.2
கண்டான் மாயத் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) பைடத்ேதான் கனல்
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $கந்த.07688.3
ெகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_படெரா.ஒரு.) அண்டம் காறும்
நிமி(ந்ேத குலவு உற்றான். $கந்த.07688.4
குலவும் காைலக் கண்டு நைகத்ேத கூற்று என்ன $கந்த.07689.1
நிலவும் ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) வாங்கா
நCடுழி $கந்த.07689.2
சுலவும் சண்டச் சூைறயின் ஏகிச் சூ( மாயம் $கந்த.07689.3
பலவும் ெசற்ேற வம் என உய்த்தான் பரமான் ஆேனான். $கந்த.07689.4
உய்க்கும் காலத்து ஒய் என ஏகி உலகு எங்கும் $கந்த.07690.1
திக்கும் வானும் சூழு மருத்தின் திறன் எய்தி $கந்த.07690.2
ைமக்கும் தூமம் ேபால்பவன் ெமய்த் தC வடிவு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.07690.3
ெபாய்க்கும்_ெப.எச்.(ெபாய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) சாடின ஐயன் புக(_ெப.(புக(_ெப.) வாளி.
$கந்த.07690.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உலா வரும் வாைக அம் தாrனான் $கந்த.07691.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாழுந்தழல் யாக்ைகைய
$கந்த.07691.2

உண்டு வாளிகள் ஒய் என மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒராய் $கந்த.07691.3
அண்ட( நாயகன் பாங்க( அைணந்தேவ. $கந்த.07691.4
ஆங்கு அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ெவல்ைலயில் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
வடிவத்திைன $கந்த.07692.1
நCங்கு_ஏவ.(நCங்கு_வி.) மாற்றலன் நCள் சின ேமற் ெகாளா $கந்த.07692.2
ஓங்கும் ஓைத உருவு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆ(த்தலும் $கந்த.07692.3
ஞாங்க( எந்ைத நைகெயாடு ேநாக்கினான். $கந்த.07692.4
ஆய்ந்து வாளி ஒ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) நூற்றிைன $கந்த.07693.1
வாய்ந்த ைகக் ெகாடு மாற்றலன் வன்ைமையப் $கந்த.07693.2
பாந்தள் ஆகிப் படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வம்ேமா எனா
$கந்த.07693.3
ஏந்தல் கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இைமப்பினில்
தூண்டினான். $கந்த.07693.4
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வயில் கைண அந்தரத்தில் ெசலாச் $கந்த.07694.1
ெசவ்விதில் கிள( ெசந்தழல் ேபால் எழC இப் $கந்த.07694.2
ைப விrத்த பஃறைலப் பன்னகம் $கந்த.07694.3
ெவவ் வுருக்ெகாடு சூ(மிைச ேமயேத. $கந்த.07694.4
கூற்றம் அன்ன ெகாடுந்ெதாழில் மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) $கந்த.07695.1
காற்றின் யாக்ைக கரப்ப மிைசந்திடா $கந்த.07695.2
ஆற்றல் ேமவி அைணந்து உடன் மீ ண்டன $கந்த.07695.3

ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) தடக்ைக விமலன் புைட தனில். $கந்த.07695.4
இன்ன தன்ைமயில் ஈ( இரு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வைரத் $கந்த.07696.1
துன்னலன் ெதாைலயாது அம( ஆற்றிேய $கந்த.07696.2
பின்னும் மாையயின் ெபற்றிையப் புந்தியுள் $கந்த.07696.3
உன்னிேய பல் உருக் ெகாடு ேதான்றினான். $கந்த.07696.4
ஓவா இயல்புr மூவrல் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சா( வரு ெமாழியும்
$கந்த.07697.1
ேதவா சுர( பிற(_ெப.(பிற(_ெப.) ஆம் என ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சா( வரும்
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கந்த.07697.2
ேகாவாம் என ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சா( வரும் ஒருசா( வரும் குறள் ேபால்
$கந்த.07697.3
ஆவா எனக் ெகாடும் கூற்று என ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சா( வரும் அன்ேற.
$கந்த.07697.4
ேபய் ஆம் என ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பால் வரும் பிறழ்
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) புைகப் படைலத் $கந்த.07698.1
தC ஆம் என ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பால் வரும் திைச எங்கணும்
சுழலும்_ெப.எச்.(சுழல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07698.2
ஓயா மருத் தினம் ஆம் என ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பால் வரும் அகிலம்
$கந்த.07698.3
பாயா எழு திைர ஆழியில் ஒருபால் வரும் பரவி. $கந்த.07698.4
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சா( விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) என வந்திடும் ஒருசா( வரும்
பணி ேபால் $கந்த.07699.1
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சா( முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) என வந்திடும்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சா( வரும் இருள் ேபால் $கந்த.07699.2

ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சா( உரும் என வந்திடும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சா(
வரும் வைர ேபால் $கந்த.07699.3
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சா( தனது உருவாய் வரும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சா(
வரும் கதி( ேபால். $கந்த.07699.4
ெதாக்கா( பல பைட ஆம் என ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சா( வரும் சூழும்
$கந்த.07700.1
திக்கா( களிற்று இனம் ஆம் என ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சா( வரும் சினத்தால்
$கந்த.07700.2
நக்கா( தரும் அrேயறு என ஒருசா( வரும் நலிவான் $கந்த.07700.3
அக்கால் வரு தனிப்புள் என ஒருசா( வரும் அன்ேற. $கந்த.07700.4
கrயின் முகத் துைணவன் என ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சா( வரும் கடுங்கண்
$கந்த.07701.1
அrயின் முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைளேயான் என
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சா( வரும் அளக்க(ப் $கந்த.07701.2
பrயின் முகத்தினில் வந்திடு பாழிக் கனல் படுக்கும் $கந்த.07701.3
எrயின் முகத் தனி ைமந்தனில் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சா( இைடேயகும்.
$கந்த.07701.4
எல்ேலான் தைன ெவகுண்ேடான் என ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சா( வரும் ஏைனச்
$கந்த.07702.1
ெசால் ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திறன் ைமந்தrல்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சா( வரும் சூழ்ச்சி $கந்த.07702.2
வல்ேலான் என ஒருசா( வரும் மானப் பைட மள்ள( $கந்த.07702.3
பல்ேலா(களும் ெசறிந்தால் என ஒருசா( இைடப் படரும். $கந்த.07702.4
இத்தன்ைமயில் அவுண(க்கு இைற யாண்டும் ெசறிவு ஆகி $கந்த.07703.1

அத்தன் தைனப் புைட சூழ்தலும் அைவ
ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைமேயா( $கந்த.07703.2
சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) தள(ந்து திrகுற்றன( திrகுற்றன( அம்மா $கந்த.07703.3
கத்தும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) புவி மாய்ந்திடு காலத்து உயி( எனேவ. $கந்த.07703.4
அங்கு அதன் நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆயிர ேகாடி வாளி
$கந்த.07704.1
ெசங்ைகயில் வாங்கி
வாங்கும்_ெப.எச்.(வாங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திரு
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சிைலயில் பூட்டி $கந்த.07704.2
இங்கு உள அமர( தங்கள் இருஞ்சிைற அகற்ற
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07704.3
பங்கயன் சிைற ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இட்ட பகவன்
மற்று இதைனச் ெசால்வான். $கந்த.07704.4
ெதவ்வடு பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) என்னும் ேதவி(காள் நCவி( ஏகி $கந்த.07705.1
ெமய் வலி பைடத்து_வி.எச்.(பைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமலவன் ஒருவன்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07705.2
அவ்வுரு அைனத்தும் எய்தி ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) மாய முற்றும்
$கந்த.07705.3
இவ்விைட அட்டு நCக்கி_வி.எச்.(நCக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏகுதி( என்று
விட்டான். $கந்த.07705.4
விட்டிடு சிl முகங்கள் விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாய் ெவகுளி வங்கி
C
$கந்த.07706.1

ஒட்டலன் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒவ்ெவான்று உருவினுக்கு எழுைம ஆகி $கந்த.07706.2
எட்டுள புலமும் வானும் இருநில வைரப்பும் ஈண்டி $கந்த.07706.3
அட்டு அடல் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம்மா
அைனயவன் மாயம் தன்ைன. $கந்த.07706.4
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) சின ேமாடு சூரன் ஒருவனாய் அங்கண்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.07707.1
அடல் வலி ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாளி
அந்தர ெநறியான் மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.07707.2
புைட உறு சரங்கேளாடு ெபாள்ெளனத் தூணி புக்க $கந்த.07707.3
சுட( ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தனிேவல் அண்ணல்
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ேநாக்கிச் ெசால்வான்.
$கந்த.07707.4
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) இைடயில் ேதான்றி விளிந்திடு
மின்னு ெவன்ன $கந்த.07708.1
இம்பrல் எமது முன்னம் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் உருவம் ெகாண்டாய்
$கந்த.07708.2
அம்பினில் அவற்ைற எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அட்டனம் அழிவு இலாத
$கந்த.07708.3
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ெபரு வடிவம் ெகாள்வ நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) கண்டிடுதி
என்றான். $கந்த.07708.4
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மற்று இைனய
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) குைர கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
திக்கு $கந்த.07709.1

மாறு இலாப் புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) அண்டம் வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.)
உயி(கள் யாவும் $கந்த.07709.2
ஆறுமா முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) வள்ளல் ேமனியில் அைமந்தது
அன்றி $கந்த.07709.3
ேவறு இைல என்ன ஆங்கு ஓ( வியன் ெபரு வடிவம் ெகாண்டான். $கந்த.07709.4
உள்ளடி வைரகள் யாவும் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) புற அடியின் நCத்தம்
$கந்த.07710.1
வள் உகி( விரல்கள் முற்றும் வான்_ெப.(வான்_ெப.) உரு ேமறு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
ேகாள் $கந்த.07710.2
எள்ளரும் பரடு தன்னில் இரும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) இைறவன் ேசாமன்
$கந்த.07710.3
நள் இருள் அைனய ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) நிருதிேயாடு அரக்க( நண்ண.
$கந்த.07710.4
அடி திரள் கைணக்கால் தன்னில் ஆrட( மணிகள் சானு $கந்த.07711.1
வடிவு அைம முழந்தாள் விஞ்ைச வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ஆதி ஆேனா(
$கந்த.07711.2
ெதாைடதனின் மகவான் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) ெதாைட முதல் நடுவன்
காலன் $கந்த.07711.3
கடிதடத்து அசுர( பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) கடவுள( யாரும் நிற்ப. $கந்த.07711.4
இருப்பினில் நாக( ேகாச எல்ைலயில் மருந்ேத உந்திக் $கந்த.07712.1
கருப்படும் உயி(கள் மா(பில்_ெப.(மா(பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) கைலகள் முந்
நூலில் ேபாதம் $கந்த.07712.2
அருப் பயில் உேராமத் தண்டம் அங்ைகயில் அகிலேபாகம் $கந்த.07712.3

திருப் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தடந்ேதாள் ைவப்பில் ெசங்கண் மால்
விrஞ்சன் ேமவ. $கந்த.07712.4
ெமல்லிதழ் அைனய ெசங்ைக விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) மிைச அணங்கின் நல்லா(
$கந்த.07713.1
ஒல் ஒலி அங்கி கண்டம் ஒப்பு இலா மணிவாய் ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.)
$கந்த.07713.2
பல் இைட எழுத்து நாவில் பரம ஆகமத்தின் ேபதம் $கந்த.07713.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இதழ் மனுவின் விஞ்ைச நாசியில் பவனன் மன்ன.
$கந்த.07713.4
கருைண ெகாள் விழியில் ேசாமன் கதிரவன் ெசவியில் திக்குத் $கந்த.07714.1
திரு நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) குடிைல ைவப்புச்
ெசன்னியில்_ெப.(ெசன்னி_ெப.+இல்_இட.ேவ.) பரம ஆன்மா $கந்த.07714.2
மரபினின் ேமவித் ேதான்ற மாறு இலாது இருக்கும் ெதால்ைல $கந்த.07714.3
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனது உருவம் காட்டி நிற்றலும் உம்ப( கண்டா(.
$கந்த.07714.4
ெசஞ்சுட( அநந்த ேகாடி ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒருங்கு உதித்த என்ன $கந்த.07715.1
விஞ்சிய கதி( கான்று உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) வியன் ெபரு வடிைவ
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07715.2
ெசஞ்சகம் துளங்கி விண்ேணா(_ெப.(விண்ேணா(_ெப.) நின்றன( நிமல மூ(த்தி
$கந்த.07715.3
அஞ்சல் மின் அஞ்சல் மின் என்று அருளினன்
அைமத்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைகயான். $கந்த.07715.4

அண்ட(கள் யாரும் எந்ைத அருள் முைற
வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உள்ளம் $கந்த.07716.1
உண்டிடு விதி(ப்பு நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உவைகயால் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்றா(
$கந்த.07716.2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துளி வைரயது என்னத் தணப்பு அறச் சிதறும் ஊழிக்
$கந்த.07716.3
ெகாண்டலின் ேதாற்றம் ேநாக்கிக் குலவுறு மஞ்ைசேய ேபால். $கந்த.07716.4
இறுதியும் முதலும் இல்லா இப்ெபரு வடிவம் தன்ைனக் $கந்த.07717.1
கைற விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) உறழும் சூரன் கண்டு விம்மிதத்தின் நிற்ப
$கந்த.07717.2
அறிவரும் உண(தல்
ேதற்றா_எதி(.ம.ெப.எச்.(ேதற்று_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆறுமா
முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) வள்ளல் $கந்த.07717.3
சிறிது நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உண(ச்சி நல்க இைனயன ெசப்பல் உற்றான்.
$கந்த.07717.4
எண் இலா அவுண( தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) யாைவயும் இைமப்பில் ெசற்று
$கந்த.07718.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உலா அண்டம் ேதாறும் வியன் சம( ஆற்றி என்பால்
$கந்த.07718.2
நண்ணினா( தம்ைம எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) நாமறத் தடிந்து வட்டி
C
$கந்த.07718.3
வண்ண மான் ேதரும் மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வரா
ெநறி தடுத்தான் மன்ேனா. $கந்த.07718.4

திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) உைடேயன் தூண்டும்
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) பைட யாவும் நCக்கிக் $கந்த.07719.1
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவன் மாய முற்றும்
ெகாடுஞ்சரம் அதனான் மாற்றி $கந்த.07719.2
அண்டமும் புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) யாவும் அமரரும் பிறவும் தன்பால்
$கந்த.07719.3
கண்டிடும் வடிவம் ஒன்று காட்டி என் கண்முன் நின்றான். $கந்த.07719.4
ேகாலமா மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) தன்னில் குலவிய குமரன் தன்ைனப்
$கந்த.07720.1
பாலன் என்று இருந்ேதன் அந் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) பrசு இைவ உண(ந்திேலன்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கந்த.07720.2
மால் அயன் தனக்கும் ஏைன வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) தமக்கும் யா(க்கும்
$கந்த.07720.3
மூல காரணமாய் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூ(த்தி இம்
மூ(த்தி அன்ேறா. $கந்த.07720.4
ஒற்று என முன்னம் வந்ேதான்_வி.அ.ெப.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓன்_பட(.ஒரு.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனி ேவேலான் தன்ைனப் $கந்த.07721.1
பற்றி இகல் இன்றி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பராபர
முதல்வன் என்ேற $கந்த.07721.2
ெசாற்றனன் ெசாற்ற எல்லாந் துணிபு எனக் ெகாண்டிேலன் ஆல் $கந்த.07721.3
இற்ைற இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாழுதில் ஈசன்
இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) எனும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) கண்ேடன்.
$கந்த.07721.4
மீ உய( வடிவம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூதன் ெசாற்ற $கந்த.07722.1

வாய்ைமகள் சரதம் அம்மா மற்றியான்
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அண்டம் $கந்த.07722.2
ஆயைவ முழுது மற்றும் அறுமுகம் பைடத்த ெசம்மல் $கந்த.07722.3
தூய ெபான் பத( ஓமத்தில் ேதான்றிேய
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற.
$கந்த.07722.4
அண்ட(கள் முனிவ( ஏேனா( அகிலமும் காட்டி அண்ணல் $கந்த.07723.1
ெகாண்டிடு படிவ முற்றும் குறித்தி யா( ெதrதற் பாலா( $கந்த.07723.2
எண்டரு விழிகள் யாக்ைக எங்கணும் பைடத்ேதா(க்கு ஏனும் $கந்த.07723.3
கண்டிட அநந்த ேகாடி கற்பமும் கடக்கும் அன்ேற. $கந்த.07723.4
சீ(க் குமேரசன் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திருப்
ெபரும் வடிவம் தன்னில் $கந்த.07724.1
ஏ(க்குறும் ஒளியும் சீரும் இளைமயும் எழிலும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.07724.2
ஆ(க்குள உலகில் அம்மா அற்புதத்ேதாடும் பல்கால் $கந்த.07724.3
பா(க்கினும் ெதவிட்டிற்று இல்ைல இன்னும் என் பா(ைவ_ெப.(பா(ைவ_ெப.)
தானும். $கந்த.07724.4
ேந( இலன் ஆகி ஈண்ேட நின்றிடும் முதல்வன் நCடும் $கந்த.07725.1
ேப( உரு அதைன ேநாக்கிப் ெபrதும் அச்சுறுவ தல்லால் $கந்த.07725.2
ஆ( இது நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காண்பா( அமரrல்
அழிவு இலாத $கந்த.07725.3
சீrய வரம்_ெப.(வரம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள்ேளன் ஆதலில்
ெதrகின்ேறன் ஆல். $கந்த.07725.4

ஆயிர ேகாடி காம(_ெப.(காம(_ெப.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) எலாம்
திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒன்றாகி $கந்த.07726.1
ேமயின எனினும் ெசவ்ேவள் விமலமாஞ் சரணம் தன்னில் $கந்த.07726.2
தூய நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) எழிலுக்கு ஆற்றாது என்றிடின் இைனய
ெதால்ேலான் $கந்த.07726.3
மாயிரு வடிவிற்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உவைம யா( வகுக்க வல்லா(.
$கந்த.07726.4
இங்கு எனது உயி( ேபால் உற்ற இளவலும் இைளய ேசயும் $கந்த.07727.1
ெசங்ைகயில் ேவேலான் தன்ைனச் சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) என்று எண்ணல்
கண்டாய் $கந்த.07727.2
பங்கயன் முதேலா( காணாப் பரமேன
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்றா( $கந்த.07727.3
அங்கு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ெமாழிந்த வாறும் சரதேம ஆனது அன்ேற.
$கந்த.07727.4
அண்ணலா( குமரன் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அடி முதல் முடியின் காறும்
$கந்த.07728.1
எண் இலா ஊழிகாலம் எத்திறம் ேநாக்கினாலும் $கந்த.07728.2
கண்ணினால் அடங்காது உன்னி கருத்தினால் அடங்காது என்பால் $கந்த.07728.3
நண்ணினான் அமருக்கு என்ைக அருள் என நாட்டலாேம. $கந்த.07728.4
திருகிய ெவகுளி முற்றும் தC(ந்தன ெசருவின் ஊக்கம் $கந்த.07729.1
அருகியது உேராமம் புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) ஆயின விழியில் தூநC( $கந்த.07729.2
ெபருகியது இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) பால் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) பிறந்தன
தமிேயற்கு உள்ளம் $கந்த.07729.3

உருகியது என்பு தானும் உைல ெமழுகு
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற. $கந்த.07729.4
ேபாயின அகந்ைத ேபாதம் புகுந்தன வலத்தது ஆன $கந்த.07730.1
தூயது ஓ( ேதாளும் கண்ணும் துடித்தன புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) எங்கும்
$கந்த.07730.2
ேமயின ெபாருள்கள் முற்றும் ெவளிப்படுகின்ற
விண்ேணா(_ெப.(விண்ேணா(_ெப.) $கந்த.07730.3
நாயகன் வடிவம் கண்ேடன் நற்றவப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ஈது அன்ேற.
$கந்த.07730.4
சூழுதல் ேவண்டும் தாள்கள் ெதாழுதிடல் ேவண்டும் அங்ைக $கந்த.07731.1
தாழுதல் ேவண்டும் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) துதித்திடல் ேவண்டும் தாலும்
$கந்த.07731.2
ஆழுதல் ேவண்டும் தCைம அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நான் இவற்காள் ஆகி $கந்த.07731.3
வாழுதல் ேவண்டும் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) தடுத்தது மானம் ஒன்ேற.
$கந்த.07731.4
ஒன்னல( ெபாருட்டால் ஏகி உறு சம( இைழத்த ெசம்மல் $கந்த.07732.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உரு அதைன காண்கின் முனிவேத
தகுதி_ெப.(தகுதி_ெப.) ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.07732.2
வன்னி ெகாள் ெவண்ெணேய ேபால் வலி
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உருகிற்று என்றால்
$கந்த.07732.3
என்னுைட வயத்த வன்ேறா உண(ச்சியும் இயாக்ைக முற்றும். $கந்த.07732.4

ஏடு அவிழ் அலங்கல் மா(பன் என்னுடன் இந்நாள் காறும் $கந்த.07733.1
நCடிய_ெப.எச்.(நCடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இகல் ேபா( ஆற்றி நCங்கலான்
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட(.ஒரு.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.07733.2
ஆடலின் இயற்ைக என்ேற அறிந்தனன் அஃது ஆன்று தன்னான் $கந்த.07733.3
சாடிய ேவண்டும் என்னின் யா( அது தாங்கற் பாலா(. $கந்த.07733.4
ஏதம் இல் அமர( தம்ைம யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) சிைற ெசய்தது
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.07734.1
தCது_ெப.(தCது_ெப.) என உைரத்தா( பல்ேலா(_ெப.(பல்ேலா(_ெப.) அன்னதன்
ெசயற்ைக யாேல $கந்த.07734.2
ேவதமும் அயனும் ஏைன விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) பலரும் காணா
$கந்த.07734.3
நாதன் இங்கு அணுகப் ெபற்ேறன் நன்றேத ஆனது அன்ேற. $கந்த.07734.4
ஒன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) முதல்வன் ஆகி உைறதரு மூ(த்தி முன்னம்
$கந்த.07735.1
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம( ெசய்ேதன் இந்நாள்
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) இனித் தளேரன் அம்மா $கந்த.07735.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இேதா( ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) ெபற்ேறன் வரனும்
C
நாேன ஆேனன் $கந்த.07735.3
என்றும் இப்புகேழ
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இவ்வுடல் நிற்பது உண்ேடா. $கந்த.07735.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உேளா( சிைறைய
நCக்கி_வி.எச்.(நCக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வள்ளைல
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இந்த $கந்த.07736.1

ஊன் உலாம் உயிைரப் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அளிய( ேபால் உறுவன் என்னின் $கந்த.07736.2
ஆனேதா எனக்கு இது அம்மா ஆயிர ேகாடி அண்டம் $கந்த.07736.3
ேபானது ஓ( புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வரத்
C
தன்ைமயும் ெபான்றிடாேவா. $கந்த.07736.4
என்ன இத்தைகய பன்னி நிற்றலும் எவ(க்கும் ேமேலான் $கந்த.07737.1
உன்ன அரும் தைகத்தாய் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபரும் ேதாற்றம் நCத்து $கந்த.07737.2
மின்னிவ( கலாபம் ஊ(ந்த வியன் உருக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நண்ணித் $கந்த.07737.3
துன்னலன் ேபாதம் ஆற்றித் ெதான்ைம ேபால் ஆகச் ெசய்தான். $கந்த.07737.4
காரணன் ஆகித் தாேன கருைணயால் எைவயும்
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07738.1
ஆருயி( முழுது ேமவி அைனத்ைதயும் இயற்றி
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.07738.2
பூரண முதல்வன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) ேபாதகம் அளித்து மாற்றிச்
$கந்த.07738.3
சூரைன மயக்கம்_ெப.(மயக்கம்_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சூழ்ச்சிேயா அrய
தன்ேற. $கந்த.07738.4
அத்தகு காைல_ெப.(காைல_ெப.) தாேன அவுண( ேகான் உண(ச்சி நCங்கிச்
$கந்த.07739.1
சித்தமது இைடேய ெதால்ைலச் சீற்றமும் இகலும் உற்ற $கந்த.07739.2

ெமய்த்தகு குழவித் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) விண்ெணறி ெசல்லச்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07739.3
எத்திைச இருளும் அன்னது அகன்றுழி எழுந்தேத ேபால். $கந்த.07739.4
பிணி முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) உய(த்து
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபருந்தைக ேதாற்றம்
காணூஉத் $கந்த.07740.1
தணிவரும் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) ேமற்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சமrன் ேமல் ஊக்கம்
ேச(த்தி $கந்த.07740.2
அணியது என்று திண்ைம என்னா அங்ைகேயாடு அங்ைக
தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07740.3
மணி_ெப.(மணி_ெப.) முடி துளக்கி நக்கு மற்று இைவ புகலல் உற்றான்.
$கந்த.07740.4
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) உரு அைமந்த கள்வன் ெசருவிைன இழக்கல் ஆற்றான்
$கந்த.07741.1
மாையயின் ஒன்று காட்டி எைன இவண் ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) ெசய்தான்
$கந்த.07741.2
ஆயது துைடத்ேதன் என்றால் ஆ( எனக்கு ஒப்பு உண்டு என்றும் $கந்த.07741.3
காயம் அது அழிவு இலாேதன் கருத்து அழிகின்றது உண்ேடா. $கந்த.07741.4
குன்றிைன எறிந்த ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ைகக் குமரேனாடு அம( அது ஆற்றி
$கந்த.07742.1
ெவன்றிடுகின்ேறன் ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) ேமலது
நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) இந்த $கந்த.07742.2

வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) சமைர மூட்டி
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வானவைர
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.07742.3
தின்று உயி( குடித்து முன் என் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) சிறிது அகல்வன் என்றான்.
$கந்த.07742.4
ஆயது துணிவாக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அவுண(கள் மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) பின்னும் $கந்த.07743.1
தCயது ஓ( ெதால்ைல மாயச் சீ( ெகாள் மந்திரத்ைதப் பன்னி $கந்த.07743.2
ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) மருட்ைக
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஞாலமும் ககன முற்றும்
$கந்த.07743.3
மாயிருள் உருவம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ(க்கல் உற்றான்.
$கந்த.07743.4
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைர ேநமி தன்னில் தCவிடம் எழுந்தது என்ன
$கந்த.07744.1
எண் திைச எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) முற்றும் இரு நில வைரப்பும் எல்லா
$கந்த.07744.2
அண்டமும் ஆகி ஈண்டும் ஆrருள் வடிைவ வாேனா( $கந்த.07744.3
கண்டன( அவுணன் மாயம் ஈது எனக் கலக்கம் உற்றா(. $கந்த.07744.4
அத்துைண அவுண( மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) அவ்விருள் இைடேய
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07745.1
பத்தி ெகாள் சிகரம்_ெப.(சிகரம்_ெப.) அன்ன பஃறைல அளைவ
தC(ந்த_ெப.எச்.(தC(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07745.2

ைகத்தலம் உளது ஓ( யாக்ைக கதும் எனக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விண்ேணா(_ெப.(விண்ேணா(_ெப.) $கந்த.07745.3
ெமய்த் ெதாைக நுக(வான் உன்னி விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைடக்
கிள(ந்து_வி.எச்.(கிள(_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசன்றான். $கந்த.07745.4
ஆடியல் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சூரன்
அந்தரத்து எழலும் வாேனா( $கந்த.07746.1
கூடிய ஓதி தன்னால் குறிப்பினால்
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நம்ைமச் $கந்த.07746.2
சாடிய வருவன் என்னாத் தைலத் தைல_ெப.(தைல_ெப.)
சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நில்லாது $கந்த.07746.3
ஓடின( கூற்ைற ேந(ந்த உயி( என இரங்கல் உற்றா(. $கந்த.07746.4
நண்ணின(க்கு இனியாய் ஓலம் ஞான நாயகேன ஓலம் $கந்த.07747.1
பண்ணவ(க்கு இைறேய ஓலம் பரஞ்சுட( முதேல ஓலம் $கந்த.07747.2
எண்ணுதற்கு அrயாய் ஓலம் யாைவயும் பைடத்தாய் ஓலம் $கந்த.07747.3
கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ெபருமான்
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கடவுேள_ெப.(கடவுள்_ெப.+ஏ_சாr.) ஓலம் ஓலம். $கந்த.07747.4
ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.) ேதேவ ஓலம்
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிற்பரேன ஓலம் $கந்த.07748.1
ேமவல(க்கு இடிேய ஓலம் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட விமலா ஓலம்
$கந்த.07748.2
பாவல(க்கு எளியாய் ஓலம் பன்னிரு புயத்தாய் ஓலம் $கந்த.07748.3

மூவரும் ஆகி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூ(த்திேய
ஓலம் ஓலம். $கந்த.07748.4
கங்குலின் எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கா( ேபால் கைன
இருள் மைறவின் ஏகி $கந்த.07749.1
நுங்கிய ெசல்வான்_வி.மு.(ெசல்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) சூரன் ஓடவும்
ேநான்ைம இல்ேலம் $கந்த.07749.2
எங்கு இனி உய்வம் ஐய இைறயும் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) தாழ்க்கல் கண்டாய்
$கந்த.07749.3
அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) உயிைர உண்டு எம் ஆவிைய அருளுக
என்றா(. $கந்த.07749.4
ேதற்றைல ேபாலும் ஈது சிறிது நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) பாணிப் பாேயல்
$கந்த.07750.1
ஆற்றலின் மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்ேற
அகிலமும் தாேன உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.07750.2
மாற்றலன் ஆவி தன்ைன வாங்குதி வல்ைல என்னாப் $கந்த.07750.3
ேபாற்றினன் முதல்வன் தன்ைன மயூரமாய்க்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புத்ேதள். $கந்த.07750.4
அங்கு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ெமாழியும் ெவய்ேயான் ஆற்றலும்
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசவ்ேவள் $கந்த.07751.1
ெசங்ைக அது ஒன்றில் ைவகும் திருெநடு ேவைல
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07751.2
இங்கு இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) ஆகம் ேபாழ்ந்ேத ஏகுதி இைமப்பின்
என்னாத் $கந்த.07751.3
துங்கம் அது உைடய சீ(த்திச் சூரன் ேமல் ெசல்லத் ெதாட்டான். $கந்த.07751.4

ஏெயன முருகன் ெதாட்ட இருதைல பைடத்த ஞாங்க( $கந்த.07752.1
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேகாடி என்னும் அருக்கrல் திகழ்ந்து ேதான்றித்
$கந்த.07752.2
தC அழல் சிகழி கான்று ெசன்றிட அவுணன்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07752.3
மாயிருள் உருவ முற்றும் வல்விைரந்து அகன்றது அன்ேற. $கந்த.07752.4
அன்னவன் தனது மாயம் அழிந்ததும் ஐயன் ைவேவல் $கந்த.07753.1
முன்னுறு மாறு ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முடிவு
இலா வரத்திேனைன $கந்த.07753.2
என் இவண் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அம்மா
இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.)
விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எஃகம் என்னா
$கந்த.07753.3
உன்னினன் முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) எய்தி உருெகழு சீற்றம் ெகாண்டான்.
$கந்த.07753.4
வாrதி வளாகம் தன்ைன மாதிர வைரப்ைப மீ க்கீ ழ்ச் $கந்த.07754.1
ேச( உரு நிலயம் தன்ைனத் திைசமுகன் முதலா உள்ளா $கந்த.07754.2
ஆ( உயிேராடும் வட்டி
C
அடுவன் ேமல் இதைன என்னாச் $கந்த.07754.3
சூ( எனும் அவுணன் மற்ைறத் ெதாடுகடல் நடுவண் ஆனான். $கந்த.07754.4
வன்னியின் அலங்கல் கான்று வான்_ெப.(வான்_ெப.) தைழ புைகயின் நல்கிப்
$கந்த.07755.1
ெபான் என இண(கள் ஈன்று மரகதம் புைரயக் காய்த்துச் $கந்த.07755.2
ெசந்நிற மணிகள் என்னத் தCம்பழம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கா( ேபால் $கந்த.07755.3

துன்னு பல் சுவடு ேபாக்கிச் சூதம் ஆய் அவுணன் நின்றான். $கந்த.07755.4
மாசு அறு ககன கூட வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) அதன் அளவு ேமல் ேபாய்
$கந்த.07756.1
ஆைசயின் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) காறும் அளைவ தC( உலைவ ஓச்சிக்
$கந்த.07756.2
காசினி அகலம் தாங்கும் கச்சபத் துைணத் தூேராட்டிப் $கந்த.07756.3
பாசைட ெபாதுளி ெவஞ்சூ( பராைர மால் வைரயின் நின்றான். $கந்த.07756.4
ஒ( ஆயிர நூறு அது என்னும் ஓசைன அளைவ ஆன்ற $கந்த.07757.1
பராைர மா உருவம் ஆகிப் பல உைடச் சிைன மாண் ெகாம்ப( $கந்த.07757.2
விராவிய சூழ்ச்சி தன்னால் ேவைலகள் முழுதும் விண்ணும் $கந்த.07757.3
தராதல வைரப்பும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்றான். $கந்த.07757.4
ெநடுங்கைல முயல் மான்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிலவும் அம்புலியும்
நCத்தம் $கந்த.07758.1
அடுங்கதி( பைடத்த ேகாவும் அளைகைய யாளி தானும் $கந்த.07758.2
கடங் கலுழ்கின்ற ஆைசக் கrகளும் கடாவிற்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07758.3
மடங்கலும் ெவருவச் சூரன் மா உருக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்றான். $கந்த.07758.4
மிக்கு உய( உவணம் அன்ன மிைசப்படும் எகினப் புள்ளும் $கந்த.07759.1
ைமக் குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) ஆகி மயூரம் ஆம் வலியன்
தானும் $கந்த.07759.2

புக்கம( ெதrக்கும் ஆடல் பூைவயும் ெகாடியது ஆன $கந்த.07759.3
குக்குட முதலும் அஞ்சக் ெகாக்குரு வாகி நின்றான். $கந்த.07759.4
கால் எனும் ெமாய்ம்பன் உட்கக் கட்ெசவி கவிழ்ந்து ேசார $கந்த.07760.1
வாலிய வசுக்கள் ஏங்கி மல(க் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) மறிக்க ெவய்ேயான்
$கந்த.07760.2
பால( ெமய் வியரா நிற்பப் பைண முைல_ெப.(முைல_ெப.) அrைவ மா(கள்
$கந்த.07760.3
ேசல் எனும் விழிகள் ெபாத்தச் ேசகரம் ஆகி நின்றான். $கந்த.07760.4
அத்தியின் அரசு ேபர ஆலமும் ெதrக்கில் ஏங்க $கந்த.07761.1
ெமய்த்திறல் வாைக வன்னி ெமலிவுற வைரயாவும்
C
$கந்த.07761.2
தத்தமது இருப்ைப நCங்கத் தாது_ெப.(தாது_ெப.) அவிழ் நCபத் தாேரான் $கந்த.07761.3
உய்த்திடு தனிேவல் முன்ன( ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனி மாவாய்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) . $கந்த.07761.4
நிலமிைச இைனய வாேறா( ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெபரும் சூதம் ஆகி
$கந்த.07762.1
உலைவயின் ெசறிவு தன்னால் உம்பரும் திைசயும் எற்றித் $கந்த.07762.2
தைலமுதல் அடியின் காறும் சாலவும் தள(ந்து தள்ளுற்று $கந்த.07762.3
அலமரு வாrற்றாேன அைசந்தனன் அைசவிலாதான். $கந்த.07762.4
ைபவிr பாந்தள் புத்ேதள் பரம் ெபாறா அழுங்கப் பாrன் $கந்த.07763.1
ைம விr படிவச் சூைற மாருதம் எறிய_குைற.எச்.(எறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மாைழ $கந்த.07763.2
ெமய் விr குடுமிக் ேகாட்டு ேமரு ெவற்பு அைசந்தால் என்ன $கந்த.07763.3

ெமாய் விr அவுணன் யாக்ைக அைலத்தனன் முடிவது ஓரான். $கந்த.07763.4
இடிந்தன சrந்த ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) ஏழ் வைகப் பிலங்கள் முற்றும்
$கந்த.07764.1
ெபாடிந்தன கமட நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) புரண்டன புைழக்ைக மாக்கள்
$கந்த.07764.2
முடிந்தன மறிந்தேவைல முழுவதும் ஒன்றா
குற்ற_ெப.எச்.(குறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07764.3
மடிந்தன உயிrன் ெபாம்மல் வைரக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.)
அறிந்த_ெப.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற. $கந்த.07764.4
தாரைக உதி(ந்த ேகாளும் தைல_ெப.(தைல_ெப.) பனித் திrந்த ெவய்ேயான்
$கந்த.07765.1
ேதெராடு மாவும் தானும் தியங்கினன் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) புத்ேதள்
$கந்த.07765.2
ேப( உறு மானம் நCங்கிப் ெபய(ந்தனன் ஏைன வாேனா( $கந்த.07765.3
ேமருவும் கயிைல ெவற்பும் புக்கன( ெவருவு நCரா(. $கந்த.07765.4
ஏற்றம் இல் சுவ(க்க முற்றும் இற்றன அதற்கும் அப்பால் $கந்த.07766.1
ேமல் திகழ் முனிவ( ைவகும் உலகமும் பகி(ந்து
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
C
$கந்த.07766.2
நால் திைச முகத்தன் மாேயான் நண்ணிய உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.)
அற்ேற $கந்த.07766.3
சாற்றுவது என் ெகால் அண்டச் சூழலும் தக(ந்தது அன்ேற. $கந்த.07766.4
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைர நடுவண்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தCயவன் ெசயலும் அன்னான்
$கந்த.07767.1

ெகாண்டிடும் உருவும் உள்ளக் ெகாள்ைகயும் வலியும் சீரும் $கந்த.07767.2
அண்ட(கள் எவ(க்கும் ேமலாம் ஆதி அம் பகவன் ெதாட்ட $கந்த.07767.3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெதாட( தனி ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) காணா ெவஞ்சினம்
விைளத்தது அன்ேற. $கந்த.07767.4
ேதயுவின் எடுத்த அண்டத் திறங்களும் பிறங்கு ஞாலத்து $கந்த.07768.1
ஆயிர ேகாடி அண்டத்து அங்கியும் ஒன்றிற்று என்ன $கந்த.07768.2
மீ உய(ந்து_வி.எச்.(உய(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழுகி ஆன்ேறா(
ெவருவரும் ேதாற்றம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.07768.3
நாயகன் தனது ெதய்வப் பைடக்கலம் நடந்தது அன்ேற. $கந்த.07768.4
வயி(த்திடு நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) சான்ற வன்கணான் உயிைர ெவௗவச்
$கந்த.07769.1
ெசயி(த்திடும் ெதய்வச்_ெப.அ.(ெதய்வம்_ெப.+ச்_ஒற்.) ெசவ்ேவல் திணிநில
வைரப்பில் அண்டம் $கந்த.07769.2
மயி(த் ெதாைக ஆக ஏைனப் பூதமும்
அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அங்கண் $கந்த.07769.3
உயி(த் ெதாைக முருக்கத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒருவனில்
ெசன்றது அன்ேற. $கந்த.07769.4
மாறு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) உழந்து பன்னாள் வரம்பறு பிரமம் ஆவா(
$கந்த.07770.1
ேவறு இைலயாேம என்ற இருவரும் ெவருவி
நCங்க_குைற.எச்.(நCங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.07770.2
ஈெறாடு முதலும் இன்றி எழுகிr விலக்கி விண்ேமல் $கந்த.07770.3

ேசறலின் நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) காட்டிப் பட(ந்தது கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
ெசவ்ேவல். $கந்த.07770.4
ேவதைன அகத்த( ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) பைடகள் தம்முள் $கந்த.07771.1
யாதைன இதற்கு ேநரா இயம்புவ ெதrயில் ேதான்றிப் $கந்த.07771.2
பூதைன உயி( உண் கள்வன் புண்டr கத்தன் வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.)
$கந்த.07771.3
ேசாதைன புrந்த ேமேலான் குலேம என்பது அல்லால். $கந்த.07771.4
மண்டல நிலத்தின் ைவப்பும் வாrதி ஏழு மற்ைறத் $கந்த.07772.1
ெதண்டிைரக் கடலும் வானும் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உய( பிறங்கல் முற்றும்
$கந்த.07772.2
எண்டிைசப் புறமும் அண்டத் ேதணியின் பரப்பும் ஈண்ட $கந்த.07772.3
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) தழல் சிைகயின் கற்ைற உமிழ்ந்தது ஆல் ஒருங்கு
ஞாங்க(. $கந்த.07772.4
பற்றிய ெஞகிழி பாrல் பட(ந்தன ெபௗவம்_ெப.(ெபௗவம்_ெப.) யாவும்
$கந்த.07773.1
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திைசயும் வானும் சூழ்ந்தன
ேசாதி ைவகும் $கந்த.07773.2
ெபாற்ைறயது ஒன்ேற அல்லாப் ெபாருப் ெபலாம்
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான்ேதாய் $கந்த.07773.3
கற்ைற அம் கதிrன் அண்டச் சூழலும் கதுவல் உற்ற. $கந்த.07773.4
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அமலன் ெசங்கண் ெவங்கனல் உறுத்திப் பாணி $கந்த.07774.1

இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) பிடித்திட்ட தCயில் ேதாய்த்து முன் இயற்றி அன்ன
$கந்த.07774.2
உடம் பிடித் ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) இவ்வாறு உரு ெகழு ெசலவின் ஏகி
$கந்த.07774.3
மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) பிடித்திட்ட ெவஞ்சூ( மா முதல் தடிந்தது அன்ேற.
$கந்த.07774.4
ஆடல் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) எறித ேலாடும் ஆமிர வடிவாய் அண்ட $கந்த.07775.1
கூடமும் அைலத்த கள்வன் அரற்ெறாடு குைறந்து வழ்ந்தும்
C
$கந்த.07775.2
வடிலன்
C
என்ப மன்ேனா ேமைல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வரத்தின் என்றால்
$கந்த.07775.3
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) உறு தவேம அன்றி வலியது பிறிது ஒன்று உண்ேடா.
$கந்த.07775.4
கிள்ைளயின் வதனம் அன்ன ேகழ்கிள( பசுங்காய் தூங்கித் $கந்த.07776.1
தள்ளரும் நிைலத்தாய் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாவுருச் சாய்தேலாடும் $கந்த.07776.2
உள்ளுறு சினமீ க் ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒல்ைல
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) உருவம் எய்தி $கந்த.07776.3
வள்ளுைற உைடவாள் வாங்கி மைலவது கருதி ஆ(த்தான். $கந்த.07776.4
ெசங்கதி( அயில் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசரு
முயன்று_வி.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உருமின் ஆ(த்துத்
$கந்த.07777.1
துங்கெமாடு எதி(ந்து சீறும் சூ( உரம் கிழித்துப் பின்னும் $கந்த.07777.2

அங்கம் அது இரு கூறாக்கி அைல கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வைரப்பில் வட்டி
C
$கந்த.07777.3
எங்கணும் மைறகள் ஆ(ப்ப எஃகம் வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேபாயிற்று அம்மா.
$கந்த.07777.4
புங்கவ( வழுத்திச் சிந்தும் பூ மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) இைடயின் ஏகி $கந்த.07778.1
அங்கியின் வடிவம் நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அருள்
உருக் ெகாடு வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேதாய் $கந்த.07778.2
கங்ைகயில் படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கடவுள( இடுக்கண் தC(த்த
$கந்த.07778.3
எங்கள் தம் ெபருமான் ெசங்ைக எய்தி வற்று
C
இருந்தது அவ்ேவல். $கந்த.07778.4
தாவடி ெநடுேவல் மீ ளத் தற்பரன் வரத்தால் வடா
C
$கந்த.07779.1
ேமலவன் எழுந்து மீ ட்டும் ெமய் பகி( இரண்டு கூறும் $கந்த.07779.2
ேசவலும் மயிலும் ஆகிச் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) ெகாடு ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.)
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $கந்த.07779.3
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) தன்ைன நாடி அம(த் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
கருதி வந்தான். $கந்த.07779.4
மணிகிள( வைரய ெதான்றும் மரகதப் பிறங்கல் ஒன்றும் $கந்த.07780.1
துைண அடி சிறக( ெபற்றுச் சூற்புயல்
அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆ(த்துத் $கந்த.07780.2
திணி நில விசும்பின் மாட்ேட
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனச் ேசவேலாடு
$கந்த.07780.3

பிணிமுக உருவாய் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபருந்தைக
முன்னம் புக்கான். $கந்த.07780.4
ஆட்படு ெநறியில் ேச(த்தும் ஆதியின் ஊழ்
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்க்கத் $கந்த.07781.1
தாட் பைட மயூரம் ஆகித் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) நிக( இல்லாச் சூரன்
$கந்த.07781.2
காட் பைட உளத்தன் ஆகிக் கடவுள( இrயல்
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.07781.3
ஞாட்பியல் ெசருக்கில் வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) ஞான
நாயகன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) முன்னம். $கந்த.07781.4
மருள் ெகழு புள்ேள ேபால வந்திடு சூரன் எந்ைத $கந்த.07782.1
அருள் ெகழு நாட்டம் ேச(ந்த_ெப.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆங்கு
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) இகைல நCங்கித் $கந்த.07782.2
ெதருள் ெகழு மனத்தன் ஆகி
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.பன்.) சிறந்தா(
ேநாக்கால் $கந்த.07782.3
இருள் ெகழு கரும் ெபான் ெசம்ெபான்
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இயற்ைகேய ேபால்.
$கந்த.07782.4
தCயைவ புrந்தா( ஏனும் குமரேவள் திருமுன் உற்றால் $கந்த.07783.1
தூயவ( ஆகி ேமைலத் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) கதி அைடவ( என்ைக
$கந்த.07783.2
ஆயவும் ேவண்டும் ெகால்ேலா அடுசம( இந் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07783.3

மாையயின் மகனும் அன்ேறா வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இலா அருள்
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்ந்தான். $கந்த.07783.4
அக்கணம் எம்பிரான் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அருளினால்
உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) சான்ற $கந்த.07784.1
குக்குட உருைவ ேநாக்கிக் கடிதில் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ெகாடிேய ஆகி
$கந்த.07784.2
மிக்கு உய( நமது ேதrன் ேமவிைன ஆ(த்தி என்னத் $கந்த.07784.3
தக்கேத பணி இது என்னா எழுந்தது தமித்து விண்ேமல். $கந்த.07784.4
ெசந்நிறம் ெகழC இய சூட்டுச் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) அம் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
ஒன்று ஆகி $கந்த.07785.1
முன் உறு மனத்தில் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
முரண்தகு தடந்ேத( மீ ப்ேபாய் $கந்த.07785.2
இந் நில வைரப்பின் அண்டம் இடிபட உரு ேமறு உட்க $கந்த.07785.3
வன்னியும் ெவருவ ஆ(த்து மற்று அவண் உற்றது அன்ேற. $கந்த.07785.4
சீ( திகழ் குமர மூ(த்தி ெசறிவிழி
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதால்ைல $கந்த.07786.1
ஊ(தியின் இருக்ைக நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உண(ெகாண்டு ஒழுகி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.07786.2
சூ(திகழ் மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) ஏறிச் சுமக்குதி எம்ைம என்னாப்
$கந்த.07786.3
பா(திைச வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) முற்றும் பr என நடாத்தல் உற்றான்.
$கந்த.07786.4
தடக்கடல் உைடய ேமருத் தடவைர இடிய மற்ைறப் $கந்த.07787.1

படித்தலம் ெவடிப்பச் ெசந்தC பைதபைதத்து ஒடுங்கச் சூைற $கந்த.07787.2
துடித்திட அண்டகூடம் துளக்குறக் கலாபம் வசி
C $கந்த.07787.3
இடித் ெதாைக புரள ஆ(த்திட்டு ஏகிற்று ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) மஞ்ைஞ.
$கந்த.07787.4
படத்தினின் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பணிக்கிைற
பைதப்பப் பாங்க( $கந்த.07788.1
அடுத்திடு புயங்கம் முற்றும் அலமர அவனி ேகள்வன் $கந்த.07788.2
இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) அம(கின்ற பாம்பும் ஏங்குற விசும்பில்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07788.3
உடற்குைற அரவும் உட்க உலாயது கலாப மஞ்ைஞ. $கந்த.07788.4
பாேராடு விrஞ்சன் தன்ைனப் பைடத்திட பன்னாள் மாயன் $கந்த.07789.1
கா( என வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முக்கண் கடவுைளப்
பrத்தேத ேபால் $கந்த.07789.2
வரருள்
C
வரனாகும்
C
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) உைடக் குமரன் தன்ைனச் $கந்த.07789.3
சூ( உரு ஆகி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) ேமல் ெகாண்டது அம்மா. $கந்த.07789.4
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.)
விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அநந்த ேகாடி ெவய்யவ(
திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒன்றாகிப் $கந்த.07790.1
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) தவழ் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) வானில் ேபாந்திடு
தன்ைமேய ேபால் $கந்த.07790.2
அயிலிைன உைடய ெசவ்ேவள் மரகதத்து அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) சான்ற
$கந்த.07790.3

மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) இைடைவகி ஊ(ந்தான் மாமுகம் திைசகள் முற்றும்.
$கந்த.07790.4
ேநமிகள் ஏழும் ஒன்றாய் நிமி(ந்து_வி.எச்.(நிமி(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழும் வடைவ முற்றும் $கந்த.07791.1
தாம் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வடிவாய் அங்கண் சா(ந்திடு
நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) என்ன $கந்த.07791.2
மா மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) உய(த்துச்
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாைக
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07791.3
தCைம ெகாள் அவுணன் மூதூ(ச் ெசரு நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.)
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) புக்கான். $கந்த.07791.4
புக்கு உள குமர மூ(த்தி ெபாறி மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) உருவ மாயும் $கந்த.07792.1
குக்குட மாயும் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அமரைரக்
குறித்து ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07792.2
மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) இயற்ைக ஆகி ேமவுதி(
விைரவின் என்ன $கந்த.07792.3
அக்கணம் அவரும் ெதால்ைல வடிவு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடியில் வழ்ந்தா(.
C
$கந்த.07792.4
வள்ளைல வணங்கிப் பல்கால் வழுத்திேய
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தத்தம் $கந்த.07793.1
உள்ளமும் புறத்தில் என்பும் உருகிட விழியில் தூ நC( $கந்த.07793.2
தள்ளுற உைரகள் முற்றும் தவறிடப் ெபாடிப்ப யாக்ைக $கந்த.07793.3

கள் உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) உற்ற வண்டின் களிமகிழ்
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்றா(. $கந்த.07793.4
வசுறு
C
சுட(ேவல் ஐயன் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) சூ(
முதைலச் சாடித் $கந்த.07794.1
ேதசு உறு மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) ஊ(ந்து வந்தது
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபா( ெசய் $கந்த.07794.2
காசினி இைடேய நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கணங்களும்
வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
யாரும் $கந்த.07794.3
ஆசறும் இளவலும் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ(த்துச் சூழ்ந்தா(.
$கந்த.07794.4
ேந( ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிறிதும் இல்லா நின்மலன் தனது ேவலால்
$கந்த.07795.1
சூ( உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_ெப.எச்.குறி.)
இயாண( மஞ்ைஞயில் ேதான்று காைலப் $கந்த.07795.2
பா( உலகு அயின்ற கண்ணன் பங்கயன் அமர(கட்கு ஓ( $கந்த.07795.3
ஆ( அமி( எய்திற்று என்ன அன்னது கண்ேட ஆ(த்தா(. $கந்த.07795.4
ஆ(த்தன( எழுந்து துள்ளி ஆடின( பாடா நின்றா( $கந்த.07796.1
ேபா(த்தன( ெபாடிப்பின் ேபா(ைவ ெபாலங்ெகழு பூவின் மாr_ெப.(மாr.)
$கந்த.07796.2
தூ(த்தன( அருைள முன்னித் ெதாழுதன( சுட( ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07796.3
தC(த்தைன எய்திச் சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழ்த்து எடுக்கல் உற்றா(.
$கந்த.07796.4

கா( தடிந்து துய்க்கும் கைன கடலின் நC( வறப்பப் $கந்த.07797.1
ேபா( தடிந்து ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புக(_ெப.(புக(_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) தைன விடுத்துச் $கந்த.07797.2
சூ( தடிந்தாய் அன்ேற ெதாழும் அடிேயம் வல்விைனயின் $கந்த.07797.3
ேவ( தடிந்தாய் மற்று எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) ேவறு ஓ( குைற
உண்ேடா. $கந்த.07797.4
மாறு முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபாரு வல் அவுண(
மாளாமல் $கந்த.07798.1
நூறு முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) எட்டு ேநாதக்கன புrயத் $கந்த.07798.2
ேதறு முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) இன்றித் திrந்ேதைம ஆள அன்ேறா $கந்த.07798.3
ஆறுமுகம் ெகாண்ேட அவதrத்தாய் எம்ெபருமான். $கந்த.07798.4
நCதிமுைற அதனில் நில்லா அசுர( புr $கந்த.07799.1
தCது_ெப.(தCது_ெப.) பல உளவும் தC(ந்ேதாம் பழி அகன்ேறாம் $கந்த.07799.2
ேவத ெநறி ெதால்ைல ெவறுக்ைக ேயாடு ெபற்றனம் ஆல் $கந்த.07799.3
ஏதும் இைலயால் எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) ஓ( குைற எந்தாய்.
$கந்த.07799.4
மன்ற அவுண( வருத்திட இந்நாள் வைரயும் $கந்த.07800.1
ெபான்றின் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) என்னப் புலம்பித் திrந்தனம் ஆல்
$கந்த.07800.2
இன்று பைக மாற்றி எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) அருள்
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ெசய்ைகயினால் $கந்த.07800.3

ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உயி( மீ ண்டதிறம்
ெபற்றனம் ஐயா. $கந்த.07800.4
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அவனும் புலனும்
ெசய்வித்து நிற்ேபானும் $கந்த.07801.1
எய்தவரும் ெபாருளும் யாைவயும் நCேய என்ைக $கந்த.07801.2
ஐய அடிேயங்கள் அறிந்தனமால் அன்னதனால் $கந்த.07801.3
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) பவம்
அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வடும்
C
இனிக் கூடுதும் ஆல்.
$கந்த.07801.4
ஈண்ேட எமருக்கு இட( ெசய் அவுண( எலாம் $கந்த.07802.1
மாண்ேட விளியும் வைக புrந்து காத்தைன ஆல் $கந்த.07802.2
ேவண்ேடம்_வி.மு.(ேவண்டு_வி.+ண_எதி(.ம.+ஏம்_தன்.பன்.) இனி யாதும் ேமலாய
நின்கழற்ேக $கந்த.07802.3
பூண்ேடம் ெதாழும்பு புகேழம் பிற(_ெப.(பிற(_ெப.) தைமேய. $கந்த.07802.4
என்னா இயம்பி எவரும் இனிது ஏத்துதலும் $கந்த.07803.1
ெகான்னா( அயில் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) குமரன் அது ேகளா $கந்த.07803.2
அந் நாரணன் விrஞ்சன் ஆதி ஆம் வாேனா(க்குத் $கந்த.07803.3
தன்னா( அருளின் தைலைம புrந்தனேன. $கந்த.07803.4
அது நிகழ்ந்துழி அகன் பதி அவுண(கள் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சில்ேலா(
$கந்த.07804.1
கதும் எனச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) கந்தேவள் உய்த்திட்ட $கந்த.07804.2
நுதி ெகாள் ேவலினான் மாய்ந்தனன் என்பைத நுவல் உற்றா( $கந்த.07804.3

பதுைம அம்ெமாழி
ேகட்டனள்_வி.மு.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட(.ஒரு.)
துைணவிய( பலேராடும். $கந்த.07804.4
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) இறந்தனன் எனும் உைர
கன்னத்துள் $கந்த.07805.1
ேமவும் எல்ைலயில் அசனி ஏறு உண்டெவம் பணிேய ேபால் $கந்த.07805.2
ேதவி ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பதும ேகாமைள எனும்
திரு மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) $கந்த.07805.3
ஆவி நCங்கினள்_வி.மு.(நCங்கு_வி.+இன்_இ.க.+அள்_பட(.ஒரு.)
தைல_ெப.(தைல_ெப.) அளி ஆகியது அது அன்ேறா. $கந்த.07805.4
எவ்ெவவ(க்கும் ேமலாகிய அவுண( ேகாற்கு இல்லாகி $கந்த.07806.1
அவ்விடத்து உைற துைணவிய( வயிறு அைலத்து அழுங்கு உற்று $கந்த.07806.2
ெவவ்வழல் ெபருங் குண்டம் ஒன்று ஆக்கிேய விளி உற்ற $கந்த.07806.3
ெதய்வதப் புைனவன் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) யாக்ைக முன்
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உய்த்தா(. $கந்த.07806.4
மான் கிள(ந்தன அrமத( மைழக் கண் ெமல்லிய( எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.07807.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) கிள(ந்து_வி.எச்.(கிள(_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுகின்றது ஓ( மா ெபரும் கனல் ஊேட $கந்த.07807.2
கான் கிள(ந்திட மல( தரும் தாமைரக் கானத்தில் $கந்த.07807.3
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) கிள(ந்து_வி.எச்.(கிள(_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம்
இனத்ெதாடும் புகுந்து எனச் ெசல்லுற்றா(. $கந்த.07807.4
ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.) ேபாதும் என்று ஒழிந்திட அரற்றிேனா( ெசந்தCயில்
$கந்த.07808.1

ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.) ேபாது நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மாைலயும் அங்கியில்
ேச(ந்து_வி.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓங்கும் $கந்த.07808.2
அல்லல் ேபாது முன் நின்றிடு நிசிஎலாம்
அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ன $கந்த.07808.3
அல்லல் ேபாது மா நக(த்திரு ஏகினள் அது காைல. $கந்த.07808.4
இந்தவாறு இவ( அங்கியுள் மாண்டன( இது நிற்கத் $கந்த.07809.1
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) பட்டதும் ேசவலும் மஞ்ைஞயும்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஆகித் $கந்த.07809.2
கந்த ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) புைட வந்ததும் கண்டனன் கலங்கு உற்றுப்
$கந்த.07809.3
புந்தி ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரணியன்
வான்_ெப.(வான்_ெப.) இைடப் புலம்பு உற்றான். $கந்த.07809.4
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என்பைத உணராய் நான்
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாசகங்கள் $கந்த.07810.1
ஒன்றும் சிறிதும் உறுதி எனக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைலேய $கந்த.07810.2
ெபான்றும் படிக்ேகா ெபாருதாய் புரவலேன $கந்த.07810.3
என்று உன்ைன முன் ேபால் இருந்திட நான் காண்பதுேவ. $கந்த.07810.4
அன்புைடயன் ெகால் என்று அயலா( எடுத்து உைரப்பத் $கந்த.07811.1
துன்பு_ெப.(துன்பு_ெப.) உைடேயன் ேபாலத் துயரா அய(கின்ேறன் $கந்த.07811.2
என் புைடேய முன்ன( எனது உயி(
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகினன் ஆல்
$கந்த.07811.3

நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) புைடேய
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
பழியின் நCங்காேதன். $கந்த.07811.4
மாற்றா(_ெப.(மாற்றா(_ெப.) வலி கண்டு மற்று உன்ைன வன் ெசருவில்
$கந்த.07812.1
ேபாற்றாது ஒளித்த ெபாறி இலிேயன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) முன்னம்
$கந்த.07812.2
ேதாற்றாமல் எங்கு ஒளித்தாய் ெசால்லாய் சுதன் ேபாலக் $கந்த.07812.3
கூற்று ஆனவைன இன்னும் கூட மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெகாள்ளுதிேயா.
$கந்த.07812.4
ைகயா( அழல் ஏந்தும் கண் நுதேலான் தந்தவரம் $கந்த.07813.1
ெமய்யாம் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காலும் வடாய்
C
அஃது
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.07813.2
ெபாய் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) புதல்வன்_ெப.) என
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உதித்ேதன் $கந்த.07813.3
ஐயா உனக்ேகா( அருங்கூற்றம் ஆயினேன. $கந்த.07813.4
நில்லா உடைல நிைலயாம் எனக் கருதிப் $கந்த.07814.1
பல்லாரும் கண்டு
பழிக்கும்_ெப.எச்.(பழி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) படி
உனக்கும் $கந்த.07814.2
ெசால்லாது_எதி(.ம.வி.எச்.(ெசால்_வி.+ஆத்_எதி(.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) அகன்ேறன்
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) துஞ்சிய_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) ஆல்
$கந்த.07814.3

நல்லா(களில் ேதrன் நாேன தைல_ெப.(தைல_ெப.) அன்ேறா. $கந்த.07814.4
அத்திர ேந( கூறும் அவுண( தமக்குள் மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) $கந்த.07815.1
குத்திரேன ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெகாடிேயன்
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) துஞ்சிய_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்
$கந்த.07815.2
மித்திரேன ேபான்று இரங்கி மீ ண்ேடன் உனக்கு என்ைனப் $கந்த.07815.3
புத்திரேன என் ைக புவிக்குப் ெபாைற அன்ேறா. $கந்த.07815.4
ஆழியான் ேவதன் அமர(க்கு இைற முதேலா( $கந்த.07816.1
வாழியாய் என்று வழுத்தியிட
ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
$கந்த.07816.2
பூழியா( ேமனிப் புராr சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) ேதrல் $கந்த.07816.3
ேகாழியாய் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விலா ஒடியக்
கூவுதிேயா. $கந்த.07816.4
ஓைகயால் அண்டத்து உயி(கள் எலாம்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்சச் $கந்த.07817.1
ேசைகயாய் மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திருத்தாள்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றிடும்
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.07817.2
வாைக ஆ(கின்ற வடிேவல் கரத்ேதாைனத் $கந்த.07817.3
ேதாைகயாய் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சுமக்குதிேயா
ேதான்றால் ஓ. $கந்த.07817.4
ேமற்றான் விைளயும் இஃது என்ேற வினயமுடன் $கந்த.07818.1
ஆற்றான் ெமாழிந்ேதன் அது சிறிதும் ேகட்டிைலேய $கந்த.07818.2

மாற்றான் என வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைமந்தனுடன்
ேபா( ெசய்ேத $கந்த.07818.3
ேதாற்றாேய அற்றால் மயிலாய்ச் சுமக்குதிேயா. $கந்த.07818.4
மாறு உற்றிடத் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) வடிவம் தைன
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07819.1
ேவறு உற்ற புள்_ெப.(புள்_ெப.) வடிவாய் ேமவினாய் ஆங்கு அதனால் $கந்த.07819.2
ஈறு உற்றைன அன்ேற என் ெசய்ைக ெசய்வதற்கும் $கந்த.07819.3
ேபறு உற்றிலன் வாளா ேபணிேனன் இவ்வுயிேர. $கந்த.07819.4
பிள்ைளப் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) புைனந்த பிஞ்ஞகன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
காதலைனப் $கந்த.07820.1
புள்ளிக்_ெப.(புள்ளி_ெப.+க்_ஒற்.) கலாபப் ெபாறி மயிலாய்ப்
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $கந்த.07820.2
எள்ளல் ெபாருட்டால் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) முன்
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வற்ைற $கந்த.07820.3
உள்ளத்து இைட எந்தாய் உன்னுதிேயா உன்னாேயா. $கந்த.07820.4
ெபாங்கு உற்ற சீற்றம் ெபாரும் ேபா( இகல் உள்ளம் $கந்த.07821.1
தங்கு உற்ற மானம் சயம் அகந்ைத வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) எலாம்
$கந்த.07821.2
அங்கு உற்ற நின்ைன அைடந்தது இைல அவ்வைனத்தும் $கந்த.07821.3
எங்கு உற்றது ஐயா இயம்பாய் எனக்கு அதுேவ. $கந்த.07821.4
என்று கனகன் இரங்கி ெநடுஞ்ேசணில் $கந்த.07822.1

நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தள(ந்து ெநடிது உயி(த்துப்
பூத( எைனத் $கந்த.07822.2
தின்று சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) தC(வ( ெதrயின் எனச் சிந்ைத
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07822.3
துன்று திைர ேவைல இைடத் ெதான்ைம ேபால் புக்கனேன. $கந்த.07822.4
புக்க கனகன் புல(ந்து_வி.எச்.(புல(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புகேரான் பால்
$கந்த.07823.1
அக்கணேம எய்தி அழிவுற்ற தந்ைதய(க்கும் $கந்த.07823.2
தக்க துைணவ(க்கும் தாய(க்கும் ஏைனய(க்கும் $கந்த.07823.3
மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) கடன்கள் விதிமுைறேய ெசய்தனேன. $கந்த.07823.4
தாக்கிச் சம( மைலந்த தானவ(க்குச் ெசய் பrேச $கந்த.07824.1
தூக்கிப் புrந்து துயrனுக்ேகா( வித்து என்ேற $கந்த.07824.2
ஆக்கத்திைன ெவறுத்ேத ஆதிப் பிராைன உள்ேள $கந்த.07824.3
ேநாக்கிக் கதி அைடவான் ேநாற்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சா( உற்றனேன.
$கந்த.07824.4
மற்றது காலத்து மணி_ெப.(மணி_ெப.) தூங்கிய பசும் ெபான் $கந்த.07825.1
ெபாற்ைற புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாறி
மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) மீ து ைவகும் $கந்த.07825.2
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ைக
விமலன் விறேலாைனப் $கந்த.07825.3
பற்றின் ஒடு ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இைனய பக(
கின்றான். $கந்த.07825.4

ேகட்டி இது வரC ெகடல்_ெதா.ெப.(ெகடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) உற்ற ெவஞ்சூரன்
$கந்த.07826.1
ஈட்டுத் திரு என்ன இருஞ்சிைறயின் முன் ைவப்ப $கந்த.07826.2
வாட்டம் உறு சயந்தன் வாேனா( தைம எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.07826.3
மீ ட்டு வருதி_வி.மு.(வா_வி.+ருத்_(?)+இ_முன்.ஒரு.) எனேவ விளம்பினன் ஆல்.
$கந்த.07826.4
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) எறிந்த குமரன் இது கூறுதலும் $கந்த.07827.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இது எனேவ
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) மகிழ்ந்து $கந்த.07827.2
ெவன்றி விடைல_ெப.(விடைல_ெப.) விைட ெபற்றுப் ேபா(க் களத்தின்
$கந்த.07827.3
நின்றும் அவுணன் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நகரத்து ஏகினன் ஆல். $கந்த.07827.4
மீ து படு திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
விடைல_ெப.(விடைல_ெப.) அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) திறம்புங் $கந்த.07828.1
ேகாது படு தCேயா( குழC இய நகருள் புக்குத் $கந்த.07828.2
தாது_ெப.(தாது_ெப.) படு தண்டா(ச் சயந்தன் அமரருடன் $கந்த.07828.3
தCது_ெப.(தCது_ெப.) படு ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) சிைறக்
களத்துச் ெசன்றனேன. $கந்த.07828.4
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விறேலான்
திறத்ைத_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07829.1
அல்லல் அகலும் அr சுதனும் வாேனா(கள் $கந்த.07829.2
எல்லவரும் அற்புத நC( எய்திப் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) பூட்டும் $கந்த.07829.3

வல்லி பrய_குைற.எச்.(பr_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மல(க்ைக குவித்தனேர.
$கந்த.07829.4
ெசங்ைக குவித்ேத திறேலாய் சிைறப் பட்ட $கந்த.07830.1
நங்கள் துய( அகற்ற நண்ணிைனேயா நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என்ேற
$கந்த.07830.2
அங்கு அவ(கள் எல்ேலாரும் ஆ(த்து எழுந்து கூறுதலும் $கந்த.07830.3
எங்கள் ெபருமான் இளவல் இது புகன்றான். $கந்த.07830.4
வம்மின்கள் வம்மின்கள் வானத்தC( எல்lரும் $கந்த.07831.1
நும்ைம அய(வித்த ெநாறில் பrத்ேத( ெவஞ்சூைர $கந்த.07831.2
அம்ம அவுண( அனிகத்துடன் எங்ேகான் $கந்த.07831.3
இம் எனேவ ேவலால் இது ேபாழ்ந்து எறிந்தனேன. $கந்த.07831.4
என்று ஆங்கு இைசப்ப இைமேயா( அது ேகளாப் $கந்த.07832.1
ெபான்றாது முத்தி புகுந்ேதா( என மகிழ்ந்து $கந்த.07832.2
வன்தாள் மிைசப் பிணித்த_ெப.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வல்லிகளின் மூட்டு அறுத்துச் $கந்த.07832.3
ெசன்றா( அவுணன் திரு நகரம் நCங்கினேர. $கந்த.07832.4
நுணங்கு நூல் உைட இைளயவன் முன்
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெநாய்து என்ன $கந்த.07833.1
அணங்கிேனாருடன் சயந்தனும் ேதவரும் அவண் நCங்கிக் $கந்த.07833.2
குணங்க( ஈண்டிய களத்திைட நணுகிேய குமரன் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
$கந்த.07833.3
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மும்முைற புகழ்ந்தன(
திகழ்ந்தன( மகிழ்வுற்றா(. $கந்த.07833.4

குன்று எறிந்தவன் அமர( பால் ேப( அருள் ெகாடு
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07834.1
நன்றி_ெப.(நன்றி_ெப.) இல்லவன் சிைற இைடப் பல பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) நணுகு
உற்றC( $கந்த.07834.2
துன்று ேப( இட( மூழ்கின( ஈங்கு இனித் துய( இன்றி $கந்த.07834.3
என்றும் வாழ்குதி( துறக்கேமல் ெவறுக்ைகயில் இருந்து என்றான். $கந்த.07834.4
கந்தன் இம்ெமாழி வழங்கலும் கடவுள( களிப்பு எய்தி $கந்த.07835.1
உய்ந்தனம் எனப் பின்னரும் வணங்கின( உது காணா $கந்த.07835.2
முந்து ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) இட(
நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) புந்தியில் முதம்
எய்தி $கந்த.07835.3
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) திரு ெபற்றிடு ஞான்றினும் இனிது உற்றான்.
$கந்த.07835.4
கண்டனன் ெதாழு ைமந்தைனப் புல்லினன் களிப்பு உள்ளம் $கந்த.07836.1
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) நCவினன் பல்லுகம் ெகாடிேயான் ெசய் $கந்த.07836.2
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) தைளப் புகுந்து எய்த்தைன ேபாலும் என்று உைர
ெசய்யா_எதி(.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07836.3
அண்ட( யாைரயும் முைற முைற தழC இயினன் அமேரசன். $கந்த.07836.4
ெசற்றேம தகும் அவுண( தம் காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) ெசருவத்தில்
$கந்த.07837.1
அற்ைற காறுமா விளிந்திடு பூத( தம் அனிகங்கள் $கந்த.07837.2
முற்றும் ஆயிைட வரும் வைக முருகேவள் முன் உற்றான் $கந்த.07837.3

மற்ற எல்ைலயில் துஞ்சிய_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கணம்
எலாம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்ற. $கந்த.07837.4
முஞ்சு தாைனகள் ஆ(ப்ெபாடு குழC இக்
குழC இ_வி.எச்.(குழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முருேகசன் $கந்த.07838.1
ெசஞ்சரண் முனம் பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம்
இனத்ெதாடும் ெசறிகின்ற $கந்த.07838.2
எஞ்சல் இல்லது ஓ( எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) நC(புணrயில் எண் இல்லா
$கந்த.07838.3
மாசு கான்றிடு நCத்தம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈண்டிய
மரபு_ெப.(மரபு_ெப.) என்ன. $கந்த.07838.4
கருைண அம் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஆகிேயான் கைன கடற்கு இைறயாகும்
$கந்த.07839.1
வருணன் மாமுக ேநாக்கிேய ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) சூ(
ைவகுற்ற $கந்த.07839.2
முரண் உறும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) மேகந்திர நகrைன முடிவு எல்ைலத்
$கந்த.07839.3
தரணி ஆம் என உண்குதி ஒல்ைலயில் தடிந்து என்றான். $கந்த.07839.4
என்ற மாத்திைரச் சலபதி விழுமிது என்று இைச உற்றுத் $கந்த.07840.1
துன்று பல் உயி( தம்ெமாடு மேகந்திரத்து ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ஊைர
$கந்த.07840.2
அன்று வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) ேச( புணrயுள் அழுத்தினன் அவனிக் கீ ழ்
$கந்த.07840.3
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாயவன் அடு உலகு உண்டிடு
ெநறிேய ேபால். $கந்த.07840.4

ஆன காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அறுமுகன் முகுந்தனும்
மலேரானும் $கந்த.07841.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உேளா(களும் இைறவனும் வழுத்தின(
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) ஆக $கந்த.07841.2
ஏைன வர(கள்
C
யாவரும் புைட வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) இகல்
பூதத் $கந்த.07841.3
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ஆ(த்து உடன் ெசன்றிடச் ெசருநிலம் தணப்பு உற்றான்.
$கந்த.07841.4
கலங்கல் ெகாண்டிடு மேகந்திர வைரப்பிைனக் கடந்ேத பின் $கந்த.07842.1
இலங்ைக மாநக( ஒருவிேய அளக்கைர இகந்து ஏகி $கந்த.07842.2
நலங்ெகாள் சீ( உைடச் ெசந்தியில் ெதால்ைல மாநக( எய்தி $கந்த.07842.3
அலங்கல் அஞ்சுட( மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இழிந்தனன் அயில் ேவேலான்.
$கந்த.07842.4
ேககயத்தின் நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) றிழிந்து ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
சினகரங் கிைடத்திட்டுப் $கந்த.07843.1
பாக சாதனன் ஆதி ஆம் அமர(கள்
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.07843.2
வாைகேச( அrத்தவிசின் ேமல் வதனம் மூ இரண்டு உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.)
$கந்த.07843.3
ஏக நாயகன் உலகு அருள் கருைணேயாடு இனிது உற்றான். $கந்த.07843.4
ஈண்டு இது நிகழ்ந்த எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இப்பகல் அவுண( ஆகி
$கந்த.07844.1

மாண்டவ( நம(கள் அன்ேற மற்று அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) படிவம் முற்றும்
$கந்த.07844.2
தCண்டினம் கதி(க் ைகயாலும் தC(வு இதற்கு இது என்பான் ேபால் $கந்த.07844.3
பூண் தகு தடந்ேத( ெவய்ேயான் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெபரும் கடலுள் புக்கான்.
$கந்த.07844.4
ேவைலயின் நடுவு புக்கு ேம வரும் வடைவச் ெசந்தCக் $கந்த.07845.1
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) அது இறுதியாகக் கடிது எழC இக் ககன நக்கிப் $கந்த.07845.2
பாலுற விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயாண்டும்
பட(ந்து_வி.எச்.(பட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ன வந்தி $கந்த.07845.3
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அம் ெபாழுதில் ெசக்க( வான்_ெப.(வான்_ெப.) முழுது
ஈண்டிற்று அன்ேற. $கந்த.07845.4
அன்னெதாரு ேபாழ்து தனில் ஆறு இரு தடந்ேதாள் $கந்த.07846.1
முன்னவைன நான் முகவேன முதல ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) $கந்த.07846.2
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ெகாடு தாழ்ந்து சிறிேயங்கள் இவண் உன்றன்
$கந்த.07846.3
ெபான்னடி அருச்சைன புrந்திடுதும் என்றா(. $கந்த.07846.4
என்று உைர ெசய் காைல_ெப.(காைல_ெப.) எைம ஆளுைடய அண்ணல்
$கந்த.07847.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என இைசந்திட நைறக் ெகாள் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
சாந்தத் $கந்த.07847.2
துன்று மல( தCபம் அவி தூபம் முதல் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.07847.3
அன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கணத்தின் முன் அைழத்தன(கள் அங்ஙன்.
$கந்த.07847.4

எந்ைத உைம ேத(ந்திட இயம்பிய குமார $கந்த.07848.1
தந்திர ெநறிப் படி தவாது அறுமுகற்கு $கந்த.07848.2
முந்திய குடங்க( முதல் மூவைக இடத்தும் $கந்த.07848.3
புந்தி மகிழ் பூசைன புrந்தன( பrந்ேத. $கந்த.07848.4
எஞ்சல் இல் அருச்சைன இயற்றி இைண இல்ேலான் $கந்த.07849.1
ெசஞ்சரணிைனத் தமது ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ெகாடு தாழா $கந்த.07849.2
அஞ்சலி ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்திடலும் ஆங்கு
அவைர ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07849.3
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உறு மகிழ்ச்சிெயாடு நCடு அருள் புrந்தான். $கந்த.07849.4
நCண்ட_ெப.எச்.(நCள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அருள் ெசய்திடு
ெநடுந்தைக_ெப.(ெநடுந்தைக_ெப.) நுமக்கு $கந்த.07850.1
ேவண்டும் குைற உண்டு எனின் விளம்புதி(கள் என்னக் $கந்த.07850.2
காண் தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சூ(முதல் கைளந்து எைம
அளித்தாய் $கந்த.07850.3
ஈண்டு உன் அருள் ெபற்றனம் யாது குைற மாேதா. $கந்த.07850.4
ஒன்று இனி அளிப்பது உள உன் அடியம் யாக்ைக $கந்த.07851.1
நின்றிடு பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) துைணயும் நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) இரு
கழற்கண் $கந்த.07851.2
மன்ற தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.)
அன்புற_குைற.எச்.(அன்புறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) தருதி
எந்தாய் $கந்த.07851.3
என்றிடலும் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என இரங்கி அருள் ெசய்தான். $கந்த.07851.4
மல( அயன் ஆதி ஆம் வரம்பிேலா( எலாம் $கந்த.07852.1

பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) புகழ் குமரைனப்
பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ைவகினா( $கந்த.07852.2
உலகினில் யாைரயும் ஒறுத்த தானவ( $கந்த.07852.3
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) என மாய்ந்தது ெகாடிய கங்குேல. $கந்த.07852.4
கங்குலும் தாரகா கணமும் மாய்ந்திடப் $கந்த.07853.1
ெபாங்கு ஒளி வசிேய
C
ெபாருவில் ஆதவன் $கந்த.07853.2
இங்கு உள உலகு எலாம் ஈறு ெசய்திடும் $கந்த.07853.3
சங்கரனாம் எனத் தமியன் ேதான்றினான். $கந்த.07853.4
குணதிைச அம( புr ெகாடிய( உய்த்திடும் $கந்த.07854.1
கைண என விrகதி( காட்டி அங்கு அைவ $கந்த.07854.2
அைணதலும் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) நC(
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ேபால் $கந்த.07854.3
இைண அறு ெசக்க( ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரவி
ேதான்றினான். $கந்த.07854.4
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) அவ்விைட அமர(
கம்மியன் $கந்த.07855.1
ைகப்படு ெசய்ைகயால் கந்தேவள் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கந்த.07855.2
ெசப்பரு நிேகதனம் ெசய்வித்து ஈசைன $கந்த.07855.3
ைவப்புறு தாணுவில் வருவித்தான் அேரா. $கந்த.07855.4
ஆமயம் முதலிய ஐந்து கந்திகள் $கந்த.07856.1
மா மல( மஞ்சனம் அமி(தம் வான்துகில் $கந்த.07856.2

தூமணி விளக்ெகாடு தூபம் கண்ணடி $கந்த.07856.3
சாமைர ஆதிகள் அமர( தந்திட. $கந்த.07856.4
முழுது ஒருங்கு உண(ந்திடு முருகன் யாவரும் $கந்த.07857.1
ெதாழுதகும் இைறவனூல் ெதாட(பு நாடிேய $கந்த.07857.2
விழுமிய கண்ணுதல் விமலன் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) மல( $கந்த.07857.3
வழிபடல் புrந்தனன் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெகாள் காதலால். $கந்த.07857.4
இன்ன பண்பினால் சிவனடி வழிபடல் இயற்றி $கந்த.07858.1
அந் நிைலக்களம் நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.)
அமர( கண் முனிவ( $கந்த.07858.2
தன்ன தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) அம் தைலவ(கள் புைட தழC இச் சாரப் $கந்த.07858.3
ெபான்னின் மஞ்ைஞயின் எருத்த ேமல்
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
புனிதன். $கந்த.07858.4
சீ( தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மயூரேமல் அம(தரும்
ெசவ்ேவள் $கந்த.07859.1
சா(தல் உற்றிடு மால் அயன் மகபதி தம்ைம $கந்த.07859.2
ேந(தலில் பைட வரைர
C
ேநாக்கிேய நCவி( $கந்த.07859.3
ஊ(தி ேமலராய் வம்மின் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) புைட என உைரத்தான்.
$கந்த.07859.4
மற்றது காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) வண் துழாய் முடிக்
$கந்த.07860.1
ெகாற்றவன் முதலிய குழுக் ெகாள் ேதவரும் $கந்த.07860.2
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) ெகாள் வரரும்
C
ேவறு தத் தமக்கு $கந்த.07860.3

உற்றிடும் ஊ(திேமல் ஒருங்கு உற்று ஈண்டினா(. $கந்த.07860.4
ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) கறங்கு என நணுகும் ெபான் முடிக் $கந்த.07861.1
ேகாயிலின் மருங்கினில் குழC இக்
குழC இ_வி.எச்.(குழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இரண்டு $கந்த.07861.2
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஆம் அடல்
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பூதரும் $கந்த.07861.3
ஏெயன எழுந்தன( எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூழிேய.
$கந்த.07861.4
மிக்கு உய( அறிஞைர ேமவில் கீ ழ்ைம ெசய் $கந்த.07862.1
மக்களு ேமல் ெநறி அைடதல்_ெதா.ெப.(அைட_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
வாய்ைமேய $கந்த.07862.2
தக்க ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பூத(கள் சரணம் ேதாய்தலில் $கந்த.07862.3
புக்கது ெபான் நக( புவியும் பூழியாய். $கந்த.07862.4
அழற்றிய பல் கதி( ஆத பத்திரம் $கந்த.07863.1
நிழற்றிய விண்_ெப.(விண்_ெப.) அளாய்
நிமி(ந்த_ெப.எச்.(நிமி(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகதனம் $கந்த.07863.2
குழற்றிய துைளவயி( ேகாடு காகளம் $கந்த.07863.3
மிழற்றிய ேபrைக மிகவும் ஆ(த்தேவ. $கந்த.07863.4
ேமக்கு உய( வட்டமும் விளங்கு காம்புமாய் $கந்த.07864.1
நCக்கம் இல் கவிைககள் நிழற்றி மல்குவ $கந்த.07864.2
மாக்கிள( பஃெறாைட வானக் கம்பலந் $கந்த.07864.3
தூக்கிய திறன் எனத் ேதான்று கின்றேவ. $கந்த.07864.4

ேமற்றைல கடவிய ெவய்யன் ெவம்ைமயால் $கந்த.07865.1
ேநாற்றைல எய்தி வான்_ெப.(வான்_ெப.) உணங்க ேநான்றிைர $கந்த.07865.2
ஆற்றைல முயன்று_வி.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என அனிக
ேவைலயுள் $கந்த.07865.3
ேகால் தைல_ெப.(தைல_ெப.) அைசவ ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ெகாடியின்
கானேம. $கந்த.07865.4
பாங்கு அைம பதைலேய முதல பல்லியம் $கந்த.07866.1
ஆங்கு ஒலி வழங்குவ அவுணத் தCயைரத் $கந்த.07866.2
தாங்கிைன என்று இைற தண்டம் ெசய்திட $கந்த.07866.3
வாங்கிய திைரக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வாய் விட்டு
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல். $கந்த.07866.4
காந்தளம் ெசன்னியன் கடவு மா மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) $கந்த.07867.1
கூந்ெதாறும் கூந்ெதாறும் குைலந்து பஃறைலப் $கந்த.07867.2
பாந்தளம் அைசதலும் பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) மூக்கினால் $கந்த.07867.3
ஆய்ந்திடு கின்றன அகிலம் குத்திேய. $கந்த.07867.4
மூக்கு_ெப.(மூக்கு_ெப.) உைட அலகினால் முகிைலக் கீ றிேய $கந்த.07868.1
ஊக்ெகாடு பரல் என உருமுப்
பற்றும்_ெப.எச்.(பற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல் $கந்த.07868.2
தCக்கிள( அன்னது ஓ( ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சூட்டு
உைடக் $கந்த.07868.3
கூக்குரல் வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) ெகாடியது ஆைகயால். $கந்த.07868.4
இந்நிகழ் உற்றிட எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாைனகள்
$கந்த.07869.1

முன் அயல் கைடக் குைழ ெமாய்த்துச் ெசன்றிடப் $கந்த.07869.2
பன்னிரு ெமாய்ம்புைடப் பகவ( ேமலவன் $கந்த.07869.3
அந் நகரத்தினும் அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாயினான். $கந்த.07869.4
ெபாrயைர விளவு கால் புனிற்றுத் தCங்கனி $கந்த.07870.1
வரு பயன்_ெப.(பயன்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாம் வறிது
வழ்த்து_ஏவ.(வ
C
ழ்த்து_வி.)
C
எனக் $கந்த.07870.2
கr இனம் பாrடக் கணங்கள் ஆ(ப்பினால் $கந்த.07870.3
ெவருவின உண(வில மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வழ்ந்தேவ.
C
$கந்த.07870.4
சாற்றிடில் தம்விைன தம்ைமச் சூழும் ஆல் $கந்த.07871.1
ஆற்றலில் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மதைலக்கும்
வல்லியம் $கந்த.07871.2
மாற்றரும் துப்பு உைட வயவ( தாைனயுள் $கந்த.07871.3
ஏற்றுr முரசினுக்கு இைடந்து அழிந்தேவ. $கந்த.07871.4
குஞ்சரம் எறிந்திடும் ெகாைலவல் ேகாளr $கந்த.07872.1
எஞ்சலில் கயமுக( எண் இல் பூத(கள் $கந்த.07872.2
விஞ்சிய பிளிற்று ஒலி வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெமய் பனித்து $கந்த.07872.3
அஞ்சின நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) எழ அய(ந்த ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ேபால்.
$கந்த.07872.4
உரங்குைற ேபாழ்தில் யா( ஒடுங்கல் இல்லவ( $கந்த.07873.1

வரங்குைற மான் முக வயவ( ஓைதயால் $கந்த.07873.2
கரங்குைறவு இன்றி நCள் கடுங்கண் யாளி ேபாய்க் $கந்த.07873.3
குரங்கு உைற சூழலுட் குைலந்து புக்கேவ. $கந்த.07873.4
வைச படு பாrடம் வழுக்கலில் வைக $கந்த.07874.1
மிைச படும் ஊற்றமாய் ேமல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றன $கந்த.07874.2
இைச படு பாrடம் இடிக்கும் ெகாட்பினால் $கந்த.07874.3
அைச படு கின்றன அடுக்கல் ஆனேவ. $கந்த.07874.4
உரகமும் மடங்கலும் ஒடுங்கி_வி.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உட்கிேய $கந்த.07875.1
வைரகளின் முைழ புக வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆ(ப்பன
$கந்த.07875.2
அrமுக வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
தம் அரவத் தன்ைமயால் $கந்த.07875.3
இrவன புரள் வன எழிலி ஏறு எலாம். $கந்த.07875.4
காட்டக எயின( தம் கல் என் சும்ைமயால் $கந்த.07876.1
கூட்டுைற புட்குலம் குைலவு உற்றால் எனச் $கந்த.07876.2
சூட்டு உைட வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) ஆ(ப்பது
$கந்த.07876.3
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளம் நடுங்கின( கிேலசம்
ெகாண்டுளா(. $கந்த.07876.4
அரங்கு உறு மதைல ேமல் ஆடு நCரrன் $கந்த.07877.1
மரங்கைள அைலத்திடு கடுவன் மந்திகள் $கந்த.07877.2

கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) குைலேவாடு பல் காட்டி வாய் ெவrஇ $கந்த.07877.3
இரங்கின ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) அம் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) இடிப்பினால்.
$கந்த.07877.4
ஆரண முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) ஒலி அமர( வாழ்த்து ஒலி $கந்த.07878.1
சீரண இய ெவாலி ேசைனப் ேப( ஒலி $கந்த.07878.2
காரணம் இல்லவன் கடவு மா மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) $கந்த.07878.3
வாரண ஒலிகளான் மைறதல்_ெதா.ெப.(மைற_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) உற்றேவ.
$கந்த.07878.4
இடன் உறு குறிஞ்சியில் இைனய தன்ைமயால் $கந்த.07879.1
நடைவ ெகாள் ெபரும் பைட நடுவண் ஏகிேய $கந்த.07879.2
சுட( ெபாழி ேவலினான் தூய கூடலின் $கந்த.07879.3
குடதிைச அம( பரம் குன்ைற எய்தினான். $கந்த.07879.4
ஆவது ஓ( ெபாழுதினில் அங்கண் முன் உைற $கந்த.07880.1
மூவிரு தவத்தரும் முளrயான் முதல் $கந்த.07880.2
ஏவரும் எந்ைதைய இைறஞ்சி இவ்விைட $கந்த.07880.3
ேமவுதி சிறந்தது இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ெவற்பு என்று ஓதினா(.
$கந்த.07880.4
என்றலும் முருகேவள் யாமும் இவ்வைரச் $கந்த.07881.1
ெசன்றிட நிைனந்தனம் அதைனச் ெசப்பின C( $கந்த.07881.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) உமது எண்ணமும் நமது சிந்ைதயும் $கந்த.07881.3
ஒன்றிய ேவ என உவப்பில் கூறினான். $கந்த.07881.4
ைமம்மைல துழனியும் வடிவம் ெபற்றுைடக் $கந்த.07882.1

ைகம்மைல ெபாழி தரு கடாம் ெகாள் சாரலின் $கந்த.07882.2
அம்மைல ஏறினன் அமைல தன்ெனாரு $கந்த.07882.3
ெசம்மைலயாகி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உதித்த
சிற்பரன். $கந்த.07882.4
வற்றரும் திைரக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வடாது மாதிரப் $கந்த.07883.1
ெபாற்ைறைய நுக(ந்து எனப் புத ேசைனகள் $கந்த.07883.2
ெகாற்றவன் வரு பரங் குன்றின் சாரைலச் $கந்த.07883.3
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மிைசயினும் துவன்றிப்
புக்கேவ. $கந்த.07883.4
காைல_ெப.(காைல_ெப.) அங்கு அது தனில் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) கம்மியன்
$கந்த.07884.1
மாலுறு கிrதனில் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் வதியும்
C
$கந்த.07884.2
ேகால நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெதய்வதக் குலமும் ேகாயிலும் $கந்த.07884.3
ேசாைலயும் வாவியும் துவன்ற நல்கினான். $கந்த.07884.4
அத்துைண எம்பிரான் அமர( கம்மியன் $கந்த.07885.1
ைகத் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ேநாக்கிேய கருைண
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய்ச் $கந்த.07885.2
சித்திர மறுகிைடச் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) வரைர
C
$கந்த.07885.3
ைவத்தனன் மந்திர வைரப்ைப எய்தினான். $கந்த.07885.4
ஏயின மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) $கந்த.07886.1

மாயவன் மகபதி வயவ( மற்ைறேயா( $கந்த.07886.2
ஆயின( புைடவர அைவயின் ஊடுேபாய்ச் $கந்த.07886.3
சீய ெமல்லைண மிைசச் சிறப்பின் ைவகினான். $கந்த.07886.4
பr இயயல் வந்திடு பங்கயன் முதல் $கந்த.07887.1
மrஇயின( தைம எலாம் வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) வயின் ெதாறும்
$கந்த.07887.2
ஒrயினன் அமரைர ஒல்ைல ஏவினான் $கந்த.07887.3
ெபாrஇயின( இல்லேதா( புனித ேமைலேயான். $கந்த.07887.4
குலக்கிr ெபாருவிய குறளின் ேவந்தரும் $கந்த.07888.1
ெவலற்கு அரும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) உைட வரC ெமாய்ம்பனும் $கந்த.07888.2
இலக்கரும் எண்மரும் யாரும் எந்ைத தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.07888.3
மல(க் கழல் ெதாழுதன( மருங்கின் ஈண்டினா(. $கந்த.07888.4
ஏவலின் இயன்றன( இைனய( நின்றிட $கந்த.07889.1
மூவிரு பராசர முனிசிறா(களும் $கந்த.07889.2
ேசவைல உயrய ேதவ நாயகன் $கந்த.07889.3
பூவடி அருச்சைன புrந்து ேபாற்றினா(. $கந்த.07889.4
வழிபடு புதல்வ(கள் வழுத்தி_வி.எச்.(வழுத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்றுழி $கந்த.07890.1
உழுவல் அன்ேபாடு கண்ேணாடிச் ெசஞ்சைடக் $கந்த.07890.2
குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பிைறயினான் கூறும்
ெதால்லருள் $கந்த.07890.3
முழுவதும் நிைனந்தனன் முற்றும் உண(ந்துளான். $கந்த.07890.4

சலம் புrயும் பராசரன் எனும் முனி $கந்த.07891.1
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) புr தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) எனும் குமர( ேத( உறப்
$கந்த.07891.2
புலம் புr ேபாதகப் ெபாருண்ைம யாைவயும் $கந்த.07891.3
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) புr குமரேவள் நவின்று ைவகினான். $கந்த.07891.4
ெபாருவரு மேகந்திரப் புரத்ைத
நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $கந்த.07892.1
தரணியில் வந்தவா சாற்றினாம் இனிப் $கந்த.07892.2
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) ெகாள் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.)
ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.) எம்பிரான் $கந்த.07892.3
திருமணம்_ெப.(திருமணம்_ெப.) ெசய்திடும் ெசய்ைக ெசப்புவாம். $கந்த.07892.4
காய்ந்திடு தம் பைக கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபான் நக(
$கந்த.07893.1
ேவந்தியல் முைற அருள் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ைக வரற்குக்
C
$கந்த.07893.2
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) அம் சிறு புறக் குஞ்சரம் தைன $கந்த.07893.3
ஈந்திட மகபதி இதயத்து எண்ணினான். $கந்த.07893.4
விருத்த மதாகும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விைழைவ
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) $கந்த.07894.1
திருத்தகு மால் அயன் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ேத(வுற $கந்த.07894.2
உைறத்தனன் வினவலும் உவைக
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
$கந்த.07894.3
கருத்து நன்றால் எனக் கழறல் ேமயினா(. $கந்த.07894.4

பன்னிரு ெமாய்ம்புைடப் பகவன் பாற்படப் $கந்த.07895.1
பின்னல்_ெப.(பின்னல்_ெப.) அம்சுr குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) பிடியும் ெபாய்ைகவாய்
$கந்த.07895.2
முன்னுற அருந்தவம் முயன்று_வி.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ைவத்தனள் $கந்த.07895.3
இன்னுழி அதன் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) எய்திற்ேற ெகாலாம். $கந்த.07895.4
கயல் உறழ் விழியுைடக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) யாைனைய $கந்த.07896.1
வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) வைர எறிந்திடு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ைக அண்ணலுக்கு
$கந்த.07896.2
இயல் புளி வதுைவயால் ஈதற்கு இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விைட
$கந்த.07896.3
முயலுதி கடிது என ெமாழிந்து ைவகினா(. $கந்த.07896.4
மற்று அது ேபாழ்தினின் மகத்தின் ெசம்மல் ஓ( $கந்த.07897.1
ஒற்றைன ேநாக்கிேய ஒல்ைல ேமருவாம் $கந்த.07897.2
ெபாற்ைறயின் மைனவிையப் புதல்வி_ெப.(புதல்வி_ெப.) தன்னுடன் $கந்த.07897.3
இற்ைறயில் விளித்தைன ஏகு நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என்றான். $கந்த.07897.4
என்றலும் தூதுவன் இைசந்து_வி.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேமருவில் $கந்த.07898.1
ெசன்றனன் புேலாமைசத் ெதrைவ முன்புேபாய் $கந்த.07898.2
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.பன்.)
வணங்கினன் நினது சிந்ைத ேபால் $கந்த.07898.3
ஒன்றிய ேகள் என உைரத்தல் ேமயினான். $கந்த.07898.4

மாண்டனன் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) சூ( மதைல
தன்ெனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஒடு_கரு.ேவ.) $கந்த.07899.1
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) ெதாட( அமரரும் சிைறயின் நCங்கினா( $கந்த.07899.2
ஆண்டைல உய(த்தவன் அனிகம்
தன்ெனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஒடு_கரு.ேவ.) $கந்த.07899.3
மீ ண்டனன் திருப்பரங் குன்ற ேமயினான். $கந்த.07899.4
நின்றிட அைனயது நினது நாயகன் $கந்த.07900.1
உன்றைன மகெளாடும் ஒல்ைலயில் பரம் $கந்த.07900.2
குன்றிைட இருக்ைகயில்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனா $கந்த.07900.3
இன்று எைன விடுத்தனன் ஏகு நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என்றான். $கந்த.07900.4
அம்ெமாழி வினவலும் அணங்கின் நல்லவள் $கந்த.07901.1
விம்மிதம் உற்றனள் விழுமம் நCங்கினாள் $கந்த.07901.2
எம்ைமயும் இல்லேதா( இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.)
எய்தினாள்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆள்_பட(.ஒரு.) $கந்த.07901.3
ெகாம் என எழுந்தனள் குமr_ெப.(குமr_ெப.) தன்ெனாடும். $கந்த.07901.4
புைட உற வணங்கின( ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேமருவின் $கந்த.07902.1
இைட உறு புேலாமைச ஏமம் ஆகிேய $கந்த.07902.2
அடல் அயிராவத வாைன ேமல் ெகாடு $கந்த.07902.3
மட மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) தன்ெனாடும் வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ஏகினாள். $கந்த.07902.4

ெபாருப்பினுள் ேமலதாய் புவியில் ேப(
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07903.1
திருப்பரங் குன்றிைடச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ேகான் $கந்த.07903.2
இருப்பது ஓ( மந்திரத்து எய்தி ைவகினாள் $கந்த.07903.3
மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) இரண்டு உைடயது ஓ( வாரணத்துடன். $கந்த.07903.4
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அவ்ெவல்ைலயின்
உய( மேகந்திரச் $கந்த.07904.1
சிைறயினும் அகன்றிடு ெதய்வத் ைதயலா( $கந்த.07904.2
இைறவிையப் ெபற்றனம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) உய்ந்ேதாம் எனா
$கந்த.07904.3
முைற முைற வணங்கினா( முகிழ்த்த ைகயினா(. $கந்த.07904.4
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உறும் எழிலிவாய் திறந்த மின்னுைவக் $கந்த.07905.1
காண் உறுகின்றது ஓ( கலாப மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) ேபால் $கந்த.07905.2
மாண் உறு புேலாமைச வரலும் மாதரா( $கந்த.07905.3
ஏண் உறு கின்றன( ஏமம் ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உளா(. $கந்த.07905.4
கண்டனள் மதைலையக் கருைணயால் தழC இக் $கந்த.07906.1
ெகாண்டனள்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட(.ஒரு.)
மகிழ்ந்தனள் ெகாங்ைக பால் உக $கந்த.07906.2
விண்டனள் கவற்சிைய ெவறுைம உற்று உேளா( $கந்த.07906.3
பண்டுள ெபருநிதி பைடத்த பான்ைம ேபால். $கந்த.07906.4
ஆடுறு பசியிேனா( ஆக்கம் கண்டுழி $கந்த.07907.1

நCடு உறும் உவைகயான் நிைறவு
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என $கந்த.07907.2
மாடு உறு புேலாமைச வடிவம் காண்டலும் $கந்த.07907.3
கூடின( தன்ைமயும் குrசில் எய்தினான். $கந்த.07907.4
அப்ேபாது வாேனா( குழுேவாடு அயிராணி ேகள்வன் $கந்த.07908.1
ெசப்ேபாது ெகாங்ைக மகடூஉ மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) ெசப்பல் முன்னி
$கந்த.07908.2
ஒப்ேபாதும் நC(ைம இலதாம் ஒருவன் கழற்ேக $கந்த.07908.3
ைகப்ேபாது தூவிப் பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்திக்
கழறல் உற்றான். $கந்த.07908.4
கன்னின்ற ெமாய்ம்பின் அவுணக்கைள அட்டல்
ெசய்தாய்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) $கந்த.07909.1
இந்நின்ற ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) சிைற மீ ட்டைன என் தனக்கு $கந்த.07909.2
முன் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) சீ( புrந்தாய் அது முற்றும் நாடிச் $கந்த.07909.3
ெசய்ந் நன்றி_ெப.(நன்றி_ெப.) யாகச் சிறிேயன் ெசயத் தக்கது உண்ேடா.
$கந்த.07909.4
முந்ேத தமிேயன் ெபறு மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) இம் ெமாய் வைரக்கண்
$கந்த.07910.1
வந்ேத அம(வாள் அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) தன்ைன
வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.07910.2
கந்ேத புைர நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ெபரும் ேதாளில் கலத்தி யாங்கள்
$கந்த.07910.3

உய்ந்ேத பிறவிப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ெபற்றனம் ஓங்க என்றான். $கந்த.07910.4
என்னும் துைணயில் அமேரசைன எந்ைத
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07911.1
அந் நங்ைக தானும் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாற்றனள்
ஆதலால் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.07911.2
முன்னும் படிேய மண நாைள முடித்தும் என்னத் $கந்த.07911.3
தன்னும் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மகிழ்வு எய்தித்
தருக்கி நின்றான். $கந்த.07911.4
வடிக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒள்ேவல் பைட
நம்பி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) வா( கழற்கால் $கந்த.07912.1
முடிக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடிேயம்
சிறந்ேதங்கள் முதல்வ என்னாக் $கந்த.07912.2
கடிக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாய்தல் புைட
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கணிப்பு இல் காதம் $கந்த.07912.3
ெநாடிக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாழ்தில் பட(
தூதைர ேநாக்கினான் ஆல். $கந்த.07912.4
முன்னாகி உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) பலதூத(
முகத்ைத_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
ேநாக்க_குைற.எச்.(ேநாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.07913.1
அன்னா( எவரும் ெதாழுேத ெபான்னடி
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07913.2
எந் நாயகேன தமிேயம் ெசய்வது என் ெகாேலா என்னப் $கந்த.07913.3
மூவ(க்குள் ேமேலான் கிrேச( முசுகுந்தன் ஆதிக் $கந்த.07914.1

காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) தைலவ(க்கும் ககன ேமவும்
$கந்த.07914.2
ேதவ(க்கும் ஏைனத் திைச ேயா(க்கும் முனிவ( ஆேயா( $கந்த.07914.3
ஏவ(க்கும் எந்ைத மண நாைள எனச் ெசால்வரால்.
C
$கந்த.07914.4
கந்தக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) மணத்தன்ைம கழறி வல்ேல $கந்த.07915.1
இந்தப் ெபாருப்பின் இைட யாவரும் ஈண்டும் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
$கந்த.07915.2
தந்திட்டு இடுங்கள் என வாசவன் சாற்றேலாடும் $கந்த.07915.3
அந்தக் கணத்தில் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒற்ற(
அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபானா(. $கந்த.07915.4
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாழுதில்
புலவ(_ெப.(புலவ(_ெப.) ெசம்மல் புலன்மிக்க $கந்த.07916.1
வானவ(கள் கம்மியைன வல்ைலயில் விளித்துக் $கந்த.07916.2
கான் அம( கடம்பு_ெப.(கடம்பு_ெப.) புைன காைளதன் மணத்துக்கு $கந்த.07916.3
ஆன ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) முற்று உற அைமத்தி இவண்
என்றான். $கந்த.07916.4
புலவன் அது உளம் ெகாடு ெபாருப்பின் ஒருசாrன் $கந்த.07917.1
நிலமிைச வைரப்பகல் நிதிக்ெகாடு விதித்துக் $கந்த.07917.2
குலமணி குயிற்றி நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ேகாலம் அது இயற்றி
$கந்த.07917.3
வலன் உய( சிறப்பின் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.)
அைமத்தான். $கந்த.07917.4
ேமைல நில முற்றுற விதான வைக ேபாக்கி $கந்த.07918.1

மாைலெயாடு பல் கவrவான் துகில்கள் தூக்கி $கந்த.07918.2
ஆலய நனந் தைலயில்_ெப.(தைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ஆறு முகன் ைவக
$கந்த.07918.3
நூலின் முைற நாடி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேநான் தவிசு அைமத்தான்.
$கந்த.07918.4
ேவத ெநறி தந்திடு விசாகன் அயல்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07919.1
மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) விrஞ்சன் முதல் வானவ(கள் யாரும் $கந்த.07919.2
ஏதிலரும் ைவக இயல் கின்ற இைட ேதாறும் $கந்த.07919.3
ஆதனம் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல அைமத்தனன் இைமப்பில். $கந்த.07919.4
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) பயில்கின்ற வதுைவக் களன் மருங்கில் $கந்த.07920.1
குன்று புைர பல் சிகர ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.) வகுத்தான் $கந்த.07920.2
அன்றி மணி_ெப.(மணி_ெப.) மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) அளப்பில்
அைமத்தான் $கந்த.07920.3
இன்றி அைமயாப் ெபாதுவும் எண் இல இைழத்தான். $கந்த.07920.4
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) வைரயாது கருது உற்ற ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.07921.1
சாலெவவ( கண்ணு நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) தம் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.)
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07921.2
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மல( வாவிகள் சுைனத் ெதாைக ெதாகுத்தான்
$கந்த.07921.3
ஏலும் வதுைவக்கு உrய ஏனவும் அளித்தான். $கந்த.07921.4
அவ்வைக எலாம் புலவன் அங்ஙனம் வகுப்பச் $கந்த.07922.1

ெசவ்விது ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வைக
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அமர( ெசம்மல் $கந்த.07922.2
ெமய் வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) ஆற்றும் வழி ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.)
கரணங்கள் $கந்த.07922.3
எவ்ெவைவயும் அங்கண் ஒ( இைமப்பில் வருவித்தான். $கந்த.07922.4
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) முதல்வன் தனது ெசய்ைக இது
நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $கந்த.07923.1
ஏவல( இைசத்திடலும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.)
காணக் $கந்த.07923.2
ேகாவியல் புrந்த முசுகுந்தன் எனும் ேநமிக் $கந்த.07923.3
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) வரும் பrசு கட்டுைர ெசய்கிற்பாம். $கந்த.07923.4
கல் அருவி தூங்கு கயிைலப் ெபாழிலின் ேமனாள் $கந்த.07924.1
அல் உறழ் மிடற்றவனும் அம்பிைகயும் ஆக $கந்த.07924.2
எல்ைலயின் மகிழ்ச்சிெயாடு இருப்ப முசு ஈட்டம் $கந்த.07924.3
வல்லுவ மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ெதாறும் வியன் சிைனயில் உற்ற. $கந்த.07924.4
முற்று உண( கருத்தின் முனி ேவா(கள் என முள்_ெப.(முள்_ெப.) காந்து
$கந்த.07925.1
உற்றிடு முசுக்கைலயுள் ஒன்று இருவ( மீ து $கந்த.07925.2
மற்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வில்வத்திைல வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல
பறித்துத் $கந்த.07925.3
உற்றிடுவது என்ன நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) தூ(த்து உளைத அன்ேற.
$கந்த.07925.4

தூ(த்த ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காைல_ெப.(காைல_ெப.) தனில் சுந்தr
ெபாறாளாய்ச் $கந்த.07926.1
சீ(த்திடலும் ஆங்கு அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) ெசயற்ைக தைன அண்ணல்
$கந்த.07926.2
பா(த்து_வி.எச்.(பா(_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நைம ஈண்டு வழி பட்டு உளது
தன்ைன $கந்த.07926.3
ேவ(த்திடுவது என் இது விடுத்தி இனி என்றான். $கந்த.07926.4
என்றிடலும் அம்பிைக இகல் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) இலாளாய் $கந்த.07927.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அருள் புrந்திடலும் ஞான வடிவாேனான் $கந்த.07927.2
வன்திறல் முசுக்கைல மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) இருள் அகற்றி
$கந்த.07927.3
ஒன்றி அம(வால் உண( ஒருங்கு உதவினான் ஆல். $கந்த.07927.4
ெமய் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) ேச(தலும் வியன் சிைனயின் நின்றும்
$கந்த.07928.1
ஒய் என இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முசு உட்குவரல்
எய்தி $கந்த.07928.2
ஐயைனயும் ஆய்தைனயும் ஆ(வெமாடு தாழ்ந்து $கந்த.07928.3
ெபாய் அடியேனன் பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ெபாறுத்தி( எனேலாடும். $கந்த.07928.4
பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) இது என அச்ச ெமாடு ேபசல் எைம ஈண்ேட $கந்த.07929.1
விழுமியது ஒ( கூவிைளயின் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இைலகள் இட்டு
$கந்த.07929.2
வழிபடல் புrந்தைன மனுக்குலம் உதித்து $கந்த.07929.3
முழுதுலைக ஆளுெகன முன்னவன் ெமாழிந்தான். $கந்த.07929.4

அம் ெமாழி ேத(தலும் ஆயது ஒ( கள்வன் $கந்த.07930.1
ைகம் மிகல் உற்ற கலங்கஞ( எய்தி $கந்த.07930.2
விம்மி இரங்கி விதிப்ெபாடு எழுந்ேத $கந்த.07930.3
எம் இைறவன் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவ்விைவ
ெசப்பும். $கந்த.07930.4
நுங்கைள ைவகலும் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உவப்பாய் $கந்த.07931.1
இங்கு உைற கின்றது இகந்து நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ேபாய் $கந்த.07931.2
மங்குறு ெசல்வ வைலப் படு ேவேனல் $கந்த.07931.3
எங்கள் பிரான் பிைன எங்ஙனம் உய்ேகன். $கந்த.07931.4
என்னலும் அன்னைத எம் இைற ேகளா $கந்த.07932.1
நின்னுளம் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.)
இைடைவகிப் $கந்த.07932.2
பின் இவண் மீ ள்குதி ேபது உறல் எய்தி $கந்த.07932.3
முன்னைல யாதும் முசுக்கைல என்றான். $கந்த.07932.4
ெபாய்ம் மைறயான புலால்_ெப.(புலால்_ெப.) உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07933.1
அம்ைமயில் வாழ்விைட அற்றம் உறாேம $கந்த.07933.2
இம் முகேனாடு உற எற்கு அருள் என்னா $கந்த.07933.3
ெமய்ம் முசுவின் கைல ேவண்டியது அன்ேற. $கந்த.07933.4
அற்றம் இல் அவ்வரம் ஐயன் அளிக்கப் $கந்த.07934.1

ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபரும் கயிலாயப்
$கந்த.07934.2
ெபாற்ைற அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபாருக்கு என
இம்ப( $கந்த.07934.3
மற்று ஒ( கணத்தினில் வந்தது மன்ேனா. $கந்த.07934.4
ஆரஞ( மூழ்கியும் ஆக்கம் இழந்தும் $கந்த.07935.1
வாr சுருங்கியும் வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) நிறுத்தித் $கந்த.07935.2
தாரணி ஆள் அrச்சந்திரன் என்ேபான் $கந்த.07935.3
ஓ( மரு மான் எனேவ உதித்தது அன்ேற. $கந்த.07935.4
மா முகேம முசு மற்று உள எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.07936.1
காமrல் ஏ( தரு காட்சியது ஆகிக் $கந்த.07936.2
ேகாமுைற ேச( முசுகுந்தன் எனா ஓ( $கந்த.07936.3
நாம இயற் ெபய( நண்ணியது அன்ேற. $கந்த.07936.4
ஆய வழிப்படும் அம் முசுகுந்தன் $கந்த.07937.1
தூய ெபாலன் முடி ெதான் முைற சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.07937.2
மாயிரு ஞால வளாகம் அது உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $கந்த.07937.3
ேதயம் எலாம் ஓ( ெசகில் ெகாடு காத்தான். $கந்த.07937.4
ஓவறு சீ(க் கருவூ( இைட ேமவிக் $கந்த.07938.1
ேகாவியல் ஓம்பு உறு ெகாள்ைகயன் ஆகித் $கந்த.07938.2
ேதவைர ஏவல் ெகாள் சீ( ெகழு சூரன் $கந்த.07938.3

காவலின் ஆைண கடக்கலன் உற்றான். $கந்த.07938.4
ெசால் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ேமதகு சூ( எனும் ெவய்ேயான் $கந்த.07939.1
உற்றிடும் ைவப்பினில் ஓ( இைட தன்னில் $கந்த.07939.2
மற்று ஒ( இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.)
ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வா ேபால் $கந்த.07939.3
ெகாற்றவனாம் முசுகுந்தன் இருந்தான். $கந்த.07939.4
சூரைன எந்ைத ெதாைலத்தது ேகளா $கந்த.07940.1
ஆரஞ( நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அருஞ் சிைற
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.07940.2
ேமரு அது என்ன வியன் மிடல் ெபற்றுச் $கந்த.07940.3
சீ( இைற மாட்சி ெசலுத்தி அம(ந்தான். $கந்த.07940.4
அமரும் எல்ைலயின் அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) முன்னேர $கந்த.07941.1
இைமயவ(க்கிைற ஏவு தூத( ேபாய்க் $கந்த.07941.2
கமல மன்னெபான் கழல்கள் வாழ்த்திேய $கந்த.07941.3
தமது வன்ைமயால் சாற்றல் ேமயினா(. $கந்த.07941.4
உனது நண்பனாய் உறு புரந்தரன் $கந்த.07942.1
தனது தூத( யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) தாவில் சீ( ெபறCஇ $கந்த.07942.2
நினது சுற்றமும் நCயும் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ேகள்
$கந்த.07942.3
இனிது மங்கலம் இைசப்ப எய்திேனம். $கந்த.07942.4
அடாத தCைமெசய்து அமர( தஞ்சிைற $கந்த.07943.1
விடாத சூரைன வட்டி
C
ேவலவன் $கந்த.07943.2

வடாது பூமி வாய் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கூடலின்
$கந்த.07943.3
குடாது ேச( பரங் குன்றில் ைவகினான். $கந்த.07943.4
ெகாற்ற ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைடக் குமரற்கு இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.)
$கந்த.07944.1
ெதற்று எனத் தரும் ெதய்வ யாைனைய $கந்த.07944.2
இற்ைற ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் ஈகின்றான்
இது $கந்த.07944.3
ெசாற்றிடும் படி தூண்டினான் எைம. $கந்த.07944.4
மாறு இலாத அவ்வதுைவ காண நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.07945.1
ஈறு இல் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ேயாடு எழுந்து ெதன் தமிழ்க் $கந்த.07945.2
கூறு சீ(ப் பரங் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இைடச்
$கந்த.07945.3
ேசறியால் எனாச் சிலத( ஓதினா(. $கந்த.07945.4
ஓத அன்னவன் உவைக சிந்ைதயின் $கந்த.07946.1
மீ து ெபாங்கு உற ெமய் பனித்து எழC இத் $கந்த.07946.2
தூதைரத் தழC இச் ேசாபனம் இதற்கு $கந்த.07946.3
ஏதும் இல்ைலயால் ஈயு மாறு என்றான். $கந்த.07946.4
ஈண்ைட மாநிதியாவும் நல்குேகா $கந்த.07947.1
காண் தகும் குைட கவr நல்குேகா $கந்த.07947.2
ஆண்டு இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என் அரசு நல்குேகா
$கந்த.07947.3

ேவண்டுகின்றது என் விளம்பு வ(C என்றான். $கந்த.07947.4
ேகாது இல் சீ( முசுகுந்தன் இந்தவாறு $கந்த.07948.1
ஓதும் எல்ைலயில் உவைக உற்றவன் $கந்த.07948.2
ஆதரத்தினது அளைவ ேநாக்கிேய $கந்த.07948.3
தூத( ஆயிேனா( வியந்து ெசால்லுவா(. $கந்த.07948.4
ெசால் விைனப் படும் தூத(க்கு இவ்ெவலாம் $கந்த.07949.1
ஒல்வது அன்றி இைவ உதவிற்று
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல் $கந்த.07949.2
வல் விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) வாசவன் முனம் $கந்த.07949.3
ெசல்வேத எனச் ெசப்பி ேபாயினா(. $கந்த.07949.4
ேபாய தூதுவ( புவியின் மன்னவ( $கந்த.07950.1
ஆயிேனா(க்கு எலாம் ஆறு மாமுகச் $கந்த.07950.2
ேசயவன் மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) ெசப்பி மாதிரம் $கந்த.07950.3
ஏயிேனா(க்கும் இங்கு இது விளம்பினா(. $கந்த.07950.4
அகல் விசும்பு இைட அல்கலும் பட( $கந்த.07951.1
பகலவன் முதல் பகவ( யாவ(க்கும் $கந்த.07951.2
இகலின் மாதவ( எவ(க்கும் இச்ெசயல் $கந்த.07951.3
விகலம் இன்றிேய விளம்பி ஏகினா(. $கந்த.07951.4
ஆய காைலயின் முசுகுந்தன் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பதி தன்னில்
$கந்த.07952.1

ேமயினா(களும் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெபரும் ேசைனயும் ேவற்ைக
$கந்த.07952.2
நாயகன் மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) காணிய முன்னேர நடப்பான் $கந்த.07952.3
பாய் மதக்கr மிைச முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) அைறந்திடப் பணித்தான். $கந்த.07952.4
அந்த நC(ைமைய வள்ளுவன் அகன் கருவூrல் $கந்த.07953.1
தந்தியின் மிைச ஏறிேய தனி முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) அைறந்து $கந்த.07953.2
முந்து சீ(க் கமல ஆலயத்து அரன் விழா ெமாழிந்ேத $கந்த.07953.3
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) திrந்திடுதல் ேபால் திrந்தனன் இைசத்தான்.
$கந்த.07953.4
ஆனது ஓ( ெபாழுதில் அந் நகrன் மாக்களும் $கந்த.07954.1
ேசைனயின் ெவள்ளமும் திைசகளின் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) $கந்த.07954.2
ேபானது ஓ( ெபரும் புறப் புணrக்கு ஏகுறும் $கந்த.07954.3
ஏைனய கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) என எழுதல் உற்றேவ. $கந்த.07954.4
எண்திைச ஆற்றுவ இபங்கள் ஆதலின் $கந்த.07955.1
அண்டமும் தாங்குவான் அயன்
பைடத்து_வி.எச்.(பைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என $கந்த.07955.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெதாட நின்றிடும் ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) எண் இல
$கந்த.07955.3
ெகாண்டல்கள் சூழி ேபால் குலவச் ெசன்றேவ. $கந்த.07955.4
வால் கிள( கற்ைறயும் மத(ைவ ேநாக்கமும் $கந்த.07956.1
பால் கிள( ெசவிகளும் பழிப்பு இல் ெசன்னியும் $கந்த.07956.2
கால் கிள( ெசலவுமாய்க் கால்கள் ெசன்ெறன $கந்த.07956.3

ேமல் கிள( புரவியின் ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ெசன்றேவ. $கந்த.07956.4
ஐ இரு திைசயினும் அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசல்வன $கந்த.07957.1
ெகாய் உைள வயப் பrக் குழாங்கள் பூண்டன $கந்த.07957.2
ெவய்யவ( உதித்து என விளங்கு காட்சிய $கந்த.07957.3
ைவயம் எண் இல்லன ைவயம் ேபாந்தேவ. $கந்த.07957.4
வலிபுண( யாக்ைகய( வயம் ெகாள் வாைகய( $கந்த.07958.1
ெகாைல ெகழு பல் பைடக் கூட்டு உண் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ைகய( $கந்த.07958.2
புலி_ெப.(புலி_ெப.) உறழ் மானவப் ெபாருந( ஆயினா( $கந்த.07958.3
தைலவ(கள் தம்ெமாடு தழுவிப் ேபாயினா(. $கந்த.07958.4
அடல் வலி மானவ( அங்ைக ஏந்திய $கந்த.07959.1
பைட வைக மின்னுவ பல் இயங்களும் $கந்த.07959.2
இடி ஒலி காட்டுவ ஈண்டு தாைனயுள் $கந்த.07959.3
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) நிைர விசும் ேதாய் ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.)
ஆயேவ. $கந்த.07959.4
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) உறு கழலின( சரம் ெபய் தூணிய( $கந்த.07960.1
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) உறு வில்லின( ெதாைடயல் குஞ்சிய( $கந்த.07960.2
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உறு தடங்கணா( மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) மன்மத
$கந்த.07960.3
ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) என ஒருசில வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
ஏகினா(. $கந்த.07960.4
கறுத்திடு பல ைக வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ைகய( சாலிைக $கந்த.07961.1
ெபாறுத்திடு ெமய்யின( ஆகிப் ேபாகுவா( $கந்த.07961.2

மறுத் தவி( மதி முக மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) நாட்ட ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
$கந்த.07961.3
ஒறுத்திடு நம்ைம_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) என்று உன்னினா( ெகாேலா.
$கந்த.07961.4
அைடந்திடும் துன்பு_ெப.(துன்பு_ெப.) எலாம் ஆற்றி அம்புவி $கந்த.07962.1
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) முன் ெசய்திடு மா தவத்தினால் $கந்த.07962.2
ெதாட(ந்திடும் பிடி இனம் ெதாைலயப் பூமிைச $கந்த.07962.3
நடந்தன( வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இலா நைக ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
ெகாம்பனா(. $கந்த.07962.4
ஏ( அகல் மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) தனக்கு எய்தும் ஆைசயால் $கந்த.07963.1
வாரக முைல_ெப.(முைல_ெப.) உைட மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) மா(
பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) $கந்த.07963.2
பாரக மலிதரப் பரவிப் ேபயினா( $கந்த.07963.3
தாரைக விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெநறி
படரும்_ெப.எச்.(பட(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ேபால். $கந்த.07963.4
இைட இைட கால்களும் யாறும் ேச(தலில் $கந்த.07964.1
படி மிைச நடந்திடு பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) மா(கைள $கந்த.07964.2
விடைலகள் ஏந்திேய ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) ஏகினா( $கந்த.07964.3
கடலினும் ெபrயதாம் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) மூழ்குவா(. $கந்த.07964.4
தந்திகளின் மிைசத் ைதயலா( உடன் $கந்த.07965.1
ைமந்த(கள் ஏகினா( மாநிலம் தனில் $கந்த.07965.2
அந்தம் இல் சீ( அயிராணி தன்ெனாடும் $கந்த.07965.3

இந்திர( ேபாவது ஓ( இயற்ைக ேபாலேவ. $கந்த.07965.4
அதி( குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ேத(களில் அrைவ மாருடன் $கந்த.07966.1
கதும் எனப் ேபாயின(_வி.மு.(ேபா_வி.+இன்_இ.கா.+அ(_பட(.பன்.) கணிப்பு இல்
காைளய( $கந்த.07966.2
மதி முகத்தா( உடன் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் ெவய்யவ( $கந்த.07966.3
முது வைரச் சிகர ேமல் முடுகிச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என. $கந்த.07966.4
கூற்றிைன ெவன்றிடும் ெகாைலக் கணா( சில( $கந்த.07967.1
ஏற்றம் இல் பிடி மிைச ஏறிப் ேபாந்தன( $கந்த.07967.2
ஆற்றல் அது இன்ைமயால் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) நைடக்கு முன்
$கந்த.07967.3
ேதாற்றன நாணிேய சுமத்தல் ேபான்றேவ. $கந்த.07967.4
காமரு ெகாங்ைகயால் கr மருப்பிைன $கந்த.07968.1
ஏமுற ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளா( யாைனக்
ேகாடுகள் $கந்த.07968.2
மா மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) அைடதலும்
மருண்டு_வி.எச்.(மருள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அங்கு ஓடினா(
$கந்த.07968.3
தாமுதல் ெசய்விைன தம்ைமச்
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என. $கந்த.07968.4
விr தரு ேசைனயில் விண்ணில் பாய் தரு $கந்த.07969.1
பrகளின் மடந்ைதய( பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) அங்கு ஏகினா( $கந்த.07969.2
கைர அறும் அமர(கள் கைடந்த பாற்கடல் $கந்த.07969.3

திைர தனில் வரு பல திருைவப் ேபாலேவ. $கந்த.07969.4
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) அது உற்றிடு மின்னின் மீ மிைசப் $கந்த.07970.1
ேபாகிய சிைலெயாடும் ேபாந்த தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ேபால் $கந்த.07970.2
பாகிைன அன்ன ெசால் பாைவமா( நர $கந்த.07970.3
வாகனம் அைவகளின் மருவி ஏகினா(. $கந்த.07970.4
அவிைகயில் முழுமதி அளிப்பப் பல் ெபாறி $கந்த.07971.1
குவிைகயில் அம்புயம் குலவிச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனக் $கந்த.07971.2
கவிைகயில் ஆதபம் கரப்ப மூடு ெபான் $கந்த.07971.3
சிவிைகயில் ஏகினா( ெதrைவ மா( சில(. $கந்த.07971.4
பரதனம் கவரும் அல்குல் பரத்ைதய(_ெப.(பரத்ைதய(_ெப.) தம்ைமப் பாரா
$கந்த.07972.1
விரத நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) முனிவ( தாமும் ேவதிய( பலரும் ஈண்டிச்
$கந்த.07972.2
சுரத நண்பு உைடய( ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கணிைகய(_ெப.(கணிைகய(_ெப.) ேதாளால் தாளால் $கந்த.07972.3
உரதனம் தன்னால் தாக்க_குைற.எச்.(தாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உைளந்து
உைளந்து ஒதுங்கிப் ேபானா(. $கந்த.07972.4
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாற்றம் ெகாள்ளாள்
ெவகுண்டு ெசன்றிடுவாள் முன்னம் $கந்த.07973.1
ஆண்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மத மால் யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) அட(த்து
வந்திடலும் அஞ்சிப் $கந்த.07973.2
பூண்டிடு புலவி நCங்கிக் கணவைனப் புல்லிக் ெகாண்டாள் $கந்த.07973.3

தூண்டரு ேதாளினானும் இபத்திைனத்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்றான். $கந்த.07973.4
ஏமரும் கலாப மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) இனம் எனச் ெசல்லு
மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) $கந்த.07974.1
மா மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) இறுங்ெகால் இற்றால் மதன் அரசு இறக்கும் என்ேற
$கந்த.07974.2
காமரும் கவற்சி ெகாள்ளக் கரத்தினால் அவைரப் புல்லித் $கந்த.07974.3
தாம் மருங்காகப் ேபானா( தா(_ெப.(தா(_ெப.) முடி இைளய( ஆேனா(.
$கந்த.07974.4
கணவன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பிைழைய உன்னிக் கனன்றிடும் கணவன்
ேதாைள $கந்த.07975.1
அைண உறா நC(ைம உன்னி அழுங்குறும் அமலமூ(த்தி $கந்த.07975.2
மணவிைன தன்ைன உன்னி மகிழ்ந்திடும் இவ்வாறு ஆகிப் $கந்த.07975.3
புண( கயிற்று ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) ேபாலும் புந்தி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) ேபானாள். $கந்த.07975.4
ைக இலா( ைககள் ெபற்றும் கால் இலா( கால்கள் ெபற்றும் $கந்த.07976.1
ெமாய் இலா( ெமாய்கள் ெபற்றும் மூங்ைககள் ெமாழிையப் ெபற்றும் $கந்த.07976.2
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) ேச( குருட(_ெப.(குருடு_ெப.+அ(_பட(.பன்.) ஆேனா(
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) விழிப் ெபற்றும் ெசன்றா( $கந்த.07976.3
ஐயன் ேமல் உள்ளம் ைவத்தா(க்கு அைனயேதா அrது மாேதா. $கந்த.07976.4
விடந்தரும் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கண் நல்லாள் ெவளிப்படும் ெகாங்ைக
தன்ைனப் $கந்த.07977.1

படந்தனில் மைறத்தேலாடும் பாங்கில் ஓ( காைள_ெப.(காைள_ெப.) பாராத்
$கந்த.07977.2
ெதாட(ந்தனன் அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) பின் ேபானான் துைண
முைலப்படத்தில் சிக்கிக் $கந்த.07977.3
கிடந்ததன் மதிைய மீ ட்கக் கிேலசேமாடு ஏகுவான் ேபால். $கந்த.07977.4
ெநய்தலும் கமலப் ேபாதும் நCலமும் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நC(ப்
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) $கந்த.07978.1
ெகாய்தன(_வி.மு.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்+ெபாரு.உரு.+அ(_பட(.பன்.) குமர(
ஆேனா( ெகாடுங்குைழ மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) மா(தம் $கந்த.07978.2
ைக தனில் ெகாடுத்துச் ெசல்வா( கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) மீ ( இைவேயா நுங்கண்
$கந்த.07978.3
ைமதிகழ் விழிக்குத் ேதாற்ற மல( எனக் காட்டுவா( ேபால். $கந்த.07978.4
அrசன ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) நல்லாள் அணிதுகில் அைசவின் சீரால்
$கந்த.07979.1
கrசனம் அன்ன ெகாங்ைக காண்டலும் தள(ந்து ஓ( காைள_ெப.(காைள_ெப.)
$கந்த.07979.2
ெதrசனம் தன்னில் ஈது என் சிந்ைதையப் பிணித்தது என்றால் $கந்த.07979.3
பrசனம் தன்னில் என்னாேமா என்று உயி( பைதத்து நின்றான். $கந்த.07979.4
கற்பக வல்லி அன்னாள் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மூழ்கி $கந்த.07980.1
அற் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ஏவல்
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) ஆங்கு
அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.)
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேபாதில் $கந்த.07980.2

ெபாற்பு உறு படாத்தின் நCங்கிப் பூண் முைல_ெப.(முைல_ெப.) சிறிது ேதான்றப்
$கந்த.07980.3
பற்பகல் ேநாற்று ேவண்டும் பrசில் ெபற்றாைர ஒத்தான். $கந்த.07980.4
ஒப்பு இலா ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேவற் காைள_ெப.(காைள_ெப.)
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) ஊறு தாங்கித் $கந்த.07981.1
துப்புறு பவளச் ெசவ்வாய் திறக்கலள் ெசால்லும் ஆடாள் $கந்த.07981.2
அப்படி ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அநங்க ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) அமுதம் ைவத்த $கந்த.07981.3
ெசப்பினில் குறி உண்டாம் ெகால் திறக்கl( சிறிதும் என்றான். $கந்த.07981.4
புைடதனில் ஒருத்தல் புல்லப் ேபாவது ஓ( பிடியின் ேமவும் $கந்த.07982.1
மடவ(ல்_ெப.(மடவ(ல்_ெப.) ெவருவேலாடும் மற்று அது கண்ேடா( வள்ளல்
$கந்த.07982.2
இைட அகல் ேதரும் மாவும் யாைனயும் பைடயும் ெகாண்டீ( $கந்த.07982.3
கட கr ஒன்றற்கு அஞ்சும் காரணம் யாேதா என்றான். $கந்த.07982.4
ஆழியில் அமுதம் ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அைல
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழுகிற்று என்ன $கந்த.07983.1
ஏழ் இைச நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மகர யாழ் இைசயப்
பண்ணி $கந்த.07983.2
ேவழமும் ேதரும் ஊ(ந்து விறலிய ேராடு பாண(_ெப.(பாண(_ெப.) $கந்த.07983.3
நCழலும் பருந்தும் என்ன ெநறிப் பட இைசத்து ேபானா(. $கந்த.07983.4
ெவங்கr நுதலில் அப்பும் வரC சிந்துரம் வில் வச
C $கந்த.07984.1

மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.) ைமந்த( பூணும் பைடகளும்
வயங்க_குைற.எச்.(வயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாேட $கந்த.07984.2
ெதாங்கலும் கவிைகக் காடும் துவசமும் இருைளச் ெசய்யக் $கந்த.07984.3
கங்குலும் பகலும் மாைலக் காலமும் ேபாலும் மாேதா. $கந்த.07984.4
ெகாக்கைர படகம் ேபr குட முழாக் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) காளம் $கந்த.07985.1
தக்ைக தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.) தடாr சல்லr நிசாளம் தாளம்
$கந்த.07985.2
ெமய்க்குழல் துடிேய பம்ைப ேவறு பல்லியமும் தாங்கி $கந்த.07985.3
ைமக்கடல் வாய் விட்டு என்ன வரம்பிேலா( இயம்பிப் ேபானா(. $கந்த.07985.4
ஆரண முனிவ( தாமும் அமரரும் அகல்வான் ெசல்வா( $கந்த.07986.1
சீ( அணி முசுகுந்தன் ேமல் திருமல( சிதறல் உற்றா( $கந்த.07986.2
காரணம் இல்லா வள்ளல் கடி மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) தாமும் காண்பான்
$கந்த.07986.3
தாரணி தன்னில் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தாரகா கணம் ெகால் என்ன. $கந்த.07986.4
இன்னன சனங்கள் ஈண்டி எங்குமாய் ஏகும் எல்ைலத் $கந்த.07987.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உறு கிைளஞ( தாமும் தந்திரக்
கிழவ(_ெப.(கிழவ(_ெப.) யாரும் $கந்த.07987.2
முன்ெனாடும் பின்னும் பாங்கு ெமாய்த்துடன் ெசல்லத் தாேனா( $கந்த.07987.3
ெபான் ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத( ேமல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முசுகுந்தன் ேபாதல்
உற்றான். $கந்த.07987.4
அடவியும் இகந்தனன் அகணி நாட்டுடன் $கந்த.07988.1

இைட இைட அடுக்கலும் ஆறும் நCங்கினான் $கந்த.07988.2
பட(தலும் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) வழிப் பrதி நாயகன் $கந்த.07988.3
நடு உறும் உச்சிேமல் நண்ணினான் அேரா. $கந்த.07988.4
அண்ணல் அம் பைடகளும் அளப்பின் மாக்களும் $கந்த.07989.1
உள் ெநகிழ் உவைக ேயாடு ஒல்ைல வந்திடத் $கந்த.07989.2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
குைடத் தரணி காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) $கந்த.07989.3
பண்ணவன் ேமவுறு பரங்குன்று எய்தினான். $கந்த.07989.4
முசு முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) உைடயவன் முன்ன( வந்துழி $கந்த.07990.1
வசு மதி இைற புr மன்ன(_ெப.(மன்ன(_ெப.) ஏவரும் $கந்த.07990.2
அைச அறு திருெவாடும் அனிகம் தன்ெனாடும் $கந்த.07990.3
திைச ெதாறும் திைச ெதாறும்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அங்கு எய்தினா(.
$கந்த.07990.4
முைற ெநறி ஆற்றிடும் முசு குந்தன் முதல் $கந்த.07991.1
இைறயவ( யாவரும் ஈண்டு தாைனயும் $கந்த.07991.2
குைற தவி( சனங்களும் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.)
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற $கந்த.07991.3
நிறுவின( ஒன்றிய ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளா(. $கந்த.07991.4
புைழ உறு கரங்களால் ேபாதகம் சில $கந்த.07992.1
உைழ வரு பிடி தனக்கு உம்ப( தாருவின் $கந்த.07992.2

குைழகைள முறித்தன ெகாடுத்துக் ேகாட்டினான் $கந்த.07992.3
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) கீ றிேய வாr நல்குவ. $கந்த.07992.4
பட( சிைற நCங்கிய_ெப.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பராைர ெவற்பு
எலாம் $கந்த.07993.1
அடிகளின் ஒற்றிேய அைசந்து ேபாந்து எனக் $கந்த.07993.2
கடி கமழ் மும்மதக் கrகள் ஓ( சில $கந்த.07993.3
விடல் அரும் தைளெயாடு ெமல்லச் ெசன்றேவ. $கந்த.07993.4
மூடு உறு கண முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) முழக்கு அறாதது ஓ( $கந்த.07994.1
ேகாடு உய( குன்றிைனக் குறித்து ேநாக்கிேய $கந்த.07994.2
ஈடு உறு திைசக் கr ஈது என்று உன்னிேய $கந்த.07994.3
ஓடுவது அதன் மிைச ஒன்று ஒ( யாைனேய. $கந்த.07994.4
கைல அகல் அல்குலா( பால் காதலான்
முயங்கி_வி.எச்.(முயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வல்ேல $கந்த.07995.1
உைல உறு ேசக்ைகப் ேபாrல் உைடந்திடு குமரேர ேபால் $கந்த.07995.2
மைல ெபாரு பிடிகேளாடு மைலந்து தம் மதநC( சிந்தி $கந்த.07995.3
நிைல அழிவு எய்தி ெவள்கி நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட(.ஒரு.)
ஓ( ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேவழம். $கந்த.07995.4
உடம்பிடி புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒண்கண்
ேமாகினி ஒருத்திக்கு ஆகத் $கந்த.07996.1
திடம்படும் அவுண( யாரும்
திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன் ெசன்றவா ேபால்
$கந்த.07996.2

மடம்படு பிடி ஒன்று ஏக ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) ேமல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாேட $கந்த.07996.3
கடம்படும் ஒருத்தல் ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) கணிப்பில பட(ந்த அன்ேற.
$கந்த.07996.4
காழ் உற்ற தந்தம்_ெப.(தந்தம்_ெப.) மின்னக் கேபாலத்து மத நC(
வழ_குைற.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
C
$கந்த.07997.1
ஊழிப் ேப( உருமுத் தன்ைன உமிழ்ந்து என ஒலி மீ க் ெகாள்ளக் $கந்த.07997.2
ேகழ் உற்ற மணிவில் என்னக் கிள( நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ஓைட
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.07997.3
ேவழத்தின் நிைரகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) ேபால்
உலாவுகின்ற. $கந்த.07997.4
இரு ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) விசும்பில்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எழிலிைய எயிற்றால்
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.07998.1
ெசாrதரு புனைல வாrத் துதிக்ைகயால் வசுகின்ற
C
$கந்த.07998.2
பரு மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஓைட யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) பாய்திைரப் பரைவ
ஏழும் $கந்த.07998.3
கரதலம் எடுத்துச் சிந்தும் கண்ணுதல் களிறு ேபாலும். $கந்த.07998.4
கன்ெறாடு பிடிகள் சூழக் கடாம் படுைகம்மா ஒன்று $கந்த.07999.1
நின்றிடு கந்தில் ேச(ந்து_வி.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிகளத்ேதாடு
அம(ந்த_ெப.எச்.(அம(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நC(ைம $கந்த.07999.2
குன்றுகள் புைடயில் சுற்றக் குருமணி நCலப் ெபாற்ைற $கந்த.07999.3
ஒன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தமியது ஆகி உற்றவாறு ஒத்தது அம்மா.
$கந்த.07999.4

எருத்த ேமல் இடிக்கும் பாக( இைசக்குறி
ெகாள்ளாது_எதி(.ம.வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ஆத்_எதி(.ம.+உ_பட(.ஒரு.) ஆகி
$கந்த.08000.1
மருத்தினும் விைச ேமல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வன்கrத் தண்ட
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08000.2
உருத்திடு ெகாடுஞ்ெசால் தாய(_ெப.(தாய(_ெப.) ஒறுக்கவும் ஒருவன் மாட்ேட
$கந்த.08000.3
கருத்து உறு கணிைக_ெப.(கணிைக_ெப.) ெநஞ்சில் ேபாவது ஓ( கடுங்கண் ேவழம்.
$கந்த.08000.4
தூவகம் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசங்ேகழ்
அங்குசம் தூண்டு பாக( $கந்த.08001.1
நாவகம் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால்லான்
நவிற்று மந்திரத்தால் வாக்கால் $கந்த.08001.2
பாவகம் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைபங்கண்
பாrடம் வழிப்பட்டு ஆங்குச் $கந்த.08001.3
ேசவகம் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாங்க(
ேச(ந்தன_வி.மு.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.) சில ைகம்
மாக்கள். $கந்த.08001.4
அந்தம் இலாத ெசல்வத்து அவுணருக்கு அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) முன்னம்
$கந்த.08002.1
ெவந்திறல் கால்கள் தம்ைம வியன் சிைறப் படுத்தி என்னக் $கந்த.08002.2
கந்து இைடப் பிணிக்கப்பட்ட கடுநைடப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.08002.3

பந்தியில் ஒழுங்கு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நினறன_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.) பாங்க(
எங்கும். $கந்த.08002.4
வரC ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) தடக்ைக வள்ளல் விழாவிைனக் காண
விண்ேணா(_ெப.(விண்ேணா(_ெப.) $கந்த.08003.1
ஊெராடு திைசயும் ஏைன உலகமும் ஒருங்கு உற்று என்னக் $கந்த.08003.2
காrனும் ஒலிேமல் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கலினவாம் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.)
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.08003.3
ேத( நிைர அநந்த ேகாடி ெசறிந்தன திைசகள் எங்கும். $கந்த.08003.4
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) ெகழு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கணாரும் ெவலற்கு அரும்
வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
தாமும் $கந்த.08004.1
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ெகழு தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ெவள்ளத் தைலவரும்
ஏைனேயாரும் $கந்த.08004.2
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெகழு துைளத் துன் ஊசி இைழ ெதாடுத்து இைசக்கப் பட்ட
$கந்த.08004.3
படம் ெகழு மாடக் கூடத்து ஆவணம் பரவிப் புக்கா(. $கந்த.08004.4
கன்ெனடும் தாைர கான்ற கா( முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) வைளப்பச் ெசங்கண்
$கந்த.08005.1
முன்னவன் நிைரையக் காத்த முதுவைர நிைலயது என்னப் $கந்த.08005.2
பன்னிறப் பசுங்காய் சிந்தும் பழுமரக் காம(_ெப.(காம(_ெப.) காவுள் $கந்த.08005.3
ெபான்னிவ( புைன மாண் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புரவலற்கு அைமந்த
அன்ேற. $கந்த.08005.4
முத்தமும் துகிரும் ெபான்னும் முழு மணிக் கலனும் சந்தும் $கந்த.08006.1

சித்திரப் படமும் மற்றும் ெதற்றி ேமல் நிைரத்துச் சீ( சால் $கந்த.08006.2
உத்தம வணிக( உற்றா( உண(ச்சியும் கற்பும் தூக்கி $கந்த.08006.3
அத்தகு ெபாருைள யா(க்கும் அளித்திடும் ெகாைடயினா( ேபால். $கந்த.08006.4
மடப் பிடி மான்ேத( நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) இைடத் தவறி மின்னின் $கந்த.08007.1
ெகாடித்திரள் ெசல்லு மாேபால் குவலயம்
பட(ந்து_வி.எச்.(பட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபாங்க( $கந்த.08007.2
இடத்தினில் ஒதுங்கி ெவற்பின் எதி( எதி( கூவி மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.)
$கந்த.08007.3
நடித்திடும் ஆடல் ேநாக்கித் திrந்தன( நங்ைக மா(கள். $கந்த.08007.4
ேகாெலாடு வில்லும் வாளும் குந்தமும் வயங்கப் பாத $கந்த.08008.1
சாலமும் கழலும் ஆ(ப்பத் தபனிய மணித்தா( தாழச் $கந்த.08008.2
ேசாைலயின் உலவிச் சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) அருவியும் சுைனயும் கண்டு
$கந்த.08008.3
மால் கr மைலவும் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மடங்கலில் திrந்தா( ைமந்த(. $கந்த.08008.4
தா(_ெப.(தா(_ெப.) இைடப் படிந்த_ெப.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) தடமல(க் குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) ேசர $கந்த.08009.1
வா( இைடப் படிந்த_ெப.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாங்ைக
மாதரும் ைமந்த( தாமும் $கந்த.08009.2
ஊ( இைடப் படிந்த_ெப.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசங்ேகழ் ஆதவன்
உருப்பம் தCர_குைற.எச்.(தC(_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.08009.3
நC( இைடப் படிதல் ேவட்டு ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
துைறயில் வந்தா(. $கந்த.08009.4

ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) முகிலின் உம்ப( விஞ்ைசய(
ேவந்த( தாமும் $கந்த.08010.1
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) அணங்கிேனாரும் ஒருங்கு உடன்
திரண்டது என்னக் $கந்த.08010.2
கண்ணகல் தடாகம் புக்க கனங்குைழ மகளி(_ெப.) ைமந்த( $கந்த.08010.3
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) உறு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடித் தைலத் தைலத்
திrதல் உற்றா(. $கந்த.08010.4
கழி உண்ட உவrக் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) கைடசிய( நாட்டம் அஞ்சிப்
$கந்த.08011.1
பழி உண்டு மைறந்த_ெப.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வா ேபால்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிைற பயிலும் ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) $கந்த.08011.2
குழி உண்ட ேபாைத ேநாக்கிக் குைர புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) தடத்துக்கு அம்மா
$கந்த.08011.3
விழி உண்டு ெகால்ேலா என்ேற ெகாழுநைர வினவு_ஏவ.(வினவு_வி.) கின்றா(.
$கந்த.08011.4
பங்கயம் வதனம் என்பா( பாசிைய கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) என்பா( $கந்த.08012.1
ெசங்கிைட அதரம் என்பா( புள்_ெப.(புள்_ெப.) ஒலி ெசப்பல் என்பா( $கந்த.08012.2
சங்கிைனக் களேம என்பா( தடாகமும் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) அல்ல
$கந்த.08012.3
மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.) பலேர என்பா( திைரகைள மணித்தூசு என்பா(.
$கந்த.08012.4
தத்ைதைய அைனய ெசால்லாள் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) நCழல் தன்ைன $கந்த.08013.1

அத்தடம் தன்னில் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அளியைன அறியா தCண்ேடா( $கந்த.08013.2
ைமத்தடம் கண்ணினாைள மருவிைன என்று ேகள்வன் $கந்த.08013.3
ைகத்தலம் தன்ைன விட்டு
ெவகுண்டனள்_வி.மு.(ெவகு_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட(.ஒரு.)
கைரயில் ேபானாள். $கந்த.08013.4
குளத்து இைடப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) வாய்ப்
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகாப்பளித்து இடுவான்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ேமல் $கந்த.08014.1
உளத்து இைட ெவகுளி எய்தி ஊடினள் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) ஏகி $கந்த.08014.2
முைளத்திடு கமலக் கானின் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) அலா உறுப்பு முற்றும்
$கந்த.08014.3
ஒளித்தனள் நிற்ப நாடிக் காண்கலன் உைலதல் உற்றான். $கந்த.08014.4
தாம் ெபரு ெகாழுந( தம்ைமத் தத்தமக்கு உrய புத்ேதள் $கந்த.08015.1
ஆம் பrசு உன்னும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ஐயம் அது இல்ைல என்னக்
$கந்த.08015.2
காம்பு_ெப.(காம்பு_ெப.) உறழ் தடந்ேதாள் நல்லா( கணவ( ேமல் கரத்தால் அள்ளிப்
$கந்த.08015.3
பூம்புனல் வசுகின்றா(
C
பூசைன புrகுவா( ேபால். $கந்த.08015.4
ெஞண்ெடாடு வராலும் ேசலும் ஆைமயும் நிலா ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
சங்கும் $கந்த.08016.1
புண்டrகத் தடாகம் குைடந்திடும் பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) அஞ்சித் $கந்த.08016.2
ெதண்திைர அமுதச் ெசால்லா( சிற்சில உறுப்புத் தன்ைனக் $கந்த.08016.3
கண்டு கண்டு இrவது என்னத் திrவன கலக்கம் எய்தி. $கந்த.08016.4

ஏந்திைழ மகளி(_ெப.) தாமும் ைமந்தரும் இருநC( தன்னுள் $கந்த.08017.1
பாய்ந்தன( ஆடும் எல்ைலப் பங்கய விைலகள் ேதாறும் $கந்த.08017.2
ேச(ந்திடு திவைல ஈட்டம் சிறந்தவ( ேச(ந்தலாேல $கந்த.08017.3
பூந்தடம் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) யாக்ைக ெபாடித்தன ேபாலும் அன்ேற.
$கந்த.08017.4
ேநாக்கினும் நுைழகு உறாத நுண் துகில்_ெப.(துகில்_ெப.)
மைறத்த_ெப.எச்.(மைற_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அல்குல் $கந்த.08018.1
ேதக்கு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) ஆடும்
ெசவ்வியில் ெதrயத் ேதான்ற $கந்த.08018.2
நCக்க அரும் ெபரு நாண்_ெப.(நாண்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்றிடாது
ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) ஓடித் $கந்த.08018.3
தாக்கு அணங்கு என்னப் ேபாய்த் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெகாழுநைனத்
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெகாண்டாள். $கந்த.08018.4
உட்ெடளிவு இல்லா நங்ைக ஒலி புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) தடத்தின் ஆடும்
$கந்த.08019.1
கட்டழகு உளது ஓ( காைள_ெப.(காைள_ெப.) கவி( இதழ் ெவளுப்பு ேநாக்கிக்
$கந்த.08019.2
கிட்டியான் நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) உன்றன் ேகழ்
கிள( அதரத்து எச்சில் $கந்த.08019.3
இட்டனள் யா( இங்கு என்னா ெவகுளி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இகலிப் ேபானாள்.
$கந்த.08019.4
ெவளுத்தன ேசயிதழ் விழி
சிவந்தன_வி.மு.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.ஒரு.) $கந்த.08020.1

அளித்ெதாைக எழுந்தன அளகம் ேசா(ந்தன $கந்த.08020.2
குளித்திடு மல(த்தடம் ெகாடியனா(க்கு எலாம் $கந்த.08020.3
களித்திடு கணவரும் கள்ளும் ஒத்தேத. $கந்த.08020.4
ைப அரவு அல்குலா( படியும் பான்ைமயால் $கந்த.08021.1
துய்யது ஓ( குமிழிகள் ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்றுவ $கந்த.08021.2
ைவய பூந்தடம் எலாம் அவைர ேநாக்குவான் $கந்த.08021.3
ெமய் எலாம் விழிகளாய் விழித்தல் ேபான்றேவ. $கந்த.08021.4
மன்னரும் மகளிரும் படிந்த_ெப.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாச நC(
$கந்த.08022.1
ெசந்நிறக் குங்கும நானம் ேச(தலான் $கந்த.08022.2
மின்ெனாடு கூடிய முகிலும் ெமல்லியல் $கந்த.08022.3
ெபான்ெனாடு கூடிய மாலும் ேபாலுமால். $கந்த.08022.4
பூசு சாந்தமும் நானமும் ெபாய்ைகயில் $கந்த.08023.1
வாச நC( எங்கும் ஆகி மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கமழ்ந்து $கந்த.08023.2
ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) எங்கும் உலாவி அவ்வானவ( $கந்த.08023.3
நாசி ஊடு மடுத்து நடந்தேவ. $கந்த.08023.4
இன்ன தன்ைமயில் ஏ( ெகழு ைமந்தரும் $கந்த.08024.1
அன்ன ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) நைடயா(களும் அத்தடம் $கந்த.08024.2
தன்னின் ஆடித் தடங்கைர ஏறிேய $கந்த.08024.3
ெபான்னின் மாண் கைல பூெணாடு தாங்கினா(. $கந்த.08024.4

ெவளிறு ெமன்னைக ெமல்லியல் மாதரும் $கந்த.08025.1
ஒளிறு ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) உவாக்களும் ஒன்றிேய $கந்த.08025.2
பிளிறு ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) பிடியும் ெபருமதக் $கந்த.08025.3
களிறும் என்னக் கழி ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ஏகினா(. $கந்த.08025.4
ஏகினா(க்கு அவ்விரும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) மீ ச்ெசறி $கந்த.08026.1
ேமக சாலமும் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ெதாைக ஈண்டிய $கந்த.08026.2
மாக நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அவ்வானவ(
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேச( $கந்த.08026.3
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பூமிப் ெபாதும்பரும் ேபான்றேத.
$கந்த.08026.4
பளிங்கு அடுத்திடு பாங்கrன் ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) வ $கந்த.08027.1
C
விளங்கு சாையைய ெமய் என
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $கந்த.08027.2
குளங்ெகாள் பூமல( ெகாய்து_வி.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நல்கீ (
எனாத் $கந்த.08027.3
தள(ந்து ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) தைலவைன ேவண்டினாள். $கந்த.08027.4
அங்கு ஒருத்திைய ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒ(
அண்ணல் உன் $கந்த.08028.1
ெகாங்ைக ஒத்திடா ேகாங்கு_ெப.(ேகாங்கு_ெப.) அல(
ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என $கந்த.08028.2
ெவங்ைக தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) முைலக்
ெகாப்பு_ெப.(ெகாப்பு_ெப.(ெகாப்பு_ெப.) அது என்று எண்ணிேயா $கந்த.08028.3

ெசங்ைகயால் பறித்தC( என்று சீறினாள். $கந்த.08028.4
மல(ந்த_ெப.அ.(மல(ந்த_ெப.அ.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முக
மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.) ேநாக்கலும் வறிதாய்ப் $கந்த.08029.1
புல(ந்து_வி.எச்.(புல(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்றிடு தருக்களும்
ெபாலிவிைன எய்தி $கந்த.08029.2
அல(ந்தேவ எனின் ஆடவ(_ெப.(ஆடவ(_ெப.) தங்கைள அன்னா( $கந்த.08029.3
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாதுறும் இன்பமா( கட்டு
உைரத்திடுவா(. $கந்த.08029.4
ேமல் தலத்து எழு தாரைக ேமதினி வைரப்பில் $கந்த.08030.1
ேதாற்று காட்சிேயா இங்கு இைவ என்ன ஓ( ேதான்றல் $கந்த.08030.2
கூற்றம் அன்ன ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கண்ணி நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) கூ(
எயிற்றிற்குத் $கந்த.08030.3
ேதாற்ற முல்ைலயின் அரும்பு காண் இைவ எனச் ெசன்னான். $கந்த.08030.4
மைலயும் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கணாள் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) ெசால்
வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மற்று
ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) $கந்த.08031.1
முைலயின் ேமல் விழி ைவத்தவன் முறிகளும் முைகயும் $கந்த.08031.2
இைலயு மாப்பறித்து உதவலும் உமக்கு மால் ஈந்தாள் $கந்த.08031.3
தைலயின் ேமல் இைவ சூட்டும் என்று எறிந்தனள் தrயாள். $கந்த.08031.4
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மங்ைகபால் ைவத்த சிந்ைதயன் கரவரப்
C $கந்த.08032.1
ேபாது ெகாய்யலன் இைல ெகாய்து_வி.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபாற் கரத்து அளிப்ப $கந்த.08032.2
ஏதிலாள நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ேச(தலின் இங்கு இைவ நுக(ந்து $கந்த.08032.3

சாதேல தைல_ெப.(தைல_ெப.) எனச் சிைனத் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைதயல். $கந்த.08032.4
இங்கு உன் முைல_ெப.(முைல_ெப.) ேந( குரும்ைப_ெப.(குரும்ைப_ெப.) இைவ
யாய் குயம் ேபால் $கந்த.08033.1
தங்கும்_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மிளநC( உைவ
அன்னவள் தன்ைன ஈன்றாள் $கந்த.08033.2
ெகாங்ைக நிகரும் அடல் பாைளக் குழு இது என்று ஓ( $கந்த.08033.3
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) நைகப்ப அைவ காட்டி ஒ( வள்ளல் நின்றான்.
$கந்த.08033.4
ஓவாத ெதங்கின் இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) பாைளயின் ஒன்று தன்ைனத்
$கந்த.08034.1
தாவா ஒருவன் ெகாடு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) முன்ேபாய்ப் $கந்த.08034.2
பாவாய் தமிேயன் உயிேர நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) பைண முைலக்காங்கு
$கந்த.08034.3
ஓவாத முத்தத் ெதாைடயிங்கு இது
ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றான். $கந்த.08034.4
மின்னா( தமக்கு ஓ( அரேச ெவறி ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) வயும்
C
$கந்த.08035.1
புன்னாக வயும்
C
ெகாண(ந்ேதன் புைனகிற்றி என்ன $கந்த.08035.2
மன்னா உனக்குப் பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) உண்டு ெகால்
மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) என்னாத் $கந்த.08035.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஆவி அன்னான் தைனச் சீறி ஒ(
ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) ேபானாள். $கந்த.08035.4

ெபான் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா(பன் ஒருவன் சில
ேபாது ெகாய்து_வி.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08036.1
ெகான்_ெப.(ெகான்_ெப.) ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கண் மடவா( ைகக் ெகாடுத்தேலாடும் $கந்த.08036.2
பின் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நங்ைக ெவகுண்டாள்
பழுது என்று ேபசி_வி.எச்.(ேபசு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08036.3
முன் ெபற்றவளும் அைவ சிந்தி முனிந்து ேபானாள். $கந்த.08036.4
அப்பூ( விழியாள் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மூவைகத்து ஆய பூவும் $கந்த.08037.1
ைமப் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) குழலில் புைனந்தாள் ஒ( வள்ளல்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08037.2
ெமய்ப் பூைவ அன்னாய் மருங்குல் முடிவு எய்த ெமன்கா( $கந்த.08037.3
முப்பூ விைளந்த_ெப.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) படி என் ெகால்
ெமாழிக என்றான். $கந்த.08037.4
இத்தன்ைம ைமந்த( பலரும் இகல் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கணாரும் $கந்த.08038.1
ெமய்த் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மல(க் கா உலவா விைளயாடி
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08038.2
தத்தம் பட மாளிைக புக்கன( தானும் ஆங்ேக $கந்த.08038.3
அத்தம் மய ெவற்பு அைடந்தான் கதி( ஆயிரத்ேதான். $கந்த.08038.4
ஏலக் காவின் மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) புகுந்ேத இனிது ஆடும் $கந்த.08039.1
ேகாலச் ெசவ்வி ேநாக்கினன் ஆங்ெகால் குடபாலின் $கந்த.08039.2
மாைலச் ெசக்க( வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) அது
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மலி
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பூஞ் $கந்த.08039.3

ேசாைலக்கு உள்ேள தானும் அைடந்தான் சுட( ெவய்ேயான். $கந்த.08039.4
முந்ைதச் ெசக்க( ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புத்ேதள்
ெமாய்ம்பில் சூழ் $கந்த.08040.1
தந்திப் ேபா(ைவ ேபால் இருள் ஈட்டம் சா(வு எய்த $கந்த.08040.2
அந்தத் ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) மீ மிைச அண்டத்தவ(
வசும்_ெப.எச்.(வ
C
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
C
$கந்த.08040.3
கந்தத் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேபாது ஒப்பன தாரா கணம் எல்லாம். $கந்த.08040.4
பைடயா ேநமிப் பண்ணவனா( பால் கடலுக்கு ஓ( $கந்த.08041.1
தைடயாய் உற்றா( என்று இைமேயா( தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தயி(ேவைல
$கந்த.08041.2
கைடயா நிற்பேவ திரள் ெவண்ெணய் கடிேத
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08041.3
அைடயா நிற்றல் ேபால உதித்திட்டது திங்கள். $கந்த.08041.4
காணப் பட்டான் விண்_ெப.(விண்_ெப.) மதி என்னக் காமத்தில் $கந்த.08042.1
பூணப் பட்ட மாமதி ேதான்றப் புல(வு எய்தி $கந்த.08042.2
யாண(க் கிண்ணத்துள் நிைற ேதறல் இனிது அட்டிப் $கந்த.08042.3
பாணிக் ெகாண்ேட ேமவுதல் உற்றா( பல மாத(. $கந்த.08042.4
தூயது அன்று ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) நல்கிேய
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதங்கின் $கந்த.08043.1
காயின் வந்திடு பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ெகாள்ளுவா( ேபால் சில காைளமா(கள்
$கந்த.08043.2
ஆயதண் ேதறைல அrைவ மா( நுகருவான் அருளி அன்னா( $கந்த.08043.3

வாயின் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊறு
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அமி(திைனக் ெகாள்வதற்கு உள்ளம் ைவத்தா(.
$கந்த.08043.4
ெதள்ளு ேப( அமி(த ேந( ெசால்லினா( ேதறல் ெபய்கின்ற ெவள்ளி $கந்த.08044.1
வள்ளம் ஆனைவ எலாம் ெபாலிவன வானகத்து இைட உதித்த $கந்த.08044.2
ெவள்ளிது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மதி ஒன்றிைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
புவியின் ஊேட $கந்த.08044.3
ெகாள்ைளயாய் மதிபல மாறு மாறாய் எழுங் ெகாள்ைக ேபாலும். $கந்த.08044.4
அளியினுக்கு உணவதாம் ேதறல் வாய்க் ெகாண்டது ஓ( அrைவ ஆற்றக்
$கந்த.08045.1
களி மயக்கு எய்துவாள் இந்துைவ
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இக்கடிய ேதறல்
$கந்த.08045.2
துளியிைனக் ேகாடிேயல் உனது மாசு உள்ளதும் ெதாைலயும் இன்னும்
$கந்த.08045.3
ஒளியிைனப் ெபறுதி நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ஊனமும் தவி(தி என்று உைர
ெசய்கின்றாள். $கந்த.08045.4
கருதியான் உண்டிடு நறவிைனக் கண்டு காமித்து நாளும் $கந்த.08046.1
திrதியால் மதியேம நாணம்_ெப.(நாணம்_ெப.) உற்றாய் ெகாேலா ெசப்பு கில்லாய்
$கந்த.08046.2
பrதியா( தம்மின் வறு
C எய்துவாய் அன்னைதப் பகி(வன் இங்ஙன் $கந்த.08046.3
வருதியால் என்றனள் ேதறலால் ெதளிவு இலா ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.)
ெபற்றாள். $கந்த.08046.4

என்ெனாேட ேதான்றினாய் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) எனும் தன்ைமயா
யாதும் ேவண்டாய் $கந்த.08047.1
பின்னரும் முன்னும் ஆய் ைவகலும் திrகுவாய் பிrகிலா தாய்_ெப.(தாய்_ெப.)
$கந்த.08047.2
இன்னறா உண்ெகனா உதவினும் ெகாள்கிலாய் என்று ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.)
$கந்த.08047.3
தன்னது ஆம் நCழேலாடு ஊடினாள் வாடினாள் தள(தல் உற்றாள். $கந்த.08047.4
அங்ைக வள்ளம் தனில் மதுைவ உண்டு அயருவாள் அன்னதற்குள் $கந்த.08048.1
ெசங்கயல் விழிையயும் வால் இதழப் ெபாலிைவயும் ெதrய
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08048.2
இங்கு எைனக் கூடிேய கணவ(
ேபாயின(_வி.மு.(ேபா_வி.+இன்_இ.கா.+அ(_பட(.பன்.) ெகாலாம் என்று
ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) $கந்த.08048.3
ெபாங்கு சீற்றத்தளாய் ஓடினாள் நாடினாள் புல(தல் உற்றாள். $கந்த.08048.4
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) இைழமா( சில( ெசவ்வித் ேதறைல $கந்த.08049.1
அருந்தின(_வி.மு.(அருந்து_வி.+இன்_இ.கா.+அ(_பட(.பன்.) ெவறுத்தன( அமுதம்
தன்ைனயும் $கந்த.08049.2
ெபாருந்திடு கணவைரப்
புணரும்_ெப.எச்.(புண(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆைசயால்
$கந்த.08049.3
வருந்தின(_வி.மு.(வருந்து_வி.+இன்_இ.கா.+அ(_பட(.பன்.) தழல் என மதிைய
உன்னுவா(. $கந்த.08049.4
வாடுகின்றா( சில( மகிழ்ந( வந்திட $கந்த.08050.1
ஊடுகின்றா( சில( உவக்கின்றா( சில( $கந்த.08050.2

பாடுகின்றா( சில( பணிகின்றா( சில( $கந்த.08050.3
ஆடுகின்றா( சில( நறவம் ஆ(ந்து உளா(. $கந்த.08050.4
அந்தரப் புள்ெளாடும் அளிகள் தம்ெமாடும் $கந்த.08051.1
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடுத்தவெராடும்
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) மா( சில( $கந்த.08051.2
சுந்தரத் ேதறைலத் துய்த்து வாமம் ஆம் $கந்த.08051.3
தந்திரக் கிைளஞ( ேபால் தம்மில் ஈண்டினா(. $கந்த.08051.4
விள் உறு நாணின( வழும்_ெப.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
C
தூசின( $கந்த.08052.1
உள் உறு களிப்பின( உைர மயங்கின( $கந்த.08052.2
தள் உறு தம் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) இன்றிச் சாம்பினா( $கந்த.08052.3
கள்ளினும் உளது ெகால் கருத்து அழிப்பேத. $கந்த.08052.4
இத்திற மதுவிைன இனிதின் மாந்திேனா( $கந்த.08053.1
மத்தrன் மயங்கின( மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெதளிந்துழித் $கந்த.08053.2
தத்தமது இைறவரும் தாமும் கூடிேய $கந்த.08053.3
அத்தைல முயங்கின( ஆ(வம் மிக்கு உளா(. $கந்த.08053.4
ஏயுறு பrசனம் இைனய தன்ைமயான் $கந்த.08054.1
ேமயின இங்கு இது விளம்பினாம் இனி $கந்த.08054.2
ஆைட வந்திடும் அரச(_ெப.(அரச(_ெப.) ெசய்ைகயும் $கந்த.08054.3
நாயகன் வதுைவயும் நவிலுவாம் அேரா. $கந்த.08054.4
ெகான்னுைன ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) முசுகுந்தன் ஆதியாம் $கந்த.08055.1

மன்னவ( யாவரும் ைவயம்
நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $கந்த.08055.2
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) நிக( இலாதது ஓ( தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.)
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.08055.3
ெபான்னிவ( குடுமியம் ெபாருப்பில் ஏறினா(. $கந்த.08055.4
ஏறின( ெவற்பின் ேமல் எவரும் ெதய்வத $கந்த.08056.1
நூறு எr கம்மியன் நுனித்துச் ெசய்திடு $கந்த.08056.2
மாறு அகல் திருநக( வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) கண்டு இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.)
$கந்த.08056.3
சாறு அய( வதுைவயஞ் சாைல நண்ணினா(. $கந்த.08056.4
அம் முசுகுந்தைன ஆதி ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.08057.1
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முடி மன்னரும் இைமயவ(க்கு இைற $கந்த.08057.2
ெசம் மல( அடிகைளச் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ேச(த்தினா( $கந்த.08057.3
ைகம் முைற ெதாழுதன( களிப்பின் ேமல் உளா(. $கந்த.08057.4
கயமல( குவைளயில் கண்கள் மிக்கு உளான் $கந்த.08058.1
அயல் உறும் அரசருக்கு அருளி ஆங்கு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) $கந்த.08058.2
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) முைற வினவிேய சிறப்பின்
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.08058.3
நய ெமாழி பலவுடன் நவின்று ேமவினான். $கந்த.08058.4
ேமதகு கதிய( ஆய் விசும்பில் ெசன்றிடும் $கந்த.08059.1
மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) மதி முதல் அமர( யாவரும் $கந்த.08059.2

மாதிர இைறவரும் மா தவத்தரும் $கந்த.08059.3
பாதல வாணரும் பரங் குன்று எய்தினா(. $கந்த.08059.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெதாட( பிறங்கலின் மிைச இவ(ந்து ேபாய் $கந்த.08060.1
அண்டரும் பிறரும் ஆய் அமர( ேகான் தைனக் $கந்த.08060.2
கண்டன( ெதாழுதன( களிப்பின் மாதவ( $கந்த.08060.3
எண் தகும் ஆசிகள் இயம்பி எய்தினா(. $கந்த.08060.4
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) வைர மாதரும் விண்ணின் மாதரும் $கந்த.08061.1
ெசறி புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) மாதரும் திைசயின் மாதரும் $கந்த.08061.2
உறுதவ மாதரும் உரக மாதரும் $கந்த.08061.3
மறுவகல் புேலாமைச வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈண்டின(. $கந்த.08061.4
சூரர மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.) ெதால்ைல
விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) $கந்த.08062.1
ேப( அரசு இயற்றிய பிரான் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) காதலி_ெப.(காதலி_ெப.)
$கந்த.08062.2
சீ( அடி வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதய்வத $கந்த.08062.3
வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) என்பவள் மருங்கில் எய்தினா(. $கந்த.08062.4
ெதய்வத யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) ேகள் தCய சூ( உயி( $கந்த.08063.1
வவ்விய ேவலினான் மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) ஆதியால் $கந்த.08063.2
எவ்வுலகிற்கும் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இைறவி ஆம் என $கந்த.08063.3
அவ்வவ( அடிபணிந்து அன்ெபாடு ஏத்தினா(. $கந்த.08063.4

கயல் புைர ேநாக்கு உைடக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) யாைனபால் $கந்த.08064.1
இயல் படு திருநலன் இருக்கப் பின்னரும் $கந்த.08064.2
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) படு ேகாலமும் சிறிது ெசய்திட
$கந்த.08064.3
மயல் பட உன்னின( மட நல்லா( எலாம். $கந்த.08064.4
ெபான்னகம் அதனிைடப் புராr ேசயிைனத் $கந்த.08065.1
தன்னக மிைச ெகாடு தவத்ைத_ெப.(தவம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
ஆற்றினாள் $கந்த.08065.2
பின்னக மயி(முடிப் பிைணயல்_ெப.(பிைணயல்_ெப.) சூழைல $கந்த.08065.3
ெமன்னக விரல்களால் ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) நCக்கினா(. $கந்த.08065.4
காசைற விரவிய கடிெமன் கூந்தலில் $கந்த.08066.1
பூசின( நாவி ெநய் புதிய_ெப.அ.(புதிய_ெப.அ.) சாந்தமும் $கந்த.08066.2
மாசு அறு பனிதமும் மற்று நCவிேய $கந்த.08066.3
ேநசெமாடு ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) பனி நC(
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆட்டினா(. $கந்த.08066.4
ேசந்தது ஓ( ெவம்பணி சீற்றத்தால் கரும் $கந்த.08067.1
பாந்தைள வாய்க்ெகாடு பற்று மாறு எனப் $கந்த.08067.2
பூந்துகில் கிழி ெகாடு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) வறந்திடக் $கந்த.08067.3
கூந்தைல ஒற்றின( குைழெமன் ெகாம்பனா(. $கந்த.08067.4
மாந்தளிேர என வனப்பும் ெமன்ைமயும் $கந்த.08068.1
காந்தியும் எய்திேய கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) தன்ைமயால் $கந்த.08068.2
ேதாய்ந்திடல் இன்றியும் துப்பின் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ஆம் $கந்த.08068.3

பூந்துகில் ஒன்றிைனப் புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.)
உடீஇயினா(. $கந்த.08068.4
ஈ( அறு கதி(களும் இம்ப( ேச(தலின் $கந்த.08069.1
ஆ( இருள் யாைவயும் அஞ்சி அவ்ைவ தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.08069.2
வாெராலி கூந்தலின் மைற புக்கால் எனக் $கந்த.08069.3
கா( அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) புைக கமழ ஊட்டினா(.
$கந்த.08069.4
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) புr உத்தியும் ெபாருத மஞ்ைஞயும் $கந்த.08070.1
வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.) மகரமும் மரபுஇல் வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.)
$கந்த.08070.2
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) புr தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புைர ெகாம்பின் கூைழயின்
$கந்த.08070.3
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) புr மங்கலம் நவின்று சாத்தினா(. $கந்த.08070.4
விr இண(க் ேகாங்கமும் ெவட்சியும் ெசrஇ $கந்த.08071.1
மருமல( இதழ் இைட ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாச
மா( $கந்த.08071.2
ெதrயலும் ெதாைடயலும் ெசறியச் சூட்டிேய $கந்த.08071.3
சுr குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) முடித்தன( சுழியத் தன்ைமயால். $கந்த.08071.4
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) முயல் முழுமதி உள் புக்கால் என $கந்த.08072.1
இரு விழி புருவம் ஆம் இைனய அவற்ெறாடு $கந்த.08072.2
கருநிறம் கண்டிடக் காம(_ெப.(காம(_ெப.) சாந்தினால் $கந்த.08072.3
திரு நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) அதன் இைடத் திலகம்_ெப.(திலகம்_ெப.) தCட்டினா(.
$கந்த.08072.4

ஊட்டிய நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) புைக ஓதிநின்று ஒrஇத் $கந்த.08073.1
தCட்டிய திரு நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) திலகம்_ெப.(திலகம்_ெப.) ேச(தரப் $கந்த.08073.2
பூட்டின( சுட்டிையப் புயங்கம் ஒன்று நா_ெப.(நா_ெப.) $கந்த.08073.3
நCட்டி நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) உமிழ் தரு நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) ஈது என.
$கந்த.08073.4
ேகால் வைளயம் நலா( குைழயில் வல்லியம் $கந்த.08074.1
சூல் வைள மிடற்றினில் ெதாைடயல் முத்து அணி $கந்த.08074.2
கால் வைள கஞ்ச ேந( கரத்தும் ேதாளினும் $கந்த.08074.3
வால் வைள ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) இைவ
வயங்க_குைற.எச்.(வயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேச(த்தினா(. $கந்த.08074.4
ெகாட்டின( கலைவகள் ெகாங்ைகயின் மிைச $கந்த.08075.1
மட்டு இமி( பிைணயலும் மணியின் ேகாைவயும் $கந்த.08075.2
அட்டின( படாமும் ஒன்று அதன் கண் ேச(த்தினா( $கந்த.08075.3
இட்டு இைட இைட தனக்கு இரக்கம் ைவக்கிலா(. $கந்த.08075.4
மாடக யாழ் புைர மழைலப் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) பிைள $கந்த.08076.1
ஆடக விைர மல( அைனய தாள்களில் $கந்த.08076.2
பாடகம் பrபுரம் பாத சாலங்கள் $கந்த.08076.3
சூடக முன் ைகயா( ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சூழ்வித்தா(. $கந்த.08076.4
ெதய்வத மடந்ைதய( திருவின் ெசல்வி_ெப.(ெசல்வி_ெப.) பால் $கந்த.08077.1
இவ்வைக ஒப்பைன இயற்றி ஏத்தலும் $கந்த.08077.2
ைமவிr குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) ேந( வடிவக் கண்ணினான் $கந்த.08077.3

அவ்விைட ெசய்திடும் அைமதி கூறுவாம். $கந்த.08077.4
ேமைல வானவ(க்கு இைறயவன் விrஞ்சைன ேநாக்கிச் $கந்த.08078.1
சாைல ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதவ்ெவலாத் ேதவரும்
சா(ந்தா( $கந்த.08078.2
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) தாழ் முடி எம் ெபரு முதல்வற்கு
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) ெசய் $கந்த.08078.3
காைல_ெப.(காைல_ெப.) நாடிேய இஃது எனக் கழறுதி என்றான். $கந்த.08078.4
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புரந்தரன் ெமாழிதைன அம்புயன் வினவிச்
$கந்த.08079.1
ெசப்பு கின்றது என் அறுமுகப் பரன் மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) ெசய்தற்கு
$கந்த.08079.2
எப்ெபரும் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) இனியேத எனினும்
$கந்த.08079.3
ஒப் பகன்றிடு முகூ(த்த இவ்ெவல்ைல என்று உைரத்தான். $கந்த.08079.4
ஈவேத முைறயாய் உளாய் இப்பகல் சிறந்தது $கந்த.08080.1
ஆவேத எனின் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அணங்ைக ஈண்டு
அளிப்பான் $கந்த.08080.2
ேதவ ேதவனாம் அறுமுகச் ெசம்மைலக் ெகாணரப் $கந்த.08080.3
ேபாவேத கடன் எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) எனப் புரந்தரன்
புகன்றான். $கந்த.08080.4
அைனய காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அச்சுதக் கடவுளும்
அயனும் $கந்த.08081.1

இனிது ேபாதும் என்று இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) தன்ெனாடும் எழுந்து
$கந்த.08081.2
முனிவ( யாவரும் ேதவரும் சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
முன் படரப் $கந்த.08081.3
புனித நாயகன் ஆலயம்_ெப.(ஆலயம்_ெப.) ேநாக்கிேய ேபானா(. $கந்த.08081.4
ேபாந்து மற்று அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ெபாலன் மணிக்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) உள் புக்குச் $கந்த.08082.1
ேசந்தன் மாமல( அடிகைள முடிகளில் ேச(த்திக் $கந்த.08082.2
கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) ெமல்விரல் மடந்ைதபால் கடிமணம் புrய $கந்த.08082.3
ஏந்தல் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அவண் வந்திட ேவண்டும் என்று இைசத்தா(.
$கந்த.08082.4
இன்ன வாசகம் வினவலும் இராறு ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) உைடேயான்
$கந்த.08083.1
அன்னது ஆக என்று அருள்ெசய்து மடங்கல் ஏறாற்றும் $கந்த.08083.2
ெபான்னின் மாமணி அைணயினும் ெபாருக்ெகன எழுந்தான் $கந்த.08083.3
துன்னு வரரும்
C
பாrட முதல்வரும் துதிப்ப. $கந்த.08083.4
எழுந்து முன் உறு மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) அம் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.)
ேமல் ஏறிச் $கந்த.08084.1
ெசழுந் தனிக் கமலத்தன் ஆதி ஆம் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) $கந்த.08084.2
விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முன்
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்திேய விைர மல(
மாr_ெப.(மாr.) $கந்த.08084.3
ெபாழிந்து_வி.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாங்கராய் வந்திட
வதிவாய்ப்
C
ேபாந்தான். $கந்த.08084.4

ெகாற்ற ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குைட எடுத்தன( குளி( பனிக் கவrக்
$கந்த.08085.1
கற்ைற வசின(
C
ஆல வட்டங்கள் கால் அைசத்தா( $கந்த.08085.2
ஒற்ைற வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) பைட ஏந்தின( உடுபதிக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
$கந்த.08085.3
மற்ைற ஆதவன் மருத்துவன் சலபதி மறலி. $கந்த.08085.4
ஆழி மால் அயன் உவணமும் அன்னமும் அழியா $கந்த.08086.1
ஊழி நாயகன் ஊ(தியின் ஒலி ெகால் என்று உட்கக் $கந்த.08086.2
ேகழ் இலா மல(க் கிஞ்சுகச் சூட்ெடாடும்
கிள(ந்து_வி.எச்.(கிள(_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08086.3
ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) நCள் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ஆ(த்தது எவ்வண்டமும்
குலுங்க. $கந்த.08086.4
ேவத( ஆ(த்தன( ேவதமும் ஆ(த்தன விண்ேணா(_ெப.(விண்ேணா(_ெப.)
$கந்த.08087.1
மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) ஆ(த்தன( மாதவ( ஆ(த்தன( வயெவம் $கந்த.08087.2
பூத( ஆ(த்தன( பூதம் ஐந்தும் ஆ(த்தன புடவி $கந்த.08087.3
நாத( ஆ(த்தன( நாதம் மிக்கு ஆ(த்தன நகேம. $கந்த.08087.4
திண்டி ேபrைக தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.) சல்லr திமிைல $கந்த.08088.1
பண்டியில் ெபய( குட முழாக் காகளம் படகம் $கந்த.08088.2
ெதாண்டகம் துடி துந்துபி வலம் புrத் ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.) $கந்த.08088.3
அண்டம் விண்டிட இயம்பின( பூதrல் அேநக(. $கந்த.08088.4
அஞ்சில் ஓதியின் ேமனைக உருப்பசி அரம்ைப $கந்த.08089.1

கிஞ்சுகச் ெசவ்வாய்த் திேலாத்தைம முதலிேனா( ெகழுமி $கந்த.08089.2
மஞ்ச மீ தினும் மானத்தும் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) விழிகள் $கந்த.08089.3
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) உமிழ்ந்திட அமுது எனப் பாடிேய நடித்தா(. $கந்த.08089.4
யாண(_ெப.(யாண(_ெப.) வண்டினம் சுரும்புடன் அலமரும் யாழும் $கந்த.08090.1
வைணயும்
C
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) பற்றிேய விஞ்ைசய( முதேலா( $கந்த.08090.2
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) அரம்ைபய( களி நடத்ேதாடு சீ( தூக்கும் $கந்த.08090.3
பாணியும் மிைச உற்றிட இைசத்தன( பாடல். $கந்த.08090.4
ெபாருவில் வரரும்
C
பூதரும் புரந்தரன் முதலாம் $கந்த.08091.1
சுரரும் மாதவ( யாவரும் பிறரும் ஆய்த்
துன்னி_வி.எச்.(துன்னு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08091.2
ஒருவ( ெமய்யிைன ஒருவ( ெமய் ெநருக்க உற்றிடலால் $கந்த.08091.3
ெதருவும் முற்றமும் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெபறா ஆயின சிறிதும். $கந்த.08091.4
இன்ன தன்ைமகள் இயல_குைற.எச்.(இயல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) தC( $கந்த.08092.1
ெபான்னின் வதிவாய்ப்
C
ேபாந்து புங்கவ( $கந்த.08092.2
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ஆற்றிய மணத்தின் சாைலயின் $கந்த.08092.3
முன்ன( வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
முடிவு இல் முன்ைனேயான். $கந்த.08092.4
ஆவது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அண்ணல்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மிைசத் $கந்த.08093.1
தாவில் கும்பேமல் தருப்ைப ேதாய்த்த நC( $கந்த.08093.2

தூவி ஆசிகள் ெசாற்று மாதவ( $கந்த.08093.3
ஏவரும் திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி(
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தின(. $கந்த.08093.4
ெசங்ைக தன்னிைடத் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) மாதவ( $கந்த.08094.1
நங்ைக மா( எலாம் நால் இரண்டு எனும் $கந்த.08094.2
மங்கலங்களும் மரபின் ஏந்திேய $கந்த.08094.3
எங்கள் நாயகற் எதி(ந்து ேபாற்றினா(. $கந்த.08094.4
பஞ்சி தூய ெநய் பளித நாவியாய் $கந்த.08095.1
விஞ்சு தCஞ்சுட( மிளி( ெபான் தட்ைடகள் $கந்த.08095.2
அஞ்சில் ஓதிய( அங்ைக ஏந்திேய $கந்த.08095.3
ெசஞ் ெசவ்ேவள் முனம் சிறப்பித்தா( அேரா. $கந்த.08095.4
காைல_ெப.(காைல_ெப.) அங்கதிற் காைல_ெப.(காைல_ெப.) அங்கதி( $கந்த.08096.1
ேமைல விண்_ெப.(விண்_ெப.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) விட்டு
அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனக் $கந்த.08096.2
ேகாலம் ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
குமர நாயகன் $கந்த.08096.3
நCல_ெப.அ.(நCலம்_ெப.) மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) ேமல்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நCங்கினான். $கந்த.08096.4
ஏய மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவள்வி ெசய் $கந்த.08097.1
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) முன் கைடக் குமரன் ேச(தலும் $கந்த.08097.2
ஆய ேபாழ்தினில் அரம்ைப மாெராடும் $கந்த.08097.3

தூயது ஓ( சசி ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அங்கு
எய்தினாள். $கந்த.08097.4
எதி( புகுந்திடும் இந்திராணி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.08098.1
புதியது ஓ( பசுப் ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தCய பால்
$கந்த.08098.2
நிதியின் ெகாள் கலம் நிரப்பி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) $கந்த.08098.3
பத யுகங்களின் பrெவாடு ஆட்டினாள். $கந்த.08098.4
ஆட்டித் தCம்_ெப.அ.(தCம்_ெப.அ.) பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) அலரும் கண்ணியும்
$கந்த.08099.1
சூட்டி ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அடி
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பல்சுட( $கந்த.08099.2
கூட்டி ைவத்தது ஓ( ெகாள் கலம் தைனக் $கந்த.08099.3
காட்டி மும்முைற கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) சுற்றினாள். $கந்த.08099.4
இைனய தன்ைமகள் இயற்றி இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) $கந்த.08100.1
மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) ெவள்கிேய மட மின்னா( ஒடும் $கந்த.08100.2
தனது மந்திரம் தன்னில் ேபாதலும் $கந்த.08100.3
அனகன் கண்டு அதற்கு ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏகினான். $கந்த.08100.4
ேகால மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) குயிற்றிப் ெபான்னr $கந்த.08101.1
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) நாற்றிேய வனப்புச் ெசய்திடும் $கந்த.08101.2
சாைல புக்கனன் தனக்கு ேவறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கந்த.08101.3

மூலம் இல்லது ஓ( முதலின் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உளான். $கந்த.08101.4
பக்கமாய் அr பங்கயன் ஆதிேயா( $கந்த.08102.1
ெதாக்கு வந்திடத் ெதான்மணி மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) $கந்த.08102.2
புக்கு நம்பி புரந்தரன் உய்த்திடு $கந்த.08102.3
மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) பீடத்தில் வற்று
C
இருந்தான் அேரா. $கந்த.08102.4
வற்று
C
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் ேவதனும்
மாயனும் $கந்த.08103.1
ேதற்றம் மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) முனிவரும் ேதவரும் $கந்த.08103.2
ஆற்றல் வரரும்
C
அண்ணல் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஏவலால் $கந்த.08103.3
ஏற்ற ஏற்ற இடந்ெதாறும் ைவகினா(. $கந்த.08103.4
அந்த எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) அவனியில் வாழ் முசு $கந்த.08104.1
குந்தேன முதல் ெகாற்றவ( யாவரும் $கந்த.08104.2
வந்து-வந்து_அ.ெதா.(வந்து-வந்து_அ.ெதா.)
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வழுத்திடக் $கந்த.08104.3
கந்தன் எந்ைத கருைண ெசய்தான் அேரா. $கந்த.08104.4
ஆன காைல_ெப.(காைல_ெப.) அr அயன் நாட ஒணா $கந்த.08105.1
ஞான ஞாயகன் நங்ைகயும் தானும் ஓ( $கந்த.08105.2
மான ேமல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாயிருஞ்
சாரத( $கந்த.08105.3
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) சூழ்தரச் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) இைடத் ேதான்றினான்.
$கந்த.08105.4

அம்ைமயும் தன தத்தனும் வந்தது $கந்த.08106.1
ெசம்மல் கண்டு சிறப்புைட ஓைகயாய் $கந்த.08106.2
விம்மிதம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமதகும்
அன்பினால் $கந்த.08106.3
இம் எனக் கடிேத எழுந்தான் அேரா. $கந்த.08106.4
கண்ணன் ஆதிக் கடவுள( யாவரும் $கந்த.08107.1
எண் இலா முனிேவா(களும் எம்பிரான் $கந்த.08107.2
நண்ணினான் இங்கு நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) உய்ந்தனம் எனாத் $கந்த.08107.3
துண் எனாத் எழுந்தா( ைக ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உளா(. $கந்த.08107.4
அைனய காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ஆதியம் பண்ணவன்
$கந்த.08108.1
இனிது மானத்து இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கணத்துடன்
$கந்த.08108.2
புனித நCடு ெபாலன் மணிச் சாைலயுள் $கந்த.08108.3
வனிைதயாெளாடும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புக்கான்
அேரா. $கந்த.08108.4
அது கண்டு நடந்து அறு மா முகவன் $கந்த.08109.1
எதி( ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருேவா( பதமும்
$கந்த.08109.2
முதி( அன்ெபாடு தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) முடி சூடினன் ஆல் $கந்த.08109.3

கதிரும் கமலங்களும் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேபால். $கந்த.08109.4
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அஞ்சலி
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வணங்கியது ஓ( $கந்த.08110.1
கந்தன் தைன அங்கு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ைக ெகாடு எடாத் $கந்த.08110.2
தம் தம் முரன் ஊடு தழC இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முைறேய
$கந்த.08110.3
முந்து அன்ெபாடு உயி(த்தன( முச்சிையேய. $கந்த.08110.4
முது வானவரும் முனிேவா( எவரும் $கந்த.08111.1
மது சூதனனும் மல( ேமல் அயனும் $கந்த.08111.2
சத ேவள்வியனும் சகம் ஈன்றவ( தம் $கந்த.08111.3
பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) மீ மிைச வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பணிந்தனரால். $கந்த.08111.4
தாழ் உற்றிடுேவா( உைம சங்கரைனச் $கந்த.08112.1
சூழ் உற்று வலம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சூழ் விைன
ஊடு $கந்த.08112.2
ஆழ் உற்றிடு புன்ைம அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அடிேயம் $கந்த.08112.3
வாழ்வு உற்றனம் என்று வழுத்தினரால். $கந்த.08112.4
உன்னற்கு அrது ஆகி உயி(க்கு உயிராய் $கந்த.08113.1
மன் உற்றவைன மைல மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) உடன் $கந்த.08113.2
ெபான்னில் புைனயும் புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) மைன
$கந்த.08113.3

தன்னில் குமரன் ெகாடு சா(ந்தனன் ஆல். $கந்த.08113.4
ஆகியது ஒ( ேபாழ்து தனில் ஆைண முைற தன்னால் $கந்த.08114.1
மாக ெநறி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மணித் தவிசு நண்ணத் $கந்த.08114.2
ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) உைட மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) உறழ் ேதாற்றம்
உைட மாேதா( $கந்த.08114.3
பாகம் உற வாயிைட பராபரன் இருந்தான். $கந்த.08114.4
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) உைமயும் சிவனும்_ெப.(சிவன்_ெப.+உம்_சாr.) வள்ளல்
தைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08115.1
இங்கு வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று பின் எடுத்து
இனிது புல்லித் $கந்த.08115.2
தங்கள் வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அளி புrந்தா(
$கந்த.08115.3
அங்கு அது ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம்புயன் இைசப்பான்.
$கந்த.08115.4
முன்னம் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைவகல் தனில் மூவிரு முகத்ேதான்
$கந்த.08116.1
தன்ைன அசுரப் பைட தடிந்திட விடுத்தாய் $கந்த.08116.2
அன்ன பrேச அவுணராய் உளைர வட்டி
C
$கந்த.08116.3
ெநன்னல்_ெப.(ெநன்னல்_ெப.) இைமேயா( சிைறயும்
நCக்கி_வி.எச்.(நCக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அருள் ெசய்தான். $கந்த.08116.4

நன்றி_ெப.(நன்றி_ெப.) இதைனக் கருதி நாங்கள் புrைகம் மாறு $கந்த.08117.1
ஒன்றும் இைல என்னினும் உளத்து எழும் விருப்பால் $கந்த.08117.2
ெவன்றி அசுேரச( கிைள வட்டு
C
குமேரசற்கு $கந்த.08117.3
இன்று மகவான் மகைள ஈந்திட நிைனந்தான். $கந்த.08117.4
அற்றம் இல் இரக்கமுடன் ஆருயி(கள் முற்றும் $கந்த.08118.1
நிற்றலும் அளித்து அருளும் ேந( இைழயும் நCயும் $கந்த.08118.2
மற்று இது பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ெபாழுதில் வந்தனி(கள் என்றால் $கந்த.08118.3
சிற்று அடிய( ஏங்கள் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) சீ( உளைத
அன்ேறா. $கந்த.08118.4
என்று இைனய நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) இைசத்திடலும் ஈசன்
$கந்த.08119.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) ெகாடு நாமும் இது காண்
பான் $கந்த.08119.2
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) மல( கூந்தல்மைல மங்ைகயுடன் இங்ஙன்
$கந்த.08119.3
ெசன்றனம் இதற்கு உrய ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) இனி
என்றான். $கந்த.08119.4
நாதன் இைவ கூறுதலும் நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) மகிழ்வு எய்தி $கந்த.08120.1
மாதவனும் நான்முகனும் வாசவைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08120.2
ேவத முைறயால் முருகன் ேவட்டு அருள உன்தன் $கந்த.08120.3
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) தைன அன்ெபாடு ெகாண(ந்திடுதி என்றா(.
$கந்த.08120.4

அந்த அைமயம் தனில் அதற்கு இைசவு ெகாண்ேட $கந்த.08121.1
ைபந்ெதாடி நல்லா(கள் அம( பாங்க( தனில் ஏகி $கந்த.08121.2
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) தைம அளித்து அருளும் நங்ைக
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்னா $கந்த.08121.3
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) விளித்திடலும் ஏந்திைழ எழுந்தாள். $கந்த.08121.4
கல் உய( ெபாருப்பின் இைட காம(_ெப.(காம(_ெப.) அடி
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.08122.1
அல்லன ெகால் என்று மணி_ெப.(மணி_ெப.) நூபுரம் அரற்ற $கந்த.08122.2
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இைட
வருந்தும்_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என ேமகைல
இரங்க $கந்த.08122.3
எல்லவரும் உள் மகிழ எம்மைன நடந்தாள். $கந்த.08122.4
பஞ்சிதனின் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அடி பனிப்ப வைரயின் பால் $கந்த.08123.1
குஞ்சr நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) கூறு புதுைமத்ேதா $கந்த.08123.2
ெசஞ்சுட( ைவ ேவலுைடய ெசம்மல( அடி
தCேயன்_குறி.வி.மு.(தC_ெப.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.08123.3
ெநஞ்சக அடுக்கலினும் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உலவும் என்றால். $கந்த.08123.4
தந்தி முன் வள(ப்ப வரு ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.)
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெநாய்ய $கந்த.08124.1
ெசந்தளி( ஓதுங்க மிளி( சீறடி ஒதுங்கி $கந்த.08124.2
இந்திைரயும் நாமகளும் ஏைனயரும் ஏத்தப் $கந்த.08124.3

புந்தி களி கூ( தரு புரந்தரன் முன் வந்தாள். $கந்த.08124.4
இன்ன எல்ைலயில் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ெதய்வதக் $கந்த.08125.1
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) தன்ைனக் கடி மணச் சாைலயின் $கந்த.08125.2
முன்ன( உய்ப்ப முனிவரும் ேதவரும் $கந்த.08125.3
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
என்ேற அடி ேபாற்றினா(. $கந்த.08125.4
கணங்ெகாள் ேபரைவ ைக ெதாழ ஆண்டு உறும் $கந்த.08126.1
அணங்கு தன்னுடன் ஆதியந் ேதவைன $கந்த.08126.2
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
உைட வள்ளைல ேநாக்கிேய $கந்த.08126.3
சுணங்கு ேச( முைல_ெப.(முைல_ெப.) துண் என ெவள்கினாள். $கந்த.08126.4
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) தாழ்தலும் வாலிதின் ேநாக்கிேய $கந்த.08127.1
அங்கண் நாதன் அருள் ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அண்ணைலக் $கந்த.08127.2
ெகாங்ைகயால் குைழ வித்தவள் ேகால்வைளச் $கந்த.08127.3
ெசங்ைக ேயாச்சிச் சிறு புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) நCவினாள். $கந்த.08127.4
திருத் தகும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ேசைவயும் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) மிைச
$கந்த.08128.1
அருத்தி ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அணங்ைகயும்
முற்படும் $கந்த.08128.2
ெபருத்த ெபான் மணிப் பீடிைக மீ மிைச $கந்த.08128.3
இருத்தி ைவத்தனள் யாைவயும் ஈன்று உளாள். $கந்த.08128.4

அதி( கழல் ஈசெனாடு அம்ைம இருந்து ஆங்கு $கந்த.08129.1
எதி( எதி( விம்பம் இலங்கிய வா ேபால் $கந்த.08129.2
வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) அணிந்திடு ைமந்தனும் மாதும் $கந்த.08129.3
கதி( மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேதாய் கனகத் தவிசு உற்றா(. $கந்த.08129.4
ெதய்வத மாெதாடு ெசங்கதி( ேவேலான் $கந்த.08130.1
ெவவ்வr ஏற்ற றைண ேமவுதல் காணா $கந்த.08130.2
ெவவ்ெவரும் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தின(
ஈன்ற $கந்த.08130.3
அவ்ைவயும் அத்தனும் ஆரருள் ெசய்தா(. $கந்த.08130.4
அண்ட( தமக்கு இைற ஆங்கு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ேகாலம் $கந்த.08131.1
கண்டு புகழ்ந்து_வி.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கரம்_ெப.(கரம்_ெப.)
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.)
$கந்த.08131.2
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மிளி(ந்து குளி(ந்திடு
ேதறல் $கந்த.08131.3
உண்ட சுரும்பினும் உள் மகிழ்வு உற்றான். $கந்த.08131.4
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.)
மகிழ்ந்த_ெப.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநடுந்தைக_ெப.(ெநடுந்தைக_ெப.) ெசால்லால் $கந்த.08132.1
மஞ்சன மாமல( மற்றுள முற்றும் $கந்த.08132.2
எஞ்சல் இலா வைக ஏந்தி அைவக் கண் $கந்த.08132.3
அஞ்சமும் அஞ்ச வரும் சசி வந்தாள். $கந்த.08132.4

அன்னது ஒ( காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அந்தர நாதன்
$கந்த.08133.1
பன்னிரு ெமாய்ம்பு பைடத்திடு புத்ேதள் $கந்த.08133.2
முன்ன( இருந்து முைறப்பட அன்னான் $கந்த.08133.3
ெபான்னடி பூைச புrந்திடல் உற்றான். $கந்த.08133.4
ெசால்லரு நாெணாடு ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.)
$கந்த.08134.1
நல்லது_ெப.(நல்லது_ெப.) ஒ( கன்னல் நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) உய்ப்ப $கந்த.08134.2
எல்லவரும் புகழ் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ஐயன் $கந்த.08134.3
ெமல்லடி பற்றி விளக்கினன் அம்மா. $கந்த.08134.4
ெசம்மல் பதங்கள் ெசழும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆட்டிக் $கந்த.08135.1
ைகம் மலியும் களபந் தைன யூட்டி $கந்த.08135.2
அம் மல( சூட்டி அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) புைக காட்டி $கந்த.08135.3
ெநய்ம் மலி பூஞ்சுட( நCட்டினன் அன்ேற. $கந்த.08135.4
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைக பூைச இயற்றுதேலாடும் $கந்த.08136.1
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வயிராணி அயில் பைடேயான் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
$கந்த.08136.2
ெசவ்விதின் ஆட்டிய தC(த்திைக தன்ைனக் $கந்த.08136.3
ைக வைக ஏந்தி ஒ( காப்பிைட உய்த்தாள். $கந்த.08136.4
அன்னுழி இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ஆறு முேகசன் $கந்த.08137.1

தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைக இைட தந்திைய
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08137.2
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) அடிேயன் இவண் ேந(ந்தனன் என்னாக் $கந்த.08137.3
கன்னல் உமிழ்ந்த கடிப்புனல் உய்த்தான். $கந்த.08137.4
மருத்துவன் மா மைற மந்திர நCரால் $கந்த.08138.1
ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) ெபாருட்டினில் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) உய்ப்பக் $கந்த.08138.2
கரத்து இைட ஏற்றனன் ஆல் கழல் ேச(ந்தா(க்கு $கந்த.08138.3
அருத்தி ெகாள் முத்தியும் ஆக்கமும் ஈேவான். $கந்த.08138.4
ெசங்கமலத்து இைற சிந்ைதயின் ஆற்றி $கந்த.08139.1
அங்ைகயின் ஈந்திட ஆண்தைக
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.08139.2
மங்கல நாைணக் மணிக்களம் ஆ(த்து $கந்த.08139.3
நங்ைக முடிக்கு ஒ( நறுந்ெதாைட சூழ்ந்தான். $கந்த.08139.4
மாெவாடு வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) வருக்ைக ெகாள் ைபங்காய் $கந்த.08140.1
தCவிய கன்னல் ெசறிந்திடு ெசந்ேதன் $கந்த.08140.2
ஆவருள் பாலிைவ அண்ட(கள் ெசம்மல் $கந்த.08140.3
மூவிருமா முகைன நுக( வித்தான். $கந்த.08140.4
வா(த் ெதாைக சூழ்தரு மத்தளி தக்ைக $கந்த.08141.1
ேப(த்த வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.) ேபr கலித்த $கந்த.08141.2
ஆ(த்தன( வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
அருங்கண நாத( $கந்த.08141.3

தC(த்தைன வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) களித்தா(. $கந்த.08141.4
தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) உள அண்ணல் சேராருக ேமேலான் $கந்த.08142.1
எண் திைச பாலக( இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) என்ேபான் $கந்த.08142.2
அண்ட(கள் ஏைனய( ஆங்கு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ேகாலம் $கந்த.08142.3
கண்டு சிறந்தது கட் புலம் என்றா(. $கந்த.08142.4
ஆயது ேபாழ்தினில் அம்புயம் உற்ேறான் $கந்த.08143.1
காெயr தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கலப்ைபகள் கூவித்
$கந்த.08143.2
தூய மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) புr ெதான் முைற ேவள்வி $கந்த.08143.3
நாயகைனக் ெகாடு நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ெசய்வித்தான். $கந்த.08143.4
உலகு அருள் காரணன் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நுதேலாடும் $கந்த.08144.1
வல முைறயாக வயங்கனல் சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.08144.2
சிைல இைட அன்னவள் சீறடி தந்தான் $கந்த.08144.3
மல( அயன் உச்சியின் ேமலடி ைவத்தான். $கந்த.08144.4
மாலினி காளிகள் மா மலராட்டி $கந்த.08145.1
பாலின் நிறத்தி பராயின( சூழச் $கந்த.08145.2
சாலினி மங்கைல தன்ெனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஒடு_கரு.ேவ.) கண்டான்
$கந்த.08145.3
ேவலினின் மாவிைன வழ_குைற.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
C
எறிந்ேதான்.
$கந்த.08145.4

இவ்வைக மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) இயற்றிய பின்ைனத் $கந்த.08146.1
ெதய்வத மாெதாடு ெசங்கதி( ேவேலான் $கந்த.08146.2
அவ்ைவ ெயாடு அத்தைன அன்ெபாடு
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08146.3
ெவவ்விதின் மும்முைற ேசவடி தாழ்ந்தான். $கந்த.08146.4
அடித்தலத்தில் வழ்
C மக்கைள_ெப.(மக்கள்_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) இருவரும் ஆ(வத்து
$கந்த.08147.1
எடுத்து அைணத்து அருள் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம்
பாங்கrல் இருத்தி $கந்த.08147.2
முடித் தலத்தினில் உயி(த்து உமக்கு எம்முறு முதன்ைம $கந்த.08147.3
ெகாடுத்தும் என்றன( உவைகயால் மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) ெகாள்ைகயினா(.
$கந்த.08147.4
மைல மடந்ைதயும் இைறவனும் ைமந்தற்கும் மகட்கும் $கந்த.08148.1
தைலைம ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் புrதலும்
சாைலயுள் இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.08148.2
அலரவன் முதல் அமரரும் முனிவரும் அணங்கின் $கந்த.08148.3
குல மடங்கலும் அவரடி முடிமிைசக் ெகாண்டா(. $கந்த.08148.4
அறுமுகன் தைன அணங்கிைன அைவயுேளா( எவரும் $கந்த.08149.1
முைறயில் வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ெசய்தலும் முழுது அருள் புrந்து $கந்த.08149.2
கைற விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்டனும்
கவுrயும் கடிதின் $கந்த.08149.3

மைறதல்_ெதா.ெப.(மைற_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) உற்றன( பrசனம்
தன்ெனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஒடு_கரு.ேவ.) மன்ேனா. $கந்த.08149.4
மைறந்த_ெப.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) விம்மிதராய் மணச்சாைல
$கந்த.08150.1
உைறந்த ேதவரும் முனிவரும் உயி(களுக்கு உயிராய் $கந்த.08150.2
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமைலேயா(
நிைலைமைய நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம்
வாயால் $கந்த.08150.3
அைறந்து ைக ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ெபய( எடுத்து ஆ(த்தா(. $கந்த.08150.4
வைர பைடத்தவ( மைறந்துழி வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) பலரும் $கந்த.08151.1
நிைர பைடத்துள முனிவரும் கவன்றது நCத்தா( $கந்த.08151.2
திைர பைடத்துள ஆழ் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பட்டுேளா(
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.08151.3
கைர பைடத்து_வி.எச்.(பைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என
அணங்ெகாடு_ெப.(அணங்கு_ப்(.+ஒடு_கரு.ேவ.) குமரைனக் கண்டு. $கந்த.08151.4
உைமயும் ஈசனும் இருந்திடு பீடிைக உம்ப(க் $கந்த.08152.1
குமர நாயகன் ெதய்வதக் களிற்ெறாடும்
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08152.2
அமர அன்னது காண்டலும் மகிழ்சிறந்து அன்னா( $கந்த.08152.3
கமல ெமல்லடி ெதாழுதன( வழுத்தின( களிப்பால். $கந்த.08152.4
இைனய காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அrயைணப் பீட
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இழியா $கந்த.08153.1

அைனவரும் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன்
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) ஆறுமா முகத்துப் $கந்த.08153.2
புனித நாயகன் மங்கல இைசெயாடும் ேபாந்து $கந்த.08153.3
தனது ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) உள் புக்கனன் இைறவியும் தானும்.
$கந்த.08153.4
ேவைல அன்னதில் குமரேவள் ேவள்வி நாயகற்கு $கந்த.08154.1
மால் அயன் முதல் அமர(க்கும் மற்று உளா( தமக்கும் $கந்த.08154.2
ஏலேவ விைட தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பrசனம் எைவயும் $கந்த.08154.3
ஆலயம்_ெப.(ஆலயம்_ெப.) தனில் கைட முைற ேபாற்றுமாறு அளித்தான்.
$கந்த.08154.4
இன்ன தன்ைமயது ஆகேவ எம்ைம ஈன்று எடுத்த $கந்த.08155.1
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.) தன்னுடன் அறுமுகன் உைறயுளின்
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08155.2
ெபான்னின் மஞ்ச ேமல் படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அமளியில் புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) $கந்த.08155.3
மன்னு உயி(த்ெதாைக உய்ந்திட
முயங்கி_வி.எச்.(முயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ைவகினன் ஆல்.
$கந்த.08155.4
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உதித்திடு ெதய்வதக் களிற்றிைனச் ெசவ்ேவள் $கந்த.08156.1
நாணினில் கட்டி நகrைடத் தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) கலன்கள் $கந்த.08156.2
பூணுதல் உறும் அங்குசம் ைகக்ெகாடு புயமாம் $கந்த.08156.3

தூணுறப் பிணித்து_வி.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைணத்தனன்
அருள் எனும் ெதாடரால். $கந்த.08156.4
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) ேபால் ெமாழிக் குமrயும் குமரனும்
மணந்து_வி.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு $கந்த.08157.1
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எல்ைலயில் விrஞ்சனும்
மாலும் ஏைனயரும் $கந்த.08157.2
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தத் தமக்கு இயன்ற
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) இருக்ைகயின் ேமவப் $கந்த.08157.3
புரந்தரன் பrசனெராடும் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மைன புக்கான். $கந்த.08157.4
முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) உய(த்தவன் முசுகுந்தேன முதல் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.)
$கந்த.08158.1
அகில மன்ன(க்கும் ேதனுவின் பல பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) அருத்தித் $கந்த.08158.2
துகிலும் ஆரமும் அணிகளும் இரு நிதித் ெதாைகயும் $கந்த.08158.3
விகலம் இன்றிேய
ெகாடுத்தனன்_வி.மு.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
யாைரயும் விடுத்தான். $கந்த.08158.4
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) அன்னதின் முசுகுந்தன் ஆதி ஆம் இைறவ(
$கந்த.08159.1
கல் அகம் தனில் இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம்
ேசைனயின் கடைல $கந்த.08159.2
ஒல்ைல கூடிேய ேவறு பல் புலம் ெதாறும் ஒருவித் $கந்த.08159.3
ெதால்ைல ஊ( புகுந்து இருந்தன( வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
உறும் ெதாட(பால்.
$கந்த.08159.4

மன்ன(_ெப.(மன்ன(_ெப.) யாவரும் விைட ெகாடு ேபாதலும் மகவான்
$கந்த.08160.1
தன்னது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடி மைனக்
கிழத்தியும் தானும் $கந்த.08160.2
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) தC( தரு ேபாகம் அது ஆற்றினன் இருந்தான்
$கந்த.08160.3
அன்ன பான்ைமயில் சில் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) அகன்றன அன்ேற. $கந்த.08160.4
ஆன சிற்சில ைவகல் ெசன்றிடுதலும் அணங்கும் $கந்த.08161.1
தானும் உற்றிடும் உைறயுைள ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
தணந்து $கந்த.08161.2
வானவ(க்கு இைற விைனக் குைற நிரப்புதல் வலித்துக் $கந்த.08161.3
ேகான் நக(ப் ெபரும் புதவினில்
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) குமரன்.
$கந்த.08161.4
உவாவின் மாதுடன் உவாவினுக்கு இைளயவன் உவாவில் $கந்த.08162.1
திவாகரன் மதியாம் என வருதலும்
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08162.2
தவாத அன்புைட வயவரும் சாரத( எவரும் $கந்த.08162.3
அவாெவாடு அன்னவ( அடி முைற
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ(த்தா(. $கந்த.08162.4
அனிகம் ஆ(த்திடல் ெசவிப்புலம் பட(தலும் அடல் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
$கந்த.08163.1
புனித நாயகன் ேபாந்தனன் ேபாந்தனன் என்று $கந்த.08163.2

வனச ேமலவன் மாலவன் மகபதி வாேனா( $கந்த.08163.3
முனிவ( யாவரும் எழுந்தன( விைர
ெசலல்_ெதா.ெப.(ெசல்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) முன்னி. $கந்த.08163.4
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) உறும் அளைவயில் ேபாந்து மன்னுயி( $கந்த.08164.2
முழுது அருள் புrதரு முதல்வன் ேசவடி $கந்த.08164.3
ெதாழுதன( இைறஞ்சின( சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாற்றலும். $கந்த.08164.4
ெகாந்து அவிழ் அலங்கலங் குவவுத் ேதாளினான் $கந்த.08165.1
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) புrவதைன
ேநாக்கிேய $கந்த.08165.2
நந்தனி ஊ(திைய நடாத்திச் ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
எனச் $கந்த.08165.3
சிந்ைதயில் விைரதரு ேத(
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகினான். $கந்த.08165.4
ஆசுகன் உய்த்திடும் அம் ெபான் ேத( மிைச $கந்த.08166.1
வாசவன் அருள்புr மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) தன்னுடன் $கந்த.08166.2
ேதசுைட அறுமுகச் ெசம்மல் கண்ணுதல் $கந்த.08166.3
ஈசனும் கவுrயும் என்ன எய்தினான். $கந்த.08166.4
சூr ேனாடு துைன பrத் ேத( மிைசச் $கந்த.08167.1
சூrேனாடு துைணவன்வந்து எய்தலும் $கந்த.08167.2
வாr வசின(
C
மாமல( பன்முைற $கந்த.08167.3
வாr வசின(
C
வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) யாருேம. $கந்த.08167.4

பூத வரரும்
C
ேபா(ப்பைட மள்ளரும் $கந்த.08168.1
மூது உண(ந்த_ெப.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முனிவன்
சிறா(களும் $கந்த.08168.2
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) உைடக் ெகாற்றவற்காம் பணி
$கந்த.08168.3
ஏதும் ஆற்றி இனிது அயல் சுற்றினா(. $கந்த.08168.4
மாக( யாரும் வணங்க அவரவ( $கந்த.08169.1
ேசகரத்தினில் ேசவடி சூட்டிேய $கந்த.08169.2
ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) மாமயில் ேதான்றல் முன் நின்றதால் $கந்த.08169.3
ஆைகயால் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ஆற்றலேத அன்ேறா. $கந்த.08169.4
பூவினன் முதல் புங்கவ( யாைரயும் $கந்த.08170.1
மூவிரண்டு முகத்தவன் கண் உறCஇ $கந்த.08170.2
நCவி( எல்லிரும் ேந(ந்த நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) ஊ(தியின் $கந்த.08170.3
ேமவி எம்ெமாடு ெசல்லுமின் விண்_ெப.(விண்_ெப.) என்றான். $கந்த.08170.4
என்னேலாடும் இனிது என நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) $கந்த.08171.1
அன்ன மீ தினும் அச்சுதப் பண்ணவன் $கந்த.08171.2
பன்ன ேகசன் பைகஞன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மீ தினும் $கந்த.08171.3
முன்ன( ஏறி முதல்வைன எய்தினா(. $கந்த.08171.4
மாறு இல் ெவள்ளி மைலப்படு ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கயத்து $கந்த.08172.1
ஊறு நCத்தது ஓழுக்கு என மும் மதத்து $கந்த.08172.2
ஆறு பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அடல் அயிரா
வதத்து $கந்த.08172.3

ஏறி வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) என்பவன். $கந்த.08172.4
மற்று நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள
வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) யாவரும் $கந்த.08173.1
முற்று உண(ந்த_ெப.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முனிவரும் தத்
தமக்கு $கந்த.08173.2
உற்ற ஊ(திகள் ஊ(ந்து எம் இைறவைனச் $கந்த.08173.3
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துதித்துவி.எச்.(துதி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன் ேமயினா(. $கந்த.08173.4
வள்ளல் இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) துைண வான்_ெப.(வான்_ெப.)
உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைடப் $கந்த.08174.1
ெபாள் எனப் புகப் ேபாதுகின்றான் எனாக் $கந்த.08174.2
ெகாள்ைளயில் பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) கூறலும் கூளியின் $கந்த.08174.3
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) முற்றும்
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந்திட்டேவ.
$கந்த.08174.4
குட முழாப் பைண ெகாக்கைர தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.) $கந்த.08175.1
படகம் ஆதிய பல்லியம் ஆற்றிேய $கந்த.08175.2
புைட ெநருங்கிய_ெப.எச்.(ெநருங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூதrல்
எண்ணிலா( $கந்த.08175.3
இடி முழங்கியது என்ன இயம்பினா(. $கந்த.08175.4
ஈங்கு இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தன்ைமயின் ஈண்டு பrசனம் $கந்த.08176.1
பாங்கு உற்று ஏகப் பரஞ்சுட( பண்ணவன் $கந்த.08176.2

ஓங்கல் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனிக் ேகா நக( $கந்த.08176.3
நCங்கிச் ேசணின் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெநறிப் ேபாயினான். $கந்த.08176.4
அந்தரத்தில் அம( உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) தைனக் $கந்த.08177.1
கந்தன் அங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கன்னலின்
நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $கந்த.08177.2
இந்திரப் ெபய( எய்திய மாதுலன் $கந்த.08177.3
முந்தி இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முது நக( ேமவினான்.
$கந்த.08177.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெதாட( ெபான் நக( ேமைலச் சூ( மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
$கந்த.08178.1
நுண் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) ெசய்திட ெநாய்தின் உற்றதும் $கந்த.08178.2
அண்ட(கள் இைறயவன் அகம் ெகாள் ேவட்ைகயும் $கந்த.08178.3
கண்டனன் குமரேவள் கருைண ஆழியான். $கந்த.08178.4
வக்கு
C
உறு கைன கழல் விமல நாயகன் $கந்த.08179.1
ஆக்கம் இல் விண்_ெப.(விண்_ெப.) உலகு
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபற்றியால் $கந்த.08179.2
ேதக்கிய விஞ்ைசயின் ெதய்வத் தச்சைன $கந்த.08179.3
ேநாக்கினன் இைனயன நுவறன் ேமயினான். $கந்த.08179.4
ெசல்லைல அகன்றிடு ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
$கந்த.08180.1

எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் வளெனாடும் இருக்கும் பான்ைமயால்
$கந்த.08180.2
ெதால்ைல அதாம் எனத் துறக்க நல்குதி $கந்த.08180.3
வல்ைலயில் என்றலும் வணங்கிப் ேபாயினான். $கந்த.08180.4
நூறு எrந்திடு ேநான்ைமேயான் மாறு இல் ெபான் நக( மாடு உற $கந்த.08181.1
வறு
C மா மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) விண்_ெப.(விண்_ெப.) உலாம் ஆறு
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அைமத்தனன். $கந்த.08181.2
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) மல( அம் புயன் ேசய வாய்கள் திறந்து என
$கந்த.08182.1
ஞாயில் மா மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) நள்ளுற வாயில் நான்கு வகுத்தனன்.
$கந்த.08182.2
நால் திைசக் கண நாதரும் ஆற்றேவ அrதாம் என $கந்த.08183.1
ஏற்ற ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.) ஏழ்நிைல வற்று
C
வற்று
C
விதித்தனன்.
$கந்த.08183.2
வண்ண மா மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) ைவப்பினுள் அண்ணல் அங்கிr ஆழி சூழ்
$கந்த.08184.1
கண்ணகன் புவிக் காட்சி ேபால் எண் இல் வதி
C இயற்றினான். $கந்த.08184.2
பூவின் ேமல் வரு புங்கவத் ேதவு நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) உறு ெசய்ைகயில்
$கந்த.08185.1
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) மா நகரத்து இைடக் ேகாவில் ஒன்று குயிற்றினான்.
$கந்த.08185.2
ேதவு காமுறு ெசய்வைர காவி மல்கு கயத்ெதாடு $கந்த.08186.1
வாவி ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல ஓவில்
பான்ைமயின் உதவினான். $கந்த.08186.2

மாட மாளிைக மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) ஈடு ேச( அr ஏற்றைண $கந்த.08187.1
பாடு ேச( தரு பாழிகள் நாடி ஏ(தக நல்கினான். $கந்த.08187.2
ஏறு சீ( இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) இருக்கும் ேகாயிலும் $கந்த.08188.1
ஆறு மா முகப் பிரான் அமரும் ேகாட்டமும் $கந்த.08188.2
மாறு இலா மால் அயன் மந்திரங்களும் $கந்த.08188.3
ேவறு உளா( இருக்ைகயும் விதித்திட்டான் அேரா. $கந்த.08188.4
கூன் முக வால் வைளக் குrசில் ஊrனும் $கந்த.08189.1
நான் முகன் ஊrனும் நலத்தது என்றிட $கந்த.08189.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) முக வியன் நக( வளைம சான்றிட $கந்த.08189.3
நூன் முக நாடிேய நுனித்து நல்கினான். $கந்த.08189.4
ெபான்னினுக்குப் புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆக
வான்_ெப.(வான்_ெப.) $கந்த.08190.1
மன்னினுக்குச் ெசய் மா நக( வண்ைமைய $கந்த.08190.2
என்னினுக்கும் இயம்ப வற்ேறா கைல $கந்த.08190.3
மின்னினுக்கும் விதிப்பரும் தன்ைமேய. $கந்த.08190.4
இைனத்தி யாவும் இைமப்பு இைடச் சிந்ைதயின் $கந்த.08191.1
நிைனப்பில் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிைலைமைய
ேநாக்கிேய $கந்த.08191.2
நைனத் துழாய் முடி நாரணன் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) $கந்த.08191.3
மனத்தின் ஊடு ம்கிழ்ச்சிைய_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ேமவினா(.
$கந்த.08191.4
வல்ைல ேவதன் வகுப்பது மற்று உனக்கு $கந்த.08192.1

இல்ைல ேந( என்று இனிது புகழ்ந்திட $கந்த.08192.2
அல்ல( தC( அமர(க்கு இைற காண்குறCஇப் $கந்த.08192.3
புல்லினான் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புைனவைன என்பேவ. $கந்த.08192.4
அணங்கு சால்புரம் அவ்வைக நல்கிேய $கந்த.08193.1
நுணங்கு நூலவன் சண்முகன் ேநான் கழல் $கந்த.08193.2
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிற்ப அருள்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாடு உறு $கந்த.08193.3
கணங்கேளாடு கதும் எனப் ேபாயினான். $கந்த.08193.4
அன்ன காைல_ெப.(காைல_ெப.) அரம்ைப யாேராடு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
$கந்த.08194.1
ெபான்னின் மானம் புகுந்து புேலாமைச $கந்த.08194.2
கன்னல் ஒன்றினில் காமரு ெபான்னக( $கந்த.08194.3
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) மந்திரம்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடந்தாள் அேரா. $கந்த.08194.4
அைடயும்_ெப.எச்.(அைட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) அறுமுகப் பண்ணவன் $கந்த.08195.1
இைட நிைலப் படும் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ேகா நக(க் $கந்த.08195.2
கைட முதல் ெசலக் கஞ்சைன ஆதிேயா( $கந்த.08195.3
உைடய தத் தமது ஊ(தியின் நCங்கினா(. $கந்த.08195.4
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கணம் தனில் அண்ட(கள் யாவரும் $கந்த.08196.1
ெதாக்கு உடன் வரத் ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) அன்னாள் உடன் $கந்த.08196.2

ெசக்க( மாமணித் ேதrனும் தC(ந்து_வி.எச்.(தC(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓராய்ப் $கந்த.08196.3
புக்கு ேமயினன் ெபான் புைன மன்றேம. $கந்த.08196.4
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) துைண மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) ஆகித் தாங்குதல்
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயானும் $கந்த.08197.1
இன்று இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) பrப்பன் என்னா இளவலும் அைமந்தது
என்ன $கந்த.08197.2
மன்று இைட இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதய்வ
மடங்கல் அம் தவிசின் உம்ப( $கந்த.08197.3
ெவன்றியந் தனிேவல் அண்ணல் வற்று
C
இருந்து அருளினாேன. $கந்த.08197.4
அன்னது ஓ( அளைவ தன்னில் அறுமுகன் அலrப்புத்ேதள் $கந்த.08198.1
முன்னவ( தம்ைம எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) முழுது அருள் புrந்து
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08198.2
இந் நக( அரசு ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இைமயவ(
இைறவற்கு இன்ேன $கந்த.08198.3
ெபான் அணி மவுலி தன்ைனப் ெபாள் எனப் புைனதி( என்றான். $கந்த.08198.4
என்று இைவ குமரன் கூற இனிது என இைசவு ெகாள்ளா $கந்த.08199.1
அன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கணத்தின் முன்ன( அட்ட மங்கலமும்
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08199.2
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) ெகாள் கவr ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) மணிமுடி கவிைகேயாடு $கந்த.08199.3
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள உறுப்பும் ஏைனப்
ெபாருள்களும் ெநறியின் உய்த்தா(. $கந்த.08199.4

அரசியல் உrைமத்து எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஆங்கு
அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) அைழத்துக் கங்ைகத் $கந்த.08200.1
திைர ெசறி ெதண்ண(C ஆட்டிச் ெசழுந்துகில் கலன்கள் சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.)
$கந்த.08200.2
விைர ெசய்தா( புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) சீய வியன்
ெபரும் தவிசின் ற்றி $கந்த.08200.3
வrைசேயாடு இந்திரற்கு மணி_ெப.(மணி_ெப.) முடி சூட்டினா( ஆல். $கந்த.08200.4
சுட(த் தனி மவுலி தன்ைனச் சூட்டலும் துறக்கத்து அண்ணல் $கந்த.08201.1
அடித்துைண பணிந்தா( வாேனா( அைனவரும் ஆசி தன்ைன $கந்த.08201.2
எடுத்து எடுத்து இயம்பல் உற்றா( இருடிகள் அரம்ைப மாத(_ெப.(மாத(_ெப.)
$கந்த.08201.3
நடித்தன( விஞ்ைச ேவந்த( நல்லி யாழ் நவின்று இைசத்தா(. $கந்த.08201.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) அைனய காைல_ெப.(காைல_ெப.) எம்பிரான்
முன்ன( ஏகி $கந்த.08202.1
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) புrந்து
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வளம்_ெப.(வளம்_ெப.)
மலி துறக்க நாடு $கந்த.08202.2
முந்து உள அரசும் சீரும் முழுது ஒருங்கு அளித்தி எந்தாய் $கந்த.08202.3
உய்ந்தனன் இதன் ேமல் உண்ேடா ஊதியம் ஒருவ(க்கு என்றான். $கந்த.08202.4
என்றலும் அருள் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அண்ணல் இந்
நக( அரசு ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08203.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இவண் இருத்தி என்னா நாக( ேகான் தன்ைன
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08203.2

நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள அமர( தம்ைம
நிைலப்படும் இருக்ைகக்கு ஏவித் $கந்த.08203.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) துைண அணங்கு தானும் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
ெபரும் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ேபாந்தான். $கந்த.08203.4
குறில் ெநடில் அளவு சான்ற கூளியும் வயவ( யாரும் $கந்த.08204.1
வறியது ஓ( அணுவும்
ெசல்லா_எதி(.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) மரபினால்
வாயில் ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.08204.2
உைறயுளின் இருக்ைக நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபரும் தைலவி_ெப.(தைலவி_ெப.) ேயாடும் $கந்த.08204.3
அறுமுக வள்ளல் பல்ேவறு ஆடல்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருந்தான் அன்ேற.
$கந்த.08204.4
தூவி அம் ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) ேமேலான் துைணவிேயாடு
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைலப் $கந்த.08205.1
பூவினன் முதேலா( தத்தம் புக்கிடம் அம(ந்தா( அன்ேற $கந்த.08205.2
ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.) இைறவன் தானும் ேசயிைழ சசியும் ஆக
$கந்த.08205.3
ேமவினன் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) துய்த்து விண்_ெப.(விண்_ெப.) உலகு அரசு
ெசய்தான். $கந்த.08205.4
இைனத்து இயல் கின்ற எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இந்திர வளேன அன்றி
$கந்த.08206.1
அைனத்து உலகத்தும் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) ஆக்கமும் தாம்
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்ன $கந்த.08206.2

மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைட உவைக
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மா நக( இருக்ைக புக்குத்
$கந்த.08206.3
தனித் தனி அமர( எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) சாறு அய(ந்து அம(தல் உற்றா(.
$கந்த.08206.4
இப்படி சில நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இதன் மிைச ைவகல் ஒன்றில் $கந்த.08207.1
ஒப்பு அரும் கந்த ெவற்பில் உைறவது கருதிச் ெசவ்ேவள் $கந்த.08207.2
ெசப்பு உறழ் ெகாங்ைக ேயாடும் சின கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) தணந்து
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.08207.3
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பrசு
உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவதா ஆதிய( யாரும்
ேபாந்தா(. $கந்த.08207.4
ெபருந்தைக அைனய காைலப் பிரமன் மால் முதேலா( யாரும் $கந்த.08208.1
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம் பதங்கள்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விைட புrந்து அங்கண்
வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கந்த.08208.2
இருந்து அரசு இயற்ற விண்ேணா(க்கு இைறவைன நிறுவித் ெதய்வத்
$கந்த.08208.3
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) இைழ அணங்கிேனாடும்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
ேதrல் புக்கான். $கந்த.08208.4
ேத( இைடப் புகுந்த ஐயன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) உைட ெமாய்ம்பன் பாகாய்ப்
$கந்த.08209.1
பா( இைடச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முட்ேகால்
பற்றினன் பணியால் உய்ப்பப் $கந்த.08209.2

ேபா( உைடச் சிைல வல்ேலாரும் பூத( தம் கடலும் சுற்றக் $கந்த.08209.3
கா( உைடக் களத்துப் புத்ேதள் கயிைல மால் வைரயில் ேபாந்தான். $கந்த.08209.4
ேபானது ஓ( காைல_ெப.(காைல_ெப.) ைவயம் ெபாள் என
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முக்கண் $கந்த.08210.1
வானவன் தன்ைன ஆேயாடு அடிகைள வணக்கம்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08210.2
ேமனேதா( கருைணேயாடும் விைட ெபறCஇ விண்_ெப.(விண்_ெப.) உேளா(கள்
$கந்த.08210.3
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) அம் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) கந்தச் சிலம்பினில்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்கான். $கந்த.08210.4
புக்கது ஓ( குமர மூ(த்தி ெபாரு திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வயவ( யாரும் $கந்த.08211.1
ெதாக்கன( பணியில் நிற்பத் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பைடக் கணங்கள்
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.08211.2
ைமக்கரும் குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) ஒண்கண் மடவரேலாடு ேமவி
$கந்த.08211.3
மிக்கு உய( மணிப் பீடத்தில் வற்று
C
இருந்து அருளினாேன. $கந்த.08211.4
துய்யது ஓ( மைற களாலும் துதித்திடற்கு அrய ெசவ்ேவள் $கந்த.08212.1
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேப( அடிகள்
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) ேசவலும் மயிலும்
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $கந்த.08212.2
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) சூ( மா(பு_ெப.(மா(பு_ெப.) கீ ண்ட
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
அன்னான் $கந்த.08212.3

ெபாய் இல் சீ( அடியா( வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
வாழ்க இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) எல்லாம்.
$கந்த.08212.4
காசினி வியத்தகு கந்த ெவற்பு இைடத் $கந்த.08213.1
ேதசு உைட முருகேவள் ேச(ந்த_ெப.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசய்ைகையப் $கந்த.08213.2
ேபசினன் இங்கு இனிப் பிறங்கு ெபான்னக( $கந்த.08213.3
வாசவன் இயற்ைகயும் மற்றும் கூறுேகன். $கந்த.08213.4
துண் என அவுணைரத்
ெதாைலத்த_ெப.எச்.(ெதாைல_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவற் பைடப்
$கந்த.08214.1
பண்ணவன் அருளினால் பலரும் ேபாற்றிட $கந்த.08214.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) அரசு இயற்றிய ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ஓ(
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) $கந்த.08214.3
எண்ணினன் உளந்தனில் இைனய நCரேத. $கந்த.08214.4
பற்று அல( சிறு ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) பலவும் ஆற்றிேய $கந்த.08215.1
உற்றதும் அளப்பு இலா உகம் ஒளித்தது $கந்த.08215.2
மற்று அதன் இைட இைட வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தCைமயும் $கந்த.08215.3
ெபற்றிடும் துன்பமும் பிறவும் உன்னினான். $கந்த.08215.4
மறுத்தனன் சசியுடன் ைவகும் வாழ்க்ைகைய $கந்த.08216.1
ெவறுத்தனன் ெவறுக்ைகைய ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) இயற்ைகயும் $கந்த.08216.2
ெசறுத்தனன் தவத்தினால் ேச(வன் வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
எனாத் $கந்த.08216.3

துறத்தைல உன்னினன் துறக்கம் ேமயினான். $கந்த.08216.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) இயற்ைகைய
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) $கந்த.08217.1
மந்திr ஆகியும் மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ஆகியும் $கந்த.08217.2
அந்தணன் ஆகியும் அமரும் ெபான்னவன் $கந்த.08217.3
புந்தியில் ஈது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புண(ப்ைப உன்னினான். $கந்த.08217.4
உன்னிய ேமலவன் உம்பருக்கு எலாம் $கந்த.08218.1
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) உைழதனில்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைவகிேய $கந்த.08218.2
ெகான்னவில் வச்சிரம் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாணியாய் $கந்த.08218.3
இன்னன ேகள் என இயம்பல் ேமயினான். $கந்த.08218.4
புன் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாய்யும் வாய்ைமயாம்
$கந்த.08219.1
ஒன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபரும் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) உதவும் ஆயிடின்
$கந்த.08219.2
என்றன( சுர குரு இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) $கந்த.08219.3
நின்றிட ஈது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நிகழ்ச்சி கூறுவான். $கந்த.08219.4
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) நCங்கிய_ெப.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அவணருக்கு அரசனால் பட்ட $கந்த.08220.1
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) ஆனைத உன்னிேய துறக்க ேமல் அரசும் $கந்த.08220.2

இன்ப வாழ்க்ைகயும் ெவறுத்தைன இைவ ெவறுத்தைனேயல் $கந்த.08220.3
பின்பு ேநாற்று நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ஆற்றலால்
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பயன்_ெப.(பயன்_ெப.)
யாேதா. $கந்த.08220.4
சிந்ைத ெவந்துய( உழந்தவ( அல்லேரா திருவும் $கந்த.08221.1
அந்தம் இல் ெபரு வாழ்க்ைகயும் எய்துவ( அது தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
$கந்த.08221.2
ைமந்த வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ேகள்
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) அளவு அன்று காண் மதிக்கின் $கந்த.08221.3
இந்த மூவுலகம் தனில் வழங்கிய இயற்ைக. $கந்த.08221.4
ஓவரும் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) இயற்றிய முனிவrல் உலகத் $கந்த.08222.1
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) தங்களில் பாதலத்ேதா(களில்
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.08222.2
மூவ( என்று ேப( ெபற்றிடு முதல்வ(கள் தம்மில் $கந்த.08222.3
ஏவ( மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.) முைலத் தைலப் ேபாகம் விட்டு இருந்ேதா(.
$கந்த.08222.4
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துன்பினுக்கு அஞ்சிேய புகுந்த
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திருைவ $கந்த.08223.1
ஊனம் ஆம் எனத் துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) தமிைய ேநாற்று உழலின் $கந்த.08223.2
ஆன ேபாது உறும் துயrனுக்கு அவதியும் உண்ேடா $கந்த.08223.3
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) நCந்திட ெவருவிேய கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) புக வற்ேறா.
$கந்த.08223.4
ஆக ேநாவுற வருத்திேய ஐம் புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) அவித்து $கந்த.08224.1

ேமாகம் ஆதி ஆம் மூவிரு குற்றமும் முருக்கி $கந்த.08224.2
ேயாகு ெசய்திடும் ேமைலேயா(
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பயன்_ெப.(பயன்_ெப.)
உைரக்கில் $கந்த.08224.3
ேபாகம் அன்றி ஒன்று இல்ைல காண் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) தC( புகேழாய்.
$கந்த.08224.4
காண் தகும் புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) ஒடுங்குமாம் காரணமும் இைலயாம்
$கந்த.08225.1
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசய்ைகயும் ஒழியுமாம்
யாக்ைகயும் ேபாமாம் $கந்த.08225.2
ஆண்டு ஒ( ேபrன்பம் உண்டு என்ப( அதைனயா( அறிந்தா( $கந்த.08225.3
ஈண்டு கண்டேத ெமய் என்ப( உலகு உேளா( யாரும். $கந்த.08225.4
ெபாய்ம்ைம உற்றிடு கானைலப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) என விரும்பிக்
$கந்த.08226.1
ைகம்மிைசக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அமி(திைனக் அம( உகுத்து ஆங்கு $கந்த.08226.2
ெமய்ம்ைமயில் சில( உண்டு எனும் வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
ேபறு உன்னி $கந்த.08226.3
இம்ைமயில் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) இழக்குதி நன்று_ெப.(நன்று_ெப.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) எண்ணம். $கந்த.08226.4
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) மா( இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) இன்பேம
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) மற்று அவேராடு $கந்த.08227.1
இங்கு வாழ்வு உறும் வாழ்க்ைகேய இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) உறும்
வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) $கந்த.08227.2

அங்கு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ெபறு ெசல்வேம ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
ஆங்கு அவ(தம் $கந்த.08227.3
ெகாங்ைக புல்குறா வறுைமேய ெகாடியது ஓ( வறுைம. $கந்த.08227.4
மறு இலாதவாள் மதி முக மடந்ைதய( புண(ப்ைபச் $கந்த.08228.1
சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) என்று உைர
ெசய்வ(_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ(_பட(.பன்.) அன்னதன் சிறப்ைப
$கந்த.08228.2
அறிவேர எனின் ஆங்கு அேத ேபrன்பம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.08228.3
இைறவ நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அது ேகட்டிேயல் ெமாழிகுவன் என்றான்.
$கந்த.08228.4
ஏமம் சான்றிடு குரவன் மற்று இைவ இைவ இைசப்ப $கந்த.08229.1
நாமம் சான்றிடு குலிச மாப் பைடயினன் நைகயா $கந்த.08229.2
ஓமம் சான்றிடு தC முன்ன( இழுது என உைடந்து $கந்த.08229.3
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) சான்றிடும் உளத்தனாய் இைனயன கழறும். $கந்த.08229.4
ெபாருந்து_ஏவ.(ெபாருந்து_வி.) மாசிைன அகற்றி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
காட்சிையப் புrயும் $கந்த.08230.1
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) ேபாலுறு குரவ நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) மடந்ைதய(
சிறப்பும்_ெப.(சிறப்பு_ெப.+உம்_சாr.) $கந்த.08230.2
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) காம நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இன்பமும் எனக்கு அருள்
ெசய்யாது_எதி(.ம.வி.எச்.(ெசய்_வி.+ஆத்_எதி(.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08230.3
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காரணம் என் ெகாேலா
இன்று காறு என்றான். $கந்த.08230.4

ெவற்று உடலத்தில் விழித் ெதாைக
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.08231.1
சிற்று அறிேவான் இைவ ெசப்புதேலாடும் $கந்த.08231.2
மற்று இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) உள்ளம் மயங்கினன் என்னாக் $கந்த.08231.3
கற்று உண( மந்திr கட்டுைர ெசய்வான். $கந்த.08231.4
மாத(கள் ேமன்ைமகள் மன்மத நன்னூல் $கந்த.08232.1
ஓதிடும் உண்ைமைய ஓ(ந்து உண( கின்ற $கந்த.08232.2
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) இலா வழி கட்டுைர
ெசய்யா(_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ஆ(_பட(.பன்.) $கந்த.08232.3
ஆதலின் ஐய அைறந்திலன் இந்நாள். $கந்த.08232.4
ேகாண் மதிேய குைடயா வரு ேகான் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.08233.1
மாண் மதி நூல் எனும் வான்_ெப.(வான்_ெப.) கடன் முற்றும் $கந்த.08233.2
நCண் மதியால் உண(ந்ேதன் அதன் நC(ைம $கந்த.08233.3
ேகண் மதி என்று கிளத்திடு கின்றான். $கந்த.08233.4
ஈறு இல என்றும் இயம்பின( பத்ேத $கந்த.08234.1
நூறுடன் எட்டு எனும் நூலும் நுவன்றா( $கந்த.08234.2
ேவறும் இைசத்தன( ெமய்ச் சமயந்தான் $கந்த.08234.3
ஆறு என ஓதின( ஆங்கு அைவ தம்முள். $கந்த.08234.4
சுைத அமுேத எனத் துய்த்திடு நCரா(க்கு $கந்த.08235.1
இதம் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நல்குவது இம்ைமயின் முத்திக்
$கந்த.08235.2
கதி அருள் கிற்பது காம(_ெப.(காம(_ெப.) உேலாகாய $கந்த.08235.3

அதம் எனேவ ெநறி ஒன்று உளது அன்ேற. $கந்த.08235.4
அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சமயத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) யாற்றிைட நின்ேற
$கந்த.08236.1
எச்சம் இல் வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இன்புறு கின்ேறா(
$கந்த.08236.2
ெமச்சியல் ஆடவ(_ெப.(ஆடவ(_ெப.) ேமலைத ஈேவா( $கந்த.08236.3
நச்சு உறு கூ( விழி நாrய( தாேம. $கந்த.08236.4
அம் மடவா( இயலானவும் அன்ேனா( $கந்த.08237.1
தம்ைம அைடந்திடு தன்ைமயும் ேமவும் $கந்த.08237.2
ெசம்ைம ெகாள் ஆடவ(_ெப.(ஆடவ(_ெப.) ெசய்ைகயும்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.08237.3
ெமய்ைமயது ஆக விளம்பிடும் ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) நூல். $கந்த.08237.4
சாதி இயற்ைககள் தத்துவம் மாந்த(_ெப.(மாந்த(_ெப.) $கந்த.08238.1
தCது_ெப.(தCது_ெப.) இல் குணத் ெதாடு ேதசம் அவத்ைத $கந்த.08238.2
ேபாது கருத்திைவ ஆதிய ேபா( ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) $கந்த.08238.3
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) உைரக்கும் விழுப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) மாேதா.
$கந்த.08238.4
வைச தவி( மானினி மால் வடைவப் ேப( $கந்த.08239.1
இைச இனி அத்தினி ஏந்திைழ ேயா(க்காம் $கந்த.08239.2
அைசவு அறு ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) மர பாடவ( யா(க்கும் $கந்த.08239.3
கசன் இடபன் அசுவன் இைத தாேம. $கந்த.08239.4

முன்னம் உைரத்திடும் மும் மரபுக்குள் $கந்த.08240.1
கன்னிய( ஆடவ(_ெப.(ஆடவ(_ெப.) காம(_ெப.(காம(_ெப.) குறிக்கும் $கந்த.08240.2
மன்னிய ஆழமும் நCளமும் முற்றும் $கந்த.08240.3
இன்னன ெவன்றிட ஏற்பது இயற்ைக. $கந்த.08240.4
அந்தம் இல் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) அருந்தவ( நாக( $கந்த.08241.1
கந்தரு வத்த( கணங்ெகழு பூத( $கந்த.08241.2
முந்தும் அரக்க( இயக்க( முரண் ேபய் $கந்த.08241.3
தம் திறன் ஆவது தத்துவம் ஆேம. $கந்த.08241.4
எண்ைம ெகாள் தத்துவ ஆற்று இைட
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.08242.1
ெபண்ைமயைர வளி_ெப.(வளி_ெப.) பித்து என ஓதும் $கந்த.08242.2
வண்ைம_ெப.(வண்ைம_ெப.) ெகாள் முக்குணம் மன்னின( மற்று
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $கந்த.08242.3
உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) பைடத்திடல் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
குணன்_ெப.(குணன்_ெப.) ஆேம. $கந்த.08242.4
உருவும் வண்ணமும் ஓங்கும் ெசயற்ைகயும் $கந்த.08243.1
அrைவ மா(கள் தம் நாளும் அைனயவும் $கந்த.08243.2
ெதrய நாடித் ெதளிந்து_வி.எச்.(ெதளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அறிகிற்ப(
ஆல் $கந்த.08243.3
மரபு_ெப.(மரபு_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) முதல் வான்_ெப.(வான்_ெப.)
குணத்து ஈறுேம. $கந்த.08243.4
ஏறு ேதசம் ெதாறு ஈண்டிய மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) தம் $கந்த.08244.1

ஊறும் நCதியும் உள்ளமும் ெசய்ைகயும் $கந்த.08244.2
ேவறு ேவறு வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
எல்ேலா(களும் $கந்த.08244.3
ேதற நிற்பது ேதச இயற்ைகேய. $கந்த.08244.4
தrத்த வாைல தருைண பிரவுைட $கந்த.08245.1
விருத்ைத ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வியன்
பருவங்களின் $கந்த.08245.2
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காலமும் உள்ளத்தின்
ேவட்ைகயும் $கந்த.08245.3
பிrத்து அறிந்திடப் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தவத்ைதேய. $கந்த.08245.4
ேகாலம் ஆம் முக் குணத்த( முப்பான்ைமய( $கந்த.08246.1
நால்வ( எண்ம( ஆம் நாrய( பற்று உற $கந்த.08246.2
ஏலும் ஆடவ(_ெப.(ஆடவ(_ெப.) எய்துதற்கு ேகற்ற பல் $கந்த.08246.3
காலமும் ெதrகிற்பது காலேம. $கந்த.08246.4
மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) வடிவினில் ைவகலும்
$கந்த.08247.1
பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) ேதாறும்
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய( பான்ைமயால்
$கந்த.08247.2
புக்கது ஓ( இைட நாடிப் புைர ஒrஇத் $கந்த.08247.3
தக்க ெசய்வதும் சாற்றிய ேமலேத. $கந்த.08247.4
பற்று உேளாைரயும் பற்று இல( தம்ைமயும் $கந்த.08248.1

முற்று உேளாைரயும் முற்று இல( தம்ைமயும் $கந்த.08248.2
மற்று உேளாைரயும் மாந்த(கள் ேதற்றும் ஆல் $கந்த.08248.3
துற்ற ெசய்ைக உளங்ெகாள் கருத்தேத. $கந்த.08248.4
இங்கு இைவ ஆடவ(_ெப.(ஆடவ(_ெப.) இயல்பும் சால்பு உறு $கந்த.08249.1
மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.) பான்ைமயும் வகுத்தது அன்னவ( $கந்த.08249.2
ெபாங்கிய_ெப.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புண(வைக
புண(ச்சிக்கு ஏற்பது ஓ( $கந்த.08249.3
அங்கிதம் பிறவுேமல் அைறய நின்றேவ. $கந்த.08249.4
புல்லுதல்_ெதா.ெப.(புல்லு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) சுைவத்திடல் புண( நகக்குறி
$கந்த.08250.1
பல்லுறல் மத்தனம் பயிலும் தாடனம் $கந்த.08250.2
ஒல் ஒலி கரணேமாடு உவைக ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.08250.3
எல்ைலயில் புண( நிைலக்கு
இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்பேவ. $கந்த.08250.4
விைரதேல சமம்_ெப.(சமம்_ெப.) தூக்கு என்னும் ேவகமும் உச்சம் நCசம்
$கந்த.08251.1
புைரதவி( சமம்_ெப.(சமம்_ெப.) என்று ஓதும் ெபாருண்ைமயும் குணத்தில் பற்றிப்
$கந்த.08251.2
பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஐ வைகயில் ஈைரம்
பகுதியால் பிறவால் ேச(தல்_ெதா.ெப.(ேச(_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $கந்த.08251.3
உைரதரு புண(ச்சி_ெப.(புண(ச்சி_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உபrயும் அைனயது
ஒன்ேற. $கந்த.08251.4

உறுத்தேல ெநருக்கல் ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) உேராசுதல் உறுதல்
முன்னா $கந்த.08252.1
மறுத்தவி( தருவு சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வல்லிேய
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ேமல் ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) $கந்த.08252.2
ெசறித்த ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அrசி பாலா( தCம்_ெப.அ.(தCம்_ெப.அ.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெசயி( தC( காட்சிப் $கந்த.08252.3
புறத்தில் ஓ( உறுப்பு உறுத்தல் புண(ச்சியில் புல்லல் பால. $கந்த.08252.4
ைவத்தேல துடித்தல் ஒற்று மரபு_ெப.(மரபு_ெப.) ஒப்பு விலங்கு சுற்ேற $கந்த.08253.1
உத்தர மதுக்கல் உள்ள Cடு ஓங்கு சம்புடாதி தன்னால் $கந்த.08253.2
பத்துடன் ஒன்றும் ஏைனப் பல்வைக உறுப்பு நாடி $கந்த.08253.3
முத்திறத்து அமி(தம் உண்டல் முன் ெமாழி சுைவத்தல் ஆேம. $கந்த.08253.4
சுrதகம் எண் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) தூய மண்டலேம
மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) $கந்த.08254.1
நிரலடி முயலின் புன்கால் ெநய்தலின் இதேழ ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.)
$கந்த.08254.2
உருெகழு நக விேரைக உருவில் ஏழ் உறுப்பு இலங்கும் $கந்த.08254.3
வரன் முைற நகத்தால் தCட்டல் வள் உகி(க் குறியது அன்ேற. $கந்த.08254.4
துவ( படு பவள மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) சுனக மூடிகேம ஏனக் $கந்த.08255.1
கவரடி மணிேபாழ் வட்டக் கடி கண்டப் பிரத முற்றும் $கந்த.08255.2
இைவ அல பிறவும் ேபால இன் அமுது உண்ட தானம் $கந்த.08255.3
அைவ தமில் ெநறியால் தந்தம்_ெப.(தந்தம்_ெப.) அழுத்தல் பல் குறியது அம்மா.
$கந்த.08255.4

உரமுதல் ஐந்தில் ஐம்பால் உண( ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) முைறயால் ஏற்பப்
$கந்த.08256.1
ெபாருவரு புண(ச்சி_ெப.(புண(ச்சி_ெப.) ேவைல புைடத்திடல் புைடப்பது
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.08256.2
கr கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) ஆதி ஆய கனங்குைழ மகளி(_ெப.) ெவஃக $கந்த.08256.3
மருவிய வழிபாடு அன்ேற மத்தனம் என்ப வல்ேலா(. $கந்த.08256.4
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) புற அன்னம் காைட_ெப.(காைட_ெப.)
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) ெசம்ேபாத்துக் $கந்த.08257.1
குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) என இைசக்கும் எட்டின் குரலிைனப் பயின்று
காம(_ெப.(காம(_ெப.) $கந்த.08257.2
இயல் உறு மகளி(_ெப.) பாங்க( எய்து உழி இைவயில் ேவண்டும் $கந்த.08257.3
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) வைக புrயுமாறு சிறந்தசீற் காரம்
ஆேம. $கந்த.08257.4
பாrயல் கிராமியம் சீ(ப் பவுத்திக நாக பாசம் $கந்த.08258.1
ஏrயல் நாகrகம் இந்திராணி இகேம கூ(மம் $கந்த.08258.2
சாrதம் ஆய்தம் மூ(த்தம் சங்கிராணி கமண்டூகம் $கந்த.08258.3
பாrசம் பிடிதம் சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) சுரும்பிதம் பதும பீடம். $கந்த.08258.4
எண் தகும் சம்புடம் ேவட்டிதம் விசும்பிதம் உற்புல்லம் $கந்த.08259.1
பிண்டிதம் பீடிதம்ேம பிேரதுைக அநுபாதம் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $கந்த.08259.2
பண்டதங் கடக மத்த பத்ம வாசனம் சமூ(த்தம் $கந்த.08259.3
தண்டகம் லளிதம் ேவணுச் சாrதம் சமேவ சன்னம். $கந்த.08259.4
ஆடவம் சம புடத்ேதாடு அம( பrவத்த கஞ்சம் $கந்த.08260.1

காடகம் ேதனு கம்மல் கடகம் ஐம்பதேம சானு $கந்த.08260.2
மாடு அம( துகிலம் பீனம் ஆத்திகேம கூ(ப் பன்னம் $கந்த.08260.3
பீடிேதா( உகமம் பீதம் பீடிைகேயாடு பின்னும். $கந்த.08260.4
ஒட்டு விக்கிரமேம ேகாயூதகம் என்னும் நாற்பான் $கந்த.08261.1
எட்டு உள திறத்தினானும் இைவ அல பிற வாற்றானும் $கந்த.08261.2
மட்டு அம( குழலினா(கள் மகிழ்தர மதநூல் ேதறும் $கந்த.08261.3
சிட்ட(கள் புணரும்_ெப.எச்.(புண(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பான்ைம
சித்திரக் கரணம் ஆேம. $கந்த.08261.4
திைண நிைல மகளி(_ெப.) தத்தம் திறங்களும்
ேச(தல்_ெதா.ெப.(ேச(_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) மாண்பும் $கந்த.08262.1
உண(குவ( எனினும் மற்ற ஓண் குழு அதனுள்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.08262.2
கணிைகயில் பரத்ைத_ெப.(பரத்ைத_ெப.) காமக் கன்னிய( ஓழிந்ேதா( தம்ைமப்
$கந்த.08262.3
புண(ைகயும் பிறவும் ேத(தல் புலைமேயா( கடனாம் அன்ேற. $கந்த.08262.4
முன்னுற மதன நூலின் முைற எலாம் ெதாைகயில்
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08263.1
அன்னதன் வைகயும் கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அகலமும்
எடுத்துக் கூறிப் $கந்த.08263.2
ெபான்னவன் இருத்தேலாடும் புரந்தரன் அவற்ைற ஓ(ந்து $கந்த.08263.3
கன்னிைய புணரும்_ெப.எச்.(புண(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காமக்
கவைல ேமல் கருத்ைத ைவத்தான். $கந்த.08263.4
ெகாற்ற ெவங் குலிச வள்ளல் குரவைன இைறஞ்சி எந்ைத $கந்த.08264.1

ெசாற்றிடு பான்ைம எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) துணிவு அதுவாகக் ெகாண்ேடன்
$கந்த.08264.2
மற்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாருளும் ெவஃேகன் வரம்பிலா
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) தன்ைனப் $கந்த.08264.3
ெபற்றனன் ேபாலும் என்னப் ெபரு மகிழ்வு எய்திப் ேபானான். $கந்த.08264.4
திைர ெசறி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) எனத் திைளக்கும் இன்பநூல் $கந்த.08265.1
உைர ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபான்னவன் உவப்பில்
ேபாந்திட $கந்த.08265.2
விைர ெசறி ெதாங்கலான் ேமைலப் ெபான்னக( $கந்த.08265.3
அரசிைன மதைல பால் ஆக்கினான் அேரா. $கந்த.08265.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உலகு ஆளுறும் ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) இயற்ைகைய
$கந்த.08266.1
அண்ணல் அம் சயந்தனுக்கு அருளி இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) $கந்த.08266.2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) உறு சசிமுகச் சசிையக் கூடிேய $கந்த.08266.3
எண்ணரும் ேபாகம் உற்று இனிது ைவகினான். $கந்த.08266.4
அைலகடல் அமி(திைன ெவறுக்கும் ஆயிைழ $கந்த.08267.1
இல இதழ் அமுதேம இனிது என்று உண்டிடும் $கந்த.08267.2
ெகாைல அயிராவதம் துறக்கும் ேகால்வைள $கந்த.08267.3
முைல_ெப.(முைல_ெப.) அயிராவதம்
முயங்கி_வி.எச்.(முயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேமவுேம. $கந்த.08267.4
ெவல்குறும் வலி உைட விருத்திரன் மிைசச் $கந்த.08268.1
ெசல்குறும் ெதய்வதத் ேதைரச் சீறிடும் $கந்த.08268.2

ஒல்குறு நுசுப்பிைன உைடய மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
$கந்த.08268.3
அல்குல் அம் ேத(மிைச அைசந்து ைவகுேம. $கந்த.08268.4
கருங்கடல் சூழ் புவி கவிழ்ந்து துன்புற $கந்த.08269.1
இரங்கிய இடிக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) இகழ்ந்து காய்ந்திடும் $கந்த.08269.2
ெபாருங்கைண விழி உைடப் புேலாமைசத்திரு $கந்த.08269.3
மருங்குல் மின் ெகாடியின் ேமல் மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) ெகாள்ளுேம.
$கந்த.08269.4
இயல் படு தவ முனி யாக்ைக என்பினால் $கந்த.08270.1
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) படு வச்சிரம் ெசங்ைக நCத்திடு
$கந்த.08270.2
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) அன்னது ஓ(
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) கண் எனும் $கந்த.08270.3
அயில் பைட ேச(ந்திட அதைனத் தாங்குேம. $கந்த.08270.4
இருள் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) விசும் பினில் இைட அறாமேல $கந்த.08271.1
வரு சிைல இரண்ைடயும் மறக்கு மா மல(த் $கந்த.08271.2
திரு நிக( வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) உைடத் ெதய்வ மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.08271.3
புருவ ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைலகேள ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) என்று
உன்னும் ஆல். $கந்த.08271.4
ஏந்தல் அம் புயலிைன இகழும் ஏந்திைழ $கந்த.08272.1
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) அம் புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) மிைச உவைக கூ(ந்திடும்
$கந்த.08272.2

பூந் தரு வல்லிைய முனியும் பூண் முைல_ெப.(முைல_ெப.) $கந்த.08272.3
வாய்ந்திடும் உேராமமாம் வல்லி புல்லுேம. $கந்த.08272.4
இத்திறம் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) இந்திராணி பால் $கந்த.08273.1
ைவத்திடும் உளத்தினன் மறுைம எய்தினும் $கந்த.08273.2
ைகத்திடு கருத்தினன் காமத்து இன்பேம $கந்த.08273.3
துய்த்தனன் மதன நூல் துணிபு நாடிேய. $கந்த.08273.4
அன்னது ஓ( நாளில் ஓ( நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அமர( ேகான் ஆைண ேபாற்றிப்
$கந்த.08274.1
ெபான் நக( ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) ஓச்சிப் புரந்திடும் சயந்தன்
என்ேபான் $கந்த.08274.2
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அயல் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ைவகும் தாபத( அமர( தம் முள்_ெப.(முள்_ெப.) $கந்த.08274.3
முன் உறுகின்ற ஆசான் முகன் எதி( ேநாக்கிச் ெசால்வான். $கந்த.08274.4
எந்ைத ேகள் மலேரான் ஆதி இயம்பிய அமர( யாரும் $கந்த.08275.1
அந்தம் இல் முனிவ( யாரும் ஆற்றல் ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சூரன் தன்னால்
$கந்த.08275.2
ெவந் துய( உழந்து ெதால்ைல ேமன்ைமயும்
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாழ $கந்த.08275.3
வந்தகாரணம் அது என் ெகால் என்றலும் மைறேயான் ெசால்வான். $கந்த.08275.4
விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) ஆயிேனா(க்கும் ேமதகு முனிவ( யா(க்கும்
$கந்த.08276.1
எண்ணம் இல் சூரன் தன்னால் எய்திய தCைம எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.08276.2

நண்ணல( புரம் மூன்று அட்ட நாதைன அன்றித் தக்கன் $கந்த.08276.3
பண்ணிய மகத்தில் புக்க பாவத்தால் விைளந்தது என்றான். $கந்த.08276.4
என்றலும் சயந்தன் ேகளா ஈது காரண ேமல் அந்தப் $கந்த.08277.1
புன்ெதாழில் தக்கன் வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) புரம் எr
படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதைவ $கந்த.08277.2
அன்றிேய ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவள்வி ஆயிைட
நிகழ்ச்சியாவும் $கந்த.08277.3
ஒன்று அற உைரத்தல் ேவண்டும் சிறியேனன் உண(தற்கு என்றான். $கந்த.08277.4
சயந்தன் என்று உைரக்கும் வள்ளல் சாற்றியது உணரா ஆற்ற $கந்த.08278.1
வயந்தைன எய்தி வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) மதைல
ேகள் இதைன என்னா $கந்த.08278.2
வியந்திடும் அகந்ைத தன்னால் மிக்குறு தக்கன் காைத $கந்த.08278.3
நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) தரு ெமாழியால் ஆசான் இத்திறம் நவிலல் உற்றான்.
$கந்த.08278.4
மாையயின் வலிேயான் ஆகி மான் முதேலாைர ெவன்ேற $கந்த.08279.1
ஆயிரத்து ஓ( எட்டு அண்டம் அரசு
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உக நூற்று எட்டுக் $கந்த.08279.2
காயம் அது அழிவு இன்று ஆகிக் கடவுள(க்கு அலக்கண்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.08279.3
தCய சூ( முதைலச் ெசற்ற குமரன்தாள் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ைவப்பாம்.
$கந்த.08279.4
உலகினுள் ேமலது ஆகி ஓங்கு ேப( ஒளியாய் வான்ேமல் $கந்த.08280.1

தைலைமயது ஆகி ைவகும் சத்திய உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) தன்னில்
$கந்த.08280.2
புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) உண( முனிவ( ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) புதல்வ(கள்
புைடயில் ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.08280.3
மல( அயன் தனது ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) மன்றில் வற்று
C
இருந்தான்
அன்ேற. $கந்த.08280.4
இருந்திடும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) ேவதா யாைவயும் அளிப்ப ேமல்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கந்த.08281.1
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் பதின்ம(
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சீ(ெகழு குமர( தம் உள்
$கந்த.08281.2
ப்ெராஉந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தக்கன் என்னும்
புந்தியின் ேமேலான் முன் ெசய் $கந்த.08281.3
அரும் தவ ெநறியால் ஈது ஒன்று அயைன வினவல் உற்றான். $கந்த.08281.4
ேதவrன் முதல்வ( ஆகிச் சிற்குணத்து தைலவ( ஆகி $கந்த.08282.1
மூவrல் உய(ந்ேதா( ஆகி முடிவு இலா ஒருவ( ஆகி $கந்த.08282.2
ஓவற உயி(கள் ேதாறும் உயிெரன உைறேவா( ஆகி $கந்த.08282.3
ேமவின( தம்ைமத் ேதற விளம்புதி ேமேலாய் என்றான். $கந்த.08282.4
என்று தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) இவ்வாறு
இயம்பலும் மலேரான் ேகளா $கந்த.08283.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இது ெமாழிவான் ேகட்டி நாரணன் தானும் யானும்
$கந்த.08283.2
அன்று அம( இயற்றும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) அழல் என எழுந்து வானில்
$கந்த.08283.3

ெசன்றது ஓ( சிவேன_ெப.(சிவன்_ெப.+ஏ_சாr.) யா(க்கும் ேமலவன் ெதளிநC
என்றான். $கந்த.08283.4
தரு ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) வல்ேலான் ஈது சாற்றலும்
ெசயேலா( மூன்றின் $கந்த.08284.1
இரு ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) புrயும் நCவி( ஏதில( ஆகப்
பின்ன( $கந்த.08284.2
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) புrயும்
ஈசன் உங்களுக்கு இைறவன் ஆகி $கந்த.08284.3
வருெசயல் என்ேன சிந்ைத மயக்கு அற உைரத்தி என்றான். $கந்த.08284.4
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) புகழ் கருத்தின் மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) தக்கன் ஈது
உைரத்தேலாடும் $கந்த.08285.1
சிற்பரன் நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) அன்னான் அருளினால்
ெததிந்த_ெப.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவதாச் $கந்த.08285.2
ெசால் படு மைறகள் முன் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) அறக்
கற்றுத் தூய $கந்த.08285.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெதrந்தவாறு
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று என்ன நக்கான். $கந்த.08285.4
பின் உற முடிப்பான் தன்ைனப் பிரான் எனத் ேதற்றும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
$கந்த.08286.1
என்ெனன உைரத்தி ைமந்த எங்கைளச் சுரைர ஏைனத் $கந்த.08286.2
துன்னிய உயி(கள் தம்ைமத் ெதாைலவு ெசய்திடுவன் ஈற்றில் $கந்த.08286.3
அன்னவன் என்னில் முன்னம் அளித்தவன் அவேன அன்ேறா. $கந்த.08286.4
அந்த நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ஒருவன் ஆகி ஆ( உயி(த் ெதாைகையத்
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கந்த.08287.1

வந்தவாறு ஒடுங்கச் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மன்னிேய
மீ ட்டும் அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.) $கந்த.08287.2
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) ஆய் உயி(கட்கு ஏற்ற தனு முதல்
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
முக்கண் $கந்த.08287.3
எந்ைத தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெசய்ைக முற்றும் இைனயது என்று இைசக்கற்
பாற்ேறா. $கந்த.08287.4
ெசம் கண் மால் தன்ைன என்ைனத் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.)
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெமாய்ம்பின்
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08288.1
அம் கண் மா ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) காப்பும் அளிப்பதும் உதவி யாமும்
$கந்த.08288.2
உங்கள் பால் இருந்தும் என்று எம் உயிருள்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயற்றா
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.08288.3
எங்களால் முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசய்ைக
யாவதும் இல்ைல கண்டாய். $கந்த.08288.4
உயி( உள் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயற்றல் அன்றி
உற்ற நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) சிந்ைத உள்ளும் $கந்த.08289.1
இயல் முைற வழாது காப்ேபா_ெப.(காப்ேபான்_ெப.) இருவிழி அகத்தும் ஆனான்
$கந்த.08289.2
மயல் உறு ெபாழுதும் எம்பால் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அருள் ெசய்வன் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஓ( $கந்த.08289.3
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) புr கின்றான் ேபால எம்ெமாடு
ெசறிவன் அன்ேற. $கந்த.08289.4

எள் உறும் எண்ெணய் என்ன எறிமணி அரவம் என்னக் $கந்த.08290.1
கள் உறு ேபாது கான்ற கடி எனச் சலாைக தன்னில் $கந்த.08290.2
தள் உற அrய ேசாதி தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) என உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
எங்கும் $கந்த.08290.3
உள்ெளாடு புறமும் ஆகி ஒருைமயால்
பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற. $கந்த.08290.4
ேவதேம முதலா உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) வியன் கைல அைனத்தும்
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கந்த.08291.1
ஓதினான் அவேன எங்கட்கு உைரத்திட உண(ந்தாம் அன்ேற $கந்த.08291.2
ஈது நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அவற்றில் காண்டி யாரும் ஒன்றாகக் ெகாண்டாய்
$கந்த.08291.3
ேபைதேயா ெபrதும் என்னப் பிதாமகன் இைனய ெசாற்றான். $கந்த.08291.4
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) இது புகறேலாடும் அருள் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
இைசப்பான் ேமலாம் $கந்த.08292.1
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) அருள் ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) பூதத்து திறத்ைதயும்
உயி(கேளாடும் $கந்த.08292.2
எவைரயும் பிரமம் என்ேற இைசப்பது என் எனது ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.)
$கந்த.08292.3
கவல் உறு கின்றது எந்ைத கழறுதி கடிதின் என்றான். $கந்த.08292.4
என்னலும் கமலத்து அண்ணல் யாவரும் ெதrதல்
ேதற்றா_எதி(.ம.ெப.எச்.(ேதற்று_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.08293.1
உன் அரும் ெபற்றி ஈது என்று உண(தரக் ேகட்டி அன்னான் $கந்த.08293.2
ெசான்னது_வி.அ.ெப.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அது_பட(.ஒரு.) ஓ( மைறகள் தம்மில்
துணிபு ேகள் இறுதி இல்லா $கந்த.08293.3

முன் அவற்கு காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) ஒழிந்தன
முகமன் ஆம் ஆல். $கந்த.08293.4
ஆதலால் ஈசன் அல்லால் அைனவ(க்கும் உயி(க்கும் ஐந்தாம் $கந்த.08294.1
பூதம் ஆனைவக்கும் ஏற்றம் புகலுதல் முகமன்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.08294.2
ஓதலாம் ேமலது ஆக ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) புகழ
ேவண்டின்_நி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கந்த.08294.3
ேவத பாரகைர அன்ேறா யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என விளம்புகின்றா(.
$கந்த.08294.4
யாது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாருைள யாவ( இைறஞ்சினும் அது ேபாய்
முக்கண் $கந்த.08295.1
ஆதிைய அைடயும்_ெப.எச்.(அைட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அம்மா
அங்குஅது ேபாலத் ெதால்ைல $கந்த.08295.2
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) அது உைரக்க
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வியன் புகழ் அைனத்தும் ேமல்
ஆம் $கந்த.08295.3
நாதைன அணுகும் எல்லா நதிகளும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ன. $கந்த.08295.4
ேகள் இனி ைமந்த ேவதக் கிைள எலாம் இயம்பு கின்ற $கந்த.08296.1
சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) உைர சிவேன_ெப.(சிவன்_ெப.+ஏ_சாr.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ேதாற்றுவித்து அளித்து மாற்றி $கந்த.08296.2
மீ ளவும் தருகின்றானும் வியன் உயி(க்கு அருைள
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08296.3
ஆளும் நாயகனும் ஆதி அந்தம் இேலானும் என்னும். $கந்த.08296.4

அத்தனும் பகவன் தானும் அருவமும் உருவும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.08297.1
சுத்தனும் உண(தற்கு ஒண்ணாச் ேசதியும் யாண்டு ேமவும் $கந்த.08297.2
சித்தனும் அநாதி தானும் ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.) ேதவும் என்று
$கந்த.08297.3
நித்தனும் உயி(க்குள்
நCங்கா_எதி(.ம.வி.எச்.(நCங்கு_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_வி.எச்.குறி.) நிருத்தனும் அவேன
என்னும். $கந்த.08297.4
மூன்று எனும் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) தன்னில் முைளத்திடு ெபாருைள
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.08298.1
ஈன்று அருள் புrயும் தாைத எனும் திரயம் பகனும் யா(க்கும் $கந்த.08298.2
சான்று என நிற்கின் ேறானும் தாணுவும் பரனும் தன்ைனப் $கந்த.08298.3
ேபான்றவ( உய(ந்ேதா( இல்லாப் புங்கவன் தானும் என்னும். $கந்த.08298.4
அண்ணலும் ஏகன் தானும் அளப்பு அரும் குணத்தினானும் உம் $கந்த.08299.1
கண்ணனும் அயனும் தம்மால் காணிய நில்லான் தானும் $கந்த.08299.2
ெபண்ெணாடு_ெப.(ெபண்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ஆண் அலியது என்னும் ெபற்றி
இல்ேலானும் யாரும் $கந்த.08299.3
எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) யாங்ேக ஈபவன் தானும்
என்னும். $கந்த.08299.4
விதிமுதல் உைரக்க நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வியன்
உயி(த் ெதாைககட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.08300.1
பதி என அருளும் ெதான்ைமப் பசுபதி தானும் அன்ேனா(க்கு $கந்த.08300.2

அதிகன் என்று எவரும் ேதற ஆங்கு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.)
துஞ்ச_குைற.எச்.(துஞ்சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.08300.3
ெபாதி தரு பலியும் என்பும் புைனபவன் தானும் என்னும். $கந்த.08300.4
ஊன் புகும் எவைரயும் உந்தன் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) குணத்து ஒடுக்கித் தாேன
$கந்த.08301.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) ஆகி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்று
அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) குணங்கள் ஊடு $கந்த.08301.2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) இல்லா ேதானும்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இயல் இைனயது என்ேற $கந்த.08301.3
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) அrய ேதவும் ஈசனும்
அவேன என்னும். $கந்த.08301.4
அன்றியும் ஒன்று ேகண்ேமா அம்புயன் ஆதி ஆகி $கந்த.08302.1
நின்றவ( தம்ைம எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
நCக்கி_வி.எச்.(நCக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.)
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) என்று உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $கந்த.08302.2
ஒன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) முதல்வன் தாேன உய்த்திடு முத்தி
ேவண்டின்_நி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கந்த.08302.3
என்றும் அஃது இயம்பிற்று என்னின் யாவேர ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ஆவா(.
$கந்த.08302.4
பர சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) உண(ச்சி இன்றிப் பல் உயி(த் ெதாைகயும் என்றும்
$கந்த.08303.1
விரவியது உய(க்கு ஈறு எய்தி வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
ேபறு அைடதும் என்றல்
$கந்த.08303.2

உருவம் இல் விசும்பின் ேதாைல உrத்து உடுப்பதற்கு ஒப்பு என்ேற $கந்த.08303.3
ெபரு மைற இயம்பிற்று என்னில் பின்னும் ஓ( சான்றும் உண்ேடா. $கந்த.08303.4
இன்னமும் பல உண்டு தன்னால் இயம்பிய மைறயின்
வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) $கந்த.08304.1
அன்னைத எனக்கும் உன்னி அைற ஒணாது அைறவன் என்னில் $கந்த.08304.2
பல் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ேதயும் பகrனும்
உலவாது என் பால் $கந்த.08304.3
முன்னம் ஈது உண(ந்தாய் ஏனும் ேமாகம் உற்றாய் ெகால் ஐயா. $கந்த.08304.4
கா( எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேமனிக் கண்ணைன
என்ைனப் பின்ைன $கந்த.08305.1
ஆைரயும் புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) அரன் தைனத் துதித்தேத ேபால் $கந்த.08305.2
ஓ( உைர விளம்பிற்று உண்ேடா உைரத்தது முகமன் என்ேற $கந்த.08305.3
ேப( உலகு அறிய முன்னும் பின்னரும் விலக்கிற்று அன்ேற. $கந்த.08305.4
நால் மைற தனில் ஓ( பாகம் நாரம் ஆ( கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $கந்த.08306.1
ேமன்ைம அது இயம்பும் எம்ைம விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) தம்ைம
ஏைனப் $கந்த.08306.2
பான்ைம ெகாள் பூதம் தன்ைனப் பல் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) தைனயும் பாதி
$கந்த.08306.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெமாழிந்திடும் ஆல் ஈது தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) அல
உண(தி தக்ேகாய். $கந்த.08306.4

நம்ைமயும் பரம் என்று உன்னி நாதனில் சிறப்புச்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.08307.1
ெவம்ைம ெகாள் ெநஞ்ச( தCரா விழும ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) நிரயம் வழ்வ(
C
$கந்த.08307.2
தம்ைம அஃது எடுத்தல்
ெசய்யா_எதி(.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சமம்_ெப.(சமம்_ெப.) எனப் புகல்கிற் ேபா(கள் $கந்த.08307.3
எம்ைமயும் துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) என்னும் இரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) படுப்ப(
அன்ேற. $கந்த.08307.4
கான் உறு புலித் ேதால் ஆைடக் கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) கடவுட்கு அன்ப(
$கந்த.08308.1
ஆனவ( என்றும் அன்னாற்கு அடித் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) புrந்து வாழும்
$கந்த.08308.2
வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) என்றும் எம்ைம வழுத்தின(க்கு அருள்ேவாம்
அல்லா $கந்த.08308.3
ஏைனய( தம்ைமத் ெதவ் என்று எண்ணிேய இருத்தும் யாேம. $கந்த.08308.4
பதி அரன் பாசம் தன்னில் பட்டு உழல் பசு_ெப.(பசு_ெப.)
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) என்ேற $கந்த.08309.1
விதிெயாடு மைறகள் கூறும் ெமய்ைமையத்
ெதளிய_குைற.எச்.(ெதளி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேவண்டின்_நி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கந்த.08309.2
இது என உைரப்பன் யாங்கள் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அரசு இயற்ற ஈசன்
$கந்த.08309.3
அதி( கழல் அருச்சித்து ஏத்தும் ஆலயம்_ெப.(ஆலயம்_ெப.) பலவும் காண்டி.
$கந்த.08309.4

அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அருள்
ெபறாது_எதி(.ம.வி.எச்.(ெபறு_வி.+ஆத்_எதி(.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) முத்தி
அைடந்தன( இல்ைல அல்லால் $கந்த.08310.1
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அருள் இன்றி வாழும் அமரரும் யாரும் இல்ைல
$கந்த.08310.2
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அருள் எய்தின் எய்தா அரும்
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இல்ைல ஆைண $கந்த.08310.3
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அலது இைறவன் இல்ைல அவைன
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அைடதி என்றான். $கந்த.08310.4
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைக உைரத்தலும்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண( தக்கன் $கந்த.08311.1
முந்து வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
ேச( ெநறியிைன உன்னலன் முக்கண் $கந்த.08311.2
எந்ைதயால் அயன் முதல் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தம்மினும்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ஓ(க்கு $கந்த.08311.3
அந்தம் இல் வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெபறுவன் என்று உன்னினன் அகத்துள்.
$கந்த.08311.4
ஏத வல் விைன உழந்திடும் ஊழினால் இதைனக் $கந்த.08312.1
காதேலாடு உனித் தந்ைதைய
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
கழறும் $கந்த.08312.2
ஆதி தன்ைன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) பரம் என அறிந்தனன்
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) பால் $கந்த.08312.3
மா தவத்தினால் ெபற்றிட ேவண்டினன் வளேன. $கந்த.08312.4
கணிப்பு இல் மா தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrதர ஓrடம் கடிதில் $கந்த.08313.1

பணித்து நல்குதி விைட என நால் முகப் பகவன் $கந்த.08313.2
இைணப்பு இலாத தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.)
இைடத் ெதால்ைல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.08313.3
மணிப் ெபரும் தடத்து ஏகு என விடுத்தனன் மன்ேனா. $கந்த.08313.4
ஈசன் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அருள் அன்னது ஓ( மானதம் என்னும் $கந்த.08314.1
வாச நC(த் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேபாகி ஓ( சா( இைட ைவகி $கந்த.08314.2
வசு
C கால் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஆதபம் பனிபட ெமலியாப் $கந்த.08314.3
பாசம் நCக்குந( ஆம் என அரும் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) பயின்றான். $கந்த.08314.4
காைல_ெப.(காைல_ெப.) ேந( ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஓட்டிேய கனலிைன மூட்டிப் $கந்த.08315.1
பால மா( அயன் வட்டிேய
C
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உறு படிவத்து $கந்த.08315.2
ஏலும் அன்பினில் மஞ்சனம் ஆட்டிேய இைறக்குச் $கந்த.08315.3
சீல மா மல( சூட்டி உள் பூசைன ெசய்தான். $கந்த.08315.4
சுத்தம் நCடிய_ெப.எச்.(நCடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
உளம் ஒருைமயில் ெதாடர $கந்த.08316.1
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திறத்தினால் எம் பிராற்கு அருச்சைன இயற்றிச்
$கந்த.08316.2
சித்த ேமல் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) நாமமும் விதிமுைற ெசப்பிப்
$கந்த.08316.3
பத்து நூறு ஆண்டு அரும் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrந்தனன் பைழேயான்.
$கந்த.08316.4

அன்னம் ஊ(தி ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) அன்ன மா தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெசயும்
அதைன $கந்த.08317.1
முன்னி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வளன் உதவுவான் மூr
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ஏற்றில் $கந்த.08317.2
ெபான்னின் மால் வைர ெவள்ளி அம் கிr மிைசப் ேபாந்து ஆல் $கந்த.08317.3
என்ன வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
உைமயுடன் எம்ைம ஆள் இைறவன். $கந்த.08317.4
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசய்ைகையத் ெதrதலும்
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழC இ மற்று என்
$கந்த.08318.1
சிந்ைத எண்ணமும் முடிந்தன ஆல் எனச் ெசப்பி $கந்த.08318.2
உந்து காதலும் களிப்பும் உள் புக்கு
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலவ $கந்த.08318.3
எந்ைத தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அடி பரவுவல் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
என எதி(ந்தான். $கந்த.08318.4
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
அடி முைற வணங்கிேய சிறப்பித்து $கந்த.08319.1
ஒன்று ேபாலிய ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) துதி முைற உைரயா $கந்த.08319.2
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) உன்
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மகிழ்ந்தனம் நினக்கு என்
$கந்த.08319.3
இன்று ேவண்டியது இயம்புதி ஆல் கடிது எனலும். $கந்த.08319.4
ஆற்றுதற்கு அரு ேநான்ைமயன் ஆகிேயான் அமலன் $கந்த.08320.1

ேபற்றின் ேவண்டுவ ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என
இைசத்தலும் பிறவி $கந்த.08320.2
மாற்றும் முத்தி அது இரந்திலன் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) விதி வழிேய
$கந்த.08320.3
ஏற்ற புத்தியும் ேசறலின் மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஈது இைசப்பான். $கந்த.08320.4
நCள் நிலப் ெபரு ைவப்பும் நிக( இலா $கந்த.08321.1
வைண
C
வல்லவ( ஏைனய( ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.08321.2
ேசணும் மால் அயன் ஊரும் திைசயும் என் $கந்த.08321.3
ஆைண ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அளித்து அருள் ெசய்தி
ஆல். $கந்த.08321.4
உன்ைன வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழுத்தும் உயி( எலாம்
$கந்த.08322.1
என்ைன வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழுத்தவும்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இனி $கந்த.08322.2
நின்ைன அன்றி ெநஞ்சாலும் பிற(_ெப.(பிற(_ெப.) தைமப் $கந்த.08322.3
பின்ைன வந்தியாப் ெபற்றியும் ஈதி ஆல். $கந்த.08322.4
ஆய ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) அவுண(கள் யாரும் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
$கந்த.08323.1
ஏய ெசய்ைக இயற்றவும் ஏற்கும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $கந்த.08323.2
ேசயிேனா( களும் சிற்றிைட மாதரும் $கந்த.08323.3
மாய் வில் ெகாள்ைகயில் மல்கவும் நல்குதி. $கந்த.08323.4

ஆதி ஆகி அைனத்ைதயும் ஈன்ற நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) $கந்த.08324.1
பாதி ஆன பராபைர யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெபறு $கந்த.08324.2
மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) ஆக மைறயவன் ஆகி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.08324.3
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ஆகக் கடிமணம் ெசய்தி ஆல். $கந்த.08324.4
என்று தக்கன் இயம்பலும் இங்கு இது $கந்த.08325.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) உனக்கு அது நல்கினம் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநறி
$கந்த.08325.2
நின்றி என்னில் நிைலக்கும் இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சீ( எனா $கந்த.08325.3
மன்றுள் ஆடிய வானவன் ேபாயினான். $கந்த.08325.4
ஈசன் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ஈந்தனன் ஏகலும்
$கந்த.08326.1
ேநசேமாடு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) நC(ைமையப் ேபாற்றிேய $கந்த.08326.2
ேதசின் மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) சிறு விதி யாrனும் $கந்த.08326.3
ேபச_குைற.எச்.(ேபசு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒணாத ெபரும் மகிழ்வு எய்தினான்.
$கந்த.08326.4
ஓைக ேமயவன் ஓதிம ஊ(திேமல் $கந்த.08327.1
ஏகும் ஐயைன எண்ணலும் அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $கந்த.08327.2
ஆகம் ஈது கண்டு அன்னவன் மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) ஓ( $கந்த.08327.3
பாகன் ஈந்த பrசு உண(ந்தான் அேரா. $கந்த.08327.4
ெபற்றிடும் மதைல எய்தும் ேபற்றிைன அவன்பால் ேமல்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08328.1

உற்றிடும் திறத்ைத_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஒருங்கு உற உண(வால் நாடித் $கந்த.08328.2
ெதற்று என உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தக்கன்
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) அடி உன்னிப் பல்நாள் $கந்த.08328.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrந்தவாறும்
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என உயி(த்து நக்கான். $கந்த.08328.4
முப்புரம் முடிய_குைற.எச்.(முடி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முன்நாள் முனிந்தவன்
நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) ஆன $கந்த.08329.1
ெமய்ப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) பக(ந்ேதன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
வடுெபற்று
C
உய்ய அன்னான் $கந்த.08329.2
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பrசு ஆனான் அந்ேதா என் இனிச் ெசய்ேகன் நிம்பம்
$கந்த.08329.3
ைகப்பது ேபாேமா நாளும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அமி(து உதவினாலும்.
$கந்த.08329.4
ஆல் அம( களத்ேதான் தாேன ஆதி என்று
உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாந்து $கந்த.08330.1
சாலேவ இந்நாள் கானும் தைலயது ஆம் தவத்துள் தங்கி $கந்த.08330.2
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) ேமல் என்றும்
நCங்கா_எதி(.ம.வி.எச்.(நCங்கு_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_வி.எச்.குறி.) நைவெயாடு
பவமும் ெபற்றான் $கந்த.08330.3
ேமைல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) விைனக்கு ஈடு உற்ற விதிைய யா( விலக்க வல்லா(.
$கந்த.08330.4
ெசய்வது என் இனியான் என்னாச் சிந்ைதயின் அவலம்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08331.1

ைம வள( தCய புந்தி ைமந்தைன
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வல்ேல $கந்த.08331.2
ெமய் வைக ஆசி கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேமவலும்
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) தக்கன் $கந்த.08331.3
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இைட நகரம் ஒன்ைற இயற்றுதி ஐய என்றான்.
$கந்த.08331.4
என்ன அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தக்கன் கூற இைமப்பினில் அைமப்பன் என்ேற
$கந்த.08332.1
ெகான்_ெப.(ெகான்_ெப.) உறு கமலத்து அண்ணல் குறிப்ெபாடு கரங்களாேல
$கந்த.08332.2
தன்னக( என்ன ஒன்று தக்கமா புr ஈது என்ேற $கந்த.08332.3
ெபான்னக( நாணுக் ெகாள்ளப் புவி இைடப் புrந்தான் அன்ேற. $கந்த.08332.4
அந்த மா நகரம் தன்னில் அரும் தவத் தக்கன்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08333.1
சிந்ைதயுள் உவைகப் பூத்துச் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) நக( தன்னுள் ஒன்றும்
$கந்த.08333.2
இந்தவாறு அணியது அன்று ஆல் இைண இதற்கு இஃேத என்னாத் $கந்த.08333.3
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) பால் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
ெபரும் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்கான். $கந்த.08333.4
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெபரும் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) எய்தித் தவ
முனிவர( வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.08334.1
மன்ெபரும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) கூறும் மடங்கல் அம் தவிசின் உம்ப(
$கந்த.08334.2

இன்பு உறு திருவிேனாடும் இனிது வற்று
C
இருந்தான் என்ப $கந்த.08334.3
ெபான் புைன கிrயின் மீ து ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) சுட(க் கதி( உற்ற என்ன.
$கந்த.08334.4
ேகசr அைணயின் மீ து ெகழC இயின தக்கன் எண்ேதாள் $கந்த.08335.1
ஈசன் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.)
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.)
இயற்ைகைய ஏமம் சான்ற $கந்த.08335.2
ேதசிகன் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபான் ேபாய்ச்
ெசப்பலும் துணுக்கம் எய்தி $கந்த.08335.3
வாசவன் முதலா உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) யாரும்
ேபாந்தா(. $கந்த.08335.4
வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ேபாந்த பான்ைம வரன்முைற
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்ைறத் $கந்த.08336.1
தானவ( குரவன் அேனான் தயித்திய(க்கு இைறையச் சா(ந்து $கந்த.08336.2
ேபானது உன் அவலம் அஞ்ேசல் புரந்தரன் தனக்குத் தக்கன் $கந்த.08336.3
ஆனவன் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) ஆனான் அன்னவன் ேச(தி என்றான்.
$கந்த.08336.4
ேசருதி என்னும் மாற்றம் ெசவி தளிப்பு எய்தக் ேகளா $கந்த.08337.1
ஆ( அமி( அருந்தினான் ேபால் அகம் உறும் உவைக
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.08337.2
ேமருவின் ஒருசா( ைவகும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.)
அவுண( ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $கந்த.08337.3
கா( என எழுந்து ெதால்ைலக் கிைள ஞைரக்
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாந்தான். $கந்த.08337.4

ஆள் அr ஏறு ேபாலும் அவுண( ேகான் ேசறேலாடும் $கந்த.08338.1
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உறு கதி(ப்புத் ேதளும் மதியமும் மற்றும்
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $கந்த.08338.2
ேகாெளாடு நாளும் ஏைனக் குழுஉறு கணத்திேனாரும் $கந்த.08338.3
நCள் இருந் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேத( மீ தும் மானத்தும் ெநறியில் ெசன்றா(.
$கந்த.08338.4
மங்குல் ேதாய் விண்ணின் பாலா( மாதிரம் காவேலா(கள் $கந்த.08339.1
அங்கத நிைலயத்து உள்ளா( அைனயவ( பிறரும் உற்றா( $கந்த.08339.2
இங்கு இவ( யாரும் தக்கன் இைண அடி
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஈசன் $கந்த.08339.3
ெபாங்கு ேப( அருளின் ஆற்றல் புகழ்ந்தன( ஆகி நின்றா(. $கந்த.08339.4
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைக முளr அண்ணல் ஆதி ஆம் அமர(
தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.) $கந்த.08340.1
ெசய்விைன ஆக உன்னி ைவகலும்
ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.08340.2
ெமய் வைக உணராத் தக்கன் வியன் மதிக் குைடயும் ேகாலும் $கந்த.08340.3
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) வைக உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.)
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இருந்து அரசு இயற்றல்
ெசய்தான். $கந்த.08340.4
◌்_ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ேதவி ஆனாள் அருந்ததிக் கற்பின்
மிக்காள் $கந்த.08341.1
வாங்கிய நுசுப்பின் நல்லாள் மைறக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) எனும் நாமத்தாள்
$கந்த.08341.2

பூம் கமலத்துப் புத்ேதள் ெபான் அடி தன்னில்
வந்தாள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட(.ஒரு.) $கந்த.08341.3
ஓங்கு ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) உலகுக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
ஒருதனி முதல்வி ஆனாள். $கந்த.08341.4
ேசயிைழ அவெளாடு ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
புல்லிேய $கந்த.08342.1
மீ உய( கமல ேமல் விrஞ்சன் காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) $கந்த.08342.2
மா இரும் பணிபதி மணிகள் ஈன்று என $கந்த.08342.3
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ைமந்தைர அருளினான் அேரா. $கந்த.08342.4
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபரு ைமந்த(கள் ஆயிேனா(க்கு எலாம் $கந்த.08343.1
முப் புr நூல் விதிமுைறயின் ஆற்றிேய $கந்த.08343.2
ெசப்ப அரு மைறகளின் திறமும் ஈந்து பின் $கந்த.08343.3
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பrசு ஒன்றிைன இைசத்தல் ேமயினான். $கந்த.08343.4
நல்லது_ெப.(நல்லது_ெப.) ஓ( மானதம் நணுகி நCவி(கள் $கந்த.08344.1
எல்லிரும் ஈசைன எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேநாற்றி இrஇப் $கந்த.08344.2
பல் உயிரும் தரும் பrசு ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவண் $கந்த.08344.3
ெசல்லுதி( ஆல் எனச் ெசப்பி ஏவினான். $கந்த.08344.4
ஏயின காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) இைறஞ்சி ைமந்த(கள்
$கந்த.08345.1
ேபாயின(_வி.மு.(ேபா_வி.+இன்_இ.கா.+அ(_பட(.பன்.) மானதப்
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) புக்கன( $கந்த.08345.2

ஆயிைடப் படிந்தன( அரைன உன்னிேய $கந்த.08345.3
மா இரு ேநான்பிைன இயற்றி ைவகினா(. $கந்த.08345.4
ேந( அற இன்னணம் ெநடிது ேநாற்புழி $கந்த.08346.1
நாரதன் என்பவன் நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆ
இைட $கந்த.08346.2
வாrயுள் ஆற்றவும் வருந்து_ஏவ.(வருந்து_வி.) கிற்றி( ஆல் $கந்த.08346.3
காrயம் யாவது கழறுவ(C என்றான். $கந்த.08346.4
என்னலும் முனிவ ேகள் யாங்கள் நல்கிடும் $கந்த.08347.1
முன் உற நல்குவான் முயன்று_வி.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
முக் கணான் $கந்த.08347.2
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அடி உன்னிேய
தவத்ைத_ெப.(தவம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) ஆற்றுதும் $கந்த.08347.3
அன்னதும் எந்ைத தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஆைணயால் என்றா(. $கந்த.08347.4
அறிந்திடு முனிவரன் அதைனக் ேகட்டலும் $கந்த.08348.1
ெசறிந்திடு கரத்ெதாடு ெசம் ைக தாக்கு உற $கந்த.08348.2
எறிந்தனன்_வி.மு.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
நைகத்தனன் இது ெகால் ஈசனால் $கந்த.08348.3
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பrேச எனப் பின்னும்
கூறினான். $கந்த.08348.4
ஈசைனேய நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்சி
ஏத்திேய $கந்த.08349.1
ேபசரும் அரும் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மூ வைகப் $கந்த.08349.2

பாசம் அது அகல் ெநறி படரச் சித்தியீ( $கந்த.08349.3
ஆசு உறு பைடப்பினுக்கு ஆ(வம் ெசய்திேரா. $கந்த.08349.4
சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) உள அரும் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நC( இனி $கந்த.08350.1
உறப்படு கதிமுைற உைரப்பக் ேகட்டி( ஆல் $கந்த.08350.2
பிறப்பு உள இட( உளது அன்றிப் பின்னரும் $கந்த.08350.3
இறப்பு உளது அது நுமக்கு இனியது ஆகுேமா. $கந்த.08350.4
இன்று நC( ெவஃகியது அற்று நான் முகன் $கந்த.08351.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஐந்தினில் ஒன்று சங்கரன்
$கந்த.08351.2
ெபான்திகழ் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) ெகாளப் புகுந்த தCைமயும் $கந்த.08351.3
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட(.ஒரு.) ஓ( பழிையயும் நிைனக்
கிl( ெகாேலா. $கந்த.08351.4
என் அலது இைறயவ( இல்ைல யா(க்கும் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
$கந்த.08352.1
முன்னவன் என்று நான் முகத்தன் மால் ஒடு $கந்த.08352.2
பல் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அம( பயின்று ேசாதி கண்டு
$கந்த.08352.3
அன்னம் அது ஆனதும் அறிந்திl( ெகாேலா. $கந்த.08352.4
ேநயம் எண் உற்று என நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $கந்த.08353.1
நாயகன் விதித்திட நம்மில் யாைவயும் $கந்த.08353.2
ஆய என்று அகந்ைத உற்று அம(வன் அன்னவன் $கந்த.08353.3

மாயம் என்று உைரத்திடும் தைளயின் வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) ஆல்.
$கந்த.08353.4
பற்ெறாடு முழுது உயி( பைடக்கும் பான்ைம ஆல் $கந்த.08354.1
ெபற்றிடும் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) எவன் ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) அல்லது
$கந்த.08354.2
நல்தவ முனிவி( காள் நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) இது என்று
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கந்த.08354.3
ெபான் தைள தம் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) பூட்டல் ஆகுேமா. $கந்த.08354.4
எத்துைண எத்துைண இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) ேவண்டுந(க்கு $கந்த.08355.1
அத்துைண அலக்கண் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைடயும்_ெப.எச்.(அைட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆங்கு அது
$கந்த.08355.2
ெமய்த் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) நCவிரும் விதியின் நிற்றி( ஏல் $கந்த.08355.3
ைகத்து உறு துய( எனும் கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) சா(தி( ஆல்.
$கந்த.08355.4
அன்றியும் ஈசைன அய(த்தியாம் இைற $கந்த.08356.1
என்று உளம் உன்னுதி( இைசவு இல் தC விைன $கந்த.08356.2
மன்றவும் ஆற்றுதி( மயக்கம்_ெப.(மயக்கம்_ெப.) ெகாள்ளுதி( $கந்த.08356.3
ஒன்றிய ேப( உண( ஒருவிப் ேபாதி( ஆல். $கந்த.08356.4
வட்டிடும்
C
இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
ேச( தர
$கந்த.08357.1
ேமாட்டு உறு நிைல ெகாடு
முயன்று_வி.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கூடுதி( $கந்த.08357.2

ஈட்டு உறு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநறிக் இையவது ஒன்றிைனக் $கந்த.08357.3
காட்டிேய இைனத்து எனக் கழறல் ஆகுேமா. $கந்த.08357.4
அற்றம் இல் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrந்து அrய வட்டிைனப்
C
$கந்த.08358.1
ெபற்றவ( அளப்பு இல( ெபறுவது ஆகிேய $கந்த.08358.2
உற்றவ( அளப்பு இல( உலகில் சில சில $கந்த.08358.3
மற்று அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தமது இயல் வகுப்பக் ேகண் மிேனா.
$கந்த.08358.4
சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) அது அரன் அடித் ெதாண்ட( அல்லது $கந்த.08359.1
மற்று இல( அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அடி மல(கேள அலால் $கந்த.08359.2
பற்று இல( சாலவும் இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) பண்பின( $கந்த.08359.3
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) அது அகன்றது ஓ( ெகாள்ைக ேமயினா(. $கந்த.08359.4
ேநசம் உற்று அைடபவ(
நிைனப்பின்_நி.எச்.(நிைன_வி.+ப்ப்_ெபாரு.உரு.+இன்_நி.எச்.குறி.) நCக்க அரும்
$கந்த.08360.1
ஆசு அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் ெமாழி அறிவின்
ேமைலேயா( $கந்த.08360.2
ஈசைனக் குறுகி எஞ் ஞான்றும் வாழ்பவ( $கந்த.08360.3
ேபசுதற்கு அrயது ஓ( ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) எய்தினா(. $கந்த.08360.4
ஆதலின் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) என அவா இன்று உற்றிடு $கந்த.08361.1
ேம தகு ெநறி உறCஇ வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
ேசருதி( $கந்த.08361.2
ஏதம் இல் ெவறுக்ைக ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எண்ணம் தC(ந்திடும் $கந்த.08361.3

தாைத தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பணியிைனத் தவி(தி( என்னேவ. $கந்த.08361.4
அந்தம் இல் வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
ேபறு
அைடயும்_ெப.எச்.(அைட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊழ் உைட
$கந்த.08362.1
ைமந்த(கள் ஓ( புைட வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேத(வு
உறாத் $கந்த.08362.2
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) ெசால்லினும் இது தக்கேத எனப் $கந்த.08362.3
புந்தி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடிகைள
வணங்கிப் ேபாற்றினா(. $கந்த.08362.4
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ைமந்தைரப்
ெபரும் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) தழC இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அரன்புகழ் $கந்த.08363.1
சாற்றி வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
ெவஃகு உறும் தவத்திேனா(கள் நிைலயிைனத்
$கந்த.08363.2
ேதற்றி மந்திரங்களும் ெசயற்ைகயும் புண(த்திேய $கந்த.08363.3
மாற்றினன் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) தன்ைன
மற்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) உதவினான்.
$கந்த.08363.4
ேவறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) உதவல்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விதியின் நாடி ேவத நூல்
$கந்த.08364.1
கூறுகின்ற முைற புrந்து குமர( யாரும் இன்னணம் $கந்த.08364.2
ஈறு இல் மா தவங்கள் ஆற்றி எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
தC(ந்த_ெப.எச்.(தC(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முத்தியில் $கந்த.08364.3

ேசறி( என்று முனிவன் ஒல்ைல ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) எழுந்து ேபாயினான்.
$கந்த.08364.4
ேபாகு நாரத( புகழ்ந்து_வி.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபான் அடித்
தலத்தின் ேமல் $கந்த.08365.1
ஓைகேயாடு தாழ்ந்து முன் உண(த்து பான்ைம உன்னிேய $கந்த.08365.2
ேமாகம் ஆதி ஆன தCைம முழுதும் மாற்றி ேமானிகள் $கந்த.08365.3
ஆகி ைமந்த( எவரும் அம்கண் ஆற்றினா( அரும் தவம். $கந்த.08365.4
அரும் தவங்கள் பலவும் ஆற்றி அவ(கள் வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
ேச(தலும்
$கந்த.08366.1
இருந்து தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrந்த தக்கன் இைளஞ( ெபற்றி இன்னமும்
$கந்த.08366.2
ெதrந்தது இல்ைல என்று சிந்ைத
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாத உண(வினால்
$கந்த.08366.3
ெபாருந்த ேநாக்கல் உற்றவள் புகுந்த பான்ைம கண்டனன். $கந்த.08366.4
மானதத் தடத்தின் ஊடு மாற்று அரும் தவத்தராய் $கந்த.08367.1
ேமானம் உற்ற சிறுவ(_ெப.(சிறுவ(_ெப.) பாலின் முன்னி
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாரதன் $கந்த.08367.2
ஞானம் முற்றும் ஓதி என் ெசால் நைவயது என்று மாற்றிேய $கந்த.08367.3
ேமல் நிைலக்கண் உய்த்து மீ ண்டும் விண்_ெப.(விண்_ெப.)
பட(ந்து_வி.எச்.(பட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாயினான். $கந்த.08367.4
மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) ைமந்த( அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விதியின்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வடுேபறு
C
$கந்த.08368.1

ஒக்க ேலாடும் ேமயினா(கள் ஒருவ( இன்றி எற்கு இனி $கந்த.08368.2
மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) இன்று எனத் ெதrஇ வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) உற்று
இருந்திடும் $கந்த.08368.3
தக்கன் மற்றும் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) தவச் சிறாைர உதவினான்.
$கந்த.08368.4
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைமந்தைரத் தழC இப் பிறங்கு
காம(_ெப.(காம(_ெப.) மீ ச்ெசல $கந்த.08369.1
அற்றம் இல் சிறப்பின் ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) அறிவுறுத்தி ஆதி ஆம்
$கந்த.08369.2
ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) அம் கணாைன உன்னி நCவி(யாவும் நல்குவான்
$கந்த.08369.3
நல்தவம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைணதி( மானதத்
தடத்தில் என்னேவ. $கந்த.08369.4
ேகட்ட ைமந்த( தாைத தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெகழC இய தங்கள்
ெசன்னியில்_ெப.(ெசன்னி_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கந்த.08370.1
சூட்டி ஏவல் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அன்ன தூ
மல(த் தடத்து இைட $கந்த.08370.2
ஈட்டேமாடு ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருந்து
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrந்தன( $கந்த.08370.3
காட்டில் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) கய முனிக் கணங்கள் அம்கண் உற்று என.
$கந்த.08370.4
ஆன காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அைனய ைமந்த(கள்
$கந்த.08371.1
ஊனம் இன்றி ேநாற்று ஒழுக முன்னேர $கந்த.08371.2

ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாரதன் புண(ப்பு ஒன்று
ஓ(ந்திடா $கந்த.08371.3
மானதத் தட மருங்கில் எய்தினான். $கந்த.08371.4
எய்தி யாவ( நC( யாரும் மா தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) $கந்த.08372.1
ெசய்தி( எப்_சுட்.(எ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ேச(தல்_ெதா.ெப.(ேச(_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ெவஃகின C( $கந்த.08372.2
ெநய்து இல் அன்னது நுவல ேவண்டும் ஆல் $கந்த.08372.3
ைக தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெபறாக் கருத்தின C( என. $கந்த.08372.4
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) ஆகிேயான் தக்கன் ஆங்கு அவற்கு $கந்த.08373.1
அந்தி வண்ணனா( அருளும் ேபற்றினால் $கந்த.08373.2
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைமந்த( ஏம் யாங்கண் மற்று
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) $கந்த.08373.3
இந்த வான்_ெப.(வான்_ெப.) தடத்து எம்ைம ஏவினான். $கந்த.08373.4
ேதவ ேதவைனச் சிந்ைதயில் ெகாேட $கந்த.08374.1
ஆவிேயாடு உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) அலச ேநாற்று இrஇ $கந்த.08374.2
ஓவில் பல் உயி( உதவல் ெபற்றிட $கந்த.08374.3
ஏவினான் எைம என்று ெசாற்றன(. $கந்த.08374.4
ெசாற்ற காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) இல்
தூயவன் $கந்த.08375.1
நல்தவம் ெசய்வ(C தாதன் தாைளேய $கந்த.08375.2
பற்ற தாவுள C( பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) என்று உன்னl( $கந்த.08375.3
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) யாவேர குறுகலா( கேள. $கந்த.08375.4

ேநாற்றி யாைவயும் ேநாக்கிச் ெசய் விைனப் $கந்த.08376.1
ேபற்ைற எய்துவ(C பிறப்பு மாய்வது $கந்த.08376.2
மாற்றுவ(C அl( மயக்கம்_ெப.(மயக்கம்_ெப.) தC(திேரா $கந்த.08376.3
ஏற்றம் என் ெகால் நC( ஈகின்றC( இனும். $கந்த.08376.4
ேமய மாசு ேதாய் விைழவின் ெமய்யின( $கந்த.08377.1
தூயது ஓ( தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) துைறைய எய்தியும் $கந்த.08377.2
ேசய ேசதகம் திைளத்தல் ேபாலும் ஆல் $கந்த.08377.3
நCயி( ெகாண்டது ஓ( நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) தானுேம. $கந்த.08377.4
தைலயது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) தனக்கு நC( $கந்த.08378.1
விைலயதாப் ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விதியின்
ெசய்ைகயும் $கந்த.08378.2
நிைலயது ஆகுேமா நCடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ஒேட $கந்த.08378.3
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஈது சீ( உறுவது அன்றிேய. $கந்த.08378.4
ேபாவதும் வருவதும் ெபாருமலும் நன்கும் இன்று $கந்த.08379.1
ஆவது ஓ( கதி அேத ஆ( உயி(க்கு உறுதி ஆம் $கந்த.08379.2
நCவி( அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கதியிைன நிைனக்கிl( இறுதியும்
$கந்த.08379.3
ஓவரும் பிறவியும் உம்ைம விட்டு அகலுேமா. $கந்த.08379.4
சிறுவ(_ெப.(சிறுவ(_ெப.) தம் உள்ளமும் ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) இைழ மகளி(_ெப.)
தம் $கந்த.08380.1
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) மால் எய்திேனா( சிந்ைதயும் ஆன ஆல் $கந்த.08380.2

உறுவது ஓ( பனுவலும் உற்றிடும் ெபற்றிேய $கந்த.08380.3
ெபறுவது ஆம் அன்றிேய பின்ன( ஒன்று ஆகுேமா. $கந்த.08380.4
ஆதலால் உங்களுக்கு அருள் ெசயும் தன்ைமயான் $கந்த.08381.1
தாைத ஆகின்றது ஓ( தக்கேன எனின் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
$கந்த.08381.2
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) ஆம் ஈசனால் ெபருவளம் ெபற்றவன் $கந்த.08381.3
பாத தாமைரயினில் பrவு உறா ெநறிைம ஆல். $கந்த.08381.4
ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ைமயேலான் ஆதலால்
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அருள் $கந்த.08382.1
நCங்களும் அைனயேர ெநறி தரும் ேதசிகன் $கந்த.08382.2
தCங்கு எலாம் நCக்கிேய சிவ கதிபால் பட $கந்த.08382.3
ஓங்கு ேப( அருெளாடும் உண(த்துவான் அல்லேனா. $கந்த.08382.4
முந்து ஆயிரவரும் முன் பrப் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) வாய்த் $கந்த.08383.1
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பணியின் மூதாைத ேபால்
நல்கேவ $கந்த.08383.2
வந்துளா( ேநாற்று உழி மயல் அறத் ேதற்றிேய $கந்த.08383.3
அந்த மா ெநறி நிறCஇ அrய வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
அருளினான் ஆம். $கந்த.08383.4
என்னலும் நாரதன் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மல(த் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) இைண
$கந்த.08384.1
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ேமல் ேச(த்திேய சிறயேரம் உய்யேவ $கந்த.08384.2
உன்னி ஈண்டு ஏகி நC( உண(த்தும் ெமய்ந் ெநறியிைன $கந்த.08384.3

இன்னது என்று உண( கிேலம் எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) அருள்
புrதி( ஆல். $கந்த.08384.4
என்பவ(க்கு அருள் புrந்து எண் இல் ஆ(வத்ெதாடு $கந்த.08385.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) காட்சிைய நான் உமக்கு
உதவிேய $கந்த.08385.2
வன் புலத்து ஆறு ேபாய் மதி
மருண்டு_வி.எச்.(மருள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இன்பமும் $கந்த.08385.3
துன்பு_ெப.(துன்பு_ெப.) உற்று உழல் பவம் ெதாைலவு ெசய்திடுவன் ஆல்.
$கந்த.08385.4
ஆதியா( தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) இைண அருெளாேட வழிபடும் $கந்த.08386.1
நCதி ஆம் நCrனா( நிைலைமயாய் நின்றிடும் $கந்த.08386.2
பாத நான்கு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.)
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பதமும் நான்கு அதன்
உேள $கந்த.08386.3
ஓதியா( ெபறுவது ஓ( உய( ெபரும் கதி அேத. $கந்த.08386.4
முத்தி என்று இடுவேத ெமாழிவது ஓ( நாமம் ஆம் $கந்த.08387.1
அத்திறம் கடவுள(க்கு ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
ெதrவேதா $கந்த.08387.2
நித்தன் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உறுவது ஓ( ெநறிய( ஆய் இருவிைன $கந்த.08387.3
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பண்ேபா(களால் உணரலாம்
அல்லேத. $கந்த.08387.4
அந் நிைலக் கண் உளா( ஆதியா( தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08388.1
இன்னலுக்கு இைடயது ஆம் இப்ெபரும் பிறவியுள் $கந்த.08388.2

பின்ன( உற்றிடுகில( ேபசுதற்கு அrயது ஓ( $கந்த.08388.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நலத்ெதாடு ெகழC இ நாளும் இன்பு உறுவேர. $கந்த.08388.4
ஆதலால் நCவிரும் அந்ெநறிப் பால் உறCஇ $கந்த.08389.1
ேமைத சால் ேயாகினால் வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
ேசருதி( எனா $கந்த.08389.2
ஆதி ஆம் இைறவன் நூல் அைறயும் உண்ைமகள் எலாம் $கந்த.08389.3
நாதனா( அருளினால் நாரதன் உைர ெசய்தான். $கந்த.08389.4
அன்று நாரத முனி அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) எலாம் அவ்வழி $கந்த.08390.1
நின்றிடும்படி நிறCஇ ெநறி ெகாள்வான் உலக ேமல் $கந்த.08390.2
ெசன்றனன் பின்ன( அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சிறுவ(_ெப.(சிறுவ(_ெப.)
ஆயிரவரும் $கந்த.08390.3
ஒன்று சிந்தைனயினால் உய( தவத்து ஒழுகினா(. $கந்த.08390.4
உய( தவக் கிழைமயில் ஒழுகிேய உற்று உேளா( $கந்த.08391.1
மயல் ெதாைலத்து அருள் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) மன்னு ேப( அருளினால்
$கந்த.08391.2
வியன் ெநறிப் பாலது ஆம் வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
ேபறு எய்தினா( $கந்த.08391.3
அயன் மகற்கு இனிைம கூ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) குமரரும். $கந்த.08391.4
உங்ஙனம் நாரதன் ஓதியது உண( உறா $கந்த.08392.1
இங்ஙனம் வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
ேபறு எய்தலும் சிறுவ(கள் $கந்த.08392.2
எங்ஙனம் ேபாயினா( இன்னும் வந்தில( எனா $கந்த.08392.3
அங்ஙனம் சிறுவிதி அயருவான் ஆயினான். $கந்த.08392.4
ேபாதத்து உண(வால் அவ(க் கண் உறும் ேபாழ்து தன்னின் $கந்த.08393.1

ேம தக்க ைமந்த( தைம நாரதன் ேமவி ேமல் ஆம் $கந்த.08393.2
ஓதித் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) உள்ளன கூற
உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேநாற்றுத் $கந்த.08393.3
தCது_ெப.(தCது_ெப.) அற்று வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
புகு தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
ெதrந்தது அன்ேற. $கந்த.08393.4
ெதrகின்ற ேவைலக் கிள( கின்றது சீற்றம் உள்ளம் $கந்த.08394.1
பrகின்றது ஆவி பைதக்கின்றது ைபயுள் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $கந்த.08394.2
விrகின்றது அம்மா விய(க்கின்றது ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) விண்ணின்
$கந்த.08394.3
திrகின்றது ேகாள் இரங்கு உற்றது ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) எல்லாம்.
$கந்த.08394.4
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பாலக( தம்
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) கண்டு தள(ந்து ேசாரும்
$கந்த.08395.1
வன் பாலினன் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தக்கன் வரத்ைத
ேவண்டும் $கந்த.08395.2
என்பால( என்பால் இலது ஆக்கினன்
எண்ண_குைற.எச்.(எண்ணு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மிக்கு $கந்த.08395.3
நன்பால் உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உழல்வான் இனி நாளும்
என்றான். $கந்த.08395.4
ேமல் நாரதன் ெசய் புண(ப்பு உன்னி ெவகுண்டு தக்கன் $கந்த.08396.1
ேநானாது சாபம் நுவன்ேற நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ேநாற்க ைமந்த(
$கந்த.08396.2
ஆனாைர நல்ேகன் மகப் ெபற்றது அைமயும் என்னா $கந்த.08396.3

மான் ஆ( தைமேய புrயத் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
வலித்தான். $கந்த.08396.4
இருபதின் ேமலும் மூவ( ஏந்திைழ மாைர நல்கிப் $கந்த.08397.1
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) ெகாள் தக்கன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மன்
பிருகுேவ மrசி என்ேபான் $கந்த.08397.2
கருைண ெகாள் புலத்தியன் அங்கிராப் புலகன் வசிட்டன் $கந்த.08397.3
திrவு இல் அத்திr தC ேவள்வி சீ(ப் பிதராவுக்கு ஈந்தான். $கந்த.08397.4
துய்யது ஓ( சுபத்தி புத்தி சுேரைசேய திருதி துட்ைட $கந்த.08398.1
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நற் கிrைய கீ (த்தி சிரத்ைதேயாடு
இலச்ைச ேமதா $கந்த.08398.2
ைம விழிக் கத்தி சாந்ைத வபுைவ முன் தருமன் ேவட்டுப் $கந்த.08398.3
ெபாய் தவி( இருபான் ஏழு புதல்வைர அளித்தான் மன்ேனா. $கந்த.08398.4
ேகதம் இல் பிருகு என்பான் கியாதிையக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புல்லி $கந்த.08399.1
ஏதம் இல் விதாதாத் தாதா என்று இரு சிறாைர ஈன்று $கந்த.08399.2
சீதள வனசம் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசம்
திருைவயும் முன் தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08399.3
மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) தனக்கு
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மா தவத்து இருந்தான் மாேதா.
$கந்த.08399.4
தாரணி புகழ் மrசி சம்பூதி தன்ைன ேவட்டு ஆங்கு $கந்த.08400.1
ஈ( இரு பிணாக்கள் ஈந்தான் இவ( வழிப் பிறந்தா( பல்ேலா(_ெப.(பல்ேலா(_ெப.)
$கந்த.08400.2

ேபா( இயல் புலத்ைத ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புலத்திய முனிவன் என்பான் $கந்த.08400.3
நாr சன்னதிைய ேவட்டு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மகா( பலைரத் தந்தான்.
$கந்த.08400.4
அங்கிரா மிருதி என்னும் ஆய் இைழ தைன
மணந்து_வி.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08401.1
பங்கம் இல் அங்கி தCரன் பரதன் ஆம் மகாைரப்
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08401.2
மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.) நால்வ( தம்ைம மகிழ்ந்து உடன் அளித்தான்
அன்னா( $கந்த.08401.3
தம் குடிப் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமைலத் தவத்தரும்
அளப்புஇல் ஓரால். $கந்த.08401.4
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) ெகாள் புலகன் என்ேபான் பிருதிையக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தத்தாத் $கந்த.08402.1
திrதைனப் பயந்தான் அன்ேனான் சீ( வழிக் கும்பன் ேபாந்தான் $கந்த.08402.2
ஒருைம ேச(வசிட்டன் என்ேபான் ஊற்றைசைய மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்குஓ( $கந்த.08402.3
ெதrைவைய நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ைமந்த(
எழுவைரச் சிறப்பில் தந்தான். $கந்த.08402.4
அத்திr என்னும் ேமேலான் அனசூைய தன்ைன ேவட்டுச் $கந்த.08403.1
சத்தி ேநத்திரேன திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) சனி சங்க தானன் என்னும்
$கந்த.08403.2
புத்திர( தம்ைமத் தந்தான் ெபாங்கு தCச் சுவாைவ ேவட்டு $கந்த.08403.3
ெமய்த்திறல் பைடத்த ைமந்த( மூவைர விைரெவாடு ஈந்தான். $கந்த.08403.4

கவி புகழ் கிரது வாேனான் சுைமதைன மணத்தில்
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08404.1
உவைகயின் மூன்று பால( உதவினன் பிரதா என்ேபான் $கந்த.08404.2
சுவைத என்று இைசக்க நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துடி
இைட தன்ைன ேவட்டுத் $கந்த.08404.3
தவல்_ெப.(தவல்_ெப.) அரும் சிறப்பின் ேமைன தரணி மங்ைகயைரத் தந்தான்.
$கந்த.08404.4
அந்த நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேமைன தன்ைன ஆ(வேமாடு இமவான்
ெகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_படெரா.ஒரு.) $கந்த.08405.1
முந்து உறு தரணி தன்ைன முைறயினால் ேமரு ேவட்டு $கந்த.08405.2
மந்தர கிrைய நல்க மற்று அது ேநாற்று முக்கண் $கந்த.08405.3
எந்ைத தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.)
எஞ்ஞான்றும் இருந்திடப் ெபற்றது அன்ேற. $கந்த.08405.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உய( ேமருப் பின்ன( ேவைல என்பவைள நல்கித்
$கந்த.08406.1
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) உறு கடற்கு நல்கச் சரவணி என்ன ஆங்கு ஓ(
$கந்த.08406.2
ெபண்ணிைன அைனயன் ெபற்றுப் ெபரும் புகழ்ப் பிராசினப் ேப( $கந்த.08406.3
அண்ணலுக்கு உதவ அன்னான் ஐயிரு மகாைரத் தந்தான். $கந்த.08406.4
இன்ன பல் கிைளகள் மல்க_குைற.எச்.(மல்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இருந்திடும்
தக்கன் பின்ன(த் $கந்த.08407.1
துன்னி_வி.எச்.(துன்னு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ய நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
மீ னத்துள் ெதாைக ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இருபான் ஏழு $கந்த.08407.2

கன்னிய( தம்ைம நல்கிக் கடி மண விதியின் நCரால் $கந்த.08407.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) நிக( இல்லாப் ெபாற்பின் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
மதிக் கடவுட்கு ஈந்தான். $கந்த.08407.4
ஈந்த பின் மதிைய ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யா(க்கும் ஓ( ெபற்றித்து ஆக $கந்த.08408.1
வாய்ந்திடும் ஆ(வம் உய்த்து மருவுதி சில( பால் அன்பில் $கந்த.08408.2
ேதாய்ந்து_வி.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
சிலைர எள்ளிச் சுளிகிற்பாய் அல்ைல என்னா $கந்த.08408.3
ஆய்ந்து இைவ புகன்று ேதற்றி அைனயேராடு ஏகச் ெசய்தான். $கந்த.08408.4
ஏகிய கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) இலங்கு
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மானத்து ஏறி $கந்த.08409.1
மாக நCள் ெநறியில் ேபாந்து மடந்ைதய( அவைர எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.08409.2
ஓைகயால் ேமவ உன்னி ஓ( பகற்கு ஒருவ( பாலாய்ப் $கந்த.08409.3
ேபாகம் ஆ( இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) ஆற்றி ைவகலும்
புண(ச்சி_ெப.(புண(ச்சி_ெப.) ெசய்தான். $கந்த.08409.4
இன்னணம் புண(ச்சி_ெப.(புண(ச்சி_ெப.)
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏகிய
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) புத்ேதள் $கந்த.08410.1
பன்னிய( அைனய( தம்மில் பழுது இலா ஆரல் தானும் $கந்த.08410.2
பின்னவள் தானும் ஆற்றப் ேப( எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) உைடய( ஆக $கந்த.08410.3
அன்னவ( திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.) ேமல் ஆம் ஆ(வேமாடு அணுகல்
உற்றான். $கந்த.08410.4

ஏைனய( தம்பால் ேசரான் இருதுவின் ேவைல
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.08411.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இமி( ெசால்லா( மாட்டுச் ேச( உறா கணவேர ேபால்
$கந்த.08411.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) இைட மதியப் புத்ேதள் மறுத்தனன் திrயும் ேவைல
$கந்த.08411.3
ஆனது ஓ( பான்ைம ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) எலாம் முனிந்து ேபானா(. $கந்த.08411.4
ேபாந்தன( தக்கன் தன்பால் ெபாருமிேய ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) பூண்
ெகாங்ைக $கந்த.08412.1
ஏந்திைழ மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) தங்கள் ேகள்வனது இயற்ைக கூறக் $கந்த.08412.2
காந்திய உளத்தன் ஆகிக் கனன்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) கைலகள்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.08412.3
ேதய்ந்து இல ஆக என்று தCெமாழிச் சாபம் ெசய்தான். $கந்த.08412.4
ெசப்ப அரும் திருவில் ைவகும் சிறுவிதி என்பான் ெசாற்ற $கந்த.08413.1
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபரும் சாபம் தன்னால் என்றும் எஞ்சாத
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) $கந்த.08413.2
ஒப்பு அரும் கைலகள் ைவகற்கு ஓ( ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கைலயாய் அஃகாப்
$கந்த.08413.3
ெபாய்ப் ெபரும் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ெபற்ேறான் புகழ் எனக் குைறந்த
அன்ேற. $கந்த.08413.4
மூன்று உறழ் ஐந்து ைவகல் முடிந்து_வி.எச்.(முடி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உழி மதியம் என்ேபான் $கந்த.08414.1

ஆன்ற தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கைலயின் மூ ஐந்து அழிதலும் அவேன என்னச்
$கந்த.08414.2
சான்று உைர ெசய்தல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேபால் ஓ(
தண்கைல இருத்த ேலாடும் $கந்த.08414.3
மான்றனன் ெமலிந்து_வி.எச்.(ெமலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவள்கி
வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ேகாைன உற்றான். $கந்த.08414.4
தக்கன் என்பவன் சாபத்தால் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கைல அைனத்தும் ேபாகி
$கந்த.08415.1
இக்கைல ஒன்று நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட(.ஒரு.) ஈதும்
இன்று இறக்கும் என்னில் $கந்த.08415.2
மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) என் இயல்பும் குன்றும் வியன் ெபய( ெதாைலயும்
யாண்டும் $கந்த.08415.3
புக்க ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேபாகும்_ெப.எச்.(ேபா_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_ெப.எச்.குறி.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) வைச
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற. $கந்த.08415.4
ஈங்கு இனிச் ெசய்வது என்ேனா உண(கிேலன் எற்கு ஓ( புந்தி $கந்த.08416.1
தCங்கு அற உைரத்தி என்னச் ெசப்பினன் இரங்கி ஏங்கித் $கந்த.08416.2
தாங்க_குைற.எச்.(தாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அரும் ைபயுள் ேவைல
சா(தலும் தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எற்கு ஓ(
$கந்த.08416.3
பாங்கைன அஞ்சல் என்னா இைவ சில பக(தல் உற்றான். $கந்த.08416.4
எந்ைத வாழ் கயிைல தன்னில் இப முகன் முதிைர யாவும் $கந்த.08417.1

தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப( அகடும் அம் ைகச் சகுலியும்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நக்காய் $கந்த.08417.2
அந்த நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அைனயான் சீறி ஆரும் நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
காணா( ஆகி $கந்த.08417.3
என்ற அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சாபம் தன்னால் இயாவரும் இறப்ப எள்ளி
$கந்த.08418.1
அன்று ெதாட்டு உைன ேநாக்காராய் அகல நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ெவள்கி
விண்ேமல் $கந்த.08418.2
ெசன்றிைல ஒடுங்கல் நாடித் திைசமுகன் முதேலா( ெவள்ளிக் $கந்த.08418.3
குன்று இைட ஏகி முன்ேனான் குைரகழல்
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசால்வா(. $கந்த.08418.4
காண் தகு நினது ேமன்ைம கருதிடான் இகழ்ந்து மாசு $கந்த.08419.1
பூண்டனன் அதனால் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ெபாருமல் உற்று ஒடுங்கும்
அன்னான் $கந்த.08419.2
ேவண்டும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகிற்கு எந்ைத விதித்திடும் சாபத்
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $கந்த.08419.3
ஆண்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைவகல்
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருள் புrந்து அளித்தி
என்றா(. $கந்த.08419.4
ஐங்கரன் அதைனக் ேகளா அவ்வைக அருள ெவய்ேயான் $கந்த.08420.1
திங்களின் முதலாம் பாலில் ெசல் உறு நாலாம் ைவகல் $கந்த.08420.2
மங்குல் சூழ் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ேநாக்கா மரபினால் வதிந்தாய் மற்று
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $கந்த.08420.3

புங்கவற்கு அந் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) பூசைன புrய
ேமேலா(. $கந்த.08420.4
இது பழி ஒன்று நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) இன்று
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) தக்கன் தன்னால் $கந்த.08421.1
புதியது ஓ( குைறயும் ெபற்றாய் ெபாலிெவாடு திருவும் தC(ந்தாய் $கந்த.08421.2
மதியிைன மதியது அற்றாய் மற்று இனி வல்ைல
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08421.3
விதிெயாடு பக(தி ேசைய
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஈது அகற்றும் என்றான்.
$கந்த.08421.4
வச்சிரம் எடுத்த ெசம்மல் மற்று இைவ புகலும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
$கந்த.08422.1
இச்ெசயல் இனிது வல்ேல ஏகுவல் அவ்வாறு என்னா $கந்த.08422.2
அச்ெசன எழுந்து திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) பணி
தைலக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகி $கந்த.08422.3
முச்சகம் தன்னின் ேமலாம் முளrயான் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) புக்கான்.
$கந்த.08422.4
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) என்னும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பூம் தவிசு இைடத்
திகழ்ந்த அண்ணல் $கந்த.08423.1
மா மல( அடியின் வழா
C
மாதுலன் ெவகுண்டு ெசாற்ற $கந்த.08423.2
தC ெமாழி உண(த்தி உன்றன் ேசயிைனத் ெதருட்டித்
தCேயன்_குறி.வி.மு.(தC_ெப.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.08423.3
ேதாமுறும் கவைல மாற்றித் துைடத்தி இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சாபம்
என்றான். $கந்த.08423.4

அன்னது ெமாழிந்த திங்கட்கு அம்புயன் ெமாழிவான் ஈண்டுத் $கந்த.08424.1
தன்னுள ெநறிப்பால் அன்றிச் சா(கிலன் தக்கன் என்பான் $கந்த.08424.2
என் உைர இைறயும்
ெகாள்ளான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_இ.இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) மாட்டும்
ெசல்ேலன் $கந்த.08424.3
முன் உளன் அல்லன் யா(க்கும் முதல்வேன ஆகி நின்றான். $கந்த.08424.4
ெசால்லுவ பிறஎன் ேவறு ெதால்ைல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) கூற $கந்த.08425.1
அல் உறழ் கண்டத்து எந்ைத அரும் ெபரும் தன்ைமயாவும் $கந்த.08425.2
ஒல்ைலயின் உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பல்நாள்
உழந்தது ஓ( தவத்தால் இந்த $கந்த.08425.3
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் திருவின் ைவகி இைறயும் அங்கு அவைன
எண்ணான். $கந்த.08425.4
ெசக்கrல் பட( சைடத் தCயின் ேதாற்றம் ஆம் $கந்த.08426.1
முக் கண் நாயகன் எதி( ெமாழிந்து ேவண்டல் ஆம் $கந்த.08426.2
எக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குைற
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) எவரும் ஈண்ைடயில்
$கந்த.08426.3
தக்கன் முன் ஓ( உைர சாற்றல் ஆகுேமா. $கந்த.08426.4
அண்ணல் அம் திரு இைட அழுந்தி யாைரயும் $கந்த.08427.1
எண்ணலன் ெசம் ெநறி இயற்ற ஓ(கிலன் $கந்த.08427.2
கணிலன் மதி இலன் களிப்பின் ஓ( மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) $கந்த.08427.3

மண்_ெப.(மண்_ெப.) இைட விைரெவாடும் வழிக் ெகாண்டால் என. $கந்த.08427.4
களி உறு ெபற்றியான் கறுவு சிந்ைதயன் $கந்த.08428.1
அளி அறு முகத்தினன் அருள் இல் வாய்ைமயன் $கந்த.08428.2
ெதளிதரும் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) இலன் சிைதந்து ேமல்
இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) $கந்த.08428.3
விளிஉறு ெபாருட்டின் இம் ேமன்ைம
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளான். $கந்த.08428.4
ஈண்டு இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) விளிதலும் இன்றி எம்மேனா( $கந்த.08429.1
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
நிைலகளும் ேபாக்கல் சிந்தியான் $கந்த.08429.2
நCண்ட_ெப.எச்.(நCள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசம் சைடமுடி நிமலன்
அன்னவன் $கந்த.08429.3
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.)
எலாம் விைரவில் நல்கினான். $கந்த.08429.4
அன்னது நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) அவைன ேவண்டுவம் $கந்த.08430.1
என்னினும் முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) உறா இகழும் எம்ைமயும் $கந்த.08430.2
நின்னுறு சாபமும் நCக்கலான் இனிப் $கந்த.08430.3
பின் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெநறி உள ேபசக் ேகண்மியா. $கந்த.08430.4
ெசய்யைனக் கண்ணுதல் சிவைன எம்மேனா(க் $கந்த.08431.1
ைகயைன அடிகைள அமலன் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.08431.2

ெமய்யைன அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மாசிைன $கந்த.08431.3
ஒய் என அகற்றிைல உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) இலாய் ெகாேலா. $கந்த.08431.4
ஈது அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) முன்பு
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைசக்க நCக்கு
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) $கந்த.08432.1
ேபது உற அைனயது ேபசல் ேவண்டுேமா $கந்த.08432.2
ேமதகும் இருளினால் விளங்கிடாத அைவ $கந்த.08432.3
ஆதவன் காட்டுதற்கு ஐயம் ெசய்வேரா. $கந்த.08432.4
சிறா( என நைமஎலாம் சிறப்பின் நல்கிய $கந்த.08433.1
இறால் புைர சைடமுடி எந்ைதக்கு அன்ப( ஆய் $கந்த.08433.2
உறாதவ( தம்ைமயும் உற்ற பான்ைமய( $கந்த.08433.3
ெபறாேதா( ெபாருைளயும் ேபச_குைற.எச்.(ேபசு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வல்லேமா. $கந்த.08433.4
ெதாருள் ஒடு தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அடி ேசரும்_ெப.எச்.(ேச(வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெதாண்டிேனா( $கந்த.08434.1
பருவரல் ஒழித்திடும் பான்ைமக்கு அல்லேவா $கந்த.08434.2
விrசுட( ெகழுவிய ெவள்ளி ஓங்கலின் $கந்த.08434.3
அருள் உருவு எய்திய அமலன் ேமயேத. $கந்த.08434.4
இடுக்கண் அங்கு ஒருவ( மாட்டு எய்தின் எந்ைத தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
$கந்த.08435.1
அடித்துைண அரணம் என்று அைடவேர எனில் $கந்த.08435.2
துைடத்தவ( விைனகளும் ெதாைலக்கும் இப்ெபாருள் $கந்த.08435.3

பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைல ஆற்றவும்
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) நCைர நC. $கந்த.08435.4
அந்தி அம் சைட முடி அண்ணல் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அடி $கந்த.08436.1
சிந்ைத ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடந்திடு
சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) ேமல் வரு $கந்த.08436.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) நடுவைன விலக்கி அன்று முன்
$கந்த.08436.3
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் புrந்தது மறத்தி ேபாலும்
ஆல். $கந்த.08436.4
விஞ்சிய திைர ெகழு ேவைல தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) $கந்த.08437.1
நஞ்சம் அன்று எழுதலும் நடுங்கி நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) $கந்த.08437.2
தஞ்சு என அடி இைண சாரத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
மிைசந்து_வி.எச்.(மிைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08437.3
அஞ்சல் என்று அருளியது அய(க்கல் ஆகுேமா. $கந்த.08437.4
வா(த்தன உைமயவள் மல(க்ைகத் ேதான்றிேய $கந்த.08438.1
ஆ(த்து எழு கங்ைக இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அகிலம் எங்கணும் $கந்த.08438.2
ேபா(த்திட ெவருவியாம் ேபாற்றச் ெசன்னியில்_ெப.(ெசன்னி_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
$கந்த.08438.3
ேச(த்தி அன்று அளித்ததும் ேதற்றிலாய் ெகாேலா. $கந்த.08438.4
அளப்பு அரும் குணத்தின் எம் அண்ணல் அன்ப( ஆல் $கந்த.08439.1
ெகாளப்படும் ேப( அருள் கூற்றின் பாலேதா $கந்த.08439.2

கிளத்திட அrயேதல் ேகடுஇல் பல் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) $கந்த.08439.3
உளப்பட உன்னினும் உலவிற்று ஆகுேமா. $கந்த.08439.4
ஆதலின் ஈண்டு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆதி நாயகன்
$கந்த.08440.1
காதலின் ேமய அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கயிைல உற்றவன் $கந்த.08440.2
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) இங்கு அரண் எனப் பற்றி வல்ைலநின் $கந்த.08440.3
ேபது உறல் ஒழி மதி ெபரும்தண் மா மதி. $கந்த.08440.4
என்றலும் அயன் பதத்து இைறஞ்சி எம்பிரான் $கந்த.08441.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இைவ புகன்றைன ஞானமூ(த்தி பால் $கந்த.08441.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடேவன் எனச் ெசப்பி
ெவள்ளிஅம் $கந்த.08441.3
குன்றிைன அைணந்து ெபான்ேகாயில் ேமயினான். $கந்த.08441.4
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உறு பருவரல் சாற்றக் காவேலான் $கந்த.08442.1
மன் அருள் நிைல ஒடு மரபின் உய்த்திடப் $கந்த.08442.2
ெபான் அவி( ெசம் சைடப் புனித நாயகன் $கந்த.08442.3
முன் உற வணங்கினன் முடிவுஇல் அன்பினால். $கந்த.08442.4
ேமல்திகழ் உபநிட ேவத வாய்ைமயால் $கந்த.08443.1
ேபாற்றலும் வந்தது என் புகல்தி ஆல் எனச் $கந்த.08443.2
சாற்றினன் உயி( ெதாறும் தங்கித் ெதால்விைன $கந்த.08443.3
ேதற்றுபு விைனமுைற ெசலுத்தும் ெதான்ைமேயான். $கந்த.08443.4
நங்கைள அைலத்திடு நண்ணலன் தைன $கந்த.08444.1

இங்கு இவண் அடுதும் என்று இருட்கள்
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என $கந்த.08444.2
மங்குலின் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) ெகாடு வடிவம் ேவறது ஆம் $கந்த.08444.3
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எம்
பிராற்கு இைனய ெசப்புவான். $கந்த.08444.4
வன்திறல் தக்கன் முன் வழங்கு தCச் ெசாலால் $கந்த.08445.1
துன்திரும் கைலஎலாம் ெதாைலந்து ேபாந்திட $கந்த.08445.2
ஒன்றி இவண் இருந்ததால் உதுவும் ேதய்ந்திடும் $கந்த.08445.3
இன்று இனி விைனயிேனன் யாது ெசய்வேத. $கந்த.08445.4
எஞ்சிய இக்கைல இருக்கத் ேதய்தரு $கந்த.08446.1
விஞ்சிய கைல எலாம் ேமவ நல்குதி $கந்த.08446.2
தஞ்ச நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) அலது இைல என்னத் தண்மதி $கந்த.08446.3
அஞ்சைல என்றனன் அருளின் ஆழியான். $கந்த.08446.4
தC(ந்தன அன்றிேய திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) தன்னிைட $கந்த.08447.1
ஆ(ந்திடு கைலயிைன அம் ைகயால் ெகாளா $கந்த.08447.2
வா(ந்திடு சைதமிைச வயங்கச் ேச(த்தினான் $கந்த.08447.3
சா(ந்திலது அவ்வழித் தக்கன் சாபேம. $கந்த.08447.4
ேமக்கு உய( தைலவ( ஆம் விண்_ெப.(விண்_ெப.) உேளா(கள் பால் $கந்த.08448.1
தாக்கு உறு விைனையயும் சாபம் யாைவயும் $கந்த.08448.2
நCக்கிய தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) இந் நிலவின் சாபத்ைதப் $கந்த.08448.3
ேபாக்கினன் என்பது புகழின் பாலேதா. $கந்த.08448.4

ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) அம் கண் உைட நிமலத்து எம்பிரான் $கந்த.08449.1
உற்றவ(க்கு அருள் புrகின்ற உண்ைமையத் $கந்த.08449.2
ெதற்ெறன உண(த்தல் ேபால் திங்களின் கைல $கந்த.08449.3
கற்ைற அம் சைட மிைசக் கவின்று பூத்தேத. $கந்த.08449.4
எந்ைத அவ்வழி மதியிைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
யாதும் $கந்த.08450.1
சிந்ைத ெசய்திேடல் எம் முடிச் ேச(த்திய சிறப்பால் $கந்த.08450.2
அந்தம் இல்ைல இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கைல இவண் இருந்திடும் அதனால்
$கந்த.08450.3
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) கைல எலாம் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெதாறும் மரபால்.
$கந்த.08450.4
நின்ன ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) கைல ஐந்து முப் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) இைட
நிரம்பிப் $கந்த.08451.1
பின்ன( அவ்வழி ேதய்ந்து வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ(
கைல பிrயா $கந்த.08451.2
இன்ன பான்ைமேய நிகழும் எக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காலமும் என்றான்
$கந்த.08451.3
முன்ைன ஆவிேதாறு இருந்து எலாம் இயற்றிய முதல்வன். $கந்த.08451.4
தல்வன் இவ்வைக அருள் புrந்திடுதலும் முளrப் $கந்த.08452.1
பத உகங்களில் வணங்கினன் விைட ெகாடு படரா $கந்த.08452.2

மதிய வானவன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உலகு
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) மரபில் $கந்த.08452.3
கதி ெகாள் ெசய்விைன புrந்தனன்
வள(ந்தன_வி.மு.(வள(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.) கைலேய.
$கந்த.08452.4
ஒன்று ைவகலுக்கு ஓ( கைலயாய்
நிைறந்து_வி.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓங்கி $கந்த.08453.1
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
நிைல நிரம்பிேய பின் உற ெநறிேய $கந்த.08453.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதய்ந்து
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கைல
சிைதவு உறாது ஆகி $கந்த.08453.3
என்றும் ஆவதும் அழிவதும் ேபான்றனன் இரேவான். $கந்த.08453.4
ெசம் கணான் முதல் அைனவரும் அம்மதித்
திறத்ைத_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) $கந்த.08454.1
அம் கண் நாடிேய தக்கனால் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) கைல அைனத்தும்
$கந்த.08454.2
மங்கு மாறுேமல் வள(வதும் இயற்ைகயாய் வகுத்தான் $கந்த.08454.3
எங்கள் நாயகன் ெசய்ைக யா( அறிந்தன( என்றா(. $கந்த.08454.4
ெசக்க( வானேமல் கிள(ந்து_வி.எச்.(கிள(_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு
திங்களின் ெசயைல $கந்த.08455.1
ஒக்க நாடிேய சிந்ைத ஆம் தூதினால்
உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08455.2

தக்கன் என்பவன் கனன்றி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாபத்ைத $கந்த.08455.3
நக்கேன ெகாலாம் தடுக்க வல்லான் என நைகத்தான். $கந்த.08455.4
எந்ைத தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) யாவரும் மருகனுக்கு
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) முன் $கந்த.08456.1
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாய்ைமைய விலக்கில(
விலக்க என்றன் முன் $கந்த.08456.2
வந்தும் ேவண்டில( அச்சம் உற்று இருந்தன( மற்று அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
$கந்த.08456.3
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) இலா ஒருவன் ஆம் என் உைர
தடுப்பான். $கந்த.08456.4
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) பரம்ெபாருள்
நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) முதல் ஆம் $கந்த.08457.1
துன்று ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) உயி( யாைவயும் அழித்தும் ஐந் ெதாழிலும்
$கந்த.08457.2
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
புrகின்றனம் எங்கணும் நCங்காம் $கந்த.08457.3
என்று தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) அகந்ைத
உற்றான் ெகாேலா ஈசன். $கந்த.08457.4
அன்னது அன்றிேய இன்னம் ஒன்று உண்டு பா( அகத்தில் $கந்த.08458.1
தன்ைனேய நிக( தக்கனும் ேநாற்றிடு தவத்தான் $கந்த.08458.2
என்ன இத்திரு உதவினம் என்பைத நிைனந்ேதா $கந்த.08458.3
என்னது ஆைணைய இகழ்ந்தனன் இத்திறம் இைழத்தான். $கந்த.08458.4

ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேதா( பரம்
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) என்பது ெதளிந்தும்
$கந்த.08459.1
ைவயம் மீ தில் இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திரு எலாம்
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
மல(த்தாள் $கந்த.08459.2
ைகயினால் ெதாழான் என்று ெகால் முன்னியான் கழறும் $கந்த.08459.3
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) வாய்ைமைய விலக்கினன்
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) என ெவகுண்டான். $கந்த.08459.4
தகவும் ஈரமும் நCக்கிய புைர ெநறித் தக்கன் $கந்த.08460.1
புகலும் வாய்ைமையத் ேத(ந்துழிப் புலகன் என்று உைரப்ேபான் $கந்த.08460.2
நிக( இல் கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) கடவுைள எள்ளைல நின்ைன $கந்த.08460.3
இகழ்வா( யாவரும் எஞ்சும் உன் ெவறுக்ைகயும் என்றான். $கந்த.08460.4
என்றவன் முக ேநாக்கிேய தவத்தினால் என்கண் $கந்த.08461.1
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இத்திரு நCங்குேமா ெநடிய
மால் முதேலா( $கந்த.08461.2
என்றும் என் பணி மறுத்து இல( எள்ளுவது உண்ேடா $கந்த.08461.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) எனச் சிறுவிதி நக்கான். $கந்த.08461.4
முறுவலித்திடு தக்கைனக் கண்ணுறCஇ முனிவன் $கந்த.08462.1
பிற(_ெப.(பிற(_ெப.) இழிப்பு உைர கூடுறாது என்னினும் ெபரும்சீ( $கந்த.08462.2
குைறவு ெபற்றிடாது என்னினும் நினக்கு அருள்
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.08462.3

இைறவைனப் பழித்திடுவது தகுவேதா என்றான். $கந்த.08462.4
புலகன் என்றிடு முனிவரன் இைனயன புகல $கந்த.08463.1
விலகு தC ெநறி ஆற்றிய சிறு விதி
வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08463.2
அலகு இலாத தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஆற்றலும் ெபரும் திரு அைனத்தும்
$கந்த.08463.3
உலகில் நCங்குவான் ெபருமிதம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைவ உைரப்பான்.
$கந்த.08463.4
ேநாற்று முன்னியான் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இத்திரு நுக(ந்திடு முன் $கந்த.08464.1
மாற்றுவான் அலன் ெசய்விைன முைற அலால் வலிதின் $கந்த.08464.2
ஏற்றம் ஆக ஒன்று இைழக்கலன் ஆதலால் என்பால் $கந்த.08464.3
ஆற்றலால் அரன் ெசய்கின்றது என் என அைறந்தான். $கந்த.08464.4
அைறதேலாடும் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புலகன் என்று உைரப்பவன்
அைனத்ேத $கந்த.08465.1
உறுதி யாயினும் ஈசைன இகழ்ந்தவ( உய்யா( $கந்த.08465.2
மைற எலாம் அைவ ெசாற்றது மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தன்ைன
$கந்த.08465.3
இைறயும் எள்ளைல மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெகாடு பராவுதி இனி நC. $கந்த.08465.4
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அைடந்தவ(
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆற்றிேய தகவால்
$கந்த.08466.1

என்னது ஓ( ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெவஃகினும் ஈகின்றது இயற்ைக
$கந்த.08466.2
அன்னவற்கு அது மதி ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைடதலும் அவன்பால் $கந்த.08466.3
நின்னின் உற்ற சாபத்திைன
நCக்கினன்_வி.மு.(நCக்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) ெநறியால். $கந்த.08466.4
கற்ைற வான்_ெப.(வான்_ெப.) கைல
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் முன்ன
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) கனன்று $கந்த.08467.1
ெசாற்ற வாய்ைமயும் நிறுவினன் நாள்ெதாறும் சுருங்கச் $கந்த.08467.2
ெசற்றம் என் இனித் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) மருகன்
அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சிவனாம் $கந்த.08467.3
ெபற்றம்_ெப.(ெபற்றம்_ெப.) ஊ(தியும் அம்முைற ஆவன் ஆல் பின் நாள்.
$கந்த.08467.4
என்ன இத்திறம் ெமாழிதலும் சினமகன் இைமேயா( $கந்த.08468.1
அன்னம் ஊ(திேயான் இயாவரும் புகழ்தர அைனயான் $கந்த.08468.2
பல் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) அரசின் வற்று
C
இருந்தனன்
பைர ஆம் $கந்த.08468.3
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) மகண்ைம ஆய்
வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.) கட்டு உைரப்பாம். $கந்த.08468.4
கமலமூ(த்தியும் கண்ணனும் காண்கிலா $கந்த.08469.1
அமல ேமனிைய அன்பின( காண் உற $கந்த.08469.2
நிமலம் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நCள் கயிலாயம் ேமல்
$கந்த.08469.3

விமல நாயகன் வற்று
C
இருந்தான் அேரா. $கந்த.08469.4
வற்று
C
இருந்தவன் ெமல்லடி ைக ெதாழூஉப் $கந்த.08470.1
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உன்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெபாரு வரு ெமய்ைமையச் $கந்த.08470.2
சாற்றுவாய் எனச் சங்கr ேவண்டலும் $கந்த.08470.3
ஆற்ற அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆங்கு அருள் ெசய்குவான். $கந்த.08470.4
உருெவாடு குணம்_ெப.(குணம்_ெப.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஒன்றும் இன்றிேய $கந்த.08471.1
நிரு மலம் ஆய்ச் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.)
நிைறந்து_வி.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்றதும் $கந்த.08471.2
பரவிய_ெப.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உயி(த் ெதாைகப் பந்தம்
நCக்குவான் $கந்த.08471.3
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனிச் சத்தியால் உன்னல் உற்றதும். $கந்த.08471.4
ஐந்து இயல் சத்திகள் ஆயிேனா( தைமத் $கந்த.08472.1
தந்ததும் அரு உருத் தாங்கி அவ்வழிச் $கந்த.08472.2
சிந்தைன அருச்சைன ெசய்தி யாவரும் $கந்த.08472.3
உய்ந்திடச் சதா சிவ உரு ஐந்து உற்றதும். $கந்த.08472.4
இருபதின் ேமலும் ஐந்து ஈசன் ேகவல $கந்த.08473.1
உருவம் அது ஆகிேய உைறந்த ெபற்றியும் $கந்த.08473.2
விரவிய குடிைலயின் விைளவு
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின் $கந்த.08473.3
அருள் புr மூ(த்திகள் ஆய ேபதமும். $கந்த.08473.4

முந்திய மாையகள் மூலம் ஆகேவ $கந்த.08474.1
அந்தம் இல் தத்துவம் ஆெறாடு ஆறு முன் $கந்த.08474.2
வந்திட அளித்தது_ெதா.ெப.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) மரபின் ஐந்
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) $கந்த.08474.3
சிந்ைத ெகாள் கருைணயான் நடாத்தும் ெசய்ைகயும். $கந்த.08474.4
வித்து இடு மூவைக வியன் உயி(த் ெதாைக $கந்த.08475.1
கதித்திடு தத்துவக் கணங்கள் அங்கு உளா( $கந்த.08475.2
உதித்திடு முைறைமயின் ஒடுங்கச்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
$கந்த.08475.3
மதித்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ஆய் மன்னி நிற்பதும்.
$கந்த.08475.4
ஆன தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இயற்ைக கள் அைனத்தும் கண்
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $கந்த.08476.1
வானவன் ஆகம மைறயின் வாய்ைமயான் $கந்த.08476.2
ேமல் நிகழ் ெதாைக வைக விrயது ஆகேவ $கந்த.08476.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அருள் புrந்தனன் தைலவி_ெப.(தைலவி_ெப.)
ேகட்கேவ. $கந்த.08476.4
சுந்தr இவ்வைக உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதாம்
இலா $கந்த.08477.1
எந்ைத நிற்கு உரு இைல என்றி பின் உற $கந்த.08477.2
ஐந்து ஒடு பல உரு அைடந்தது என் எனக் $கந்த.08477.3
கந்தைன அருளுவான் கழறல் ேமயினான். $கந்த.08477.4

உரு இைல நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) என ஒன்று
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) $கந்த.08478.1
அருள் உரு அைவ எலாம் என்ன அன்னது ஓ( $கந்த.08478.2
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) என உன்னிேய புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) ஈன்றவள்
$கந்த.08478.3
ெபரு மகிழ்வு எய்தி இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபற்றி கூறினாள். $கந்த.08478.4
அந்நிைல வடிவு எலாம் அருளின் ஆதலால் $கந்த.08479.1
உன் அருள் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என உைரப்பது
உண்ைமேய_ெப.(உண்ைம_ெப.+ஏ_சாr.) $கந்த.08479.2
என் உரு ஆம் அைவ என்று பாங்கு அம( $கந்த.08479.3
கன்னிைக வியந்தனள் கழறும் ேவைலேய. $கந்த.08479.4
கயம் தனது ஈருr கவின்று ெபாற்பு உறப் $கந்த.08480.1
புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) தனில்
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் புனிதன் நங்ைக
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.08480.2
நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) தரு நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) புகழ் நாடி
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) முனம் $கந்த.08480.3
வியந்தைன உைன என விளம்பி ேமலுேம. $கந்த.08480.4
இருள் உறும் உயி( ெதாறும் இருந்து மற்று அைவ $கந்த.08481.1
ெதருள் உற இயற்றுதும் அதைனத் தC(து ேமல் $கந்த.08481.2
மருள் உறு சடம் அதாய் மாயும் ஏைனய $கந்த.08481.3
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உறு நிைலைமையப் புகல ேவண்டுேமா. $கந்த.08481.4
உன்னிைட தனினும் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) உறுதல் இல் வழி $கந்த.08482.1

நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) உயி( உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) உறா நினக்குக்
காட்டுதும் $கந்த.08482.2
அன்னது காண்க எனா அயைன ஆதிய $கந்த.08482.3
மன் உயி( இயற்றிடும் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) நCங்கினான். $கந்த.08482.4
ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.) நாயகன்
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) இலாைமயால் $கந்த.08483.1
ஆவிகள் யாைவயும் சடமது ஆகிேய $கந்த.08483.2
ஓவியேம என உண(வின் உற்றன $கந்த.08483.3
பூ உலேக முதல் புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) யாவினும். $கந்த.08483.4
ஆட்டு வித் திடுபவன் அதுெசயா வழிக் $கந்த.08484.1
கூட்டுைடப் பாைவகள் குைலந்து
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
என $கந்த.08484.2
நாட்டிய பரன் அருள் நடாத்தல் இன்ைமயால் $கந்த.08484.3
ஈட்டு பல் உயி(த் ெதாைக எைனத்தும் மாய்ந்தேவ. $கந்த.08484.4
இந்தவாறு உயி(த் ெதாைக யாவும் ஒல்ைலயில் $கந்த.08485.1
நந்திேய சடமதாய் நணிய_குறி.வி.மு.(நணி_ெப.+அ_பட(.பன்.) எல்ைலயில்
$கந்த.08485.2
சிந்ைத ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைனயது ெதருமந்து
அஞ்சிேய $கந்த.08485.3
சுந்தr அரன் அடி ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசால்லுவாள். $கந்த.08485.4
அறிகிலன் எந்ைத நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அைனத்தும் ஆகிேய $கந்த.08486.1
ெசறிவது முழுது உயி(த் திறன் இயற்றிேய $கந்த.08486.2

உறுவைத என் ெபாருட்டு ஒருவி நின்றைன $கந்த.08486.3
இறுதியின் அைவ எலாம் இருளின் மூழ்கேவ. $கந்த.08486.4
ஓ( இைற ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஈது உனக்கு
உயி(க்கு எலாம் $கந்த.08487.1
ேபருகம் அளப்பு இல ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என் பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) $கந்த.08487.2
சீrய உளம் ெகாளல் ேதற்றம் ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழC இ $கந்த.08487.3
ஆ( உயி( மல்குமாறு அருளுவாய் எனா. $கந்த.08487.4
பல் முைற பரவினள் பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நிற்றலும் $கந்த.08488.1
அன் மலி கூந்தலுக்கு அருளி ஆவிகள் $கந்த.08488.2
ெதான்ைமயில் விைனப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) துய்ப்ப நல்குவான் $கந்த.08488.3
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) மலன் நிைனந்தனன் கருைண நC(ைமயால்.
$கந்த.08488.4
திருத்தகு தனது அருள் ேச(ந்த_ெப.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல்
வைக $கந்த.08489.1
உருத்திர( தமக்கு முன் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) ெசய்துழி $கந்த.08489.2
நிருத்தைன அவ்வழி நிைனவு உற்று இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $கந்த.08489.3
கருத்திைட யாது எனக் கருதி நாடினா(. $கந்த.08489.4
நாடிய எல்ைலயில் நான் முகத்தன் மால் $கந்த.08490.1
ேதடிய அண்ணல் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெசய்ைக ஈது எனக் $கந்த.08490.2

கூடிய ஓதியால் குறித்து முன்னுற $கந்த.08490.3
வடிய
C
உயி(த் ெதாைக எழுப்ப ெவஃகிேய. $கந்த.08490.4
கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) எந்ைத தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) கழல்கள் அ(ச்சைன
$கந்த.08491.1
பண்ணுதல் உன்னிய பகவன் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) சுட( $கந்த.08491.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைட இன்ைமயின் ேவைல காண்கிலா $கந்த.08491.3
மண்_ெப.(மண்_ெப.) இைட அருச்சுன வட்டத்து எய்தினா(. $கந்த.08491.4
எங்கண்ணும் கைன இருள் இறப்ப வசலில்
C
$கந்த.08492.1
கங்குேல ேபான்றது இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காைல_ெப.(காைல_ெப.) கண்
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $கந்த.08492.2
புங்கவற்கு ஏற்றிடு பூைச ெசய்தும் என்று $கந்த.08492.3
அங்கு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) யாவரும் ஆய்தல் ேமயினா(. $கந்த.08492.4
முண்டக மல( ெகழு முக்கண் ேமைலேயான் $கந்த.08493.1
ெகாண்டது ஓ( ஐம் ெபரும் ேகாலத் ேதவரும் $கந்த.08493.2
எண் தகு மூவைக இயல்புள் ஆங்கு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) $கந்த.08493.3
மண்டல விதியினால் வடிவது ஆக்கிேய. $கந்த.08493.4
எண் இரு திறத்தவாய் இயன்ற நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $கந்த.08494.1
உள் நிகழ் அளிெயாடும் உய்த்து ேவதனும் $கந்த.08494.2
கண்ணனும் வழிபடு கங்குல் பூைசையப் $கந்த.08494.3
பண்ணுதல் முயன்றன( பrவின் ேமைலேயா(. $கந்த.08494.4
ஆறு இரு நாலுடன் அஞ்சு எழுத்ைதயும் $கந்த.08495.1

கூறின( எண்ணின( ேகாது இல் கண்டிைக $கந்த.08495.2
நCெறாடு புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) இைற
நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) உட்ெகாளா $கந்த.08495.3
ேவறு உள முைற எலாம் விதியில் ெசய்துபின். $கந்த.08495.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) குலாம் வில்லுவம் மரு ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பாசைட
$கந்த.08496.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) குலா மைர இதழ்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சாதிவ $கந்த.08496.2
C
கான் குலாம் வலம் புr கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
ெபய( $கந்த.08496.3
நான்கு யாமத்தினும் நவின்று சாத்திேய. $கந்த.08496.4
ஏய வான்_ெப.(வான்_ெப.) பயறு_ெப.(பயறு_ெப.) பால் எள் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
ஓதனம் $கந்த.08497.1
தூய நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) இைவ ெதாகுத்துக் கண்
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $கந்த.08497.2
நாயகன் முன் உற நான்கு யாமத்தும்_ெப.எச்.(யாமம்_ெப.+அத்து_சாr.+உம்_சாr.)
$கந்த.08497.3
ேநயெமாடு அம் முைற நிேவதித்து ஏத்திேய. $கந்த.08497.4
பின்னரும் இயற்றிடு ெபற்றி யாைவயும் $கந்த.08498.1
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நிைல விதிகளில் ேதாம் உறா வைக $கந்த.08498.2
உன்னின( புrந்துழி உவந்து உருத்திர( $கந்த.08498.3
முன் உற வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
முக்கண் மூ(த்திேய. $கந்த.08498.4

அவ்விைட மருதினில் ஐந்தும் ஆறும் ஆம் $கந்த.08499.1
ெமய்வைக உருத்திர( ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஆங்கு அருள் $கந்த.08499.2
ெசய்வது ஒ( கண்நுதல் ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) ெதான்ைம ேபால் $கந்த.08499.3
எவ்வைக உயிைரயும் இயற்ற உன்னலும். $கந்த.08499.4
எழுந்தன( மால் அயன் இந்திர( ஆதிய( $கந்த.08500.1
எழுந்தன( எழுந்தன( யாரும் வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) $கந்த.08500.2
எழுந்தன( முனிவர( ஏைன ேயா(களும் $கந்த.08500.3
எழுந்தன உயி(த் ெதாைக இருளும் நCங்கிற்று ஆல். $கந்த.08500.4
அலிைட உறங்கின( அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ேச(ந்துழி $கந்த.08501.1
ெமல்ெலன அய(ந்த கண் விழித்து
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபால் $கந்த.08501.2
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் உயி(த் ெதாைக யாவும் அவ்வழி $கந்த.08501.3
ஒல்ைலயில் எழுந்தன உலகில் எங்கணும். $கந்த.08501.4
ஓங்கலும் கrகளும் உலப்பு இல் நாகமும் $கந்த.08502.1
தாங்கின தரணி பாதலத்தில் கூ(மம் ஆம் $கந்த.08502.2
ஆங்கது ேபாற்றிய_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தண்டம்
தன்னிைடத் $கந்த.08502.3
தCம்_ெப.அ.(தCம்_ெப.அ.) கதி( மதி உடுப் பிறவும் ெசன்றேவ. $கந்த.08502.4
அன்னெதா( திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) எலாம் அமலன் ஆைணயால் $கந்த.08503.1
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நிைல அைமந்த அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
ெதாட(பு ேநாக்கிேய $கந்த.08503.2

இந் ெநறியாைவயும் ஈசன் ெசய்ைகேய $கந்த.08503.3
பின்னிைல என்றன( பிரமன் ஆதிேயா(. $கந்த.08503.4
மற்று இைவ நிகழும் ேவைல மன் உயி(க்கு உண(ச்சி
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08504.1
உற்றனன் எந்ைத என்ேற உருத்திர(
உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம் முன் $கந்த.08504.2
பற்று அல( எயில் மூன்று அட்ட பண்ணவன்
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) ேந(
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08504.3
ெபான் திருவடியில் வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
ேபாற்றலும் அமலன் ெசால்வான். $கந்த.08504.4
ஈண்டு எைம அருச்சித்து இட்ட இயல்பினால் உயி(கட்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.08505.1
மாண்ட ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) உண(ச்சி
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எழுப்பினம் மற்று நCவி(
$கந்த.08505.2
ேவண்டின யாவும் ேகண்மின்
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என அமலன்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) கண் $கந்த.08505.3
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதா( அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
மிக்ேகா( இைனயன புகலல் உற்றா(. $கந்த.08505.4
நிற்றலும் அல்லில் எம்ேபால் நின்னடி எைனய( ஏனும் $கந்த.08506.1
பற்றுடன் அருச்சித் ேதா(க்குப் பழிதவி( மாகத் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
$கந்த.08506.2

உற்றிரு கதிரும் ஒன்றும் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) முதல்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) கங்குல் $கந்த.08506.3
ெபற்றிடு சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) நல்க ேவண்டும் ஆல்ெபரும என்றா(.
$கந்த.08506.4
நCவி( ெசய் பூைச தன்ைன ெநடிது நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
மகிழ்ந்த_ெப.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆற்றால் $கந்த.08507.1
ஆவிகள் அைனத்தும் உய்ந்த அருவிைன
அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நும்ேபால் $கந்த.08507.2
பூவினில் என்றும் பூைச புrந்தவ(க்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) முத்தி
$கந்த.08507.3
ேமவர அளித்தும் என்ேற வியன் அருள்புrந்து ேபாந்தான். $கந்த.08507.4
எம் ெபரும் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) ஏக உருத்திர( யாரும் ஈண்டித்
$கந்த.08508.1
தம் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) குறுகி முன்ேபால் சா(ந்தன( அைனய
காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கந்த.08508.2
அம் புயன் ஆதி வாேனா( அைனவரும் கயிைல புக்கு $கந்த.08508.3
நம்பைன வணக்கம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைவ நவிலல் உற்றா(.
$கந்த.08508.4
மன் உயி(க்கு உயிராய் உற்ற வள்ளல் ேகள் யாங்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.08509.1
உன் அருள் உறாத நCரால் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) ஒrஇச் சடமது ஆகிப்
$கந்த.08509.2
பல் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) வாளா கிடந்தனம் பவம்
மூழ்கு உற்ேறம் $கந்த.08509.3

அன்னது தனக்குத் தC(வு ஒன்று அருள் என அண்ணல் ெசால்வான். $கந்த.08509.4
மங்கிேய உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) சிந்தி மைற முைற புrயா நCரால்
$கந்த.08510.1
உங்கள் பால் வருவ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உைம
இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $கந்த.08510.2
இங்கு நC( இன்று பற்றி இயற்று நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) கடன்கள் என்னப்
$கந்த.08510.3
பங்கயா சனனும் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) யாவரும்
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபானா(. $கந்த.08510.4
வாலிதாம் அயன் முதலிேனா( வணங்கின( ஏக $கந்த.08511.1
ஏலவா( குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) உைமயவள் பிரான் கழல் இைறஞ்சி $கந்த.08511.2
ேமைல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உயி(த் ெதாைகயினுக்கு எய்திய விைன என்
$கந்த.08511.3
பால் வரும் பrசு என் ெகாேலா பணித்து அருள் என்ன. $கந்த.08511.4
முன்பு நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) உைன வியந்தைன அத்துைண முனிந்து
$கந்த.08512.1
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ெபாருட்டினால் உயி(கள் தம் உண(ச்சிைய நCக்கிப்
$கந்த.08512.2
பின்பு உண(த்தினம் ஆதலின் அன்னைவ
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.08512.3
மன் ெபரும் பவம் யாைவயும் நின்னிைட வரும் ஆல். $கந்த.08512.4
முைறயது ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல் பின்னும்
ஒன்று உண்டு உயி( முற்றும் $கந்த.08513.1

ெபறுவது ஆம் உனக்கு அல்லது ெபரும் பவம் அவற்றால் $கந்த.08513.2
ெபாைற புrந்திடற்கு எளியேவா ேபாற்று_ஏவ.(ேபாற்று_வி.)
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என்றான் $கந்த.08513.3
சிறு விதிக்கு அருள் பrசிைன முடிவுறச் ெசய்வான். $கந்த.08513.4
நாதன் அவ்வுைர இயம்பலும் உளம் நடு நடுங்கிப் $கந்த.08514.1
ேபைதேயன் ெசயும் பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) தணித்து என்வயில் ெபருகும்
$கந்த.08514.2
ஏதம் ஆற்ற ஓ( பrசிைன உண(த்துதி என்னாப் $கந்த.08514.3
பாத பங்கயம் ெதாழுதலும் இைனயன பக(வான். $கந்த.08514.4
ஆலேம புைர நிறத்தாய் அமிழ்தினும் சுைவத்தாய் $கந்த.08515.1
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) ஆ(தர
ஒழுகிய_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காளிந்தி நதி ேபாய்
$கந்த.08515.2
மூல ெமய் எழுத்து அன்னேதா( முதுவலம் புrயின் $கந்த.08515.3
ேகாலம் ஆகி ேநாற்று இருத்தி ஆல் உலகு அருள் குறிப்பால். $கந்த.08515.4
அந் நதிக்குள் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) பல் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) இருந்துழி
அயன்ேசய் $கந்த.08516.1
என்ன நின்றிடு தக்கன் என்பவன் அவண் எய்தி $கந்த.08516.2
உன்ைன ேந(ந்து ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எடுத்தலும் குழவியின் உருவாய் $கந்த.08516.3
மன்னி ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) பன்னிபால் சிறுமியாய் வள(தி.
$கந்த.08516.4
ஐந்து யாண்டு எனும் அளைவ நிற்கு அகன்றுழி அதற்பின் $கந்த.08517.1

புந்தி ஆ(வ ேமாடு எைம நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அரும் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrதி $கந்த.08517.2
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
அது காண் உறா மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மைறயால் $கந்த.08517.3
இந்த மால் வைர இைட உைனத் தருதும் என்று இைசத்தான். $கந்த.08517.4
இைசத்த வாசகம் உண(தலும் இைற உரத்து அழுந்தத் $கந்த.08518.1
தைசத்த பூண் முைல_ெப.(முைல_ெப.) உைமயவள் அன்னவன் சரணின்
$கந்த.08518.2
மிைசத் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) வா(குழல் ைதவர வணங்கிேய விைடெபற்று
$கந்த.08518.3
அைசத்த சிந்ைதயள் நCங்கினள்_வி.மு.(நCங்கு_வி.+இன்_இ.க.+அள்_பட(.ஒரு.)
உலகு ேநாற்றதனால். $கந்த.08518.4
ஆதி ேதவைன ஒருவிேய புடவியில் அணுகி $கந்த.08519.1
ஓத ேவைலைய மாறுெகாள் காளிந்தி உழிப் ேபாய் $கந்த.08519.2
ேவத மூல ேந( வால் வைள உருக்ெகாடு
விளங்கி_வி.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08519.3
ஏதம் இல்லது ஓ( பதும பீடத்தின் ேமல் இருந்தாள். $கந்த.08519.4
ெதளிதரும் சிவ மந்திரம் சிந்தைன ெசய்ேத $கந்த.08520.1
அளவு இல் பல் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.) ேநாற்று
இருந்தனள் அவள்கண்டு $கந்த.08520.2
உளம் மகிழ்ந்து எடுத்து ஏகுவான் ஓங்கு காளிந்தி $கந்த.08520.3
நளி ெகாள் சிந்துவில் தக்கன் உற்றன இனி நவில்வாம். $கந்த.08520.4

நCளும் தைக ேச( நிலமா மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
$கந்த.08521.1
ேகாள் உந்திய பூம் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) வா(ந்து எனலாய் $கந்த.08521.2
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உந்திய வ நணுகிக்
C
அrதாம் $கந்த.08521.3
காளிந்தி எனும் கடி மா நதிேய. $கந்த.08521.4
முத்தும் கதிரும் முழு மா மணியும் $கந்த.08522.1
ெதாத்து உந்திய ெசம் துகிரும் அகிலும் $கந்த.08522.2
நத்தும் பிறவும் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) நல்குவ ேபால் $கந்த.08522.3
ஒத்து உந்துவது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஒலி நC( நதிேய. $கந்த.08522.4
எண் ேமல் நிமிரும் இருநC( ெபருகி $கந்த.08523.1
விண்ேமல் உலவா விrகின்றது ஒrஇ $கந்த.08523.2
மண்ேமல் ஒலியா மலிகா( தழுவிக் $கந்த.08523.3
ெகாண்மூ வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) ஒத்து உளது அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
குடிைஞ. $கந்த.08523.4
மீ னா( விழி மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.) விண்_ெப.(விண்_ெப.) உைறேவா(
$கந்த.08524.1
வானா( ெசலவின் வரு நCள் இைடயில் $கந்த.08524.2
கான் ஆம் எனவும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஆம் எனவும் $கந்த.08524.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஆகுவ அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தடமா நதிேய.
$கந்த.08524.4
பாrன் புைடேய பட( அந் நதிைய $கந்த.08525.1
ேநரும் படிேயா( ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நC( உளேதா $கந்த.08525.2

காரும் ெதளியாக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஈது எனேவ $கந்த.08525.3
யாரும் ெபருைமத்து அஃது ஆயிடேவ. $கந்த.08525.4
துப்பு ஆயினது ஆய்த் துவரத் தைகேச( $கந்த.08526.1
அப்பா உவ( அற்று அழிவு இல் ெபாருளின் $கந்த.08526.2
ைவப்பாய் அருளால் வரும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ெவாலியல்
$கந்த.08526.3
ஒப்பு ஆகுவேதா உவ( ஆழியேத. $கந்த.08526.4
பால் ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வில் பணிலம் பட(
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) $கந்த.08527.1
நCல்_ெப.அ.(நCலம்_ெப.) ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அம்ெபாடு ேநமி எலாம் $கந்த.08527.2
ேமல் ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ைமயின் ெமய்த்
துயில் கூ( $கந்த.08527.3
மாேலான் தைன ஒத்தது மற்று அதுேவ. $கந்த.08527.4
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) பட்டைமயால்
விrயும்_ெப.எச்.(விr_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெதாழுதிக் $கந்த.08528.1
கான் பட்டிடவும் கழு நC( உறலால் $கந்த.08528.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) பட்டிடவும் திைர பட்டிடவும் $கந்த.08528.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) பட்டிடும் ஓைச மலிந்ததுேவ. $கந்த.08528.4
ஊன் ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அலகில் உயி(
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகிலம் $கந்த.08529.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) வால் வைளயாய் உற எம் $கந்த.08529.2

ேகான் ெபற்றிடும் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ெமய்
உருவம் $கந்த.08529.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெபற்றைத ஒத்தது மா நதிேய. $கந்த.08529.4
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) எனக் ெகாைல ெசய் கூ(ங்கண் நங்ைகய( குைடயக்
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $கந்த.08530.1
விஞ்சிய நானச் ேசறும் விைர ெகழு சாந்தும் ஆ(ந்து $கந்த.08530.2
தஞ்ெசனக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நCலத்தன்ைம குன்றாது ேமேலா( $கந்த.08530.3
அஞ்சனப் ேபா(ைவ ேபா(த்தால் அன்னதால் அைனய நCத்தம். $கந்த.08530.4
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகத்ேதா( உள்ளத்து எய்திய இருளும் அன்னா(
$கந்த.08531.1
ெவவ்விைன இருளும் தன்பால் வழ்த்திய
C
விளங்கி_வி.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏக $கந்த.08531.2
அவ்விருள் அைனத்தும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைணந்து என் அங்கு அங்கு
ஆராய்ச் $கந்த.08531.3
ெசவ்விதின் ஒழுகிற்று அம்மா சீ(திகழ் யமுைன ஆேற. $கந்த.08531.4
எத்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+த்_ஒற்.) திறத் ேதாறும் அஞ்ச எழுந்துமால் வைரயில்
சா(ந்து $கந்த.08532.1
ெமய்த் தைல_ெப.(தைல_ெப.) பலவும்
நCடி_வி.எச்.(நCடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விrகதி( மணிகள் கான்றிட்டு
$கந்த.08532.2
ஒத்திடு கால் கண் ேமவி ஒலி ெகழு ெசலவிற்று ஆகி $கந்த.08532.3
ைமத்துறு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) காளிந்தி வாசுகி நிக(த்தது அன்ேற. $கந்த.08532.4

நிலமகள் உேராம வல்லி நிைல என நகிலின் நாப்பண் $கந்த.08533.1
இலகிய மணித்தா( என்ன இரும்கடல் ேகள்வன் ெவஃகும் $கந்த.08533.2
குலமகள் என்ன நCலக் ேகாலவா( அமுதம் என்ன $கந்த.08533.3
உலவிய யமுைன எம்மால் உைரக்கலாம் தன்ைமத்து ஆேமா. $கந்த.08533.4
இன்ன பல் வைகத்தாய் நCடும் இரும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) யமுைனயின் கண்
$கந்த.08534.1
மன்னிய ெநறி ேச( மாசி மகப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆட
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08534.2
அந் நிலத்தவ(கள் யாரும் அைடந்தன( உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.08534.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) நிக( இன்றி ஆளும் தக்கன் இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ேத(ந்தான். $கந்த.08534.4
ெமய்ப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) எய்துகின்ற விைனப்படும் ஊழின் பாலால்
$கந்த.08535.1
அப்ெபரு நதியில் அஞ்ஞான்று ஆடைல ெவஃகித் தக்கன் $கந்த.08535.2
ைமப்படும் கூ(ங்கண் ேவத வல்லிைய மகளிேராடும் $கந்த.08535.3
ஒப்பு இல் பல் சனத்திேனாடும் ஒல்ைல முன்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உய்த்தான். $கந்த.08535.4
மாற்று அம( ெசம் ெபான் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) வயப்புலித் தவிசின் மீ தாய்
$கந்த.08536.1
வற்று
C
இருந்து அருடல் நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விrஞ்சனும் முனிவ( யாரும் $கந்த.08536.2
ஏற்றது ஓ( ஆசி கூற இைமயவ( கணமாய் உள்ேளா( $கந்த.08536.3

ேபாற்றிட யமுைன என்னும் புனலி ஆறு அதன் கண் ேபானான். $கந்த.08536.4
ேபானது ஒ( தக்கன் என் ேபான் புைரதவி( புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) காளிந்தித்
$கந்த.08537.1
தூ நதி இைட ேபாய் மூழ்கித் துண் என வரலும் ஓ( பால் $கந்த.08537.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) நிமி( கமலம் ஒன்றில் சிவனிடத்து
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதய்வ $கந்த.08537.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) நிமி( பணிலம் ைவக மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
அது கண்ணுற்றான். $கந்த.08537.4
கண் உறுவான் நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) மகிழ்ந்ேத ைகயிைன உய்த்து
எடுத்திடுங்கால் காம(_ெப.(காம(_ெப.)
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.08538.1
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) உருவத்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குழவி_ெப.(குழவி_ெப.)
ஆதலும் விம் மிதப் பட்டுப் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) தாழ் ேவணி $கந்த.08538.2
அண்ணல் அருள் புr வரத்தால் கவுrேய நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
புதல்வி_ெப.(புதல்வி_ெப.) ஆனாள் என்னா $கந்த.08538.3
உள் நிகழ் ேப( உண(ச்சியினால் காண் உற்றுத் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) குழாம்
ஒருவிப் ேபானான். $கந்த.08538.4
அந் நதியின் பால் முன்ன( அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) பணியால் சசி
முதலாம் அணங்கிேனா(கள் $கந்த.08539.1
துன்னின( ஆய் வாழ்த்து எடுப்பத் துவன்று ெபரும் கிைளஞெராடும் தூ நC( ஆடி
$கந்த.08539.2
மன்னும் அகன்கைர அணுகி மைற இைச
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம( ேவத வல்லி என்னும்
$கந்த.08539.3

பன்னிதைன எய்தி அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) கரத்து அளித்தான் உலகு ஈன்ற
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) தன்ைன. $கந்த.08539.4
ஏந்து தனிக் குழவியிைனத் தழC இக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மகிழ்ந்து குயத்து
இழி_வி.(இழி_வி.) பால் ஆ(த்திக் $கந்த.08540.1
கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) மல( புைர ெசம் ைகச் சூ( மகளி(_ெப.)
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இைசப்பக் கடிதின் ஏகி
$கந்த.08540.2
வாய்ந்த தனது திருக் ைகயிைடப் புக்கனள் ஆல் தக்கன் அங்கண் வாேனாேராடும்
$கந்த.08540.3
ேபாந்து மணிக் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்கு ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
முைற ேபால் அரசியற்ைக புrந்து இருந்தான். $கந்த.08540.4
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தனது இல்லில் குறுகிய
பின் ேவத வல்லி $கந்த.08541.1
மண்டு ெபரும் காதேலாடு மகண்ைமயால் வள(த்தனள் ஆல் $கந்த.08541.2
அண்டம் அளவு இல்லனவும் அலகிலா உயி(த் ெதாைகயும் $கந்த.08541.3
பண்டு தனது உந்தியினால் பைடத்து_வி.எச்.(பைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அருளும் பராபைரைய. $கந்த.08541.4
வளரும்_ெப.எச்.(வள(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மதிக்
குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) என மா நிலேமல் தவழ்தேலாடும் $கந்த.08542.1
தளரு நைட_ெப.(நைட_ெப.) பயில்கின்ற தாறும் உடன் தப்பிய பின் $கந்த.08542.2
முைள எயிறுள் எழு ேபாதம் முைளத்தது எனத் ேதான்றுதலும் $கந்த.08542.3
அளவு இல் உயி( முழுது ஈன்றாள் ஐந்தாண்டு நிரம்பினள் ஆல். $கந்த.08542.4

ஆறு ஆன ஆண்டு எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) அைணதலும் அம்பிைக தனக்கு ஓ(
$கந்த.08543.1
கூறு ஆன பிரான் தன்ைனக் ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) முைற குணத்தனள் ஆய்
$கந்த.08543.2
மாறாது ேநாற்பல் என மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெகாண்டி யாய் தனக்கும்
$கந்த.08543.3
ேபறு ஆன தக்கன் எனும் ெபரும் தவற்கும் இஃது உைரத்தாள். $கந்த.08543.4
கூறுவது ஒன்று உமக்கு உண்டால் குரவ(காள்
C
இது ேகண்மின் $கந்த.08544.1
ஆறு புைன ெசம் சடிலத்து அண்ணலுக்ேக உrத்தாகும் $கந்த.08544.2
ேபறு உைடேயன் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.)
ெபறுவதற்கு ேநாற்பலி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கந்த.08544.3
ேவறு ஒருசா( கடி மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) விதித்து என்ைன விடுத்தி( என.
$கந்த.08544.4
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என்று மகிழ்
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஆயும்
தந்ைதயும் ஆய்ப் $கந்த.08545.1
ெபான் துஞ்சு தமது இருக்ைகப் ெபாருவு இல் நக(ப் புறத்து ஒருசா( $கந்த.08545.2
அன்று அங்கு ஓ( ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) அணிசிறக்கப்
புைனவித்துச் $கந்த.08545.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம் கண்
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) இயற்றச் ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) இைழைய விடுக்கின்றா(.
$கந்த.08545.4
முச்சகமும் தருகின்ற முதல்வி தைனத் தம் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) என்று
$கந்த.08546.1

இச்ைச ெகாடு நனிேபாற்றி இருவரும் நாெராடு
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08546.2
உச்சியிைனப் பல் முைற ேமாந்து உயி(த்து அம்ேமா உன் உளத்தின் $கந்த.08546.3
நச்சிய ேநான்பு_ெப.(ேநான்பு_ெப.) இயற்றுக என நாrயேராடு ஏகுவித்தா(.
$கந்த.08546.4
மாதவ( பால் விைட ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வல்
விைரவு உற்று ஏகுதலும் $கந்த.08547.1
ேவத வல்லி அது காணா ெமய்க் கணவன் தைன ேநாக்கிப் $கந்த.08547.2
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) இவள்_பதி.ெப.(இவள்_பதி.ெப.) சிவைன உண(
ெபற்றிைம என் ெமாழிக என்ன $கந்த.08547.3
ஈது அைனயள் நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) என யாவும் எடுத்து இயம்புகின்றான்.
$கந்த.08547.4
ெபாங்கு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) தடத்திைட யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
புrகின்ற தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) காணூஉச் $கந்த.08548.1
சங்கரன் அங்கு எய்திடலும் தாழ்வு இல் வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) பல ெகாண்டுன்
$கந்த.08548.2
பங்கினள் என் மகளாகப் பண்ணவ நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என் மருகாய்
$கந்த.08548.3
மங்கல நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) உற மைறயவனாய்
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்ேறன். $கந்த.08548.4
அற்று ஆக நின்பால் என்று அருள் ெசய்தான் அம் முைறேய $கந்த.08549.1
கற்றாவின் ஏறு உய(த்த கண் நுதேலான் முழுது
உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) $கந்த.08549.2
ெபற்றாைள யமுைன என்னும் ெபரு நதியில் உய்ப்ப நம்பால் $கந்த.08549.3

உற்றாள் மற்று எஞ்ஞான்றும் உண(விெனாடு ைவகினள் ஆல். $கந்த.08549.4
மா தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ஓ( சில ைவகல் பயின்று மதிக் ேகாடு புைன
$கந்த.08550.1
ஆதி தனக்கு அன்பினளாய் அரும் துைணவி_ெப.(துைணவி_ெப.) ஆகின்றாள்
$கந்த.08550.2
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) என நிைனயற்க ெபருமாட்டி தைன என்னக் $கந்த.08550.3
காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) விம்மிதம் எய்திக் கைர இலா மகிழ் சிறந்தாள்.
$கந்த.08550.4
இந் நிைல ேச( முது குரவ( ஏவலினால் சிலதிய( ஆம் $கந்த.08551.1
கன்னிய(கள் சூழ் ேபாதக் கடி மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) ேபாந்து உைமயாள்
$கந்த.08551.2
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) நதி புைனந்த பிரான் திருநாமம் உள் இருத்தி
$கந்த.08551.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இமயம் தைலநின்று நாளும்
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ேநாற்கின்றாள். $கந்த.08551.4
ஈண்டு உறு மடவா( சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இம் முைற
இருத்த ேலாடும் $கந்த.08552.1
ஆண்டு பன்னிரண்டு ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அம்பிைகக்கு அைனய காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கந்த.08552.2
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவண்டியாங்கு
விரதருக்கு உதவும் வண்ைம_ெப.(வண்ைம_ெப.) $கந்த.08552.3
பூண்டிடு பரமன் அன்னாள் புrந்திடு தவத்ைதக் கண்டான். $கந்த.08552.4
கண்டு மற்று அவைள ஆளக் கருதிேய கயிைல என்னும் $கந்த.08553.1
விண்டிைன இகந்து முந்நூல் வியன் கிழி தருப்ைப ஆ(த்த $கந்த.08553.2

தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) ைகக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவதத்
தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெநறி ஒழுக்கம்
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.08553.3
முண்ட ேவதியனில் ேதான்றி முக்கண் எம் ெபருமான் வந்தான். $கந்த.08553.4
ெதாக்கு உலாம் சூலத்து அண்ணல் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) புவி உய்ய
ேவதச் $கந்த.08554.1
ெசக்க( நூபுரத்தாள் பின்னும் ேசப்பு உற மண்_ெப.(மண்_ெப.) ேமல் ேபாந்து
$கந்த.08554.2
தக்கமா புரத்தின் நண்ணிச் சங்கr என்னும் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ேப(
$கந்த.08554.3
ைமக் கணாள் ேநாற்கும் ெதய்வ மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) மாளிைகயில்
புக்கான். $கந்த.08554.4
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.) ேநாற்கின்ற ேகாட்டத்து அணுகிேய அளப்பு இல்
மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) $கந்த.08555.1
முன் உறு காவல்_ெப.(காவல்_ெப.)
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முதல் ெபரும்
கைடயில் சாரக் $கந்த.08555.2
கன்னிய( எவரும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கழல் இைண
பணிதேலாடும் $கந்த.08555.3
என் நிைல தைலவிக்கு அம்ம இயம்புக என்று இைசத்து நின்றான். $கந்த.08555.4
நிற்றலும் கைட காக்கின்ற ேநrைழ மகளி(_ெப.) சில்ேலா( $கந்த.08556.1
ெபான் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) உைமபால் எய்திப் ெபான் அடி
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஈண்டு ஓ( $கந்த.08556.2

நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தவ மைறேயான் நின்பால் நண்ணுவான் விடுத்தான்
என்ன $கந்த.08556.3
மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தன்ைன முன் கூய் வல்ைலநC( தம்மின்
என்றாள். $கந்த.08556.4
தம்மின C( என்றேலாடும் தாழ்ந்தன( விைடெபற்று ஏகி $கந்த.08557.1
அம்மின் ேந(கின்ற நாப்பண் அrைவய( கைடமுன் ஏகி $கந்த.08557.2
வம்மிேனா அடிகள் எம்ேமாய் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) அருள்
புrந்தாள் என்னச் $கந்த.08557.3
ெசம்மலும் விைரவில் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதவி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இருக்ைக ேச(ந்தான். $கந்த.08557.4
ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.) ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) அங்கு ஓ( சீ( ெகழு
மைறேயான் ேபாலாய் $கந்த.08558.1
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைல_ெப.(காைல_ெப.)
அம்ைம விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி( ஏகி மற்று
என் $கந்த.08558.2
காவல(_ெப.(காவல்_ெப.+அ(_பட(.பன்.) தம்பால் அன்ப( இவ( எனக் கருதி
அன்னான் $கந்த.08558.3
பூவடி வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேவண்டும்
பூசைன புrந்து நின்றாள். $கந்த.08558.4
ேநரெமாடு அருச்சித்து ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்றவள் தன்ைன நCல_ெப.அ.(நCலம்_ெப.) $கந்த.08559.1
ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) நிக(த்த ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) நைகமதி முகத்தாய்
ஈண்டுயாம் $கந்த.08559.2
ஏயினது ஒன்ைற ெவஃகி விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அருள் புrதி என்னின் $கந்த.08559.3

ஆயது புகல்வம் என்ன அம்ைம இங்கு இதைனச் ெசால்வாள். $கந்த.08559.4
எனக்கு இைசகின்றது ஒன்ைற இைசத்திேய என்னின் இன்ேன $கந்த.08560.1
நினக்கு அது கூடும்_ெப.எச்.(கூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இங்ஙன்
நிைனத்தது என் ெமாழிதி என்ன $கந்த.08560.2
உைனக் கடி மணத்தின் எய்த உற்றனன் அதுேவ நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என்
$கந்த.08560.3
தனக்கு அருள் புrயுமாறு தடுத்து_வி.எச்.(தடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி(
ெமாழியல் என்றான். $கந்த.08560.4
அத்தன் ஈது உைரத்தேலாடும் அம்ைம அம் ைகயால் ெசவி $கந்த.08561.1
ெபாத்தி ெவய்து எனக் கனன்று புந்தி
ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி(த்து
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.08561.2
இத்திறம் புகன்றது என்ைன என்ைன ஆளுகின்றது ஓ( $கந்த.08561.3
நித்தன் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நCள்
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெசய்ேதனி யான். $கந்த.08561.4
என்ன ேலாடும் இைனயன் என்று யாரும் என்றும் இைறயுேம $கந்த.08562.1
முன் ஒணாது நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆதி முதல்வன்
நின்ைன வதுைவயால் $கந்த.08562.2
மன்னுகின்றது அrது ேபாலும் மா தவங்கள் ஆற்றிேய $கந்த.08562.3
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
வருந்தல்_ெதா.ெப.(வருந்து_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) என்று கழற மாது புகலுவாள்.
$கந்த.08562.4

பரமேன விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாrன் மாமணம்
ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.08563.1
அrய மாதவங்கள் ெசய்வல் அன்னதற்கு முன்னவன் $கந்த.08563.2
வருகிலாது தவி(வன் என்னின் வலிதின் ஆவி நCப்பன்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கந்த.08563.3
சரதம் ஈது பித்தேனா சழக்கு உைரத்து இருத்தி நC. $கந்த.08563.4
ேபாதி ேபாதி என்று தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஒ( புைடயின் ஏக உவைகயாய்
$கந்த.08564.1
மாது நின்தன் அன்பும் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) தானும்
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனா $கந்த.08564.2
ஆதி ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) ஏைனேயா(கள் அறிஉறாத வைக
அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) $கந்த.08564.3
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) நCடு தனது ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) கவின் ெகால்
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) காட்டினான். $கந்த.08564.4
ஆதி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) உருவு காட்ட
அமைல கண்டு ெமய் பனித்து $கந்த.08565.1
ஏதிலா( எனா நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இகழ்ந்தனன் எனா அவவன் $கந்த.08565.2
பாத பங்கயங் களில் பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
$கந்த.08565.3
ேபைதேயன் உண(ந்திேலன் பிரான்
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வந்தேத. $கந்த.08565.4

உன் அருட்கண் எய்து ேமல் உண(ச்சி எய்தி நிற்பன்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கந்த.08566.1
பின் ஒ( ெபற்றி இல்ைல ஆல் பிைழத்தது உண்டு தணிதி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
$கந்த.08566.2
என்னு நல்தவத்தி தன்ைன இனிதின் எந்ைத கண் உறCஇ $கந்த.08566.3
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) இயற்ைக நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) துளங்கல் என்றனன். $கந்த.08566.4
என்ற நாதைனப் பினும் இைறஞ்சி எம்பிராட்டி பால் $கந்த.08567.1
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாதைரத் தனாது
ேநத்திரத்தின் ேநாக்கலாள் $கந்த.08567.2
ஒன்றும் உன்னல் ெசய்திலாள் உலப்பு இல் எந்ைத ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
புகழ் $கந்த.08567.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ேபாற்று_ஏவ.(ேபாற்று_வி.) எடுத்து நிற்ப நாட்டம் நC(
உகுத்து அேரா. $கந்த.08567.4
கண்டு பாங்க( ஆய மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) எம்ைம
ேநாக்கலாள் $கந்த.08568.1
மண்டு காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) அந்தணாளன் மாயம் வல்லேன ெகாேலா
$கந்த.08568.2
பண்டு ேந(ந்துளாைர உற்ற பான்ைம ேபாலும் ேமல் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
$கந்த.08568.3
உண்டு ேதரு மாறு என்று உளத்தில் ஐயம் எய்தினா(. $கந்த.08568.4
சிலதியா(க்குள் விைர விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சிலவ( ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தக்கன் என்று
$கந்த.08569.1

உலகு உைரக்கும் ஒருவன் உைரயுள்
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உன் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
$கந்த.08569.2
நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) ஈது ேகள் எனா நிகழ்ந்த யாவும் முைறயினால்
$கந்த.08569.3
வலிது கூற மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) மனத்தில் ஓ(தல் உற்றனன்.
$கந்த.08569.4
ேபாத நCடு புந்தியால் புலப்படத் ெதrந்துழி $கந்த.08570.1
ஆதி அந்தம் இன்றி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அண்ணல்
வந்தது ஆகலும் $கந்த.08570.2
ஏதிலா மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.)
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந்து உள்ளியான் ெபறு
$கந்த.08570.3
மாைத அங்கு அவற்கு அளிப்பன் வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) ஆற்றி என்றனன்.
$கந்த.08570.4
ெதால்ைலயில் வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) அம் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
நடாத்திட $கந்த.08571.1
ஒல்லுவது எற்ைற என்று உளம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆய்வுழி $கந்த.08571.2
நல்லன_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.) யாவும் அந்நாளில்
நண்ணலும் $கந்த.08571.3
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் உவைக மிக்கு ஏம்பல் எய்தினான். $கந்த.08571.4
அண்ணலுக்கு இப்பகல் அணங்ைக ஈவன் என்று $கந்த.08572.1
உள் நிகழ் ஆ(வேமாடு உளத்தில் தூக்கிேய $கந்த.08572.2

விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) யாவரும்
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசல்லிய_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+இய_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.08572.3
துண் என ஒற்றைரத் தூண்டினான் அேரா. $கந்த.08572.4
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) நக( அணிெபறச் சைமப்பித்து ஆங்கு அதன்
$கந்த.08573.1
பின் உற முன்னினும் ெபrதும் ஏ(தக $கந்த.08573.2
மன்னுறு ேகாயிைல வதுைவக்கு ஏற்றிடப் $கந்த.08573.3
ெபான் நக( நாணுறப் புைனவித்தான் அேரா. $கந்த.08573.4
கடிவிைன புrதரக் காசின் றாக்கிய $கந்த.08574.1
படியறு திருநக( ைபய
நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $கந்த.08574.2
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) உறழ் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இைடக் குமrபால் வரும்
$கந்த.08574.3
அடிகைள அணுகினன் அடிகள் ேபாற்றிேய. $கந்த.08574.4
அணுகினன் அண்ணல் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அைணந்து மற்று
இவள்_பதி.ெப.(இவள்_பதி.ெப.) $கந்த.08575.1
மண நய ேவட்ைகயால் மாது ேநாற்றனள் $கந்த.08575.2
நணுகுதி அடியேனன் நகrன் பால் எனா $கந்த.08575.3
நுணுகிய ேகள்வியான் நுவன்று ேவண்டேவ. $கந்த.08575.4
இைறயவன் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என எழுந்து
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒராய் $கந்த.08576.1
நைறமல( ெசறிகுழல் நங்ைகயாெளாடு $கந்த.08576.2

மறல் ெகழு மனத்தினான் மைன உற்றான் அேரா $கந்த.08576.3
அைறதரு நூபுரத்து அடிகள் ேசப்பேவ. $கந்த.08576.4
பூந்திரு நிலவிய ெபாருவில் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) முன் $கந்த.08577.1
காந்திெயாடு ஏகலும் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) முன்னேர $கந்த.08577.2
வாய்ந்தது ஒ( எண்வைக மங்கலங்களும் $கந்த.08577.3
ஏந்தின( ஏந்திைழ மா(கள் எய்தினா(. $கந்த.08577.4
ைதயல( மங்கலத் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ேநாக்கிேய $கந்த.08578.1
ைவயகம்_ெப.(ைவயகம்_ெப.) உதவிய மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) தன்னுடன்
$கந்த.08578.2
ஐயனும் உைறயுளின் அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கந்த.08578.3
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெபான் பீடேமல் சிறப்பின்
ைவகினான். $கந்த.08578.4
அன்னது காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ஆற்று
ேநான்பு_ெப.(ேநான்பு_ெப.) உைடக் $கந்த.08579.1
கன்னிைய மைறக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) கண்டு புல்லிேய $கந்த.08579.2
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உறு மந்திரம்
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்று
அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) $கந்த.08579.3
பின்னைல ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) ெமலப் பிணிப்பு நCக்கினான். $கந்த.08579.4
சிற்பைர ஓதியின் ெசறிைவ ஆய்ந்த பின் $கந்த.08580.1
ெபாற்புறு நான ெநய் பூசிப் பூந் துவ( $கந்த.08580.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெபாடி தCற்றிேய நைவ இல் கங்ைக நC( $கந்த.08580.3

பலபல குடங்கrன் பால் உய்த்து ஆட்டினாள். $கந்த.08580.4
ஆட்டினள் மஞ்சனம் அணிய பூந் ெதாைட $கந்த.08581.1
சூட்டினள் ெபான் கைல சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பல்கலன் $கந்த.08581.2
பூட்டினள் எம்பிரான் புைடயில் உய்த்தனள் $கந்த.08581.3
ஈட்டு உறும் உயி(த் ெதாைக ஈன்ற ஆய்தைன. $கந்த.08581.4
மண அணி முற்றுறு மாது ேபாந்து தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.08582.1
கணவனது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புைட
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கந்த.08582.2
பைண முதல் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல் இயங்களும்
$கந்த.08582.3
இைண அற இயம்பின( யாரும் ஏத்தேவ. $கந்த.08582.4
தூதுவ( உைர ெகாள Cஇத் துண் என்று ஏகிேய $கந்த.08583.1
மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) முதலிய வான்_ெப.(வான்_ெப.) உேளா( எலாம்
$கந்த.08583.2
ேபாதிைன வைளதரு ெபாறி வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆம் என $கந்த.08583.3
ஆதிைய அைடந்தன( அடி பணிந்துளா(. $கந்த.08583.4
வழ்குறும்
C
இழுது எனும் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) ேநான்
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) $கந்த.08584.1
காழ்கிள( திவவுைடக் கடிெகாள் யாழிைன $கந்த.08584.2
ஊழ்கிள( கின்னர( உவண( ஏந்துபு $கந்த.08584.3
ேகழ் கிள( மங்கல கீ தம் பாடினா(. $கந்த.08584.4

கான் உறு பஃறைலக் காவு கான்றிடு $கந்த.08585.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உறு விைரமல( அடிகள் சிந்துபு $கந்த.08585.2
வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) மகளி(கள்
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாழ்த்து உைர
$கந்த.08585.3
ஆனைவ புகன்றன( அமைல பாங்கrல். $கந்த.08585.4
எல்ைலயது ஆகலும் இருந்து தக்கன் ஆங்கு $கந்த.08586.1
ஒல்ைலயின் மைற ெமாழி உைரத்துத் தன்மைன $கந்த.08586.2
வல்லி ெபான் சிரக நC( மரபின் வாக்கு உற $கந்த.08586.3
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) என அரன் அடி விளக்கினா( அேரா. $கந்த.08586.4
விளக்கிய பின்ைறயில் விைர ெகாள் வ முதல்
C
$கந்த.08587.1
ெகாளப்படு பrசு எலாம் ெகாண(ந்து மற்று அவற்கு $கந்த.08587.2
உளப்படு பூசைன உதவி மாதிைன $கந்த.08587.3
அளித்திட உன்னினன் அமர( ேபாற்றேவ. $கந்த.08587.4
சிற்கன வடிவினன் ெசம் ைகயுள் உைம $கந்த.08588.1
நால் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) நல்குபு நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ேபாற்றுதி $கந்த.08588.2
நிற்கு இவள்_பதி.ெப.(இவள்_பதி.ெப.) தன்ைன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ேந(ந்தனன் எனாப் $கந்த.08588.3
ெபான் கரகம் தரு புனெலாடு ஈந்தனன். $கந்த.08588.4
மூ(த்தம் அங்கு அதன் இைட முதல்வன் அம்பிைக $கந்த.08589.1
சீ(த்திடு மண அணி ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைக
ெதாழூஉ $கந்த.08589.2

நC(த் ெதாைக கதிெராடு_ெப.(கதி(_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.)
கண்டுழி $கந்த.08589.3
ஆ(த்ெதன வழுத்தின( அமர( யாவரும். $கந்த.08589.4
மாடு உறு திைசமுகன் மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) ெசய் ேவள்வியில் $கந்த.08590.1
கூடுறு கலப்ைபகள் ெகாண(ந்து நூல் முைற $கந்த.08590.2
ேநடினன் சடங்கு எலாம் நிரப்ப மால் முதல் $கந்த.08590.3
ஆடவ(_ெப.(ஆடவ(_ெப.) இைசத்தன( அமலன் வாய்ைமேய. $கந்த.08590.4
அன்னுழி உருவமும் அருவும் ஆவியும் $கந்த.08591.1
முன் உறும் உண(வும் ஆய் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) யாவிற்கும் $கந்த.08591.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) புண(த்திேய நண்ணு நாயகன்
$கந்த.08591.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உரு ஒளித்தனன் அருளின் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
ஆல். $கந்த.08591.4
மைறந்தனன் இருத்தலும் மகிணன் காண்கிலாள் $கந்த.08592.1
அறந்தைன வள(க்கும் எம் அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.) ேநாற்று முன்
$கந்த.08592.2
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபரு நிதியிைனப்
பிைழத்து உேளா( எனத் $கந்த.08592.3
துறந்தனள்_வி.மு.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட(.ஒரு.)
உவைகையத் துளங்கி மாழ்கிேய. $கந்த.08592.4
ெபாருக்கு என எழுந்தனள் பூவின் மீ மிைசத் $கந்த.08593.1
திருக்கிள( திருமுதல் ெதrைவ மாத(கள் $கந்த.08593.2

ெநருக்கு உறு சூழல் ேபாய் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) ெகாள் தC
முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கந்த.08593.3
உருக்கிய ெபான் என உருகி விம்மினாள். $கந்த.08593.4
உயி(த்தனள் கலுழ்ந்தனள் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) மாழ்கிேய $கந்த.08594.1
அய(த்தனள் புலந்தனள் அலமந்து அங்கமும் $கந்த.08594.2
விய(த்தனள் ெவதும்பினள் விமலன் ேகாலேம $கந்த.08594.3
மயி(த்ெதாைக ெபாடிப்பு உற மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உன்னுவாள்.
$கந்த.08594.4
புரந்தரன் மால் அயன் புலவ(_ெப.(புலவ(_ெப.) யாவரும் $கந்த.08595.1
நிரந்திடும் அைவயிைட நிறுக்கும் ேவள்விவாய் $கந்த.08595.2
இருந்தனன் மாையயால் இைறவன் துண் எனக் $கந்த.08595.3
கரந்தனன் ஆதலின் கள்வன் ேபாலும் ஆல். $கந்த.08595.4
எய்தி எற் ெகாண்டது ஓ( இைறவன் தன்ைன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
$கந்த.08596.1
ைகதவேன எனக் கருதல் ஆகுேமா $கந்த.08596.2
ெமய் தள( பான்ைமயின் விைனயிேனன் இவண் $கந்த.08596.3
ெசய்தவம் சிறிது எனத் ேதற்றல் இன்றிேய. $கந்த.08596.4
என்று என்று உன்னி உயி(த்து இரங்கும் இைறவி ெசய்ைக எதி(
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08597.1
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.)
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குழல்_ெப.(குழல்_ெப.)
ேவதவல்லி புல்லி மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) தளேரல் $கந்த.08597.2

உன்றன் கணவன் ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வாயில் தவேம இன்னும் உஞற்றுக என $கந்த.08597.3
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திருவும் நாமகளும் பிறரும்
இைனய நிகழ்த்தின( ஆல். $கந்த.08597.4
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.) வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
இது ேகண்ேமா அகிலம் முழுதும் அளித்தைன ஆல் $கந்த.08598.1
என்ன ெபாருளும் நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) உருேவ யாண்டும்
நCங்கா_எதி(.ம.வி.எச்.(நCங்கு_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) கணவன் $கந்த.08598.2
தன்ைன
மைறக்கு_ெப.எச்.(மைற_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.) மைற
உளேதா தவத்ைத_ெப.(தவம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) அளிப்பான்
நிைனந்தைனேயா $கந்த.08598.3
உன்னல் அrதாம் நுமது ஆடல் முழுதும் யாேர உண(கிற்பா(. $கந்த.08598.4
வாக்கில் மனத்தில் ெதாட( வரு நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) மகிணன் தைனயும்
உன் தைனயும் $கந்த.08599.1
ேநாக்கம் உற்ேறாம் தஞ்சம் என நுவறல்
ெசய்யா_எதி(.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) விைனயாவும்
$கந்த.08599.2
ேபாக்கல் உற்ேறாம் ேதாற்றம் உறும்
புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தC(ந்ேதாம் ேபாத
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) $கந்த.08599.3
ேதக்கல் உற்ேறாம் உய்ந்தும் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தவமும் சிறிது அன்ேற.
$கந்த.08599.4

என்னா இயம்பி வாழ்த்து எடுப்ப இைறவி அவ(க் கண்டு இனிது அருள் ெசய்
$கந்த.08600.1
தன்னா( ெபாய்தல் ஒருவிப் ேபாய் அரு மாதவேம புrவாளாய் $கந்த.08600.2
முன்னா முன்ைனக் கடி மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.)
முயன்று_வி.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாந்தாள்
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அைனத்தும் $கந்த.08600.3
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) நாரணேன முதலாேனா(
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நனிவிம்மித( ஆனா(.
$கந்த.08600.4
எங்கு உற்றனன் ெகால் இைற என்பா( இஃது ஓ( மாயம் என உைரப் பா(
$கந்த.08601.1
மங்ைகக்கு ஒளித்தது என் என்பா( வாr காண்டுேமல் என்பா( $கந்த.08601.2
அங்கு இத்தைகய பல பல ெசாற்ற அலமந்து ஏங்கி அதிசயித்துக் $கந்த.08601.3
கங்குல் ேபாதின் மாசு ஊ(ந்த கதி(ேபால் மாழ்கிக் கவல் உற்றா(. $கந்த.08601.4
ேநாக்கு உற்று அைனய பான்ைம தைன ெநாய்தில் தக்கன்
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) கனன்று $கந்த.08602.1
தCக் கண் கறங்க ெவய்து உயி(த்துச் ெசம் ெபான் கடகக் ைக புைடத்து $கந்த.08602.2
மூக்கில் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) ெதாட்டு அகம் புழுங்க முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முடி துளக்கி $கந்த.08602.3
ஆக்கத் ெதாடு யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) புr வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.)
ஆற்ற அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) இதாம் என்றான். $கந்த.08602.4
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உதவும் ெபற்றியினான் மற்று என்
மகடூஉ வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) வாரா $கந்த.08603.1

இரந்தான் அதைன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இயல்பின்
வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) முைற நாடி $கந்த.08603.2
நிரந்து_வி.எச்.(நிர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ(கின்ற சுர( காண ெநறியால்
ேந(ந்ேதன் ேந(ந்து அதற்பின் $கந்த.08603.3
கரந்தான் யாரும் மானமுற நைவ ஒன்று என்பால் கண்டாேனா. $கந்த.08603.4
புைனயும் ெதான்ைமக் கடிவிைனையப் புன்ைம ஆக்கி ஊறு புண(த்து
$கந்த.08604.1
எைனயும் பழியின் மூழ்குவித்ேத இைறயும் எண்ணாது ஒளித்தாேன $கந்த.08604.2
அைனயும் தாைதயும் தமரும் ஆரும் இன்றி அகன் ெபாதுேவ $கந்த.08604.3
மைன என்று ஆடும் ஒருபித்தன் மைறேயான் ஆகில் மயல்ேபாேமா. $கந்த.08604.4
ஆயிற்று ஈேத அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) இயற்ைக அறிந்ேதன் இந்நாள்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்று $கந்த.08605.1
தC உற்று எனேவ உளம் ெவதும்பித்திருமால் முதலாம் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.)
தைமப் $கந்த.08605.2
ேபாய் உற்றிடு நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) புரத்து என்று
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விடுத்துப் புனிதன் ெசய்
$கந்த.08605.3
மாயத்திைனேய உன்னி உன்னி வதிந்தான் ெசற்றம் ெபாதிந்தாேன. $கந்த.08605.4
ெபான்னா( ேமனிக் கவுr முன்ைனப் ெபாலன் மாளிைகயில் ேபாந்து உலப்பின்
$கந்த.08606.1
மின் ஆ( ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பண்ைணயுடன்
ேமவி அம்கண் வற்று
C
இருந்து $கந்த.08606.2

பல்நாள் ஈசன் தைன எய்தப் பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேநாற்கப் பண்ணவன் ஓ( $கந்த.08606.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அதனில் தாபதன் ேபால்
நடந்தான்_வி.மு.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) அவன்தன்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) தாேன. $கந்த.08606.4
நலன்_ெப.(நலன்_ெப.) ஏந்திய ெவண்தைலக் கலனும் நறிய களப நCற்று அணியும்
$கந்த.08607.1
களன் ஏந்திய கண்டிைக ெதாடுத்த கவின்ேச( வடமும் கடிப் பிைணயும்
$கந்த.08607.2
நிலன்_ெப.(நிலன்_ெப.) ஏந்திய தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) இைட மிழற்றும் நCடு
மைறயின் பrஅகமும் $கந்த.08607.3
வலன் ஏந்திய சூலமும் பின்னல்_ெப.(பின்னல்_ெப.) வனப்பும் காட்டி வந்தனேன.
$கந்த.08607.4
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைம முன்பட வந்தவைனக்
கண்டு $கந்த.08608.1
எந்ைத பிராற்கு இனி யா( இவ( என்னாச் $கந்த.08608.2
சிந்தைனச் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி(
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைக கூப்பி $கந்த.08608.3
அந்தr ேபாற்றினள் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உறு நCரால். $கந்த.08608.4
பற்ெறாடு ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பராய்த் ெதாழும்
எல்ைலப் $கந்த.08609.1
ெபற்றம்_ெப.(ெபற்றம்_ெப.) அதன்மிைச ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இன்றி $கந்த.08609.2
மற்று உள ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) வடிவத்ெதாடு நித்தன் $கந்த.08609.3

உற்றனன் அவ்விைட ஒண்ெதாடி காண. $கந்த.08609.4
பா(ப்பதி ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) கண் $கந்த.08610.1
நால் புயன் என் வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) நண்ணினன் என்னா
$கந்த.08610.2
எற்புறு சிந்ைத ெகாடு இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) இகந்ேத $கந்த.08610.3
ேமல்படும் ஓைகயின் வற்றினள்
C
ஆனாள். $கந்த.08610.4
பல் முைற வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பராவி $கந்த.08611.1
என்முனம் முந்ைத இகம் தைன இன்றிப் $கந்த.08611.2
புன்ைமைய நCக்குதி ேபாந்தைன ெகால்ேலா $கந்த.08611.3
சின்மய என்று எதி( ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைர
ெசய்தாள். $கந்த.08611.4
அம்முைற ெசப்பும் அணங்கு தைனக் கூய் $கந்த.08612.1
ைமம்மலி கண்டன் மல(க்கரம் ஓச்சித் $கந்த.08612.2
ெதம்முைன சாடுறு சீ( விைட ேமற்ெகாண்டு $கந்த.08612.3
இம் என ேவதன் இடத்தினில் ைவத்தான். $கந்த.08612.4
நCல்_ெப.அ.(நCலம்_ெப.) விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) ேமயினன் ேநrைழ ேயாடும்
$கந்த.08613.1
பால் விைட ஊ(ந்து பட(ந்தனன் ெவள்ளி $கந்த.08613.2
மால் வைர ஏகினன் மற்று அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) பாங்க( $கந்த.08613.3
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) விழி மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) விைரந்தது கண்டா(.
$கந்த.08613.4

இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ெகன உட்கி இரங்கின( ஏகித் $கந்த.08614.1
தக்கன் இருந்திடு சங்க முன் ஆகிச் $கந்த.08614.2
ெசக்க( எனத் திகழ் ெசம் சைட அண்ணல் $கந்த.08614.3
புக்கனன் ஆல் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புண்ணியேன ேபால். $கந்த.08614.4
கண்டனள் நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ைகதவம் ஓராள்
$கந்த.08615.1
அண்டினள் ேச(தலும் ஆயவன் வல்ேல $கந்த.08615.2
பண்ைட_ெப.அ.(பண்டு_ெப.) உருக்ெகாடு பால்பட அன்னாள் $கந்த.08615.3
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசல்வான்_வி.மு.(ெசல்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) இது கூறுவது என்றா(.
$கந்த.08615.4
பாங்கிய( இன்ன பக(ந்தன ேகளாத் $கந்த.08616.1
தCங் கனல் மீ மிைச தCயது ஓ( தூ ெநய் $கந்த.08616.2
ஆங்கு ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ன அளப்பு இல
ெசற்றம் $கந்த.08616.3
தாங்கி உயி(ப்ெபாடு தக்கன் இருந்தான். $கந்த.08616.4
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கணம் வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ஆயின(
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.08617.1
ெதாக்கன( வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதாழும் கடன்
ஆற்றிப் $கந்த.08617.2
பக்கமது ஊடு பராவின( ைவகத் $கந்த.08617.3
தக்கன் அவ(க்கு இைவ சாற்றுதல் உற்றான். $கந்த.08617.4
என் புகல்ேவன் இனி என் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) தன்ைன $கந்த.08618.1

அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உற ேவட்டு அருள் ஆல மிடற்ேறான் $கந்த.08618.2
மன் புைனயும் கடி மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) இயற்றும் $கந்த.08618.3
முன்பு கரந்தனன் முன் அrது ஆகி. $கந்த.08618.4
அற்று அலது இன்றும் என் ஆடவள் பாங்கில் $கந்த.08619.1
கற்ைற முடிக் ெகாள் கபாலி எனச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08619.2
உற்றனன் என்முன் உறாமல் ஒளித்தான் $கந்த.08619.3
பற்றினன் அன்னவைள பட( கின்றான். $கந்த.08619.4
அன்ைனயும் அத்தனும் ஆ(வெமாடு ஈய $கந்த.08620.1
மன்னிய ேகளி( மகிழ்ந்தன( வாழ்த்தப் $கந்த.08620.2
பின்ன( மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ெகாடு ேப(ந்திலன் ஈன்ேறா( $கந்த.08620.3
தன்ைன மைறத்து_வி.எச்.(மைற_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இது ெசய்வது
சால்ேபா. $கந்த.08620.4
இங்கு இது ேபால்வன யாவ( ெசய்கிற்பா( $கந்த.08621.1
சங்கரேனல் இது தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆேமா $கந்த.08621.2
நங்கள் குலத்ைத_ெப.(குலம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) நைவக் கண் உறுத்தான்
$கந்த.08621.3
அங்கு அதும் அன்றி என் ஆைணயும் நCத்தான். $கந்த.08621.4
இரந்தனன் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) எனும் ஏதம் எங்கணும் $கந்த.08622.1
நிரந்தது மற்று அது நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இைட $கந்த.08622.2

கரந்தனன் என்பது ஓ( உைரயும் காசினி $கந்த.08622.3
பரந்தது ேவறும் ஓ( பழி உண்டாயேத. $கந்த.08622.4
பண்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாைவையப்
பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) வாய்
$கந்த.08623.1
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெதாடிச் ெசம்ைகயின் உதக ேமஉறக் $கந்த.08623.2
ெகாண்டிலன் என்பதும் ெகாள்ளு நCரைரக் $கந்த.08623.3
கண்டிலன் என்பதும் காட்டினான் அேரா. $கந்த.08623.4
என்று இைவ பலபல இைசத்துச் ெசய் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) $கந்த.08624.1
ெகான்றிடு சிறுவிதி குழுமித்து அன்புைடத் $கந்த.08624.2
துன்றிய சுர(தைமத் ெதால்ைலத் தத்தம் ஊ( $கந்த.08624.3
ெசன்றிட ஏவினன் ெசயி(த்து ைவகினான். $கந்த.08624.4
கறுவு ெகாள் ெநஞ்ெசாடு கயவன் அன்று ெதாட்டு $கந்த.08625.1
இைறவைன நிைனக்கிலன் எள்ளும் நC(ைமயான் $கந்த.08625.2
உறுதலும் சில பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) உயங்கி இச்ெசயல் $கந்த.08625.3
அறிதரும் அயன் முதல் அமர( ேத(குவா(. $கந்த.08625.4
ெமய்ம் மா தவத்தால் திருத் தக்கு விளங்கு தக்கன் $கந்த.08626.1
எம்மான் தைன எண்ணலன் ஆவி இழப்பன் வல்ேல $கந்த.08626.2
அம்மா வியாமும் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ஏவைல ஆற்று கின்றாம்
$கந்த.08626.3
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ஆ( உயி(க்கும் இறுவாய் நணுக்கு உற்ற ேபாலும்.
$கந்த.08626.4

ஆனால் இனித் தக்கைன எண்ணலாம் ஆயின்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
அன்னான் $கந்த.08627.1
ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அரனால் ெபறுகின்றது ஓ( ேமன்ைம தன்னால்
$கந்த.08627.2
மானாத சீற்றம் ெகாடு நம்பதம் மாற்றும் என்னா $கந்த.08627.3
ஓ நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) இனிச் ெசய் பrசு என்று இைவ ஓ(ந்து ெசால்வா(.
$கந்த.08627.4
ஈசன் கயிைல தனில் தக்கன் எழுந்து
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.08628.1
மாசு ஒன்று சிந்ைத ெகாளத் ேதற்றினம் வல்ைல என்னில் $கந்த.08628.2
ேநசம் ெகாடுேபாய் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) காணின் நிைலக்கும் இச்சீ(
$கந்த.08628.3
நாசம் படலும் ஒழிவாகும் நமக்கும் என்றா(. $கந்த.08628.4
ேவதா முதேலா( இது தன்ைன விதியின் நாடித் $கந்த.08629.1
தCது_ெப.(தCது_ெப.) ஆன தக்கன் தைன ேமவி நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ெசய்
தவத்தின் $கந்த.08629.2
மா தானவைளச் சிவேனாடு மறத்தி ேபால் ஆம் $கந்த.08629.3
ஏதாம் உனது நிைலக்கு அம்ம இைனயது ஒன்ேற. $கந்த.08629.4
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) ெதrதல் அஃேத குணன்_ெப.(குணன்_ெப.) என்று
ெகாள்ளில் $கந்த.08630.1
சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) ஒருவற்கு எவன் உண்டு
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நCங்கிச் $கந்த.08630.2
ெசற்றம் ெசய் கண்ணும் மகிழ்வு உண்டு இது சிந்தி யாேயல் $கந்த.08630.3

மற்று உன்ைன வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ( வைச சூழ்
தரும் வள்ளல் என்றா(. $கந்த.08630.4
முன் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) கூறிய பான்ைம முைறயின் நாடி $கந்த.08631.1
என் இங்கு யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெசய் கடன் என்ன இைறவி ேயாடும்
$கந்த.08631.2
ெபான் அம் சைடேயான் தைனக் கண்டு அதைன ேபாதி என்ன $கந்த.08631.3
மன்னும் கயிைல வைரேய கமனம் வலித்தான். $கந்த.08631.4
கான் ஆ( கமலத்து அயன் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) காம(_ெப.(காம(_ெப.)
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.08632.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) நாட( யாரும் அவண் உற்றிடும் வண்ண
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08632.2
ஆனாத முன்பில் துைணேயா(_ெப.(துைணேயா(_ெப.)
அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தக்கன் $கந்த.08632.3
ேபானான் அமலன் அம( ெவள்ளி அம் ெபாற்ைற புக்கான். $கந்த.08632.4
ெவள்ளிச் சயிலம் தனில் எய்தி விமலன் ேமய $கந்த.08633.1
நள் உற்ற ெசம் ெபான் ெபரும் ேகாயிைல
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நந்தி $கந்த.08633.2
வள்ளற்கு உைறயுள் எனும் ேகாபுர வாயில் சாரத் $கந்த.08633.3
தள் அற்ற காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) முைறப் பூத(
தடுத்தல்_ெதா.ெப.(தடு_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) ெசய்தா(. $கந்த.08633.4
கடிக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூத( நிைர
தன்ைனக் கனன்றி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) முன் $கந்த.08634.1

ெகாடுக்கின்ற காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மடமான் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
ெகாழுந ேனாடும் $கந்த.08634.2
அடுக் கின்ற பான்ைம இவண் நாடி அறிவன் நCவி( $கந்த.08634.3
தடுக் கின்றது என் ெகால் எனக் கூறினன் தக்கன் என்ேபான். $கந்த.08634.4
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வாசகம் ெசால் ெகாடிேயாைன அழன்று
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08635.1
ெமய் வாயில் ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபரும் சாரத( ேமைல ஞான்று $கந்த.08635.2
ைம வாழும் கண்டன் தைன எள்ளிைன மற்று நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ஈண்டு
$கந்த.08635.3
எவ்வாறு அைண கின்றைன சால இழுைத நCராய். $கந்த.08635.4
முந்து உற்ற ெதால்ைல எயின் மூன்றுைற ெமாய்ம்பிேனா(கள் $கந்த.08636.1
நந்து உற்ற ைவயம் தைனவாைன நலிவேரனும் $கந்த.08636.2
எந்ைதக்கு நல்ல( அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) அன்பில் இைறயும் நின்பால்
$கந்த.08636.3
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றது இல்ைல எவேணா இனி
வாழ்தி மன்ேனா. $கந்த.08636.4
இறக்கின்ற ேவைல இைமேயா(கள் தம் இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) நCக்கிக்
$கந்த.08637.1
கறுக்கின்ற நCல_ெப.அ.(நCலம்_ெப.) மிடற்று எந்ைத கருைண
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.08637.2
சிறக்கின்ற ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
இைசந்து_வி.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்னவன்
ெசய்ைகயாவும் $கந்த.08637.3

மறக்கின்றைன நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) எவன் ெசய்குதி மாைய உற்றாய்.
$கந்த.08637.4
ஈசன் தனது மல(த் தாைள இைறஞ்சி ஆற்ற $கந்த.08638.1
ேநசம் ெகாடு ேபாற்றல( நம்ெமாடு ேந(தல்_ெதா.ெப.(ேந(_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஒல்லா $கந்த.08638.2
பாசம் தனில் வழ்
C ெகாடிேயாய் உைனப் பா(த்தி யாங்கள் $கந்த.08638.3
ேபசும்_ெப.எச்.(ேபசு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) படியும் தகேவா பவப்
ெபற்றி அன்ேறா. $கந்த.08638.4
ஆேமனும் இன்னும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மாற்றம் உண்டு அண்ணல் முன்ன(
$கந்த.08639.1
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ேமவி அன்பில் பணிவாய் எனில் நிற்றி அன்ேறல்
$கந்த.08639.2
பூ ேமல் உனது நகரம் தனில் ேபாதி என்னத் $கந்த.08639.3
தC ேமல் கிள(ந்தால் என ஆற்றவும் சீற்றம் உற்றான். $கந்த.08639.4
பல் ஆயிரவ( ெபரும் சாரத( பாது காக்கும் $கந்த.08640.1
எல் ஆ( ெசழும் ெபான் மணிவாயில் இகந்து
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.08640.2
வல்லான் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) நாணினன் உள்ளம்
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அங்கண் $கந்த.08640.3
நில்லாது மீ ள்வான் இது ஒன்று நிகழ்த்து கின்றான். $கந்த.08640.4
ெகான்னாரும் ெசம் ெபான் கைட காக்கும் குழங்கள் ேகண்மின் $கந்த.08641.1
எந்நாளும் உங்கள் இைற தன்ைன இைறஞ்சேலன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
$கந்த.08641.2

அன்னாள் எனது மருேகான் இது அறிந்திlேரா $கந்த.08641.3
இந் நாரணனும் அயனும் எனக்கு ஏவல் ெசய்வ(. $கந்த.08641.4
நின்றா( எவரும் என ெதாண்ட(கள் நCடுஞாலம் $கந்த.08642.1
பின்றாது ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இைறயான் ெபய( தக்கன் என்பா( $கந்த.08642.2
ஒன்றாய் உங்கள் ெபரும் பித்தைன ஒல்ைல ேவவி $கந்த.08642.3
இன்றா மரபில் பணிந்ேத ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்து_ஏவ.(ஏத்து_வி.) கின்ேறன். $கந்த.08642.4
நில் இங்கு எனேவ தைடெசய்த நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) நும்மால் $கந்த.08643.1
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பrேசா மருேகானும்
சிறுமி தானும் $கந்த.08643.2
ெசால்லும் படி அல்லது ெசய்வது என் ெதாண்ட( ஆன C( $கந்த.08643.3
ஒல்லும் படி ஆற்றுதல் உங்கட்கு உறுதி அன்ேறா. $கந்த.08643.4
ேதற்றாமல் இன்ன வைக சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) ேதைவ யாரும் $கந்த.08644.1
ேபாற்றாமல் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பணியாமல்
புகழ்ந்து_வி.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமன்ைம $கந்த.08644.2
சாற்றாமல் எள்ளல் புr பான்ைம சைமப்பன் என்னா $கந்த.08644.3
ேமல் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) இைழத்த விைன உய்த்திட
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபானான். $கந்த.08644.4
மீ ண்டுதன் பதிைய எய்தி விrஞ்சைன ஆதி ஆக $கந்த.08645.1
ஈண்டு பண்ணவைர ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ஈசன் தன்பால் $கந்த.08645.2

பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப( ஆ(வத்து ஒன்றிப்
புண(ப்பது ஒன்று உன்னித் தங்கள் $கந்த.08645.3
மாண் தகு வாயிேலாரால் மற்று எைமத் தடுப்பச் ெசய்தா(. $கந்த.08645.4
பின்னரும் பல உண்டு அம்மா ேபசுவித்தனவும் அவ்வாறு $கந்த.08646.1
என்ைன என்று உைரப்பன் அந்ேதா எண்ணினும் நாணுக் ெகாள்ேவன் $கந்த.08646.2
அன்ன ஈங்கு இைசப்பன் ஏனும் ஆவது என் அவ(பால் ேபாந்ேதன் $கந்த.08646.3
தன்ைன ெநாந்திடுவது அன்றித் தாழ்வு உண்ேடா அைனய( தம்பால். $கந்த.08646.4
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று என்ைன எண்ணா நக்கைன உைமைய நCவி(
$கந்த.08647.1
இன்று முன் ஆக என்றும் இைறஞ்சிேய பரவு கில்l( $கந்த.08647.2
அன்றியும் மதித்தC( அல்l( அப்பணி மறுத்தC(
ஆயின்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கந்த.08647.3
மற்ற நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) உrைம_ெப.(உrைம_ெப.) இன்ேன மாற்றுவன்
வல்ைல என்றான். $கந்த.08647.4
கறுத்து இைவ உைரத்ேதான் தன்ைனக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) யாரும்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08648.1
ெவறுத்து_வி.எச்.(ெவறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எைம உைரத்தாய்
ேபாலும் ேமலும் நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ஏவல் தன்னின் $கந்த.08648.2
மறுத்தன உளேவா இன்ேற மற்று நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) பணியின் நிற்றும்
$கந்த.08648.3
ெசறுத்திடல் என்னாத் தத்தம் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) நக(
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேச(ந்தா(. $கந்த.08648.4
இப்படி பல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) யாரும் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) தனி
ஆைணக்கு அஞ்சி $கந்த.08649.1

அப்பணி இயற்றேலாடும் அம்புய மல(ேமல் அண்ணல் $கந்த.08649.2
முப்புரம் முனிந்த ெசம் கண் முதல்வன் அது அருளால் ஆங்கு ஓ( $கந்த.08649.3
ெசப்பரும் ேவள்வி ஆற்ற முயன்றனன் சிந்ைத ெசய்தான். $கந்த.08649.4
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கலப்ைப யாவும்
விதியுளி மரபிேனாடு $கந்த.08650.1
ேதண்டினன் உய்த்துத் தக்கன் ெசப்பியது உன்னியாேன $கந்த.08650.2
மாண்டிட வrனும் முக்கண் மதிமுடிப் பரமன் தன்ைன $கந்த.08650.3
ஈண்டு தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவிமுன் ஈவல் எனக்கு
இது துணிபாம் என்றான். $கந்த.08650.4
இைனயன புகன்று சிந்ைத யாப்பு உறுத்து ஏவல்
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.08651.1
தைனய( தம் குழுைவக் கூவித் தண்துழாய் முகுந்தன் ஆதி $கந்த.08651.2
அைனவரும் அவிப்பால் ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அைழத்து நC( தம்மின் என்னாத் $கந்த.08651.3
துைனயேவ தூண்டிப் ேபாதன் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ெபரும் கயிைல
புக்கான். $கந்த.08651.4
கயிைலயின் நடுவண் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) மா
நகrல் எய்தி $கந்த.08652.1
அயில் உறு கணிச்சி நந்தி அருள் ெநறி உய்ப்ப முன்ேபாய்ப் $கந்த.08652.2
பயிலும் அன்ெபாடு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்திப்
பணிதலும் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) ஈண்டு உற்ற $கந்த.08652.3
ெசயலது என் ெமாழிதி என்னத் திைச முகன் உைரப்பது ஆனான். $கந்த.08652.4
அடியேனன் ேவள்வி ஒன்ைற ஆற்றுவல் அரண் மூன்றும் $கந்த.08653.1

ெபாடிபட முனிந்த சீற்றப் புனித நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ேபாந்து என் ெசய்ைக
$கந்த.08653.2
முடிவுற அருடி என்ன முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறவன் நம்தம் $கந்த.08653.3
வடிவுள நந்தி அம்கண் வருவன் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ேபாதி என்றான்.
$கந்த.08653.4
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என விடுத்தேலாடும் ெபான் அடி
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வல்ேல $கந்த.08654.1
ஏகிய தாைத தக்கன் இருந்துழி எய்திேய யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
$கந்த.08654.2
பாக நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேவள்வி ஒன்று பண்ணுவன் முனிவ(
விண்ேணா(_ெப.(விண்ேணா(_ெப.) $கந்த.08654.3
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திறத்தேராடும் அணுகுதி ஐய
என்றான். $கந்த.08654.4
என்னலும் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) முன்ேபாய் இயற்றுதி மகத்ைத என்னப்
$கந்த.08655.1
ெபான் அவி( கமலத்து அண்ணல் மேனாவதி அதனில்ேபாந்து $கந்த.08655.2
ெசம் ெநறிபயக்கும் ேவள்விச் ெசய்கடன் புrதல் உற்றான் $கந்த.08655.3
அன்னது ஓ( ெசய்ைக மாேலான் ஆதிய( எவரும் ேத(ந்தா(. $கந்த.08655.4
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கணம் தனில் மாயவன் இைமயவ(க்கு
அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) $கந்த.08656.1
மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.) முனிவர(
யாவரும் விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08656.2

தக்கன் முன் உற ேமவலும் அவெராடும்
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08656.3
முக்கண் நாயகற்கு அவியிைன விலக்குவான் முயன்றான். $கந்த.08656.4
ஏற்றம் நCங்குறு தக்கன் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கடவுள( யாரும் $கந்த.08657.1
ேபாற்றிேய தைனச் சூழ் தரத் தாைத தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) புரத்தில்
$கந்த.08657.2
ஆற்றும் ேவள்வியில் அைணதலும் அயன் எழுந்து ஆசி $கந்த.08657.3
சாற்றி ஆ(வெமாடு இருத்தினன் பாங்க( ஓ( தவிசின். $கந்த.08657.4
கான் உலாவு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துளவினான் அடிகள் ைக ெதாழுேத
$கந்த.08658.1
ஆன பான்ைமயில் ஓ( தவிசு இருத்தினன் அல்லா $கந்த.08658.2
ஏைன ேயாருக்கும் வற்று
C
வற்று
C
உதவினன் இைடயில் $கந்த.08658.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஓ( ஆசனத்து இருந்தனன் மைற எலாம் தழங்க.
$கந்த.08658.4
அம் கண் ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) அது அளித்தவன் அம(தலும் அது ேபாழ்தின்
$கந்த.08659.1
நங்ைகயாள் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பங்கினன் அருெளாடு நந்தி ேதவைன
ேநாக்கிப் $கந்த.08659.2
பங்கய ஆசனன் ேவள்வியில்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
பாகமும் ெகாடுவல்ேல $கந்த.08659.3
இங்கு நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
என்றலும் வணங்கிேய இைசந்து_வி.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ஏகுற்றான். $கந்த.08659.4

நூற்றுக் ேகாடி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கணத்தவ( சூழ்தர ெநாய்தின்
அக்கிrநCங்கி $கந்த.08660.1
ஏற்றின் ேமல் வரும் அண்ணைல உள் உறுத்து ஏ( ெகாள் பங்கயப் ேபாதில்
$கந்த.08660.2
ேதாற்று நான்முகக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) முன் அைடதலும் துண் என எழுந்து
அன்பில் $கந்த.08660.3
ேபாற்றிேய ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருந்தனன்
என்ப ஓ( ெபாலன் மணித் தவிசின் கண். $கந்த.08660.4
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாrடத் தைலவ(க்கும் வரன்
முைற நிரந்த ஆசனம் ேந(ந்து $கந்த.08661.1
பின்ைற நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) ேவள்வியது இயற்றலும் பிறங்கு
எrஉற ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08661.2
நன்றி_ெப.(நன்றி_ெப.) இல்லது ஓ( தக்கன் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கிr உைற
நக்கனுக்கு ஆளாகிச் $கந்த.08661.3
ெசன்றவன் ெகாலாம் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) என நைகத்தனன் ெசயி(த்து
இைவ உைரக்கின்றான். $கந்த.08661.4
நாரணன் முதல் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடவுள(
நளின மா மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ஆதிச் $கந்த.08662.1
சீ( அணங்கின( மாமுனி கணத்தவ( ெசறிகுந( உைறகின்ற $கந்த.08662.2
ஆரணன் புrேவள்வியில் விடநுக(ந்து ஆடல் ெசய்பவன் ஆளும் $கந்த.08662.3
சார தங்களுேமா நடு உறுவது தக்கேத இது என்றான். $கந்த.08662.4
ேமவலா( எயில் முனிந்த தC விழியினன் ெவள்ளிமால் வைர காக்கும் $கந்த.08663.1
காவலாளனும் நந்தியும் கணத்து அரும் கதும் என இவண் ேமவக் $கந்த.08663.2
கூவினா( எவேரா என உளத்து கிைடக் குறித்தனன் ெதrகுற்றான் $கந்த.08663.3

ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) யாவரும் ெவருவுற அயன் தைனச் ெசயி(த்து இைவ
உைரக்கின்றான். $கந்த.08663.4
ஆதி நான்முகக் கடவுைள ஆகுநC அழல் மகம் புrெசய்ைக $கந்த.08664.1
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) பாகனுக்கு உைரத்தைன அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
விடப் ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நந்திைய என்
முன் $கந்த.08664.2
காதேலாடு ைக ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நள்
இருத்திைன கடவேதா நினக்கு ஈது $கந்த.08664.3
தாைத ஆதலில் பிைழத்தைன அல்லது உன் தைலயிைனத் தடிேயேனா.
$கந்த.08664.4
இன்னம் ஒன்றி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உைரப்பது உண்டு அஞ்ைஞ ேகள்
ஈமேம இடன் ஆகத் $கந்த.08665.1
துன்னு பாrடம் சூழ் தரக் கழி உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) சூல மீ மிைச ஏந்தி
$கந்த.08665.2
வன்னி ஊடு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடுவான் தனக்கு
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) மகத்து இைட அவிக் கூற்ற $கந்த.08665.3
முன்ைன ைவகலின் வழங்கைல இப்பகல் முதல் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
தனக்கு இன்று ஆல். $கந்த.08665.4
அத்தி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பணி தைலக்கலன் தாங்கிேய அடைல ேமல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்ற $கந்த.08666.1
பித்தன் ேவள்வியில் அவி ெகாளற்கு உrயேனா ெபய(ந்த இப்பகல் காறும்
$கந்த.08666.2
எத்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+த்_ஒற்.) திறத்தரும் மைற ஒழுக்கு என
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) யாவதும் ஓராமல்
$கந்த.08666.3

சுத்த நCடு அவி அளித்தன( அன்னேத ெதான்ைமயாக் ெகாளல் பாற்ேறா.
$கந்த.08666.4
மற்ைற வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) தமக்கு எலா நல்குதி மாைலேய முதல் ஆக
$கந்த.08667.1
இற்ைற நான் முதல் ெகாள்ளுதி இவற்கு முன் ஈகுதி அவி தன்ைனத் $கந்த.08667.2
கற்ைற வா( சைட உைடயது ஓ( கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
கடவுேள_ெப.(கடவுள்_ெப.+ஏ_சாr.) பரம் என்ேற $கந்த.08667.3
ெசாற்ற மாமைறச் சுருதிகள் விலக்குதி துணிவுனக்கு இது என்றான். $கந்த.08667.4
ஒன்று ெகாள்ைகயின் ஆதிநாமம் தைன உளத்து இைட
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) உன்னி $கந்த.08668.2
இன்று இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) ெசாலும் ேகட்ப உய்த்தைன ெகாலாம்
எம்பிரான் எைன என்னாத் $கந்த.08668.3
துன்று ைபயுளின் மூழ்குறா ஆய் இைடத் துண் என ெவகுளுற்றான். $கந்த.08668.4
பண்டு மூ எயில் அழல் எழ நைகத்திடு பரம் பரன் அருள் நCரால் $கந்த.08669.1
தண்ட நாயகம் ெசய்திடு சிலாதனா( தனிமகன் முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) எய்தக்
$கந்த.08669.2
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) யாவரும் உட்கின( கனலும் உள் கவல் உற்றான்
$கந்த.08669.3
அண்டம் யாைவயும் நடு நடுக்கு உற்றன அைசந்தன உயி( யாவும். $கந்த.08669.4
ஏற்றின் ேமயநம் அண்ணல் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) சீ(த்தியில் இைறயுேம
குறிக் ெகாள்ளா $கந்த.08670.1
ஆற்றேலாடு அவி விலக்கிய தக்கனுக்கு அஞ்சினம் இைசந்ேதாம் ஆல்
$கந்த.08670.2

மாற்றம் ஒன்றும் இங்கு உைரத்திடல் தகாது என மற்று அது ெபாறாது அந்ேதா
$கந்த.08670.3
சீற்றம் உற்றனன் நந்தி என்று உட்கின( திைச முகெனாடு மாேலான். $கந்த.08670.4
ஈது ேவைலயில் நந்தி அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தக்கைன எrவிழித்து எதி(
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08671.1
மாது பாகைன இகழ்ந்தைன ஈண்டு நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) வாய்
துைளத்திடுேவன் ஆல் $கந்த.08671.2
ஆதி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அருள் அன்ெறன விடுத்தனன் ஆதலின் உய்ந்தாய்
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.08671.3
தCது_ெப.(தCது_ெப.) மற்று இனி உைரத்திேயல் வல்ைல நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
சிரம் துணிக்குவன் என்றான். $கந்த.08671.4
இைவ அயன் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) உள்ளமும் துண் என இைசத்து மாகம்
தன்னில் $கந்த.08672.1
அவியது எம் பிராற்கு இலது என விலக்கிைன அதற்கு இைறயவன் அன்ேறல்
$கந்த.08672.2
புவனமீ து மற்று எவ( உளா( அrதைனப் ெபாருெளனக் ெகாண்டாய்
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.08672.3
சிவைன அன்றிேய ேவள்வி ெசய் கின்றவ( சிரம் அறக் கடிது என்றான்.
$கந்த.08672.4
இன்னது ஒ( சாபம் அது இயம்பி ஆங்கு அதன் $கந்த.08673.1
பின்னரும் இைசத்தனன் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) முடிப் பிரான் $கந்த.08673.2
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இயல் மதிக்கிலாத் தக்க நிற்கு இவண் $கந்த.08673.3
மன்னிய திருஎலாம் வல்ைல தC(கேவ. $கந்த.08673.4
ஏறு உைட அண்ணைல இைறஞ்சல் இன்றிேய $கந்த.08674.1

மாறு ெகாடு இகழ் தருவாய் ெகாள் புன் தைல_ெப.(தைல_ெப.) $கந்த.08674.2
ஈறு உற உன் தனக்கு எவரும் காண்தக $கந்த.08674.3
ேவறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிறு சிரம் விைரவின் ேமவேவ. $கந்த.08674.4
ஈரம்_ெப.(ஈரம்_ெப.) இல் புன் மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) இழுைத மற்று
உைனச் $கந்த.08675.1
சா( உறு கடவுள( தாமும் ஓ( பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) $கந்த.08675.2
ஆருயி( மாண்டு எழC இ அளப்பு இலா உகம் $கந்த.08675.3
சூ( எனும் அவுணனால் துயrன் மூழ்கேவ. $கந்த.08675.4
என்று மற்று இைனயதும் இயம்பி ஏ( புறCஇத் $கந்த.08676.1
துன்றிரும் கணநிைர சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவள்ளி அம்
$கந்த.08676.2
குன்று இைட இைறக்கு இது கூறிக் கீ ழ்த் திைச $கந்த.08676.3
முன் திரு வாயிலின் முைறயின் ேமவினான். $கந்த.08676.4
முன் உற நந்தி அம் முளr ேமலவன் $கந்த.08677.1
மன் உறு கடி நக( மகத்ைத நCங்கலும் $கந்த.08677.2
அன்னது ஒ( அைவ இைட அமர( யாவரும் $கந்த.08677.3
என் இது விைளந்தது என்று இரங்கி ஏங்கினா(. $கந்த.08677.4
நந்தி எம் அடிகள் முன் நவின்ற_ெப.எச்.(நவில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெமய் உைர $கந்த.08678.1
சிந்ைத ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏங்கினன் சிரம் பனிப்பு
உற $கந்த.08678.2
ைமந்தனது உைரையயும் மறுத்தற்கு அஞ்சினான் $கந்த.08678.3

ெவம்துய( உழந்தனன் விrஞ்சன் என்பவன். $கந்த.08678.4
முடித்திட உன்னிேய முயலும் ேவள்விைய $கந்த.08679.1
நடத்திட அஞ்சினன் நவின்று ெசய் கடன் $கந்த.08679.2
விடுத்தனன் அன்னைத விமலற்கு இன் அவி $கந்த.08679.3
தடுத்தவன் கண்டு அேரா யாதும் சாற்றலன். $கந்த.08679.4
கறுவு ெகாள் ெபற்றியான் கவற்சி ெகாண்டுளான் $கந்த.08680.1
வறியது ஓ( உவைகயான் மனத்தில் அச்சமும் $கந்த.08680.2
சிறிது ெகாள் பான்ைமயான் ேதவேராடு எழாக் $கந்த.08680.3
குறுகினன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) நக(க் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
ேமயினான். $கந்த.08680.4
அல(ந்திடு பங்கயத்து அண்ணல் தன்மகம் $கந்த.08681.1
குைலந்திட ஆயிைடக் குழC இய ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.) $கந்த.08681.2
சலந்தனில் நந்தி ெசய் சாபம் சிந்தியாப் $கந்த.08681.3
புல(ந்தன( தத்தம் புரத்துப் ேபாயினா(. $கந்த.08681.4
அன்று முன் ஆகேவ அளப்பு இல் காலமா $கந்த.08682.1
ஒன்று அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ேவள்வியில் ஓம்பு கின்றில( $கந்த.08682.2
துன்றிய முனிவரும் சுரரும் பா(தனில் $கந்த.08682.3
முன் திகழ் அந்தண(_ெப.(அந்தண(_ெப.) முதலிேனா(களும். $கந்த.08682.4
ஓ(ந்தனன் அன்னைத ஊழின் தC ெநறி $கந்த.08683.1
சா(ந்திடு தக்கன் ஓ( ைவகல் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) முனம் $கந்த.08683.2

ேச(ந்திடும் இைமயவ( திறத்ைத_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
ேநாக்கிேய $கந்த.08683.3
ஈ(ந்திடு தCயது ஒன்று இயம்பு கின்றனன். $கந்த.08683.4
எடுத்திடு சுருதியின் இயற்ைக முற்று உற $கந்த.08684.1
வடித்திடு ேதவி(காள் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் காலமா $கந்த.08684.2
அடுத்திடும் ேவள்வியது ஆற்றல் இன்றிேய $கந்த.08684.3
விடுத்தது என் அைனயது விளம்புவ(C என்றான். $கந்த.08684.4
எய்யாது ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) விைன யீட்டு தக்கன்
இைவ ெசப்பேலாடும் இைமேயா( $கந்த.08685.1
ெமய் ஆரணத்தன் முதல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இயற்று ேவள்விக் களத்தில் அவி
ஊண் $கந்த.08685.2
ஐயான் அனத்த( ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நல்கல் என்றி
அதனாலும் நந்தி அடிகள் $கந்த.08685.3
ெபாய்யாத சாப உைரயாலும் யாங்கள் புrயாது இருத்தும் எனேவ. $கந்த.08685.4
அந்நாளில் ஈசன் விடுகின்ற நந்தி அைறகின்ற சாபம் அதனுக்கு $கந்த.08686.1
இந்நாளும் அஞ்சி மக ேவள்வி தன்னில் யாதும்
ெசய்யாது_எதி(.ம.வி.எச்.(ெசய்_வி.+ஆத்_எதி(.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) திrவ(C
$கந்த.08686.2
முன்னாக யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ஒ( ெபரு மா மகத்ைத முைற
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.)
முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இடுேமல் $கந்த.08686.3
பின்னாக நCவி( புrமின்கள் என்று பீடில்ல வன் புகலேவ. $கந்த.08686.4
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) முன் ஒ( ேவள்வி புrகின்றது ஐய ெநறி என்று இைசப்ப
அவைரப் $கந்த.08687.1

ேபாமின்கள் யாரும் எனேவ புகன்று புrேதாறும் ஏவி மிகவும் $கந்த.08687.2
ஏமம் ெகாள் சிந்ைத உளதக்கன் ஊழின் இயல்பால் அதற்பின் ஒருநாள்
$கந்த.08687.3
ஓமம் ெசய் ேவள்வி புrவான்
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உள்ளத்தில் உன்னி
முயல்வான். $கந்த.08687.4
ெதாட்டா மனுத் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) மயைனத் தனாது சுத( என்ன
முன்னம் உதவிக் $கந்த.08688.1
கட்டாமைரக்குள் விதிேபால நல்கு_ஏவ.(நல்கு_வி.) கைல கற்று உளாைன
விளியா $கந்த.08688.2
முட்டாத ேவள்வி அது ஒன்று ெசய்வன் முனிேவா(கள் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.)
உைறவான் $கந்த.08688.3
எட்டாத எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) தனில் இன்று ஒ( சாைல இயல்பால்
விதித்திஎனேவ. $கந்த.08688.4
இனிது என இைறஞ்சிேய ஏகிக் கங்ைக அம் $கந்த.08689.1
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) நதி அதன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புைடயது
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.08689.2
கன கலம் என்பது ஓ( கவின் ெகாள் ைவப்பு_ெப.(ைவப்பு_ெப.) இைட $கந்த.08689.3
விைனபுr கம்மியன் விதித்தல் ேமயினான். $கந்த.08689.4
பத்து நூறு ேயாசைனப் பரப்பும் நCளமும் $கந்த.08690.1
ஒத்திடும் வைகயதா ஒல்ைல நாடிேய $கந்த.08690.2
வித்தக வன்ைமயால் ேவள்விக்கு ஓ( அரண் $கந்த.08690.3
அத்தகு ெபாழுதினில் அைமத்து நல்கினான். $கந்த.08690.4

நால் திைச மருங்கினும் நான்கு ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.) $கந்த.08691.1
வற்று
C
வற்று
C
உதவிய வயன் ெகாள் ெநாச்சியில் $கந்த.08691.2
ஏற்றிடு ஞாயில்கள் இயற்றி அன்னைத $கந்த.08691.3
ஆற்றைல உைடய ேதாரணம் ஆக்கினான். $கந்த.08691.4
உள்ளுற அணங்கின( உைறதற்கு ஓ( இைட $கந்த.08692.1
ெதள்ளிதின் நல்கிேய ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) தம்ெமாடு $கந்த.08692.2
வள்ளுைர ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கணா( மருவி ஆடுவான் $கந்த.08692.3
புள்ளுைர வாவியும் ெபாழிலும் ஆக்கினான். $கந்த.08692.4
அப்பrசு அைமத்து ேமல் அமர( ேவதிய( $கந்த.08693.1
எப்_சுட்.(எ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பrசனரும்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈண்டி ெவஃகின $கந்த.08693.2
துய்ப்பதற்கு ஒத்திடு சுைவெகாள் தCம்_ெப.அ.(தCம்_ெப.அ.) பதம்_ெப.(பதம்_ெப.)
$கந்த.08693.3
ைவப்பது ஓ( இருக்ைகயும் மரபில் தந்தனன். $கந்த.08693.4
அந்தண(_ெப.(அந்தண(_ெப.) ஆதிேயா( அமர( யாவரும் $கந்த.08694.1
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உணவு_ெப.(உணவு_ெப.)
அருந்துவான் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் சாைலகள் $கந்த.08694.2
இந்திர உலகுஎன இைமப்பு இல் ஈந்தனன் $கந்த.08694.3
முந்ைதயின் மகவிதி முழுதும் நாடினான். $கந்த.08694.4
விருந்தின(_ெப.(விருந்தின(_ெப.) ெபற்றிட விைர ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
பாளிதம் $கந்த.08695.1
நரந்தெமாடு ஆரம் வ நைற
C
ெகாள் மான்மதம் $கந்த.08695.2

அருந்து_ஏவ.(அருந்து_வி.) உறு ெவள்ளைட ஆன பாகு இைவ $கந்த.08695.3
இருந்திடு சாைலயும் இயற்றினான் அேரா. $கந்த.08695.4
ஆன பல் வைகயுைட ஆைட ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பூண்
$கந்த.08696.1
ேமனது ஒ( அம் ெபானின் வியன் ெகாள் குப்ைபகள் $கந்த.08696.2
ஏைனய ெவறுக்ைககள் மணிகள் யாைவயும் $கந்த.08696.3
தானம் அது இயற்றிடத் தானம் நல்கினான். $கந்த.08696.4
கடிெகழு சத தளக் கமலம் ேமல் உைற $கந்த.08697.1
அடிகள் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) நக( ெகால் என்று ஐயம் ெசய்திட $கந்த.08697.2
நைடதரு ேவள்விெசய் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாள் சாைலயது $கந்த.08697.3
இைடஉற அைமத்தனன் யாரும் ேபாற்றேவ. $கந்த.08697.4
நூறு எனும் ேயாசைன நுவலும் எல்ைலயின் $கந்த.08698.1
மாறு அகல் சாைலயின் வன்னி ேச(தரக் $கந்த.08698.2
கூறிய மூ வைகக் குண்டம் ேவதிைக $கந்த.08698.3
ேவறு உள பrசு எலாம் விதித்தல் ெசய்தனன். $கந்த.08698.4
ேமல் ஒடு கீ ழ்புைட ெவறுக்ைகயின் மிைசக் $கந்த.08699.1
ேகால நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மணிகளால் குயிற்றி வாவியும் $கந்த.08699.2
ேசாைலயும் பறைவயும் ேதாம் இல் ேதவரும் $கந்த.08699.3
ேபாலிய ஓவியம்_ெப.(ஓவியம்_ெப.) புைனந்திட்டான் அேரா. $கந்த.08699.4
புண்டrக ஆசனம் ெபாருந்து_ஏவ.(ெபாருந்து_வி.)
நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) $கந்த.08700.1

தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) துளேவான் இவ( தமக்கு இருக்ைகயும் $கந்த.08700.2
எண் திைச வாணருக்கு இயல் இருக்ைகயும் $கந்த.08700.3
அண்டருக்கு இருக்ைகயும் அருளல்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமல். $கந்த.08700.4
ெதாக்கு உறு முனிவர( ெதால்ைல ேவதிய( $கந்த.08701.1
ஒக்கலின் ேமயின( உைற இருக்ைகயும் $கந்த.08701.2
தக்கனுக்கு இருக்ைகயும் சைமத்து நல்கினான் $கந்த.08701.3
ைவக்குறு தவிசின் நூல் மரபின் நாடிேய. $கந்த.08701.4
தக்கைன வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) சாைல
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.08702.1
புக்கைன காண்க எனப் புைனவன் ெசப்பலும் $கந்த.08702.2
அக்கணம் அது ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அளவிலாது
அர $கந்த.08702.3
மிக்கனன் மகிழ்ந்தனன் விம்மிதத்தினான். $கந்த.08702.4
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கமத்து அம( புனிதன் கான் முைள $கந்த.08703.1
பாங்கrன் முனிவrல் பலைரக் கூவிேய $கந்த.08703.2
தCங்கனல் மா மகம் ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நூல் முைற
$கந்த.08703.3
யாங்ஙனம் வலித்தனன் அவ(க்குச் ெசப்புவான். $கந்த.08703.4
தரு உறு சமிைதகள் சாைக தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அைட $கந்த.08704.1
பrதிகள் மதைல நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) பறப்ைப பல் பசு_ெப.(பசு_ெப.) $கந்த.08704.2

அரணி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) முதிைரகள் ஆதி ஆவிதற்கு $கந்த.08704.3
உrயன உய்த்தி( என்று ஒல்ைல ஏவினான். $கந்த.08704.4
ஆன் ஒடு நிதிகைள மணிைய ஐந்தருக் $கந்த.08705.1
கானிைன அைழத்து நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) மகத்ைதக் காணிய $கந்த.08705.2
மா நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) அந்தண(_ெப.(அந்தண(_ெப.)
வருவ(_வி.மு.(வா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ(_பட(.பன்.) உண்டியும் $கந்த.08705.3
ஏைனய ெபாருள்களும் ஈம் என்று ஓதினான். $கந்த.08705.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) விைட ெகாண்டுேபாய் நைவ இலான் முதல் $கந்த.08706.1
பல்வைக அைவ எலாம் பட(ந்து_வி.எச்.(பட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வற்று
C
வற்று
C
$கந்த.08706.2
ஒல்வேதா( இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெதாறும் உற்ற ஆ இைடச் $கந்த.08706.3
ெசல்வது ஓ( ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எலாம் சிறப்பின் நல்கேவ. $கந்த.08706.4
தனது உறு கிைளஞராய்த் தணப்பு இலாத ஓ( $கந்த.08707.1
முனிவர( தங்களின் முப்பது ஆயிர( $கந்த.08707.2
துனி அறுேவா( தைமச் ெசான்றி ஏனைவ $கந்த.08707.3
அைனவரும் விருப்பு_ெப.(விருப்பு_ெப.) உற அளித்தி( என்றனன். $கந்த.08707.4
மற்று அவ(க்கு இருதிற மா தவத்தைர $கந்த.08708.1
உற்றன( யாவரும் உண்டி அன்றிேய $கந்த.08708.2
ெசாற்றன யாைவயும் ெதாைலவு இன்று ஈெமன $கந்த.08708.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தவத்து அயன் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) நயப்பு உற்று
ஏவினான். $கந்த.08708.4

தCதிைன நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனத் ெதளியும் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.)
$கந்த.08709.1
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) ஓ( மகம் கடிது இயற்றுவான் $கந்த.08709.2
ேவதிய( விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) யாரும் ேமவுவான் $கந்த.08709.3
தூதைர ேநாக்கிேய இைனய ெசால்லுவான். $கந்த.08709.4
நக்கைன அல்லது ஓ( நாக( தங்கைள $கந்த.08710.1
மிக்கு உறு முனிவைர ேவத மாந்தைரத் $கந்த.08710.2
திக்ெகாடு வான்_ெப.(வான்_ெப.) புவி யாண்டும்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கூய் $கந்த.08710.3
உய்க்குதி( ஆல் என உைரத்துத் தூண்டினான். $கந்த.08710.4
முந்துற வrத்திடும் முனிவ( அவ்வழித் $கந்த.08711.1
தந்தன( மகம் ெசயத் தகுவ யாைவயும் $கந்த.08711.2
வந்தன ேநாக்கிேய மரபில் உய்த்தி( என்று $கந்த.08711.3
எந்ைத தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அருள் இலான் இயம்பினான் அேரா.
$கந்த.08711.4
வrத்திடு பான்ைமயின் வழாது ேபாற்றிடும் $கந்த.08712.1
இருத்தின( தமில் பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) யாக சாைலயுள் $கந்த.08712.2
திருத்திய ேவதிவாய்ச் ெசறி பல் பண்டமும் $கந்த.08712.3
நிைரத்தன( பறப்ைபயும் நிைலயில் ேச(த்தினா(. $கந்த.08712.4
அைசவு அறு ேவதியின் அணித்தின் ஓrைட $கந்த.08713.1
வைச தவி( மதைலகள் மரபின் நாட்டுபு $கந்த.08713.2

பசு_ெப.(பசு_ெப.) நிைர யாத்தன( பாசம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின் $கந்த.08713.3
இைச தரு பூைசயும் இயல்பின் ஆற்றினா(. $கந்த.08713.4
நைட_ெப.(நைட_ெப.) இது நிகழும் ேவைல நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) இலாத் தக்கன்
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.08714.1
விைட தைலக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய
வியன்ெபரும் தூத( தம்மில் $கந்த.08714.2
புடவியின் மைறேயா(க்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) புகன்றன( சிலவ(
ெவய்ேயான் $கந்த.08714.3
உடுபதி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ேகாள் முன்ன( உைரத்தன( சிலவ( அன்ேற.
$கந்த.08714.4
காவல(_ெப.(காவல்_ெப.+அ(_பட(.பன்.) ஆகி ைவகும் கந்தருவத்த( ஆதி
$கந்த.08715.1
ஆவது ஓ( திறத்ேதா(க்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அைறந்தன( சிலவ(
ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) $கந்த.08715.2
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடவுேளா(க்கும்
விளம்பின( சிலவ( முப்பால் $கந்த.08715.3
ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.) யாரும் ேகட்பச் ெசப்பின( சிலவ( அன்ேற.
$கந்த.08715.4
விண்ணக முதல்வனுக்கு விளம்பின( சிலவ( ஆண்டு $கந்த.08716.1
நண்ணிய ேதவ(க்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) நவின்றன( சிலவ( ேமைலப்
$கந்த.08716.2
புண்ணிய முனிவர(க்குப் புகன்றன( சிலவ( ஏைனப் $கந்த.08716.3

பண்ணவ( முன்னம் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பக(ந்தன( சிலவ( அம்மா. $கந்த.08716.4
வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) முதுவன் ெதால்ைல மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) மா
நகரத்து எய்திக் $கந்த.08717.1
ேகா நக( வாயில் நண்ணிக் குறுகின( காப்ேபா( உய்ப்ப $கந்த.08717.2
ேமல் நிைற காத ேலாடும் விைரந்தவற் தாழ்ந்து நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) $கந்த.08717.3
ஆனவன் ேவள்விக்கு ஏக அடிகள் என்று உைரத்தா( சில்ேலா(. $கந்த.08717.4
ேமனகு சுட( ெசய் தூய விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) உலகு அதைன
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08718.1
மான் நிைறகின்ற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) மணிக்கைட முன்ன( எய்திச்
$கந்த.08718.2
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) அம் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) உய்ப்பச் சீதர(
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவள்விப் $கந்த.08718.3
பான்ைம அது இயம்பி எந்ைத வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
எனப் பக(ந்தா( சில்ேலா(. $கந்த.08718.4
மற்று அது ேபாழ்து தன்னில் மாயவன் எழுந்து மா(பு_ெப.(மா(பு_ெப.) $கந்த.08719.1
உற்றிடு திருவும் பாரும் உடன் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) உவண(
ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $கந்த.08719.2
ெபான் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேதாள்ேமல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபா(ப் பைட காப்பத்
தன்பால் $கந்த.08719.3
ெபற்றன( சூழத் தாைனப் ெபரும் தைக பரவச் ெசன்றான். $கந்த.08719.4

ெசல்லலும் அதைன நாடித் திைச முகக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) அம்கண்
$கந்த.08720.1
ஒல்ைலயில் எழுந்து முப்பால் ஒண்ெதாடி மாதேராடும் $கந்த.08720.2
அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) அம் கமலம்
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அன்ன ேமல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைமந்த( $கந்த.08720.3
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் முனிவ( யாரும் ஏத்தின( சூழப் ேபாந்தான்.
$கந்த.08720.4
மாெலாடு பிரமன் ஈண்டி வருதலும் மகவான் என்ேபான் $கந்த.08721.1
ேவெலாடு வில்லும் வாளும் விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) ஏந்திச்
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.08721.2
நால் இரு மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.)
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) அது உய(த்துத் தங்கள் $கந்த.08721.3
பால் உைற குரவேராடு பாகமா( விருப்பில் வந்தான். $கந்த.08721.4
ஆயவன் புரத்தில் ைவகும் அரம்ைபேய முதலா உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.)
$கந்த.08722.1
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) இைழ மா(கள் யாரும் ேதவேராடு அகன்றா( எங்கள்
$கந்த.08722.2
நாயகன் ேபாந்தான் என்ேற நலமிகு சசி என்பாளும் $கந்த.08722.3
தூயது ஓ( மானத்து ஏறித் ேதாைகய( காப்பச் ெசன்றாள். $கந்த.08722.4
எண் திைச காவேலாரும் ஈ( இரு திறத்த( ஆன $கந்த.08723.1
அண்டரும் உடுக்கள் தாமும் ஆrடத் ெதாைக உேளாரும் $கந்த.08723.2

வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உள( குமுதம்
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மதியமும் ஏைனக்
ேகாளும் $கந்த.08723.3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெதாட( இயக்க( சித்த( விஞ்ைசய( பிறரும் ேபாந்தா(.
$கந்த.08723.4
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) இைட மதியிேனாடு ெசறிதரும் உடுக்கள் ஆன $கந்த.08724.1
வாண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) மகளி(_ெப.) யாரும் மகிழ்ெவாடு
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) ேவள்வி $கந்த.08724.2
காணிய வந்தா(_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ(_பட(.பன்.) ஈது கண் உறCஇ
அவுண( ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $கந்த.08724.3
ேசாணித புரத்துக் ேகளி( ெதாைக ெயாடும்
ெதாட(ந்து_வி.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசன்றான். $கந்த.08724.4
வைனகலன் நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) ெபான் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வாசவன்
முதலா உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $கந்த.08725.1
இைனயரும் பிறரும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இருவ( தம் மருங்கும் ஈண்டிக்
$கந்த.08725.2
கனகல வனத்தில் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடி மகச்
சாைல எய்த $கந்த.08725.3
முனிவர ேராடும் தக்கன் முன் எதி(
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்றான். $கந்த.08725.4
எதி( ெகாடு மகிழ்ந்து ேமலாம் இருவ( தங்கைளயும் அம் கண் $கந்த.08726.1
முதி( தரு காதேலாடு முைற முைற
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாேனா( $கந்த.08726.2

பதி முதேலாைர ேநாக்கிப் பrவு
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைனய( தம்ைமக்
$கந்த.08726.3
கதும் எனக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவள்விக்
கடிமைன இருக்ைக புக்கான். $கந்த.08726.4
மால் அயன் தன்ைன முன்ன( மணித்தவிசு இருத்தி வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
$கந்த.08727.1
ேமல் உைற மகவான் ஆதி விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) முனிவ( யா(க்கும்
$கந்த.08727.2
ஏல் உற தவிசு நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இைடப் பட
இருந்தான் தக்கன் $கந்த.08727.3
கால் உறு கடலாம் என்னக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) மா மைறகள் ஆ(ப்ப.
$கந்த.08727.4
அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) அம் கமல மாதும் அம்புவி மகளும் ேவதாப் $கந்த.08728.1
புல்லிய ெதrைவ மாரும் ெபாருவு இலா உடுவி ேனாரும் $கந்த.08728.2
ெசால் அரும் சசியும் ஏைனச் சூrன( பிறரும் ேவத $கந்த.08728.3
வல்லிதன் இருக்ைக நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மரபின் வற்று
C
இருந்தா( மன்ேனா. $கந்த.08728.4
மா மல(க் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) மகத்திைன
நாடி யாரும் $கந்த.08729.1
காமுறும் உண்டி மாந்திக் கதும் என மீ டும் என்ேற $கந்த.08729.2
பூமிைச மைறேயா( தாமும் முனிவரும் ேபாந்து
விண்ேணா(_ெப.(விண்ேணா(_ெப.) $கந்த.08729.3
தாம் உறும் அைவைய நண்ணித் தகவினால் சா(தேலாடும். $கந்த.08729.4

அைழத்திடப் ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூத(
அைனவரும் ேபாந்து தக்கன் $கந்த.08730.1
கழல் துைண வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிற்பக்
கருைண ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவைர
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08730.2
விழுத்தகு தவத்தC( நCவி( விளித்தன( தமில் உறாது $கந்த.08730.3
பிைழத்தன( உளேரா உண்ேடல் ெமாழிம் எனப் ேபசல் உற்றா(. $கந்த.08730.4
அகத்தியன் சனகன் முன்ேனா( அத்திrவசிட்டன் என்பான் $கந்த.08731.1
சகத்து உய( பிருகு ேமலாம் ததCசி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சாபத் தCேயான்
$கந்த.08731.2
பைகத்திடு புலத்ைத ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பராசரன் இைனய பாலா( $கந்த.08731.3
மகத்திைன இகழா( ஈண்டு வருகில( ேபாலும் என்றா(. $கந்த.08731.4
மற்று அது புகல ேலாடும் மல( அயன் புதல்வன்_ெப.) ேகளா $கந்த.08732.1
இற்று இது ெசய்தா( யாேர முனிவrல் இைனய( தாேமா $கந்த.08732.2
ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) அம் கண்ணினா(க்கும் ேநயம் அது உைடய( என்னாச்
$கந்த.08732.3
ெசற்றெமாடு உயி(த்து நக்கான் ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.) யாரும்
உட்க. $கந்த.08732.4
அன்ன ேவைலயில் ஆrட( தம்ெமாடும் $கந்த.08733.1
துன்னினான் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) இைறக்
காகேவ $கந்த.08733.2
முன்ன மாலம( மூண்டு எழ மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) $கந்த.08733.3

தன்ைன ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ததCசி என்பான்
அேரா. $கந்த.08733.4
கடிது ேபாந்து கடி மகச் சாைலயின் $கந்த.08734.1
இைடயது ஆகி இைமயவ( யாவரும் $கந்த.08734.2
அைடயும்_ெப.எச்.(அைட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) அணுகலும் கண் உறCஇக் $கந்த.08734.3
ெகாடிய தக்கன் குறித்து உண(கின்றனன். $கந்த.08734.4
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆகும் அரற்கு உrத்து
அல்லன் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $கந்த.08735.1
பாக மாமகம்
பா(க்கும்_ெப.எச்.(பா(_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருட்டினால் $கந்த.08735.2
ஏகினன் எனக்கு அஞ்சி எனா
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08735.3
ஓைக எய்தி உளம் குளி(ப்பு ஆகிேய. $கந்த.08735.4
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) ஈண்டு என மற்று
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இைட $கந்த.08736.1
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபரும் தவிசு உய்த்தலும் மாதவ( $கந்த.08736.2
இரு மருங்கும் இருந்திட ஆய் இைடப் $கந்த.08736.3
ெபாருவின் மா தவப் புங்கவன் ேமவிேய. $கந்த.08736.4
ஆக்கம் தCரும்_ெப.எச்.(தC(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அயன்
புதல்வன்_ெப.) தைன $கந்த.08737.1
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எம்ைம ெநாடித்தது என்
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இவண் $கந்த.08737.2

ஊக்கி உற்றது என் ஒல்ைலயில் யாைவயும் $கந்த.08737.3
நCக்கம் இன்றி நிகழ்த்துதி என்னேவ. $கந்த.08737.4
தக்கன் ஆண்டுத் ததCசிைய ேநாக்கிேய $கந்த.08738.1
நக்கன் என்பவன் நான் ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கன்னிைய $கந்த.08738.2
மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) காதலின் ேவட்டு ஒளித்து ஓ( பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
$கந்த.08738.3
உக்க ேமல் உய்த்து உய( வைர ஏகினான். $கந்த.08738.4
ேபாய பின்ைனப் புதல்விக்குத் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெபரு $கந்த.08739.1
மாைய ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
மற்று அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தங்கைள $கந்த.08739.2
ஆயு மாறு அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அகன் கிr
எய்திேனன்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.08739.3
ஏய தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) இருவரும்
ேத(ந்து_வி.எச்.(ேத(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அேரா. $கந்த.08739.4
அடுத்த பூதைர ஆங்கு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) கூவிேய $கந்த.08740.1
தடுத்திடும் களத் தக்கைன நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) முனம் $கந்த.08740.2
விடுத்தி( அல்லி( விலக்குதி( ஆல் என $கந்த.08740.3
எடுத்து இயம்பின( ஏயின( ேபாலும் ஆல். $கந்த.08740.4
இற்று உண(ந்திலன் ஏகினன் பூத(கள் $கந்த.08741.1
நிற்றி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என்று நிந்தைன எண் இல $கந்த.08741.2
ெசாற்றேலாடும் துைண அதில் ெவள்ளி அம் $கந்த.08741.3

ெபாற்ைற நCங்கிப் புரம் புகுந்ேதன் யான். $கந்த.08741.4
தம் கண் மா நக( சா(ந்தனன் நCங்குழி $கந்த.08742.1
எம் கண் மாதும் எைனவந்து கண்டிலள் $கந்த.08742.2
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) என்
ெசய்வாள்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆள்_பட(.ஒரு.) மற்று
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) மாைய ஆல் $கந்த.08742.3
துங்க ேமன்ைம
துறந்தனள்_வி.மு.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட(.ஒரு.)
ேபாயினாள். $கந்த.08742.4
அந்த ேவைல அரும் ெபரும் ேவள்வி ஒன்று $கந்த.08743.1
எந்ைத ெசய்துழி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அதற்கு முன் $கந்த.08743.2
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாகம் தடுத்தனன் அவ்வழி
$கந்த.08743.3
நந்தி சாபம் நவின்றனன் ேபாயினான். $கந்த.08743.4
எறுழ் படு தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.) இயம்பு ைக உைடச் $கந்த.08744.1
சிறு ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ெமாழி
தCச்ெசாற்கு அஞ்சிேய $கந்த.08744.2
முைறபடு ேவள்விைய முற்றச் ெசய்திலன் $கந்த.08744.3
குைற இைட நிறுவினன் குரவன் ஆகிேயான். $கந்த.08744.4
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அம( களன் அருள் நந்தி கூறிய $கந்த.08745.1
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெசாலும் என் ெபரு விரதமும் ெதrஇ $கந்த.08745.2
அஞ்சின( இன்று காறாரும் ேவள்விைய $கந்த.08745.3

ெநஞ்சினும் உன்னல( நிகழ்த்தும் ேவட்ைகயால். $கந்த.08745.4
ஆனது ஒ( ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஐயம் ஏற்றிடும்
$கந்த.08746.1
வானவன் தனக்கு அவி மாற்றும் பான்ைமயான் $கந்த.08746.2
நான் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேவள்விைய நடாத்து கின்றனன் $கந்த.08746.3
ஏைனயது ஓ( பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) யாதும் ேவண்டலன். $கந்த.08746.4
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபரு மகம் தனக்கு அமர( மாதவ( $கந்த.08747.1
எப்_சுட்.(எ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பrசனரும்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈண்டு ெதாக்கன( $கந்த.08747.2
ஒப்ப அரும் தவத்தின C( உமக்கும் இத்திறம் $கந்த.08747.3
ெசப்பினன் விடுத்தனன் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) இது
என்னேவ. $கந்த.08747.4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அளி புr ததCசி தக்கனது உைரையக் ேகளாப் $கந்த.08748.1
புண்ணியம் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) இன்று அம்மா ெபாருளினில் பவேம என்னா
$கந்த.08748.2
எண்ணினன் விைனகள் ஈட்டு இழிதகன் இயற்ைக ேபாலாம் $கந்த.08748.3
அண்ணல் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெசயலும் என்னா அணி
எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) இங்க நக்கான். $கந்த.08748.4
நக்கேதா( ேவைல தன்னில் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) தகும் ஊழிக் கான் ேமல்
$கந்த.08749.1
மிக்கு எழும் வடைவ என்ன ெவய்து உயி(த்து உரப்பிச் சீறி $கந்த.08749.2
முக்கணன் அடியான் ேபாலும் முறுவலித்து இகழ்ந்தாய் என்னத் $கந்த.08749.3

தக்கன் ஈது உைரத்தேலாடும் ததCசி மா முனிவன் ெசால்வான். $கந்த.08749.4
மல( அயன் முதேல ஆக வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இலா உயிைர முன்னம்
$கந்த.08750.1
தைல_ெப.(தைல_ெப.) அளித்து உதவுகின்ற தாைதயாய் அளித்து மாற்றி
$கந்த.08750.2
உலகு எலாம் ஆகி ஒன்றாய் உயி(க்கு உயி( ஆகி ேமலாய் $கந்த.08750.3
இலகிய பரைன நCத்ேதா யாகம் ஒன்று இயற்ற நின்றாய். $கந்த.08750.4
புங்கவ( எவ(க்கும் நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புவி
புகழ் அவி ெகாள்வானும் $கந்த.08751.1
அங்கியின் முதலும் ேவள்விக்கு அதிபனும் அளிக்கின்றானும் $கந்த.08751.2
சங்கரன் தாேன ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) சாற்றும் ஆல் மகத்துக்கு ஆதி
$கந்த.08751.3
இங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேதவு உண்டு என்னின்
எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என உைரத்தி மாேதா.
$கந்த.08751.4
மால் அயன் முதேலா( யாரும் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இலித் திருைவ எய்த
$கந்த.08752.1
ேமைல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அளித்ேதான் தானும் விமலனும் இைனய(க்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.08752.2
மூலமும் தனக்கு ேவறு ஓ( முதல் இலா தவனும் எங்கள் $கந்த.08752.3
ஆலம( கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) அன்றி அமரrல் யாவ( அம்மா. $கந்த.08752.4
ேதவ ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) மா ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.)
சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) உைட ஈசன் எம் ேகான் $கந்த.08753.1
மூவrன் முதல்வன் ஏகன் முடிவிற்கு முடிவாய் நின்ேறான் $கந்த.08753.2

ஆவியுள் ஆவி ஆேனான் அந்தணன் ஆதி என்ேற $கந்த.08753.3
ஏவைர இைசத்த அம்மா எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் மைறகள் எல்லாம்.
$கந்த.08753.4
விதி முதல் ஆகி உள்ேளா( வியன் உயி(த் ெதாைக ஆம் ஈசன் $கந்த.08754.1
பதிஅவன் பணியது அன்ேற பrத்தன( இைனய( எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.08754.2
இதுவும் அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சுருதி வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) இைவ
எலாம் அய(த்து வாளா $கந்த.08754.3
மதி மயங்கிைன ஆல் ேபரா மாைய ஊடு அழுந்து கின்றாய். $கந்த.08754.4
அந்தண(க்கு ஆதி ஈசன் ஏைனேயா(க்கு அrய ேவதா $கந்த.08755.1
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) என்று ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) இயம்பிய
மைறேயா( தங்கள் $கந்த.08755.2
முந்ைதயின் முதைல_ெப.(முதைல_ெப.) நCத்து முைற
அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழுகல்
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.08755.3
தந்ைதைய விலக்கி ேவறு ேதடுவான் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) அன்ேற.
$கந்த.08755.4
ஆதலின் எவ(க்கும் ேமலாம் ஆதிைய இகழா நிற்றல் $கந்த.08756.1
ேபைதைம இன்றி ஈது ஓ( ெபருமிதம் அன்று ஆல் ஆற்ற $கந்த.08756.2
ேநாதக உன்னி யாேர ேநாற்பவ( அைனைய நCேய $கந்த.08756.3
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) அது ஒழுக்கம் நCத்து இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
ேவள்விையப் புrய நின்றாய். $கந்த.08756.4
விலக்கிைன மைறயின் வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) ேவள்வி ெசய்யினும்
முற்றாது $கந்த.08757.1

கலக்குேமல் அமலன் ஆைண காண்டி ஆல் அவனுக்கு அஞ்சா $கந்த.08757.2
வலத்தின( யாவ( உண்ேடல் மாய்வேர மைறயும் எம் முன் $கந்த.08757.3
இைலப் ெபாலி சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ஏந்தும் ஏகன் என்று ஏத்திற்று அன்ேற.
$கந்த.08757.4
ஆதியும் முடிவும் இல்லா அமலனுக்கு அவிைய
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08758.1
ேவதக முைற வழாது ேவள்வி ஓம்புவது நாடாய் $கந்த.08758.2
தCது_ெப.(தCது_ெப.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) எண்ணம் என்னச்
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) தனக்கு அருள் பாகத்ைத $கந்த.08758.3
மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) தனக்கு
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மா மகம் புrவன் என்றான்.
$கந்த.08758.4
அவ்வுைர ெகாடிேயான் கூற அரும் தவ முனிவன் ேகளா $கந்த.08759.1
எவ்வம் ஈது உைரத்தாய் ேமலாய் யாவரும் புகழ
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.08759.2
ெசவ்விய( தைம இழித்துச் சிறியைர உய(ச்சி
ெசய்தல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $கந்த.08759.3
உய்வைக அன்றானும் ஓ( உயி(க்கு எலா முடிவு ஈது என்றான். $கந்த.08759.4
ஊறு ேச( தக்கன் ெசால்வான் உனது உருத்திரைன ஒப்பா( $கந்த.08760.1
ஆறின் ேமல் ஐந்த ஆன உருத்திர( அம(வா( ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) $கந்த.08760.2
ஈறு ேச(தரும் ஈசான( இருந்தன( அவ(க்ேக முன்ன( $கந்த.08760.3
வறுேச(
C
அவிைய நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேவள்விைய முடிப்பன் என்றான். $கந்த.08760.4

என்னலும் முனிவன் ெசால்வான் ஈறு
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகிலம்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.08761.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இைட ஒடுக்கி மீ ட்டும் தாைத ஆய்
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) யாரும் $கந்த.08761.2
முன்னரும் திறத்தில் ைவகும் உருத்திர மூ(த்திக்கு ஒப்ேபா $கந்த.08761.3
அன்னவன் வடிவும் ேபரும் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அருள் அதனால்
ெபற்ேறா(. $கந்த.08761.4
உருத்திர மூ(த்தி என்ேபான் உய(பரம் ெபாருளாய் உள்ேள $கந்த.08762.1
நிருத்தம் அது இயற்றுகின்ற நித்தன் ஆம் அவன்தன் ெபான்தாள் $கந்த.08762.2
கருத்திைட நிைனந்ேதா( அன்னான் காய மும் திருப் ேப( தானும் $கந்த.08762.3
பrப்ப( ஆல் அைனய( எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) பக(ந்திடன் உலப்பு இன்றாம்
ஆல். $கந்த.08762.4
ஆதி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) நாமம் ெபற்ேறா( அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
இயல் அைடயா( ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.08763.1
ஏதம் இல் வடிவும் அற்ேற என்னினும் இைறவ( என்ேற $கந்த.08763.2
பூதலம் முழுதும் விண்ணும் ேபாற்றிட இருப்ப( இந்த $கந்த.08763.3
ேவதனும் புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நCரான்
ெமய்ந்ெநறித் தைலைம சா(வா(. $கந்த.08763.4
ஈசைன அளப்பு இல் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) இதயேமல் உன்னி ேநாற்ேற
$கந்த.08764.1
ஆசகல் உருவம் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்பினற்
ேபால்வ( இன் ஓ( $கந்த.08764.2

வாசவன் முதேலா( ேபால வரத் தகா( எந்ைத பால் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
$கந்த.08764.3
ேநசம் இல்லாத தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) நிைனந்தில( ேபாலும் என்றான்.
$கந்த.08764.4
என்ற காைல_ெப.(காைல_ெப.)
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தக்கன் இது $கந்த.08765.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நாரணன் நால் முகன்
நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) ஈறு $கந்த.08765.2
ஒன்று ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உருத்திரன் ஆதி
ஆய் $கந்த.08765.3
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட(.ஒரு.) என் ெகால் நிகழ்த்துதி
என்னேவ. $கந்த.08765.4
விதி சிரங்கள் வியன்முடி ேவய்ந்திடும் $கந்த.08766.1
பதி சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பதத் துைண உட்ெகாடு
$கந்த.08766.2
மதி சிறந்திட வாலிதின் ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.08766.3
ததCசி என்னும் தவமுனி சாற்றுவான். $கந்த.08766.4
இருவ( தம்ெமாடும் எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைமயால் $கந்த.08767.1
ஒருவன் ஆன உருத்திர மூ(த்திையப் $கந்த.08767.2
ெபrயன் என்று பிடித்திைல அன்னதும் $கந்த.08767.3
ெதrய ஓதுவான் ேத(ந்தைன ேகட்டியால். $கந்த.08767.4
ஆதி அந்தம் இலாத எம் அண்ணலுக்கு $கந்த.08768.1

ஓது ேபரும் உருவும் ஓ( ெசய்ைகயும் $கந்த.08768.2
யாதும் இல்ைல இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஆற்றிைன எண் இலா $கந்த.08768.3
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) யாவும் விளம்பும் துணி பினால். $கந்த.08768.4
அன்னது ஓ( பரத்து அண்ணல் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஆைணயால்
$கந்த.08769.1
முன்ைனயா( இருள் மூடத் துண்
மூழ்கிய_ெப.எச்.(மூழ்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.08769.2
மன் உயி(த் ெதாைக வல்விைன நCக்குவான் $கந்த.08769.3
உன்னிேய தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உளத்து அருள் ெசய்துேமல். $கந்த.08769.4
உருவும் ெசய்ைகயும் ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேபரும் உன் $கந்த.08770.1
அருளினால் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைனத்ைதயும் முன்பு ேபால் $கந்த.08770.2
ெதrய நல்கித் திைச முகன் ஆதி ஆம் $கந்த.08770.3
சுர(கள் யாைரயும் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) முைற ஈந்துபின். $கந்த.08770.4
ஏற்ற ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பணி யாவும் இைசத்து அைவ $கந்த.08771.1
ேபாற்று_ஏவ.(ேபாற்று_வி.) ெசய்ைக புrந்து பின் யாைவயும் $கந்த.08771.2
மாற்று கின்றது மற்று எமக்காம் எனச் $கந்த.08771.3
சாற்றினான் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தைகைமயும் ேகட்டி நC. $கந்த.08771.4
அந்தம் ஆதி இன்றாகிேய உயி( எலாம்
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.08772.1

நந்ைத ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தனக்கு அன்றி முழுது
அடும் தைகைம $கந்த.08772.2
ைமந்த( ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அமர( ஆன் முடி
உறாைமயினால் $கந்த.08772.3
எந்ைததன் வயில்
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
ஈறு ெசய் இயற்ைக. $கந்த.08772.4
அன்று ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.) யாவரும் எம் பிரான் அடியில்
$கந்த.08773.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாழ்ந்து
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) இப்பணி புrந்தைன சிறிேயம்
$கந்த.08773.2
என்று தCருதும் இப்பரம் என்றலும் எம் ேகான் $கந்த.08773.3
ஒன்று கூறுதும் ேகள் மிேனா நCவி( என்று உைரத்தான். $கந்த.08773.4
ஆயுள் மற்று உமக்கு எத்துைண அத்துைண அளவு $கந்த.08774.1
நCயி( இச்ெசயல் புrமின்கள் பரம் என நிைனந்தC( $கந்த.08774.2
தூய வித்ைதயால் நCறு உளது ஆக்கிேய
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08774.3
காய ேமல் புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) அஞ்சு எழுத்து
உன்னுதி( கருத்தின். $கந்த.08774.4
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) இங்கு இைவ புrதிேரல் இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) தrக்கும் $கந்த.08775.1
வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) எய்து வ(C அன்றி நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
கைலகணும் மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) $கந்த.08775.2

ெதான்ைம உள்ளன காட்டி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அருளும் ஆல் ெதாைலவு இல் $கந்த.08775.3
நன்ைம எய்துவ(C என்று அருள்
ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) நம்பன்.
$கந்த.08775.4
அன்னவ(க் ெகாேட எவ்வைகச் ெசய்ைகயும் அளித்துப் $கந்த.08776.1
பின்ைன உள்ளது ஓ( ெசய்ைகயும் புrயும் எம் ெபருமான் $கந்த.08776.2
முன்ைன ேவதங்கள் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தைன ஐந்
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) முதல்வன் $கந்த.08776.3
என்னும் மற்று இது ேதருதி ேகட்டியால் இன்னும். $கந்த.08776.4
உருத்திரன் என்னும் நாமம் ஒப்பு இலா அரற்கும் அன்னான் $கந்த.08777.1
தரத்தகு சிறா(கள் ஆேனா( தங்கட்கும் அைனயன் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.)
$கந்த.08777.2
கருத்து இைட உன்னிப்
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கணங்கட்கும்
அவன்தன் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $கந்த.08777.3
பrத்திடு ேவா(க்கும் ெசம் தCப் பண்ணவன் தனக்கும் ஆம் ஆல். $கந்த.08777.4
இன் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கடலுள் பட்ேடா( யாைரயும் எடுக்கும் நCரால்
$கந்த.08778.1
உன் அரும் பரம மூ(த்தி உருத்திரன் எனும் ேப( ெபற்றான் $கந்த.08778.2
அன்னவன் தரவந் ேதா(க்கும் அடி அைடந் ேதா(க்கும் அன்னான் $கந்த.08778.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உரு எய்திேனா(க்கும் சா(ந்தது ஆல்
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தனிப்ேப(. $கந்த.08778.4

ெசம் தழல் என்ன நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதவனுக்கு
உருத்திரப் ேப( $கந்த.08779.1
வந்தது புகல்வன் ேகட்டி வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) யாரும் ஈண்டி $கந்த.08779.2
முந்ைத இல் அவுண( தம்ைம முனிந்திட
முயன்று_வி.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.08779.3
அந்தம் இல் நிதியம் தன்ைன அவ்வழி ஒருங்கு ெபற்றா(. $கந்த.08779.4
ெபற்றிடு நிதியம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) பீடிலால் கனல் பால் ைவத்துக்
$கந்த.08780.1
ெசற்றல( தம் ேமல் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசருச்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.)
$கந்த.08780.2
உற்று உழி அது ெகாடாமல் ஓடலும்
ெதாட(ந்து_வி.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.08780.3
மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) கலுழ்தலாேல வந்தது மைறயும் கூறும்.
$கந்த.08780.4
ஓது மா மைறகள் தம்மில் உருத்திரன் எனும் ேப( நாட்டி $கந்த.08781.1
ஏதிலா( தம்ைமச் ெசாற்றது ஈசன் ேமல் சாரா
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.08781.2
ஆதி நாயகைனச் சுட்டி அைறந்தலும் பிற(_ெப.(பிற(_ெப.) மாட்டு ஏறா
$கந்த.08781.3
ேமைத சால் உண(வின் ஆன்ேறா( விகற்பம் ஈது உண(வ( அன்ேற. $கந்த.08781.4

ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுருதி தன்னுள் உருத்திரன்
எனும் நாமத்தால் $கந்த.08782.1
தCம்_ெப.அ.(தCம்_ெப.அ.) கனேலாைன ஏைனத் திறத்தைர
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாற்ைற $கந்த.08782.2
ஈங்கு இவண் ெமாழியல் எம் ேகாற்கு இயம்பிய இடங்கள் நாடி $கந்த.08782.3
ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தைலைம காண்டி அைறகுவன் இன்னும்
ஒன்ேற. $கந்த.08782.4
முந்ைத ஓ( பகன் முனிவ(கள் யாவரும் முதேலாடு $கந்த.08783.1
அந்தம் இல்லது ஓ(பரம் இவ( அவெரன அைறந்து $கந்த.08783.2
தம் தமில் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாது
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அறிவரும் தகவால்
$கந்த.08783.3
ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்று
அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) பிரமைன வினவுவான் நுவன்றா(. $கந்த.08783.4
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) ேமருவின் முடிதனில் மேனாவதி ைவகும்
$கந்த.08784.1
அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) கமலத்து இைட அண்ணைல
அணுகி $கந்த.08784.2
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) தC(ந்திடு பரம்ெபாருள் உண(கிேலம் இவ( என்று
$கந்த.08784.3
ஒல்ைல தன்னில் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) உைரத்து அருள் ெசய் என உைரத்தா(.
$கந்த.08784.4
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாசகம் ேகட்டலும் நால்
முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஒருவன் $கந்த.08785.1

கருத்தில் இங்கு இைவ ெதளிதர மைறெமாழி காட்டி $கந்த.08785.2
விrத்தும் என்னினும் ெதளிவு உறா( ெமய்ம்ைமயால் விைரவில் $கந்த.08785.3
ெதrத்து இங்கு என உன்னினன் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) மயல் தC(ப்பான்.
$கந்த.08785.4
நால் தைலச் சிறு மா மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) தாைத தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
நலம்ேச( $கந்த.08786.1
ேதாற்றம் உள்ளுற உன்னிேய விழி புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெசாrய $கந்த.08786.2
ஏற்று எழுந்து மீ க் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) எடா உருத்திரன் என்ேற $கந்த.08786.3
சாற்றி மும் முைற
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.பன்.)
ெதளிதரும் தகவால். $கந்த.08786.4
அம் கண் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) சூளினால் ஆதி அம் பகவன்
$கந்த.08787.1
சங்கரன் எனக் காட்டிேய ெபாடிப்பு ெமய் தயங்க $கந்த.08787.2
ெவம்கனல் படும் இழுது என உருகி மீ மிைச ேச( $கந்த.08787.3
ெசம் ைக மீ ட்டனன் முனிவருக்கு இைனயன ெசப்பும். $கந்த.08787.4
வம்மிேனா உமக்கு ஓ( உைர ெமாழிகுவன் வாேனா( $கந்த.08788.1
தம்ைம எங்கைள அளித்தனன் மைறகளும் தந்தான் $கந்த.08788.2
ெமய்ம்ைம யாவ(க்கும் ெசய்பணி உதவினன் ேமல்நாள் $கந்த.08788.3
மும்ைம ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசய்ைக
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) பால் என ெமாழிந்தான். $கந்த.08788.4
அருளின் நC(ைமயால் ஐந்ெதாழில் புrபவன் அநாதி $கந்த.08789.1
பரமன் நின்மலன் ஏதுவுக்கு ஏதுவாம் பகவன் $கந்த.08789.2

ஒருவ( பாலினும் பிறந்திடான் அருவதாய் உருவாய் $கந்த.08789.3
இருைமயாய் உைற பூரணி யாவ(க்கும் ஈசன். $கந்த.08789.4
முற்றும் ஆயினான் முடிவிற்கும் முடிவிற்கும் முடிவாய் $கந்த.08790.1
உற்று உளான் என்றும் உள்ளவன் அைனத்ைதயும் உைடேயான் $கந்த.08790.2
மற்று என்னால் உைரப்பு அrயது ஓ( சீ(த்தியன் மல(த்தாள் $கந்த.08790.3
பற்றிேனா(க்கு அன்றி உணர_குைற.எச்.(உண(_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒண்ணாத
ஓ( பைழேயான். $கந்த.08790.4
அன்னது ஓ( சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) பரம் என மைற எலாம் அைறயும்
$கந்த.08791.1
இன்னும் ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) நிைலயிைனக் கண்ணனும்
யானும் $கந்த.08791.2
உன்னி நாடியும் காண்கிலம் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) பதி ஒழிந்ேதா(
$கந்த.08791.3
மன் உயி(த்ெதாைக என்றனன் அன்ன ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) மலேரான்.
$கந்த.08791.4
அருள் புrந்து பின் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) அடி ைகெதாழுது அந்நாள் $கந்த.08792.1
மருள் அகன்றிடு பிதா மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) இருந்தனன் மற்றப் $கந்த.08792.2
ெபாருளின் நC(ைமையத் ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம்
புந்தி ேமல் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.08792.3
இருள் ஒழிந்தன( மகிழ்ந்தன( முனிவர( இைசப்பா(. $கந்த.08792.4
தாைத யாய் எைம அளித்தைன யாங்கள் உன் தனய( $கந்த.08793.1
ஆதலால் எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) இத்திறம் ேதற்றிைன அடி
ேகள் $கந்த.08793.2

ஈதலால் இன்று குரவனும் ஆயிைன என்ேற $கந்த.08793.3
பாத தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) வணங்கின( முனிவர( பலரும். $கந்த.08793.4
அடி வணங்கின( தைமத் ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இன்று ெதாட்டு அமலன் $கந்த.08794.1
வடிவம் உன்னுதி( அருச்சைன புrகுதி(
வயங்கும்_ெப.எச்.(வயங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.08794.2
ெபாடி அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நல்லம் ெசழுத்து
இயம்புதி( புைரேச( $கந்த.08794.3
ெகாடிய ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பவம் அகலுதி( என விைட ெகாடுத்தான்.
$கந்த.08794.4
ஆதலால் எங்கள் ஈசேன பரம் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அல்லாது $கந்த.08795.1
ஏதிலா( எலாம் உயி(த் ெதாைக
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல் இதைனக்
$கந்த.08795.2
காதலால் உைரத்ேதன் அன்று வாய்ைமேய காண்டி $கந்த.08795.3
ேவதேம முதல் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கைல எலாம்
விளம்பும். $கந்த.08795.4
அன்றி முன் அயன் உன் தனக்கு அரன் புகழ் அைனத்தும் $கந்த.08796.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ேகட்டிட உண(த்தினன் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அது நாடி
$கந்த.08796.2
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாதவம் புrந்து இது
ெபற்றைன நினக்குப் $கந்த.08796.3
ெபான்று காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தலின் மறந்தைன ேபாலாம். $கந்த.08796.4

தந்ைதேய முதல் யாவரும் முடிவுறும் தகவால் $கந்த.08797.1
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) அைவ
இருந்தன( மாைய ஆல் மருண்டாய் $கந்த.08797.2
உய்ந்திடும் படி நிைனத்திேயல் அரற்கு அவி உதவி $கந்த.08797.3
இந்த மா மகம் புrந்திடுவாய் என இைசத்தான். $கந்த.08797.4
இந்த வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ததCசி மா
முனிவரன் இயம்பக் $கந்த.08798.1
கந்த மா மல(க் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) நைக
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கானில் $கந்த.08798.2
சிந்து என் ெபாடு சிரத் ெதாைக அணியுேமா ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) $கந்த.08798.3
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாம்பரும் பூசுேமா பரன் எனும்
ேமேலான். $கந்த.08798.4
கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தC உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
ஏந்திேய திrயுேமா கானில் $கந்த.08799.1
இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதசமும் தrக்குேமா
ஏனத்தின் எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) $கந்த.08799.2
ெமாழிந்த கூருமத்ேதாடு ேமல் ெகாள்ளுேமா உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
$கந்த.08799.3
அழிந்திடும் படி உயி(கைள முடிக்குேமா அமலன். $கந்த.08799.4
புலியின் ஈ( உr உடுக்குேமா தந்தியின் புன்ேதால் $கந்த.08800.1
வலிய தன்புயம் ேபா(க்குேமா ெசம் தழல் மழுமான் $கந்த.08800.2
இைல ெகாள் முத்தைல ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட ஏந்துேமா எங்கும்
$கந்த.08800.3

பலியும் ஏற்குேமா நிருத்தமும் ெசய்யுேமா பகவன். $கந்த.08800.4
மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) சாரத( பைட எனத் திrயுேமா விடேம $கந்த.08801.1
கக்கும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பணி பூணுேமா ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
தைல_ெப.(தைல_ெப.) கலமாச் $கந்த.08801.2
ெசக்க( மாமுடி தrக்குேமா அம்பரம் திைசயா $கந்த.08801.3
நக்கன் ஆகுேமா ேவற்று உருக் ெகாள்ளுேமா நாதன். $கந்த.08801.4
விைடயும் ஏறுேமா ஆலமும் ெகாள்ளுேமா வந்ேதா(
C
$கந்த.08802.1
சுடைல தன்னினும் ஆடுேமா ஒருத்திையச் சுமந்து ஓ( $கந்த.08802.2
மட மகட்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெகாடுக்குேமா மகைவயும் ெபறுேமா
$கந்த.08802.3
கடியது ஓ( குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) பைடக்குேமா பரம் எனும் கடவுள்.
$கந்த.08802.4
ஆதலால் உங்கள் ஈசன் ஓ( குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) இலன் அவனுக்கு
$கந்த.08803.1
ஈதல் இன்றி யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) புrகின்ற மகத்து அவி எனலும்
$கந்த.08803.2
நாதைனக் ெகாேலா பழிக்குவன் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) என நைகயாக்
$கந்த.08803.3
ேகாது இல் மா தவ முனிவரன் அழல் எனக் ெகாதித்தான். $கந்த.08803.4
தC(த்தன் உண்ைமைய உண(கிலன் இவெனாடு சிறிதும் $கந்த.08804.1
வா(த்ைத கூறுதல் தகாது மால் அயன் முதல் வாேனா( $கந்த.08804.2
ஆ(த்த சங்கத்தில் இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவற்கு
எதி( ெமாழி அைறய $கந்த.08804.3

ஈ(த்து என் உளம் உண(த்துவன் சிலஎன இைசந்தான். $கந்த.08804.4
இந்தவாறு இைசந்து_வி.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எம் ெபருமான்
தனக்கு இவண் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.08805.1
நிந்ைத ேபால் சில கூறிைன நிமலனுக்கு அைவதாம் $கந்த.08805.2
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
ஓ( சிறுவதும் உண(ந்திைல மருண்டாய் $கந்த.08805.3
புந்தி இல்லது ஓ( கயவ நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ேகள் எனப் புகல்வான்.
$கந்த.08805.4
நிலவுகின்ற தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அருள் உருக் ெகாண்டிடும் நிமலன்
$கந்த.08806.1
தைலைம ெபற்றிடு புங்கவ( தம்ைம முன் தந்ேத $கந்த.08806.2
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) யாைவயும் அளித்து அருள் ெசய்திட உதவி
$கந்த.08806.3
அலகு இலா உயி( யாைவயும் அயன் கண்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அளிப்பான். $கந்த.08806.4
மாயவன் கண் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைவ எலாம்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மற்று அைவக்குத்
$கந்த.08807.1
தூய துப்புர வருத்திேய ேமல் விைன ெதாைலச்சி $கந்த.08807.2
ஆய வற்றில் ஓ( பல பல வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
உற அருளி $கந்த.08807.3
ேமய ஆ( உயி( உலகு எலாம் பின்னேர வட்டும்.
C
$கந்த.08807.4
அன்ன ேவைலயில் அைவ எலாம்
அழித்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் அளிப்ேபா( $கந்த.08808.1

என்ன நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தம்ைமயும் ஒடுக்குறும் இதன் பின் $கந்த.08808.2
முன்ன( உள்ளது ஓ( ஏகமாய்
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எம் மூ(த்தி
$கந்த.08808.3
பின்னும் இம் முைற புrந்திடும் என்றும் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபற்றி.
$கந்த.08808.4
பரமன் இவ்வைக அடும் ெதாறும் அடும் ெதாறும் பலவாம் $கந்த.08809.1
பிரமன் ஆதிேயா( என்பிைனத் தrக்கும் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபrேயா(
$கந்த.08809.2
சிரம் எலாம் ெதாடுத்த அணி அலால் அணிந்திடும் சிைகதன் $கந்த.08809.3
உரம் உலாவும் முந் நூல் எனேவ
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைறயும். $கந்த.08809.4
அல்லது அங்கு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தங்கைள முத்தைல அயிலால்
$கந்த.08810.1
ெமல்லேவ எடுத்து ஏந்திடும் அவ(தைம விழியால் $கந்த.08810.2
ெதால்ைல நாளின் நCறு ஆக்கியும் புைனந்திடும் தூேயான் $கந்த.08810.3
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) மா தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) அைனயவ( இயற்றிய
வைகயால். $கந்த.08810.4
ஆதலால் தைன வியப்பதற்கு அன்று அைவ அணிதல் $கந்த.08811.1
ஈதலால் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) உளது யாவரும்
எவ(க்கும் $கந்த.08811.2
நாதேன இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) என்று தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
பாங்கேர நண்ணித் $கந்த.08811.3

தCது_ெப.(தCது_ெப.) எலாம் ஒrஇ முத்தி
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்ந்திடும் ெசயேல.
$கந்த.08811.4
என்பு நCெறாடு கழி உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) சிைக முடி எைனத்தும் $கந்த.08812.1
முன்பு அணிந்திடும் இயல்பிைன முழுதும் உயி(த் ெதாைகக்கும் $கந்த.08812.2
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) ெசய்திடும் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
இதுவாம் என அறிநC $கந்த.08812.3
பின்பு உள்ளதும் ேகண்மதி அகந்ைதயால் ெபrேயாய். $கந்த.08812.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உேளா(க்கு எலாம் அல்லேல ைவகலும் விைளத்து
$கந்த.08813.1
நண்ணும் ஆடகக் கண்ணினன் முன்னம் ஓ( நாளில் $கந்த.08813.2
மண்ணகம் தைன ெவௗவிேய வயிற்றிைட ைவத்துத் $கந்த.08813.3
துண் எனப் பிலம் புக்கனன் உயி( எலாம் துளங்க. $கந்த.08813.4
கண்டு வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) யாவரும் அஞ்சின( கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.)
$கந்த.08814.1
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
அம் பண்ணவன் ேகா கனகத்ேதான் $கந்த.08814.2
துண்டம் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இடத்தில் ஓ(
ஏனமாய்த் ேதான்றி $கந்த.08814.3
அண்டம் மீ து ேபாய் வடவைர என
வள(ந்து_வி.எச்.(வள(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ(த்தான். $கந்த.08814.4
ஓ( இைமக்கும் முன் பாதலம் தன்னில் மால் உற்றுக் $கந்த.08815.1

கூ( எயிற்றினால் பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபான்
கண்ணைனக் ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.08815.2
பாrைனக் ெகாடு மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முன்
ேபால்ேவ பதித்து $கந்த.08815.3
வரம்_ெப.(வ
C
ரம்_ெப.)
C
உற்றனன் தன்ைனேய மதித்தனன் மிகவும். $கந்த.08815.4
மாலும் அப்பகல் அகந்ைதயாய் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) இன்றி மருப்பால்
$கந்த.08816.1
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) யாைவயும் அழிதர இடந்தைவ
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) சூழ் $கந்த.08816.2
ேவைல தன்ைனயும் உைடத்தனன் அன்னது ஓ( ேவைல $கந்த.08816.3
ஆலம் ஆ(களத்து அண்ணல் கண்
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) அம் கண். $கந்த.08816.4
கண்டு கண்நுதல் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.)
ஒன்றிைனக் கரத்தால் $கந்த.08817.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வல்ைலயில்
பறித்தலும் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) முன்
குறுக_குைற.எச்.(குறுக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.08817.2
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) மற்றதும் பறிப்பன் இங்கு
இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) என ெவருவிப் $கந்த.08817.3
பண்டுேபால நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தலும்
ேபாயினன் பரமன். $கந்த.08817.4
அன்று ெகாண்டது ஓ( மருப்பிைனச் சின்னமா அணிந்தான் $கந்த.08818.1
இன்றும் அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) மா(பிைடப் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.)
என இலங்கும் $கந்த.08818.2

ஒன்று மற்று இது ேகட்டைன நின்றதும் உைரப்பாம் $கந்த.08818.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ேத(ந்து_வி.எச்.(ேத(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண(
மைறகளும் இத்திறம் நவிலும். $கந்த.08818.4
அடலின் ேம தகு ேதவரும் அவுணரும் அந் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கந்த.08819.1
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கைடந்திடும் எல்ைலயின் மந்தரம் கவிழ $கந்த.08819.2
ெநடிய மால் அது நிறுவிேய ெபாருக்ெகன நCத்தம் $கந்த.08819.3
தடவி உள் அைணந்து ஆைமயாய் ெவr நிைடத் தrத்தான். $கந்த.08819.4
தrத்த ேவைல அவ்ேவைலைய மதித்திடத் தன்கண் $கந்த.08820.1
அருத்தி மிக்கு உறும் அமி(திைனத் தருதலும் அதைன $கந்த.08820.2
ெதrத்து மற்று இது நமது என நமது எனச் ெசப்பி $கந்த.08820.3
மருத்தின் நன்ைமயால் அமரரும் அவுணரும் மைலந்தா(. $கந்த.08820.4
மைலந்த ேபாrைன நCக்கலன் மாயன் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைரைய
$கந்த.08821.1
அைலந்த ேவைலயின் நிறுவிேய ெவrநிைட ஆற்றி $கந்த.08821.2
உைலந்திடா வைக காத்தும் மால் எனப் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) உன்னக்
$கந்த.08821.3
கலந்ததால் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) உளத்தினில் அகந்ைத அம் கடேல.
$கந்த.08821.4
அகந்ைத எய்திேய யாைவயும் ேதற்றலான் அைலேபாய்த் $கந்த.08822.1
திகந்தம் உற்றிட ேவைலகள் உழக்கினன் திrயச் $கந்த.08822.2
சகம் தனக்கு அழிவு எய்தலும் தனது அருள் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
$கந்த.08822.3

இகந்தனன் ெகால் ஆம் கண்ணன் என்று உன்னினன் எம்ேகான். $கந்த.08822.4
அற்ைற நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அவண் வல்ைலயில் ஏகிேய அrதன் $கந்த.08823.1
முற்றலா ஆைமயின் உருவிைன ேநாக்கிேய முனிந்து $கந்த.08823.2
கற்ைற வா( சைடக் கண்நுதல் யாப்பு உறக் கரத்தால் $கந்த.08823.3
பற்றி ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அகந்ைதயும் வன்ைமயும் பறித்தான்.
$கந்த.08823.4
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) உருக்
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
புகழ்தலும் நிலைவப் $கந்த.08824.1
புைனந்த ெசம் சைட நின்மலன் அவுணைரப் ேபாக்கி $கந்த.08824.2
இைனந்த ேதவருக்கு அமி(திைன ஈக என ஏக $கந்த.08824.3
வைனந்த ேமனிமான் மாையயால் அவுணைர மாய்த்தான். $கந்த.08824.4
மாய்த்து வானவ(க்கு அமுதிைன
நல்கினன்_வி.மு.(நல்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) ைவயம் $கந்த.08825.1
காத்த கண்ணன் என்று உைரப்ப( ஆல் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) உறு
கமடம் $கந்த.08825.2
மீ த் தயங்கிய காப்பிைன வாங்கிேய விமலன் $கந்த.08825.3
சாத்தினான் முனம் அணிந்திடும் மருப்புடன் சார. $கந்த.08825.4
வாr சூழ் புவி அகழ்தரு ேகழலின் மருப்பும் $கந்த.08826.1
மூr ஆைமயின் ஓடும் ேமல் ெகாண்டது ெமாழிந்தாம் $கந்த.08826.2
தாருகா வனத்து எம்பிரான் பலிக்குறு தகவும் $கந்த.08826.3
ேசரேவ அவண் நிகழ்ந்தவும் கூறுதும் ெதளி நC. $கந்த.08826.4

முன்பு தாருக வனத்தின் முனிவர( யாரும் ஈசற்கு $கந்த.08827.1
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) இல( ஆகி ேவள்வி அளப்பு இல புrந்து தாேம $கந்த.08827.2
இன்பு உறு முத்தி தன்ைன எய்துவான் உன்னி அங்கம் $கந்த.08827.3
துன்பு_ெப.(துன்பு_ெப.) உற வாளா ேநாற்றுத் துணிவினால் ஒழுகல் உற்றா(.
$கந்த.08827.4
ஒழுகிய_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவைல தன்னில் உயி(க்கு
உயிராகி உற்ேறான் $கந்த.08828.1
பழுதிைன அகற்றித் தன்ேனா( பாங்கrல் உைமயாள் ேமவ $கந்த.08828.2
விழுமிய கயிைல நாப்பண் வற்று
C
இருந்து அருள்ேவான் அம்கண் $கந்த.08828.3
இழுைதய( புrயும் நC(ைம யாைவயும் உண(ந்தான் அன்ேற. $கந்த.08828.4
முன்னவன் இதைன நாடி முழுது உண( முகுந்தன் தன்ைன $கந்த.08829.1
உன்னினன் அன்ன பான்ைம ஒய் என
உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாேலான் $கந்த.08829.2
என்ைனயும் முதல்வன் தன்பால் எய்துவான் பணித்தான் என்னாப் $கந்த.08829.3
பன்னக அமளி நCத்துப் பணியினால் கயிைல உற்றான். $கந்த.08829.4
உற்றனன் நக(முன் எய்தி உண(த்திய நந்தி உய்ப்பப் $கந்த.08830.1
பற்று அல( புரம் மூன்று அட்ட பரன் அடி
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முன் ேபாய் $கந்த.08830.2
நிற்றலும் குறிப்பால் அம் கண் நிைனத்தன உண(த்தி மாயன் $கந்த.08830.3
ெபான் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ெசம்ைகப் பற்றிப் புனிதன் ஆண்டு எழுந்து ேபாந்தான்.
$கந்த.08830.4
கயிைல அம் கிrைய நCங்கிக் கண்ணைன ேநாக்கித் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கந்த.08831.1

இயல் உறு நினது ெபண்ைம எய்துதி இவண் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என்னப்
$கந்த.08831.2
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) உறழ் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மாேயான் ெபாருக்கு என
அளப்புஇல் காம(_ெப.(காம(_ெப.) $கந்த.08831.3
மயல் உறு பான்ைம அங்கு ஓ( மடந்ைதயாய் மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) வந்தான்.
$கந்த.08831.4
வந்திடுகின்ற காைல_ெப.(காைல_ெப.) மாைய ேச( ெபாருண்ைம முற்றும்
$கந்த.08832.1
தந்திடும் உைமயும் காணில் தள(ந்து வழ்
C பான்ைம தானும் $கந்த.08832.2
அந்தம் இல் யாண(_ெப.(யாண(_ெப.) ேமல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆயிைடப் ெபய(ந்தான்
முக்கண் $கந்த.08832.3
எந்ைததன் வடிவின் நC(ைம யா( விrத்து உைரக்கற் பாலா(. $கந்த.08832.4
முன்பனது உருைவ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) முகன் உறு விழியால் மாந்தித்
$கந்த.08833.1
துன்பு_ெப.(துன்பு_ெப.) உறு மால் மீ க் ெகாள்ளத் துண் என அrயும் ேசா(ந்தும்
$கந்த.08833.2
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உைட அருளால்
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) மற்று
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தனக்கு மாேலான் $கந்த.08833.3
என்பது ஓ( ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அஞ்ஞான்று எய்திய ேபாலும் அன்ேற. $கந்த.08833.4
நராrயின் உrைவ நCத்து நக்கேன ஆகி முக் கண் $கந்த.08834.1
பராபரன் சூலத்ேதாடு பலிக்கலன் அம் ைக
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08834.2

முராrதன் பாங்க( ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முனிவருக்கு
இருக்ைக ஆகத் $கந்த.08834.3
தராதலம் மதிக்க நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாருகா
வனத்தில் புக்கான். $கந்த.08834.4
புக்கனன் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ேநாக்கிப் ேபாந்து நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
நைம எண்ணாது $கந்த.08835.1
ெதாக்கு உறு முனிவ( ைவகும் சூழல்கள் ேதாறும்
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08835.2
மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) மால் பூட்டி அன்ேனா( விரதங்கள் மாற்றி நம்தம்
$கந்த.08835.3
பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
வருதி_வி.மு.(வா_வி.+ருத்_(?)+இ_முன்.ஒரு.) என்னப் பக(ந்தனன் விடுத்துச்
ெசன்றான். $கந்த.08835.4
விடுத்தலும் முராr ஏகி ேவள்வியும் தவமும் தாேம $கந்த.08836.1
ெகாடுத்திடும் முத்தி என்னும் ெகாள்ைக ேச( முனிவ( யாரும் $கந்த.08836.2
அடுத்திடும் அைவக் கண் எய்தி அளைவயில் அநங்க( வல்ேல $கந்த.08836.3
ெதாடுத்திடும் சரங்கேள ேபால் துைணவிழி
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றான். $கந்த.08836.4
கண்டன( முனிவ( அம்மா கதும் எனக் காம ேவட்ைக $கந்த.08837.1
ெகாண்டன(_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ(_பட(.பன்.)
விரத ேநான்ைம குைலந்தன( மகத்தின் ெசய்ைக $கந்த.08837.2
விண்டன( மத நC( பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெமலிந்தன(
ெவதும்பி ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) $கந்த.08837.3

உண்டிடும் கனி ஆம் என்ன உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) ேபாய் உருகா நின்றா(.
$கந்த.08837.4
ஆலம் ஆ( கண்டத்து எந்ைத அருளினால் மாேயான்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.08838.1
ேகாலம் ஆ( வடிவம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) குறிப்புடன்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேநாக்கிச் $கந்த.08838.2
சீலம் ஆம் அைனத்தும் வட்டிச்
C
ெசழும் சுட( மல(ச்சி
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.08838.3
ஓலம் ஆ( விட்டில் என்ன ஒல் என
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சூழ்ந்தா(. $கந்த.08838.4
பா( ெகாேலா விசும்பு ெகால்ேலா பங்கயன் பதிேயா காமன் $கந்த.08839.1
ஊ( ெகாேலா முகுந்தன் ைவகும் உலகேமா உைறயுள் அன்ேறல் $கந்த.08839.2
நC( ெகாேலா அமர(க்கு ஆக நிருதைரத் ெதாைலத்தC( உம்ைம $கந்த.08839.3
ஆ( ெகாேலா உணருகிற்பா( அடியருக்கு அருளும் என்றா(. $கந்த.08839.4
என்று இைவ பலவும் பன்னி இட( உழந்து எrயில் பட்ட $கந்த.08840.1
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) தளி( அலங்கல் என்ன ெவதும்பிேய விரகத் தCயால்
$கந்த.08840.2
ெபான்றின( ேபான்று நின்றா( ெபாருவரு முனிவ( ெபான் ஆ( $கந்த.08840.3
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) அம் சைடேயான்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசயலிைனக் கூறல் உற்ேறன்.
$கந்த.08840.4
கண்ணைன விடுத்துத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஓ( கலெனாடு
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ஏந்தி $கந்த.08841.1

எண் அரும் முனிவ( ைவகும் இருக்ைகயின் மறுகு
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08841.2
பண் இைச மைறகள் பாடி ஐய ேமல் பட(வா( ேபான்றான் $கந்த.08841.3
உள் நிகழ் உண(வாய் என்றும் உயிrனுக்கு உயிராய் நின்றான். $கந்த.08841.4
பாட்டு இயல் இைசைய அம் கண் முனிவ( தம் பன்னிமா(கள் $கந்த.08842.1
ேகட்டலும் எவ(ெகால் அம்மா கிைடத்தன( அவைரக் காண்பான் $கந்த.08842.2
ேவட்டன விழிகள் இன்ேன விைரவினில் ேசறும் என்னா $கந்த.08842.3
ஈட்டெமாடு எழுந்து வதி
C எய்தி அங்கு இைறவ( கண்டா(. $கந்த.08842.4
கண் உறு மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) யாரும் காமன் ஐம் கைணயின் மூழ்கி
$கந்த.08843.1
உள் நிகழ் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) மாழ்க உயி( பைத பைதத்துச் ேசார
$கந்த.08843.2
அண்ணல் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) என்னும் ஆழ் திைரப்
பட்டா( அன்னா( $கந்த.08843.3
பண்ணிய ெசய்ைக தன்னில் சிறிது யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) பக(தல்
உற்ேறன். $கந்த.08843.4
காயம் ேமல் அணி கண்டிலம் இத்தவ( $கந்த.08844.1
தூய பாடைலத் துண் எனக் ேகட்டலும் $கந்த.08844.2
ேமய காமத்தின் வழ்ந்தனம்
C
ஆைகயால் $கந்த.08844.3
மாயேம இவ்வடிவம் என்பா( சில(. $கந்த.08844.4
ஐய( ெசய்ைக அறிந்தனம் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இைடப் $கந்த.08845.1
ைபய வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பலிதைனக் ேகட்பது
$கந்த.08845.2

ெமய்யது அன்று இது ெமல்லியலா( தைம $கந்த.08845.3
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) ெசய்திட வந்தது என்பா( சில(. $கந்த.08845.4
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று இந்த நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தவ(க்கு ஆம்
துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) $கந்த.08846.1
ஒன்று நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) அளித்து ஓவிலா $கந்த.08846.2
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) இன்புற_குைற.எச்.(இன்புறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.) ஏவரும் $கந்த.08846.3
இன்று ெகால் என்று இரங்கு கின்றா( சில(. $கந்த.08846.4
மாறு இலா இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வனத்து இைட
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
$கந்த.08847.1
ேவறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ஊrைட ேமவிலன் ேபாலும் ஆல் $கந்த.08847.2
ேதறில் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) முனம் ெசய்திடும் ெசய் தவப் $கந்த.08847.3
ேபறு இதாம் எனப் ேபசுகின்றா( சில(. $கந்த.08847.4
ஈண்டு வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இரும் தவன் யாைரயும்
$கந்த.08848.1
ேவண்டலன் இது ெமய்ைம_ெப.(ெமய்ைம_ெப.) அவன்பதம் $கந்த.08848.2
பூண்டு காதலில் ேபாற்றுந( ேபால ெமய் $கந்த.08848.3
தCண்டுதும் எனச் ெசப்புகின்றா( சில(. $கந்த.08848.4
பூண் இலங்கிய ெபான் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) சங்கு இனம் $கந்த.08849.1
மாண் உறும் துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) மற்று இைவ ேசா(தலும் $கந்த.08849.2
காணுகின்றன( ைக ெநrத்து அஞ்சிேய $கந்த.08849.3

நாணி வதி
C நடுவு இருந்தா( சில(. $கந்த.08849.4
ஏமம் பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெமய் எங்கணும் காமேவள்
$கந்த.08850.1
தூமம் பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ைவ
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி( வாட்டிட $கந்த.08850.2
வாமம் பாய் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ேபால் மயி(க் கால் ெதாறும் $கந்த.08850.3
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) பாயக் கலுழ் கின்றா( சில(. $கந்த.08850.4
பாசம் நCங்கிப் பரபதம் ஈது என $கந்த.08851.1
ஆைசேயாடு கண்டு அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
ெசய்வா(_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ(_பட(.பன்.) என $கந்த.08851.2
வாசம் நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வைள உகுத்து ஐய(தம்
$கந்த.08851.3
ேகாசம் ேநாக்கின( கும்பிடுவா( சில(. $கந்த.08851.4
இைளயிேனாடு உறும் எந்ைத தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ேவட்ைகயால்
$கந்த.08852.1
கைளயிேனாடு கதும் எனச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பால் $கந்த.08852.2
அைளயிேனாடு உறும் ஓதனம் அங்ைக வழ்
C $கந்த.08852.3
வைளயிேனாடு வழங்குகின்றா( சில(. $கந்த.08852.4
பாைவமா( முன் பலிக்கு உறும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ஆல் $கந்த.08853.1
நCவி இன்றி இந் ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) அம் கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
$கந்த.08853.2

ேமவும் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) வழ்கினும்
C
வழுக
C
$கந்த.08853.3
ஏவேமா எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) என்று உைரப்பா( சில(.
$கந்த.08853.4
ேபாய நாணம்_ெப.(நாணம்_ெப.) புகுந்தது மால் உளம் $கந்த.08854.1
தCயுமால் நிைற சிந்தியது ஆ( உயி( $கந்த.08854.2
வயும்
C
ெமய்யும் விளிந்திடும் எம் உயி( $கந்த.08854.3
ஈயும் எங்களுக்கு என்று உைரப்பா( சில(. $கந்த.08854.4
தண்டுலம் ெகால் தவத்த( இரப்பு எனக் $கந்த.08855.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குறுகின(
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) ஆம் $கந்த.08855.2
மண்டு தCச் சுட வண்ெபாடி ஆதலும் $கந்த.08855.3
அண்ட( நாயகன் ேபால் அணிந்தா( சில(. $கந்த.08855.4
வடிவினால் எைம மால் உறுத்து ஆளும் என்று $கந்த.08856.1
அடியில் வழினும்
C
ஆ( அருள் ெசய்கில( $கந்த.08856.2
கடிது ேபாவது ேபாலும் கருத்து இவ(க்கு $கந்த.08856.3
இருகிl( ஐயம் என்று உைரப்பா( சில(. $கந்த.08856.4
ஆரம் அற்றன( ஆரமும் வழ_குைற.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
C
ெமய்
$கந்த.08857.1
ஈரம்_ெப.(ஈரம்_ெப.) அற்றன( ஈரம்_ெப.(ஈரம்_ெப.) அதன் பைட $கந்த.08857.2
தCரம் அற்றன( தCரவும் ஏகலா $கந்த.08857.3

பாரம் அற்றன( பாரம் அற்றா( சில(. $கந்த.08857.4
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) உண்டு சுட(விழி ேமல்நிமி( $கந்த.08858.1
பாலம் உண்டு பட( சைட உண்டு ெசம் $கந்த.08858.2
ேகாலம் உண்டு குைறமதி உண்டு இவ( $கந்த.08858.3
ஆலம் உண்டவ( ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்பா(
சில(. $கந்த.08858.4
எந்ைதயா( தம் இரும் குறியின் கேண $கந்த.08859.1
சிந்துகின்ற திவைல ஒன்று அல்லேவா $கந்த.08859.2
உந்தி ேமல் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலகு அைனத்தும்
தரும் $கந்த.08859.3
அந்த நான் முகன் ஆனது என்பா( சில(. $கந்த.08859.4
சங்கும் ஆழியும் தாங்குதல் இன்றிேய $கந்த.08860.1
ெபாங்கு காமரம் ெபான்னம் துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) ஒrஇ
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $கந்த.08860.2
துங்க மாதவ( துண் என மால்ெகாள $கந்த.08860.3
அம் கண் ேமவும் அrைய ஒத்தா( சில(. $கந்த.08860.4
கட்டு ெசம் சைடக் கண்ணியின் உள் அகப் $கந்த.08861.1
பட்ட மான் எனப் பா(த்த கண் வாங்கல( $கந்த.08861.2
சட்டுவம் தனில் தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓதனம்
$கந்த.08861.3
இட்டு ெவள்ளிைட ஏமருவா( சில(. $கந்த.08861.4
கிளியின்ேமல் ெசலும் ேகழ் கிள( ஓதிமம் $கந்த.08862.1

களி மயக்கு உறு காள கண்டத்து இைற $கந்த.08862.2
ெவளியின் ேமனியும் ெமய்ப்படு ேகாலமும் $கந்த.08862.3
ெதளிகிலாது ெதரு மருவா( சில(. $கந்த.08862.4
அளியின் அட்ட அடிசில் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆயிைடக் $கந்த.08863.1
களிமயக்கம் கருத்து உற ஏகிேய $கந்த.08863.2
ஒளியினுக்கு ஒளி ஆகி உள்ளா( உரு $கந்த.08863.3
ெவளியினுக்கு விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அளிப்பா(
சில(. $கந்த.08863.4
அண்ணல் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) கண்டா( ஆ(வம் உற்று ஆைட ேபாய்ப்
$கந்த.08864.1
ெபண்ணின் நC(ைமப் ெபரும் குறி மூடியும் $கந்த.08864.2
கண்ைண மூடியும் ைகக்கு அடங்கா ைமயால் $கந்த.08864.3
விண்ைண மூடின( ேபால் ெவள்கினா( சில(. $கந்த.08864.4
விருத்தராய் இவண் ேமவின( விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) $கந்த.08865.1
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) ேபால்வது ஓ( வண்பதம் உண்டு அைவ $கந்த.08865.2
அருந்திேய நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அருள் புrந்ேதா( இைற $கந்த.08865.3
இருந்து ேபாம் என்று இைசத்திடுவா( சில(. $கந்த.08865.4
ைகயில் ஏந்து கலெனாடு சூலமும் $கந்த.08866.1
ைவயும் நம்மைன வந்திடும் பாெலாடு $கந்த.08866.2
ெநய்யும் உண்டியும் நிற்றலும் உண்டியாம் $கந்த.08866.3

உய்ய நC( இங்கு உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என்பா( சில(. $கந்த.08866.4
பா(க்கும்_ெப.எச்.(பா(_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாத(க்கும் பல்குழு ஆடவ(_ெப.(ஆடவ(_ெப.) $கந்த.08867.1
ஆ(க்கும் ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.)
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வடிவுள C( $கந்த.08867.2
சீ(க்கும் ஓடுஒன்று ெசம்ைக
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எங்கணும் $கந்த.08867.3
ஏற்கும் ஓவிது என்று உைரப்பா( சில(. $கந்த.08867.4
இன்று உைமக் கண்டு யாங்களும் ஆைடேபாய் $கந்த.08868.1
ஒன்று காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) உற்று ஓய்ந்தனம் இங்கு இது $கந்த.08868.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) கூடுதி( நங்கைள நC( என $கந்த.08868.3
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெநடிது உயி(த்தா( சில(.
$கந்த.08868.4
நந்தும் இவ்வனம் நண்ணிய மாதவ( $கந்த.08869.1
இந்த ேவைலயில் ஏகல( யாவதும் $கந்த.08869.2
சிந்ைத ெகாள்ளலி( ேசக்ைக உண்ேடா( இைற $கந்த.08869.3
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாம் என வாய் மல(ந்தா( சில(.
$கந்த.08869.4
எம்ைம ஆrட மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) என்று எண்ணிேயா $கந்த.08870.1
ெவம்ைம ேபசினும் ேமவுகிl( பவம் $கந்த.08870.2

உம்ைம ேமவும் ெகாேலா ஒழிந்தா(கள் ேபால் $கந்த.08870.3
அம்ம வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எைம ஆளும் என்பா(
சில(. $கந்த.08870.4
ஆைட தாரும் அது அன்று எனில் ெகாண்டது ஓ( $கந்த.08871.1
ேவைட தCரும்_ெப.எச்.(தC(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விளம்புகிl( எனில்
$கந்த.08871.2
கூட வாரும் குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.) உமக்கு என் எனப் $கந்த.08871.3
பாடு ேச(ந்து_வி.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பக(ந்திடுவா( சில(.
$கந்த.08871.4
ஒல்லுகின்றது உமக்கு இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வடிவினால் $கந்த.08872.1
ெசல்லுகின்ற ெதrைவய( யாைரயும் $கந்த.08872.2
ெகால்லு கின்றதுேவா பலி ெகாள்வேதா $கந்த.08872.3
ெசால்லும் என்று ெதாட(ந்திடுவா( சில(. $கந்த.08872.4
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இங்கு எைமப் புல்லும்
என்றாலும் மால் $கந்த.08873.1
ஆற்றி இன்பத்து அைணகிl( யாவரும் $கந்த.08873.2
சாற்று கின்றன( சங்கர( என்று உைம $கந்த.08873.3
ஏற்றேதா அதற்கு என்று உைரப்பா( சில(. $கந்த.08873.4
அணங்கின் நல்லவ( அண்ணல் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ேகாச ேமல்
$கந்த.08874.1
நுணங்கு மால் ஒடு ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அதற்கு முன் $கந்த.08874.2
வணங்கு மாறு என மற்றவ( நாணுபு $கந்த.08874.3

கணங்கேளாடு கவிந்து ெசன்றா( சில(. $கந்த.08874.4
இன்னவ( பலரும் சூழா ஈண்டுபு கைலயும் சங்கும் $கந்த.08875.1
துன்னிய கலனும் நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) துறப்ப
அரும் கற்பும் சிந்தி $கந்த.08875.2
மன் உயி( ஒன்றும் தாங்கி மால் ெகாடு ெதாடர எம்ேகான் $கந்த.08875.3
ெபான் அடிக் கமலம் ேசப்பப் புனிதமா மறுகில் .ேபானான். $கந்த.08875.4
சில்லிைட வைண
C
நாதம் ெசய்திடும் அஃேத அன்றிச் $கந்த.08876.1
சில்லிைட மைறகள் பாடும் சில்லிைடச் சிவநூல் ஓதும் $கந்த.08876.2
சில்லிைடத் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெமய் காட்டும் சில்லிைட ஐயம்
ேகட்கும்_ெப.எச்.(ேகள்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.08876.3
சில்லிைட அன்ப( ேபால்தன் சீ(த்திையப்
புகழ்ந்து_வி.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசல்லும். $கந்த.08876.4
ேதமல(க் கமைல அன்ன ெதrைவய( ெதாழுங்கால் ஈசன் $கந்த.08877.1
மாமல(த் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ேமல் இட்ட மல(களும் அன்னா( சிந்தும்
$கந்த.08877.2
தூமல(த் ெதாைடயும் சங்கும் துலங்கு ெபான் கலனும் காமன் $கந்த.08877.3
பூமல(த் ெதைடயும் ஈண்டப்
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புனித வதி.
C $கந்த.08877.4
ஊன் உலாம் உயி(கட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உண(வுடன் உயிராய்
நின்ேறான் $கந்த.08878.1

வான்_ெப.(வான்_ெப.) உலாம் பலிக்கு
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வடிவிைன நிைனக்கின்
மாேயான் $கந்த.08878.2
தானு மால் ஆகி இன்னும் தள(வுறும் என்றால் அம்மா $கந்த.08878.3
ஏைனேயா( ெசய்ைக தன்ைன இைனத்து என இயம்பல் ஆேமா. $கந்த.08878.4
ெசம் திரு அைனய ேமனிச் சீ( அடிக் கரும் கண் ெசவ்வாய்ப் $கந்த.08879.1
ைபந்ெதாடி மகளி(_ெப.) கற்பாம் பரைவகள் மதிக்கும் எண்ணில் $கந்த.08879.2
மந்தரம் ேபான்றான் எம் ேகான் மற்று அவ(க்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
ெவவ்ேவறு $கந்த.08879.3
இந்திர ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) என்ன எல்ைலயில் உருக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தி. $கந்த.08879.4
நCண்ட_ெப.எச்.(நCள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அந் நிகமம் புக்க நிமலன்
ேமல் ஆ(வம் ைவத்துக் $கந்த.08880.1
காண்தகு மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) யாரும் கருஉறு நிைலய( ஆகி $கந்த.08880.2
மாண்தகு வயாவும் மற்று ஓ( வருத்தமும் இன்றி ஆங்ேக $கந்த.08880.3
ஆண்தைக மகா(களாக வாறு எண்ணாயிரைரப் ெபற்றா(. $கந்த.08880.4
எந்ைத பால் விைழவு ெசய்தாங்கு இைமப்பின் மடவா( ஈன்ற $கந்த.08881.1
ைமந்த(கள் யாரும் ஐயன் மல( அடி முன்ன( தாழ்ந்து $கந்த.08881.2
புந்திெகாள் அன்பின் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாற்றிட
அைனயன் நCவி( $கந்த.08881.3
நம்தைம உன்னி ஈண்டு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தவத்து இருத்தி( என்றான்.
$கந்த.08881.4
ெநட்டு இரும் சடில மீ து நிலவிைன முடித்த அண்ணல் $கந்த.08882.1

கட்டுைர ெசய்தல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேகளாக் ைகெதாழூஉ
விைடெபற்று ஏகி $கந்த.08882.2
உள் ெதளிவு எய்தி ேநாற்று ஆங்கு ஒருசிைற இருந்தா( நாற்பான் $கந்த.08882.3
எட்டு உள பத்து நூற்றின் எண் ெதாைக முனிவ( யாரும். $கந்த.08882.4
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) என வந்ேதா( ேநாற்பச் ெசன்றுழித் ெதrைவ மாராம்
$கந்த.08883.1
மா இரும் பரைவ நCத்தம் மால் ெகாடு
ெதாட(ந்து_வி.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசல்லப் $கந்த.08883.2
ேபாயினன் என்ப மன்ேனா பு இகந்து அrமுன் ஈந்த $கந்த.08883.3
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கமலம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ( ஆழிைய
அளிக்க_குைற.எச்.(அளிக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ேலான். $கந்த.08883.4
ேபாதலும் அதைன ேநாக்கிப் ெபான்ெதாடி ஆகி
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.08884.1
சீதரன் அமலன் தன்பால் ேசறலும்
ெதாட(ந்து_வி.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின்ன( $கந்த.08884.2
மாதவ( யாரும் ேபாந்தா( மற்று அதன் இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08884.3
ஏதம் இல் கங்ைக பாலாம் யமுைனையக் கடுத்தது அன்ேற. $கந்த.08884.4
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இயல்_ெப.(இயல்_ெப.) வடிவம் ஆகி ேமயிேனான்
தன்பால் வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
$கந்த.08885.1
ெசல்லுறு முனிவ( ஆற்றத் தCவிைன புrந்த நCரால் $கந்த.08885.2
அல் உறழ் மிடற்றுப் புத்ேதள் அவ(க்கு எலாம் தனதாய் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.)
$கந்த.08885.3

ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) உரு
மைறத்து_வி.எச்.(மைற_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவறு ஓ( வடிெவாடு
ேதான்றி நின்றான். $கந்த.08885.4
மடந்ைதயாய் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாேலான்
மணிமிடற்று இைறவன் தன்பால் $கந்த.08886.1
அைடந்திட முனிவ( தம் தம் அrைவய( தம்ைம ேநாக்கித் $கந்த.08886.2
ெதாட(ந்தன( இவரும் நம்ேபால் ேதாற்றன( கைலயும்
நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.08886.3
கடந்தன( இவைனக் கண்டு காதலித்தா( ெகால் என்றா(. $கந்த.08886.4
ேமானமா ெநறியின் ேநாற்கும் முனிவர( முகுந்தன் தன்பால் $கந்த.08887.1
ஆன மால் சிறிது நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அரும் குலப்
பன்னிமா(கள் $கந்த.08887.2
ஈனம் ஆ நிைலைய ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) உற்று இரங்கி ஏங்கி $கந்த.08887.3
மான ேமல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வடா
C
மன்
உயிேராடு நின்றா(. $கந்த.08887.4
ெபான் உலாம் அல்குலாள் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபான்
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) எம்பால் $கந்த.08888.1
மன்னிய தவத்ைதச் சிந்தி மால் ெசய்தாள் ஒருவன்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08888.2
பன்னிமா( கற்ைப வட்டிப்
C
படுத்தினன் ேமாகம் அந்ேதா $கந்த.08888.3
என்ன மாயம் ெகால் ஈது என்று எண்ணின( யாரும் ஈண்டி. $கந்த.08888.4
எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முனிவ( ேதறி
இயம்புவா( கயிைல ைவகும் $கந்த.08889.1

கண்நுதல் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இன்ேனா(
கற்பிைன உைடத்தான் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) முன் $கந்த.08889.2
பண்ணிய தவத்ைத_ெப.(தவம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) வட்டப்
C
ைபந்ெதாடி
ஆகி வந்ேதான்_வி.அ.ெப.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.08889.3
மண்_ெப.(மண்_ெப.) உலகு அைனத்தும் உண்ட மாயவன் ேபாலும் அன்ேற.
$கந்த.08889.4
நந்த_குைற.எச்.(நந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்ைன வட்ட
C
நாரணன் தாேன
நம்பால் $கந்த.08890.1
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) அன்றால்
ஈசன் பணியினால் மாைய ெசய்தான் $கந்த.08890.2
இந்திைர ேகள்வன் ெசய்தது என்ெகாேலா எமது ேநான்பு_ெப.(ேநான்பு_ெப.)
$கந்த.08890.3
சிந்தினும் நன்றால் இன்னும் தC(வு ேந(ந்து இயற்று கின்ேறாம். $கந்த.08890.4
அம் ைகயில் கபால் ஒன்று ஏந்தி ஐயம் ஏற்றிடுவான் ேபாலச் $கந்த.08891.1
சங்கரன் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்று
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தாருகா வனத்தின் ேமவு $கந்த.08891.2
மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.) கற்புச் சிந்தும் வைச உைரக்கு ஒழிவும் உண்ேடா
$கந்த.08891.3
ெசம்கதி( மதியம் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
திைசஎலாம் பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற.
$கந்த.08891.4
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேவடம் ெகாண்டும்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துளவ அலங்கல் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $கந்த.08892.1

வானவன் தன்ைன விட்டு மற்று இைவ அைனத்தும்
ெசய்ேதான்_வி.அ.ெப.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஓன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.08892.2
கான் உறு கடுக்ைக ேவய்ந்த கண் நுதேல ெகால் என்ேற $கந்த.08892.3
மான ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கனலும் சீற்ற வன்னியும்
கிளர_குைற.எச்.(கிள(_வி.+அ_குைற.எத்.குறி.) நின்றா(. $கந்த.08892.4
நின்றிடும் முனிவ( யாரும் ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) எழ விழித்து ெசம்ெபான்
$கந்த.08893.1
குன்று உறழ் முைலயினா( தம் குழுவிைனக் கூவியா( பின் $கந்த.08893.2
ெசன்றிடு கின்றC( கற்பின் ெசய்ைக அது இகந்தC( இங்ஙன் $கந்த.08893.3
ெபான்றுதல் அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) இது அன்ேறல் ேபாமின் நும்புrயின் என்றா(.
$கந்த.08893.4
இத்திற மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) ேகளா ஈங்கு இவ( தம்ைமக் கண்ேடா( $கந்த.08894.1
முத்தராய் உறுவது அன்றி முடிவேரா முனிவ( தாமும் $கந்த.08894.2
பித்த( ெகால் என்ேற அன்னான் பிறங்கு உரு விைனயுள்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08894.3
நித்தனது அருளால் மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நCள் நக(
இருக்ைக புக்கா(. $கந்த.08894.4
நCள் நக( புகுந்த பின்ன( ேந( இைழ மகடூஉ ஆகித் $கந்த.08895.1
தாணுவின் அயலின் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துளவ அலங்கல் புத்ேதள் $கந்த.08895.2
ஆணுவின் உருவு
ெகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_படெரா.ஒரு.) அருளினால்
அைனய தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $கந்த.08895.3
காணிய விrஞ்சன் ஆதிக் கடவுள( யாரும் வந்தா(. $கந்த.08895.4

கடவுள( யாரும் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அங்கண்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.08896.1
முடிவு அறு முதல்வன் தன்ைன முனிெவாடு
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஈண்டுக் $கந்த.08896.2
ெகாடியது ஓ( ேவள்வி ஆற்றிக் ெகால்லுதும் இவைன என்னா $கந்த.08896.3
மடைம ெகாள் முனிவ( சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்று
ஒ( தC மகத்ைதச் ெசய்தா(. $கந்த.08896.4
எள்ளுதற்கு உrய ேவள்வி எr அதன் இைடேய யாரும் $கந்த.08897.1
உள்ளுதற்கு அrய ேதாற்றத்து உரும் இடிக் குரல ேபழ்வாய்த் $கந்த.08897.2
தள்ளுதற்கு அrய சீற்றத்து அழல் விழித் தறுகண் ெசம்கால் $கந்த.08897.3
வள் உகி(ப் புலி_ெப.(புலி_ெப.) ஒன்று அம்மா வல்ைலயின் எழுந்தது அன்ேற.
$கந்த.08897.4
எழுதரு_வி.(எழு_வி.+தரு_து.வி.) புலிைய
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஈசைன முடித்தி என்ேற
$கந்த.08898.1
ெதாழுதன( விடுப்ப ஆங்ேக துண் என வருதேலாடும் $கந்த.08898.2
அழல் விழிப் பரமன் ேந(ேபாய் அம் ைகயால் உrத்து மற்றுஅவ் $கந்த.08898.3
உழுைவ அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ேதாைல முன்னம் உடுத்தனன்
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ஒப்ப. $கந்த.08898.4
இங்கு இது ேபாய பின்ைற இறுதி ெசய் கணிச்சி ஒன்று $கந்த.08899.1
ெசம் கன விைடயில் ேதான்றித் தCயவ( விடுப்ப ஏகிச் $கந்த.08899.2
சங்கரன் தனது முன்னம் சா(தலும் அதைனப் பற்றி $கந்த.08899.3

அம் ைகயில் ஏந்தி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) அடுபைட
ஆதி என்றான். $கந்த.08899.4
பின்னுற ஒருமான் அங்கட் பிறந்தது முனிவ( எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.08900.1
அன்னைத அரன்பால் உய்ப்ப அந்தரத்து எழுந்து
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08900.2
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குரலால் வல்ேல
சராசரம் வட்டிச்
C
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.08900.3
முன்னவன் உயி(கள் அற்றால் முடிவு உறா அருள் கண் ைவத்தான். $கந்த.08900.4
மற்று அதன் பிற்ைற எந்ைத மான் பிைண அதைன ேநாக்கித் $கந்த.08901.1
ெதற்று என விளித்து நந்தம் ெசவியினுக்கு அணித்தாய் ேமவி $கந்த.08901.2
நிற்றலும் கூவுக என்ேற நCடு அருள்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாமப் $கந்த.08901.3
ெபான்தடம் ைகயில் பற்றிப் ெபாருக்கு என ஏந்தி நின்றான். $கந்த.08901.4
ஏந்திய பின்ன( ேவள்வி எrஅழற்கு இைடேய எண்ணில் $கந்த.08902.1
பாந்தளம் ெகாழுந்து தCேயா( பணியினால் சீற்றத்ேதாடும் $கந்த.08902.2
ேபாந்தன அவற்ைற மாேயான் புள்ளினுக்கு அஞ்சித் தன்பால் $கந்த.08902.3
ேச(ந்திடும் பணிகேளாடும் ெசவ்விதில் புைனந்தான் எம் ேகான். $கந்த.08902.4
பணிஎலாம் பணியது ஆகிப் பரன் இைடத் திகழப் பின்ன( $கந்த.08903.1
அணி ெகழு கனலின் நாப் பண் அசனிகள் எழுந்தால் அன்னக் $கந்த.08903.2
கணிதம் இல் பூத ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) கதும் என எழலும் நCவி(
$கந்த.08903.3

மணிகிள( மிடற்ேறான் வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) மாற்றுதி( என்ேற உய்த்தா(.
$கந்த.08903.4
ஆrட( ஏவல் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அண்டமும்
துளங்க ஆ(த்துச் $கந்த.08904.1
சாரத( வருதேலாடும் சங்கரன் அவைர
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08904.2
நC( எைம அகன்றிடாது நிற்றலும் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ஆகிச் $கந்த.08904.3
ேசருதி( என்றான் உற்ேறா( தCவிைன தC(க்கவல்லான். $கந்த.08904.4
ஆற்றல் ேச(பூத( யாரும் ஆதி ஈது உைரப்ப அன்னான் $கந்த.08905.1
ேபாற்றிேய தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ஆகிப் புைட உற நிற்றேலாடும் $கந்த.08905.2
சீற்றமா முனிவ( ேவள்வித் தCயில் ெவண்தைல தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஒன்று
$கந்த.08905.3
ேதாற்றிேய உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) யாவும்
ெதாைலய_குைற.எச்.(ெதாைல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நக்கு எழுந்தது அன்ேற.
$கந்த.08905.4
நக்கு எழு சிரத்ைத அன்ேனா( நாதன் ேமல் விடுத்தேலாடும் $கந்த.08906.1
அக்கணம் அணுக அவற்றால் அகிலம் அது இறவா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
$கந்த.08906.2
முக் கணன் அருள் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அந்த
முண்ட முண்டகக் ைகப்பற்றிச் $கந்த.08906.3
ெசக்க( அம் சைடேமல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உன் ெசயலிைனப் புrதி என்றான். $கந்த.08906.4
அறுகுைற முடிேமல் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அமலைன ேநாக்கி-ேநாக்கி_அ.ெதா.(ேநாக்கி-ேநாக்கி_அ.ெதா.) $கந்த.08907.1

மறுகிய முனிவ( தம் தம் வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) மந்திரங்கள் ஏவி
$கந்த.08907.2
இறுதி ெசய்திடுதி( என்ன இைனயைவ துடி ஒன்று ஆகிச் $கந்த.08907.3
ெசறி தரு புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) யாவும் ெசவிடு உற ஒலித்தது அன்ேற.
$கந்த.08907.4
ெபாருவரும் துடியின் ஓைத ெபாம் எனக் ேகட்டேலாடும் $கந்த.08908.1
தரணியின் வானில் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) சரா சரம் யாவும் ஈசன் $கந்த.08908.2
அருளினால் வடிற்று
C
இல்ைல அசனியின் ஆ(ப்புக் ேகட்ட $கந்த.08908.3
உரக( தம் குலங்கள் என்ன ஓய் என மயங்கிற்று அன்ேற. $கந்த.08908.4
அத்துடி ஆ(த்துச் ெசவ்ேவ அமலன் முன் அணுக மற்ைறக் $கந்த.08909.1
ைகத்தலம் அதனில் பற்றிக் கறங்குதி கன்னத்து என்று $கந்த.08909.2
வித்தக மரபில் யாரும் வியப்பு_ெப.(வியப்பு_ெப.) உற ஏந்தி
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.08909.3
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) யாேர
ெசய்வா(_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ(_பட(.பன்.) என்றன( முனிவ(
எல்லாம். $கந்த.08909.4
இைனயது கண்டு பின்னும் இறுதி ெசய் இைறவற்கு இன்றால் $கந்த.08910.1
அைனயது என்று அறிதல் ேதற்றா( அடு சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) கடவத்
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ஊழ் $கந்த.08910.2
விைனயது விைளவால் பின்னும் ேவள்விைய இயற்றல் உற்றா( $கந்த.08910.3
முனிவர( கனல் கேண ஓ( முயலகன் எழுந்தது அன்ேற. $கந்த.08910.4
முயலகன் தன்ைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
முகமனும் ெசாற்றுத் தங்கள் $கந்த.08911.1

ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவள்வித் தCையயும் விளித்து
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) தம் $கந்த.08911.2
இயல் அகன்றிடேவ ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஈசைன
முடித்தி( என்ேற $கந்த.08911.3
மயல் அகன்றிலாதா( உய்ப்ப வல்
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைணந்த_ெப.எச்.(அைண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம்மா. $கந்த.08911.4
வன்னி அம் ேதவும் உட்க வந்திடு கனைல யா(க்கும் $கந்த.08912.1
முன்னவன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைக ஏந்தி முயலகன் தன்ைன ெமல்லத்
$கந்த.08912.2
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அடி அதனால் வழத்தள்ளி
C
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
கமலத் தாைள $கந்த.08912.3
ெவன்னிைட அருளால் ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.)
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நின்றான். $கந்த.08912.4
நிற்றலும் அதைனத் தCேயா( ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) எழ விழியா இன்னும்
$கந்த.08913.1
உற்றனன் பரமன் அந்ேதா உஞற்றி யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) உய்த்த
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.08913.2
இற்றன ெகால்ேலா என்ேற இரங்கிேய எண் இல் சாபம் $கந்த.08913.3
ெசாற்றன( உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
ெதாைலப்பவன் ெதாைலய_குைற.எச்.(ெதாைல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்ேற.
$கந்த.08913.4

சங்ைக இல் முனிவ( யாரும் சாற்றிய சாபம் யாவும் $கந்த.08914.1
எங்கள் தம் ெபருமான் முன்னும் எய்தியது இல்ைல அன்ேனா( $கந்த.08914.2
அங்கவன் தன்பால் உய்க்கும் அளைவயில் இறுதி நாளில் $கந்த.08914.3
ெபாங்கு எr அதன் ேமல்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பூைள ேபால் மாய்ந்த
அன்ேற. $கந்த.08914.4
சாபமும் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) இன்றாகத் தவத்த(கள் யாரும்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.08915.1
ேகாபமும் நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆற்றல்
குைறந்ெதாரு ெசயலும் இன்றிச் $கந்த.08915.2
ேசாபமும் நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துளங்கிேய ெதாைலவு
இலாத $கந்த.08915.3
பாபமும் பழியும் பூண்டு படிக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாைறயாய் நின்றா(.
$கந்த.08915.4
ஏற்றம் இல் முனிவ( தங்கள் ஏைழைம தைன என் என்று $கந்த.08916.1
சாற்றுதும் இறுதி இல்லாத் தாணுைவ முடிப்பான் ேவள்வி $கந்த.08916.2
ஆற்றின( பலவும் உய்த்தா( அைறந்தன( சாபம் அற்றால் $கந்த.08916.3
மாற்றிட அற்ேறா தங்கள் வன்ைமயும் இழந்தா( மாேதா. $கந்த.08916.4
கடுக்ைகயும் நதியும் பாம்பும் கைலமதி ெகாழுந்தும் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.)
$கந்த.08917.1
முடித்தவன் பதத்தில் ஊன்று முயலகன் ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) ெமல்ல
$கந்த.08917.2

எடுத்து எடுத்து அைசத்த ேலாடும் ஏது அங்கு அதைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08917.3
நடித்தனன் என்றும் நCங்கா_எதி(.ம.வி.எச்.(நCங்கு_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_வி.எச்.குறி.)
நடம்புr நின்றேத ேபால். $கந்த.08917.4
ஆண்டவண் இைமயா முக்கண் ஆதி நாயகன் அஞ்ஞான்று $கந்த.08918.1
ஈண்டிய உயி(கள் அச்சுற்று இரங்கிய நடுக்கம் எய்தி $கந்த.08918.3
வண்டன(
C
ேவள்வி ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விைனயிைன ஈட்டும் ெவய்ேயா(. $கந்த.08918.4
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அணி கண்டத்து எந்ைத நடம் நவில் ெசய்ைக தன்ைனக்
$கந்த.08919.1
கஞ்சனும் ஆழியானும் கண்டு களித்துப்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08919.2
ெநஞ்சகம் மகிழ்ந்து பாங்க( நின்றன( மகவான்
தன்ேனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஓடு_கரு.ேவ.) $கந்த.08919.3
எஞ்சிய அமர( யாரும் இைறஞ்சுவா( ேபால வழ்ந்தா(.
C
$கந்த.08919.4
அருெளாடு நிருத்தம் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அண்ணல் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) யாவும்
$கந்த.08920.1
ெவரு உறு ெசயலும் வழும்_ெப.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
C
விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) அய(வு ேநாக்கித் $கந்த.08920.2
திருநடம் ஒழிந்து நிற்பத் ேதவரும் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ேகானும் $கந்த.08920.3
பருவுடன் எழுந்து நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைக
ெதாழூஉப் பாங்க( உற்றா(. $கந்த.08920.4

மாது ஒ( பாகத்ேதான் தன்ைன மதித்திடா முனிவ(க்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.08921.1
ேபாதேம அருளேலாடும் ெபாருக்கு என எழுந்து ெபால்லா $கந்த.08921.2
ஏதேம இயற்றுகின்ற எம் ெபரும் பிைழகள் யாவும் $கந்த.08921.3
நாத நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ெபாறுத்தி என்று நடம் நவில் கழல் முன் வழ்ந்தா(.
C
$கந்த.08921.4
ெபாறுத்தி எம் பிைழைய என்ேற
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெசய் முனிவ( தங்கள்
$கந்த.08922.1
திறத்திைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) தம் ெசல்ெநறி ஒழுகித் தCய $கந்த.08922.2
மறத்திைன அகற்றி ேமைல மாதவம் புrதி( என்று $கந்த.08922.3
நிறுத்தினன் அைடயாதா(க்கும் நCடு அருள் புrயும் நித்தன். $கந்த.08922.4
முனிவைர நிறுவி அம் கண் முக்கணன் மீ ண்டும் ெவள்ளிப் $கந்த.08923.1
பனிவைர ஏகி மாலும் பங்கயத்தவனும் வாேனா( $கந்த.08923.2
அைனவரும் தத்தம் பாலில் அைடந்திட அருளி அம் ெபான் $கந்த.08923.3
புைன இைழ உைமயிேனாடும்
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வற்று
C
இருந்தான்
அன்ேற. $கந்த.08923.4
உrத்திடும் உழுைவ வன் ேதால் உrமுதல் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.08924.1
தrத்ததும் எங்கள் நாதன் தாருகா வனத்தில் அன்று $கந்த.08924.2
நிருத்தம் அது இயற்றி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நC(ைமயும் பிறவும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.08924.3

விrத்து இவண் உைரத்தாம் ேகட்டி ேமல் அதும் இயம்புகின்றாம். $கந்த.08924.4
துங்க மால் கr யாக்ைகயின் உலகு எலாம் ெதாைலக்கும் $கந்த.08925.1
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கயாசுரன் என்பவன் ேமருவின் மிைச ேபாய்ப்
$கந்த.08925.2
பங்கய ஆசன( ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரும் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
பயில $கந்த.08925.3
அம் கண் நாடிேய ேதான்றினன் உலகுஎலாம் அளித்ேதான். $கந்த.08925.4
ேவண்டுகின்றது என் ெமாழிக என் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) விளம்ப
$கந்த.08926.1
ஆண்டு ேநாற்றிடும் கயாசுரன் என் தனக்கு அடிேகள் $கந்த.08926.2
மாண்டிடாத ேப( ஆயுளும் ஆற்றலும் வயமும் $கந்த.08926.3
ஈண்டு நல்குதி என்றலும் நைகத்து இைவ இைசப்பான். $கந்த.08926.4
இந்த வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ேவண்டியது
அளித்தனம் இகலில் $கந்த.08927.1
அந்தி வண்ணன்_ெப.(வண்ணன்_ெப.) ேந( ெசன்றிடல் ேசறிேயல் அந்நாள்
$கந்த.08927.2
சிந்தும் இவ்வரம் கைடப் பிடி ஈது எனச் ெசப்பி $கந்த.08927.3
உந்தி
வந்தவன்_வி.அ.ெப.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அன்_பட(.ஒரு.)
ேபாயினன் தனது ேப( உலகில். $கந்த.08927.4
அன்ன காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) கயாசுரன் என்பவன்
அயன்ெசால் $கந்த.08928.1
உன்னி ஈசன்ேமல் ேபாகலம் ஒழிந்தவ( தம் பால் $கந்த.08928.2

துன்னி_வி.எச்.(துன்னு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
சம( ஆற்றி எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகமும் ெதாைலத்ேத
$கந்த.08928.3
இன்னேல புrந்து இருத்தும் என்று உன்னிேய எழுந்தான். $கந்த.08928.4
எழுதல் ெகாண்டிடும் அவுண( ேகான் அமர(கள் யாரும் $கந்த.08929.1
குழுமிேய அம(வான் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) ெதாறும் ெதாறும் குறுகி $கந்த.08929.2
வழுவிேய அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) முrந்திடப் ெபாருது மற்று
அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ஊ( $கந்த.08929.3
முழுதும் அட்டு மா சுவ(க்கம் ேமல் ஏகினன் முனிவால். $கந்த.08929.4
ேபாகிேயாடு அம( ஆற்றிேய அன்னவன் புறந்தந்து $கந்த.08930.1
ஏகேவ துரந்து உய(த்திடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மருப்பியாைனத் $கந்த.08930.2
ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) உதி பற்றிேய பல் முைற சுலவி
$கந்த.08930.3
மா கயாசுரன் ஓச்சினன் மகபதி மயங்க. $கந்த.08930.4
பின்ன( அன்னது ஓ( ெபான் நக( அழித்தனன்
ெபய(ந்து_வி.எச்.(ெபய(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08931.1
துன்னும் எண் திைசக் காவல(_ெப.(காவல்_ெப.+அ(_பட(.பன்.) தைம எலாம்
துரந்து $கந்த.08931.2
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இனங்கள் ஆம் அவுண(கள் தம்ைமயும் சாடி
$கந்த.08931.3
வன்னி அம் சிைக அரக்க( தம் குழுைவயும் மாய்த்தான். $கந்த.08931.4
மஞ்சு ேந( தரு கயாசுரன் புவிமிைச ைவகி $கந்த.08932.1

ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) ெகாேட
மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) தம் ெதாைக எலாம் வட்டி
C
$கந்த.08932.2
நஞ்சமாம் எனத் திrதலும் நாடி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தவ(கள் $கந்த.08932.3
அஞ்சி ஓடிேய அரன் அம( காசிைய அைடந்தா(. $கந்த.08932.4
அரும் தவத்த(கள் அைடதலும் கயாசுரன் அவைரத் $கந்த.08933.1
துரந்து காசியில் ெசன்றிட அைனயவ( துளங்கித் $கந்த.08933.2
திருந்தும் அந்நக( வாண( தம் கிைளெயாடும்
ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08933.3
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய்
மணி_ெப.(மணி_ெப.) கன்னிைக புகுந்தன( ெவருவி. $கந்த.08933.4
இனிது வித்திய_ெப.எச்.(வித்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தம்
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ஈவேத என்னத் $கந்த.08934.1
தனது மந்திரம் முடிபவ( ெசவி இைடச் சாற்றிப் $கந்த.08934.2
புனிதம் ஆய தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உருத்திர வடிவு அருள் புrயும்
$கந்த.08934.3
அனக நாயகன் பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இன்னவாறு
அைறவா(. $கந்த.08934.4
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) தந்தியாய்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
தானவன் விைரவில் $கந்த.08935.1
ைவயத்ைத அட்டு எம்ைமயும் ெகால்லிய வருவான் $கந்த.08935.2
ஐய நின்ன தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) அரணம் என்று அைடந்தனம் அடிேயம்
$கந்த.08935.3
உய்யேவ அருள் புr எனப் ேபாற்றிேய உறலும். $கந்த.08935.4

அகில நாயகன் மந்திரத்து அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பr சன(கள் $கந்த.08936.1
ெதாைகயிேனாடு ேபாய் அரணம் என்று அைடதரு ெதாட(ைப $கந்த.08936.2
முகிைல ேந( உருக் கயாசுரன் காண் உறா முனியா $கந்த.08936.3
இகலிேய மணி_ெப.(மணி_ெப.) கன்னிைக வாயில்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறுத்தான். $கந்த.08936.4
வாயில் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறுத்து உரும் எனத்
ெதழித்தலும் மதித்துக் $கந்த.08937.1
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) எய்திய சனம் எலாம் உளம் குைல குைலயா
$கந்த.08937.2
ஆய கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) நிமலைனத்
தழC இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மயக்கு அைடயத் $கந்த.08937.3
தCயன் அன்னது நாடியும் அடும் வைக ெசறுத்தான். $கந்த.08937.4
ெசறுத்து மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ெசல்லுழித்
ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.) உய்யக் $கந்த.08938.1
கறுத்த அந்தரத்து அண்ணல் ஆம் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) கண்டு $கந்த.08938.2
குறித்து எலாம் அடும் உக்கிர வடிவிைனக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08938.3
நிறுத்தும் அண்டம் ேமல் உச்சியின் முடி ெதாட நிமி(ந்தான். $கந்த.08938.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உலாவிய அமரரும் முனிவரும் விழித்துக் $கந்த.08939.1
கண்ணின் நாட அrது என விழிெபாத்தின( கவல $கந்த.08939.2
அண்ணல் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேகாடி ஆதவ( திரண்டது ேபால் $கந்த.08939.3
எண் இலாத ேப( ஒளிெயாடு ேதான்றினன் எம்ேகான். $கந்த.08939.4

உக்கிரப் ெபரு வடிவு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எம்பிரான் ஒருகால் $கந்த.08940.1
நக்கு ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) என உரப்பலும் நடுங்கின அகிலம் $கந்த.08940.2
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ெகாடும் ெதானி ஒழிந்திலது உகம்பல அயனும்
$கந்த.08940.3
மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) ேதவரும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஒலி ேகட்டலும்
ெவருண்டா(. $கந்த.08940.4
ெசாற்ற இத்திறம் உக்கிர வடிெவாடும் ேதான்றிக் $கந்த.08941.1
ெகாற்ற மால்கr அவுணன் முன் எம்பிரான்
குறுக_குைற.எச்.(குறுக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.08941.2
மற்று இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) சிவனாம் எனத் ேதறியும் மைலவான்
$கந்த.08941.3
உற்று நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.பன்.)
அய(த்தனன் மல( அயன் உைரேய. $கந்த.08941.4
மதித்து ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) ஆம் தானவன் எதி(தலும் வடைவ $கந்த.08942.1
உதித்த வன்னியும் அச்சு உற எrவிழித்து ஒருதன் $கந்த.08942.2
கதித்த தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெகாடு தள்ளேவ கயாசுரன் கவிழ்ந்து $கந்த.08942.3
பைதத்து வழ்தலும்
C
மிதித்தனன் சிரத்ைத ஓ( பதத்தால். $கந்த.08942.4
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பதத்திைனக் கவான் உறுத்து இரு கரத்து உகிரால்
$கந்த.08943.1
ெவr நிைடப் பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_ெப.எச்.குறி.) ஈ( இருதாள்
புைடேமவக் $கந்த.08943.2
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) கக்கிேய ஒல் இட அவுண( தம் குலத்துக் $கந்த.08943.3

கr உrத்தனன் கண்டு நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) தம்ைமயும் கலங்க. $கந்த.08943.4
கா(த்த சிந்துரத்து அவுண( ேகான் விளிந்திடக் கரத்தால் $கந்த.08944.1
ஈ(த்த ேதாலிைன ஈ(த்தலும் உலகு உயி( யாவும் $கந்த.08944.2
தC(த்தன் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெகாள் ேப( ஒளி ேநாக்கிேய தியங்கிப் $கந்த.08944.3
பா(த்த கண் எலாம் கதி( இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அலமரப் பைதத்த. $கந்த.08944.4
ஆளும் நாயகன் அஃது அறிந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி(த்
ெதாைக அைனத்தும் $கந்த.08945.1
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) இலாது கண் அய(வது மாற்றுதல் மதித்து $கந்த.08945.2
நCள் இரும் கr உrத்திடும் அதளிைன நிமலன் $கந்த.08945.3
ேதாளின் ேமல் ெகாடு ேபா(த்தனன் அருள் புr ெதாட(பால். $கந்த.08945.4
ஐயன் மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) கதிrைனக்
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) நC( அறாத $கந்த.08946.1
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) வன் ேதாைல ேமல்
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
மைறத்தான் $கந்த.08946.2
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேகாெளாடு
கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ேகாள் இருவரும்
ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08946.3
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) பானுவின் நடுஉறக் கவ(ந்து
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபால். $கந்த.08946.4
மிகவும் எம்பிரான் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) சுட( மாற்றி ெமய் தளரும்
$கந்த.08947.1

அகிலம் ேமல் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) விழிக்கு எலாம்
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) கதி( அருளித் $கந்த.08947.2
தகவு_ெப.(தகவு_ெப.) இல் அச்சமும் அகற்றிேய காத்தனன் தனக்கு $கந்த.08947.3
நிகரும் ேமலும் இன்றாகிேய அம( தரு நிமலன். $கந்த.08947.4
அந்த ேவைலயில் அமர( ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இைசத்தன( அது ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08948.1
எந்ைத மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) கன்னிைக ஆலயத்து ஏக $கந்த.08948.2
முந்து தந்தி மால் அவுணற்கு ெவருவி ெமாய்ம்பு
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08948.3
சிந்ைத மான்று வழ்
C பrசன( யாவரும் ெதளிந்தா(. $கந்த.08948.4
ெசறிவு ேபாகிய சனத்திேனா( எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அருள் திறத்தால் $கந்த.08949.1
கைற ெகாள் காலினான் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) என்ெபாடு தைச காணா
$கந்த.08949.2
இைறவேன அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தன்ைன அட்டான் என
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08949.3
அைறயும் ேநமி ேபால் ஆடின( பாடின( ஆ(த்தா(. $கந்த.08949.4
காசி வாணரும் முனிவரும் பணிந்தன( கழல்கள் $கந்த.08950.1
பூைச ஆற்றவும் புrவித்து வழுத்திேய ேபானா( $கந்த.08950.2
ஈசன் ேவழவன் ேதால் புைன ேப( அருள் இது காண் $கந்த.08950.3
ேபசுவாம் இனி அயன் சிரம் ஏந்திய ெபற்றி. $கந்த.08950.4
முன்னம் ஓ( ைவகல் மாலும் முண்டகத்து அயனும் ஆகப் $கந்த.08951.1
ெபான்னின் மால் வைரயின் உச்சிப் ெபாலங் குவடு ஒன்றின் உம்ப( $கந்த.08951.2

மன் உழி முனிவ( ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) வரம்பிேலா(
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்னாைரச் $கந்த.08951.3
ெசன்னியால் வணக்கம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசம்
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) குவித்துச் ெசால்வா(. $கந்த.08951.4
மூவrன் முதலா ேனாரும் முதல் இைட முடிவும் இல்லாத் $கந்த.08952.1
ேதவரும் எைவயும் நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசல்வரும் பரம் ேமல் ஆகி $கந்த.08952.2
ஓவரும் புவனத்து_ெப.(புவனம்_ெப.+அத்து_சாr.) உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.)
உயி(க்கு உயிராய் நின்ேறாரும் $கந்த.08952.3
ஏவ( எங்களுக்கு வல்ேல இருவரும் இைசத்தி( என்றா(. $கந்த.08952.4
என்று உைரத்திடலும் ேவதா எம்பிரான்
பிணித்த_ெப.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாைய $கந்த.08953.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) தைலப் படலால் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தைலைம ஆம் பிரமம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.08953.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இைதத் ெதளிதி( என்ன நாரணன் தானும் அற்றாய்
$கந்த.08953.3
உன் தைனத் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) உய( தரும் பிரமம் என்றான்.
$கந்த.08953.4
இருவரும் இைனய ேபசி_வி.எச்.(ேபசு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எண் இலா
ைவகல் யாரும் $கந்த.08954.1
ெவரு வரு நிைலயது ஆக ெவய்து உயி(த்து அழன்று மாறாய்ப் $கந்த.08954.2

ெபாரு வரு தருக்கம் ெசய்யப்
ேபாயின(_வி.மு.(ேபா_வி.+இன்_இ.கா.+அ(_பட(.பன்.) முனிவ(
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) $கந்த.08954.3
ஒருவரும் இன்றி நம்மால் உற்றது இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபற்றி என்ேற.
$கந்த.08954.4
ேபாதலும் அைனய( பின்னும் பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) ெசய்திட்ட
காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கந்த.08955.1
ேவதமும் குடிைல தானும் ேவறு ேவறு உருக்ெகாண்டு எய்தி $கந்த.08955.2
வாத மதியற்றல் என்று மன் உயி(க்கு உயிராய் ஆ(க்கும் $கந்த.08955.3
தாைத ஆம் சிவேன_ெப.(சிவன்_ெப.+ஏ_சாr.) வாய்ைமத் தற்பரன் என்ற அன்ேற.
$கந்த.08955.4
பண்டு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.)
உண(ந்த_ெப.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவதப் பனுவலும்
குடிைல வாக்கும் $கந்த.08956.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இல( விலக்கிப்
பின்னும் ெகாடிய ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) ெசய்யக்
$கந்த.08956.2
கண்டு மற்று அதைன அன்ேனா( கடுமுரண் ெதாைலக்குமாறு $கந்த.08956.3
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
கருைணயா(க்கும் குறித்து அருள் கூரும் ெபம்மான். $கந்த.08956.4
அடிமுடி இலாத வள்ளல் அமலம் ஆம் ஒளியாய் விண்ணின் $கந்த.08957.1
நடுவுற வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்ற நாரணன்
தானும் ேவதக் $கந்த.08957.2
கடவுளும் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) ஆம் என்று கருதில( யாேதா இந்தச்
$கந்த.08957.3

சுட( என மருண்டா( மாயச் சூழ்ச்சியின் நCங்கலாதா(. $கந்த.08957.4
இயல் அது ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசாதி இைடயது
ஆய் எம்ைம ஆளக் $கந்த.08958.1
கயிைலயில் உைமயாேளாடு கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வற்றிருக்கும்
C
ேகாலச் $கந்த.08958.2
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெகாடு பரமன் நண்ணச்
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) எனச் சிந்ைத ேதற்றிப் $கந்த.08958.3
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) உறழ் ேமனிப் புத்ேதள் ெபாருக்கு என எழுந்து தாழ்ந்தான்.
$கந்த.08958.4
மாைய ஓ( சிறிதும் தCரா மல( அயன் நமது தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) $கந்த.08959.1
ஆயவன் ேபாந்தான் என்னா அச்சுத மூ(த்திேய ேபால் $கந்த.08959.2
ேகயேமாடு எழுந்து தாழான் ெநடியதன் உச்சிக் ெசன்னித் $கந்த.08959.3
தCயது ஓ( வாயால் ேமலாம் சிவைனயும் இகழ்தலுற்றான். $கந்த.08959.4
முண்டகம்_ெப.(முண்டகம்_ெப.)
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஐந்து முகத்தவன் முதல்வன்
ேதாற்றம் $கந்த.08960.1
கண்டனன் இகழ அந்தக் கருைண அம் கடலும் சீற்றம் $கந்த.08960.2
ெகாண்டிலன் சிறிதும் அற்ேற
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
என்னின் எல்லா $கந்த.08960.3
அண்டமும் உயிரும் பின்னும் அழிவு உறாது இருக்குேமா தான். $கந்த.08960.4
எகினம் அது உய(த்த அண்ணல் இரும் பவம் ெதாைலப்ப ஏைனப் $கந்த.08961.1
பகவ( தம் அகந்ைத மாற்றப் பண்ணவ( மத(ப்புச் சிந்த $கந்த.08961.2

மிகப் ெபரும் கருைண தன்னால் ேவத நாயகன் உள்ளத்து $கந்த.08961.3
மகிழ் ெவாடு புrந்தான் என்ப வயிரவக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) தன்ைன.
$கந்த.08961.4
நCல்_ெப.அ.(நCலம்_ெப.) உறு சுடrன் ெமய்யும் எஞகிழிகள் அகற்றும் தாளும்
$கந்த.08962.1
ஆலம் அது உயி(க்கும் ெசம் ேகழ் அரவ ெவற்ைறயும் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.)
$கந்த.08962.2
மாைலகள் அநந்தேகாடி வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) வயின்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மா(பும் $கந்த.08962.3
சூலமும் பரசும் நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) துடியும்
ஏந்திய ெபான் ேதாளும். $கந்த.08962.4
முக் கணும் திங்கேள ேபால் முைளத்த வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிறும் வன்னிச்
$கந்த.08963.1
ெசக்கரம் சைடயின் சீரும் ெசயி( ெகழு நைகயும் ஆக $கந்த.08963.2
உக்கிர வடிவு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு
உதித்திடும் வடுகன் தன்ைன $கந்த.08963.3
ைமக் கிள( கண்டத்து எந்ைத ேநாக்கிேய வகுத்துச் ெசால்வான். $கந்த.08963.4
திகழ்ந்த நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசம் கமலத்ேதான்
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $கந்த.08964.1
இகழ்ந்தது நம்ைம_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.)
இருந்தேத அதைன வல்ேல $கந்த.08964.2
அகழ்ந்தைன கரத்தில் ஏந்தி அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) உயி( நல்கித்
தம்ைமப் $கந்த.08964.3

புகழ்ந்திடு முனிவ( ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) புரந் ெதாறும் ேபாதி அன்ேற.
$கந்த.08964.4
ேபாந்தைன அைனய( தங்கள் புலவுடற் ேசாr தாேன $கந்த.08965.1
வாய்ந்தது ஓ( ஐயம் ஆக வாங்குதி
வாங்கும்_ெப.எச்.(வாங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேவைல $கந்த.08965.2
வந்தவ(
C
தமக்கு மீ ட்டும் வியன் உயி( உதவி அன்ேனா( $கந்த.08965.3
ஆய்ந்திடும் அகந்ைத மாற்றி அண்டம் ேமல் அைடதி அம்மா. $கந்த.08965.4
முன்பு உைடத்தாகும் அண்ட முகடுேதாய் பதத்தின் மன்னி $கந்த.08966.1
மன்பைதக் குலங்கள் யாவும் வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ெதாைகயும் யாண்டும்
$கந்த.08966.2
துன்பு_ெப.(துன்பு_ெப.) அறக் காத்தி என்று தூய நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அருைள
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08966.3
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உைடக் கடலாம் எம் ேகான் அமலம் ஆம் ேசாதிபுக்கான்.
$கந்த.08966.4
ஆதி அம் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) அம்கண் அைடதலும் அமலம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.08967.1
ேசாதியும் அைனய( காணாத் ேதாற்றம் அது ஆக மாேயான் $கந்த.08967.2
ஈது எலாம் ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிற்றல் இயற்ைக
அன்று என்னா முக்கண் $கந்த.08967.3
நாதைன இைறஞ்சி வல்ேல நடந்து தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பதியில் புக்கான்.
$கந்த.08967.4
அளந்து மண்_ெப.(மண்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாயன் அகன் நக(
அைடதேலாடும் $கந்த.08968.1

கிள(ந்து_வி.எச்.(கிள(_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு காr ேவதாக் ேகழ்கிள(
உச்சிச் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $கந்த.08968.2
கைளந்து தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) நகத்தால் ஏந்தக் கால் உறு
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) நCத்தம் $கந்த.08968.3
வைளந்தது புவிையத் துஞ்சி_வி.எச்.(துஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மலரவன் தானும் வழ்ந்தான்.
C
$கந்த.08968.4
ேசாr நC( நCத்தம் ஆகித் துண் என உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.08969.1
ேமரு மால் வைரையச் சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) கண் தCயால் $கந்த.08969.2
ேசரேவ வறப்பித்து அந்த ெசம் கமலத் தினானுக்கு $கந்த.08969.3
ஆ( உயி( நல்கேலாடும் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந்தான் அன்ேற.
$கந்த.08969.4
துயில் உண(ந்தவ( ஆம் எனத் ெதால்ைலயில் $கந்த.08970.1
பயிலும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) எய்தலும் பங்கயன்
$கந்த.08970.2
வயிரவன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மலரடி மீ மிைச $கந்த.08970.3
இயலும் அன்ெபாடு இைறஞ்சி உைர ெசய்வான். $கந்த.08970.4
ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) அம் கண் நிமலற்கு யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ெசயும் $கந்த.08971.1
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) உண்டு குணிப்பு இல அன்னதால் $கந்த.08971.2

ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உேளன்
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபரும் பழி ஈங்குஇனிச் $கந்த.08971.3
ெசற்றம் ஏதும் திரு உளம் ெகாள்ளைல. $கந்த.08971.4
இன்ைம ஆக இைமப்பின் உலகு அடும் $கந்த.08972.1
வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வடுக
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ஆ( அருள் $கந்த.08972.2
நன்ைமயால் ெதால்ைல நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.)
எய்தினன் $கந்த.08972.3
புன்ைம யாவும் ெபாறுத்திடல் ேவண்டும் ஆல். $கந்த.08972.4
தCயது ஆன சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ெசன்னியும்
$கந்த.08973.1
தூயது ஆகத் ெதாழும்பினன் கண்டுழி $கந்த.08973.2
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) தCர_குைற.எச்.(தC(_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மல(க்
ைகயில் ேகாடி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.08973.3
ேமய சூல வியன் பைட என்னேவ. $கந்த.08973.4
என்ன இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தைக பன்னி இைறஞ்சலும் $கந்த.08974.1
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) நான்கு உைடத் ேதவைன ேநாக்கிேய $கந்த.08974.2
அன்னது ஆக என்று ஐயன் அருளிேய $கந்த.08974.3
ெபான்னின் மால் வைர நCங்கினன் ேபாயினான். $கந்த.08974.4
காலேவகன் கனல் முகன் ேசாமகன் $கந்த.08975.1
ஆல காலன் அதிபலன் ஆதியாச் $கந்த.08975.2

சால நCடிய_ெப.எச்.(நCடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாரத( தாைனைய
$கந்த.08975.3
நCல_ெப.அ.(நCலம்_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) நிமலன் உதவினான். $கந்த.08975.4
எண் இலா அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கணங்கெளாடு எம்பிரான் $கந்த.08976.1
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒல்ைல நைவயுறு
மாதவ( $கந்த.08976.2
மண்ணின் ேமய வனம் ெதாறும் வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) $கந்த.08976.3
விண்ணின் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ெதாறும்
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகினான். $கந்த.08976.4
ெமய்யின் ஊறும் வியன் குருதிப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) $கந்த.08977.1
ஐயமாக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அைனய( தம்
ஆவிகள் $கந்த.08977.2
உய்யேவ பின் உதவி உளம் எலாம் $கந்த.08977.3
துய்ய வாக்கினன் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) அருள் ஆழியான். $கந்த.08977.4
வடுக அண்ணல் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ஊ(
எலாம் $கந்த.08978.1
கடிதின் நCங்கிக் கருவத்ைத நCங்கு_ஏவ.(நCங்கு_வி.) உறா $கந்த.08978.2
ெநடிய மால் உைற நCள் புரம் ேபாயினான் $கந்த.08978.3
முடுகி ஏகின( முன் கண நாதேர. $கந்த.08978.4
அந்தமில் கணம் ஆனவ( யாவரும் $கந்த.08979.1
முந்தி ஏக முதல் ெபரு வாயிேலான் $கந்த.08979.2
தந்திரத் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) தடுத்தான் அேரா $கந்த.08979.3

நந்தும் ஆழியும் நாரணன் ேபாலுளான். $கந்த.08979.4
கால ேவகைன ஆதிக் கணத்தவ( $கந்த.08980.1
ஆலம் என்ன அவெனாடு ேபா(ெசய $கந்த.08980.2
ேமைலேயான் அங்கு ேமவி அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) $கந்த.08980.3
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ேமல் ெகாந்தித் துண் என ஏகினான். $கந்த.08980.4
நிலமகள் ஒருபுைட நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) ெகாள் பங்கய $கந்த.08981.1
மல( மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ஒருபுைட மருவப் பல் தைல_ெப.(தைல_ெப.)
$கந்த.08981.2
குலவிய பணியின் ேமல் ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) ேமனியான்
$கந்த.08981.3
தைலைமெயாடு உைற தரு தானம் நண்ணினான். $கந்த.08981.4
நிணம்_ெப.(நிணம்_ெப.) கிள( முத்தைல ெநடிய ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) இைற
$கந்த.08982.1
கணங்களின் நிைரெயாடு கடிது ெசல்லமால் $கந்த.08982.2
அணங்கின ேராடு எழா ஐயன் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) மிைச $கந்த.08982.3
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எந்ைத நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
வந்தது என் என்றான். $கந்த.08982.4
என்றலும் கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) இைறவன் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
இவண் $கந்த.08983.1
ெசன்றது பலிக்கு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருந்து
ெசன்னியில்_ெப.(ெசன்னி_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கந்த.08983.2

ஒன்றிய குருதிேய உதவுவாய் என $கந்த.08983.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என நாரணன் நவின்று ேபாற்றிேய. $கந்த.08983.4
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) அதன் இைடத் தனாது ெசம்
ைகயின் $கந்த.08984.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நகத்தால் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாடி வாங்கிேய
$கந்த.08984.2
அன்னது ஒ( ெபாழுதினில் அr உய்த்தான் அேரா $கந்த.08984.3
துன்னிய குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) நC( சூலி ஏற்பேவ. $கந்த.08984.4
வண்டிடு
C
ேசாrயின் ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
பணி $கந்த.08985.1
பூண்டது ஒ( கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) ைகச்
ெசன்னிேமல் $கந்த.08985.2
ஆண்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நூறு நூற் அவதி உய்த்தலும் $கந்த.08985.3
மாண்டது ேவறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மயக்கம்_ெப.(மயக்கம்_ெப.) வந்தேத.
$கந்த.08985.4
பாதியும் நிைறந்ததும் இல்ைல பாணியின் $கந்த.08986.1
மீ து உறு பலிக்கலன் மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.)
ேபாய்ச் $கந்த.08986.2
சீதரன் ேசா(தலும் திருவும் ஞாலமும் $கந்த.08986.3
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) நிைலைமையக் கண்டு இரங்கின(. $கந்த.08986.4
ெசம் சரண் அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அய(
ெதrைவமா( தைம $கந்த.08987.1
அஞ்சல் என்று அருளி எம் அண்ணல் அச்சுதன் $கந்த.08987.2

ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உறு மயலிைன
நCக்கி_வி.எச்.(நCக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) $கந்த.08987.3
உஞ்சு எழுமாறு ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைறயுள்
நCங்கினான். $கந்த.08987.4
நCங்கினன் பின்வரும் ெநடிய மாயைன $கந்த.08988.1
ஈங்கு இனிது இருத்தி என்று இயம்ப அன்னவன் $கந்த.08988.2
ஓங்கு நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ேமல் உற்று உளான்
தைனப் $கந்த.08988.3
பாங்கு உற அருள்க எனப் பக(ந்து ேவண்டேவ. $கந்த.08988.4
ைகத்தைல அயன் தைலக் கபால்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றவன் $கந்த.08989.1
முத்தைல ேவலினும் முடிந்த_ெப.எச்.(முடி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேசைனயின் $கந்த.08989.2
ெமய்த்தைலவன் தைன விடுத்துத் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) உயி(
$கந்த.08989.3
அத்தைல நல்கிேய அருள் ெசய்தான் அேரா. $கந்த.08989.4
மால் உலகு ஒருவிேய வடுகன் அன்னது ஓ( $கந்த.08990.1
ேகாலேமாேட கணம் குழுமிச் சூழ்தர $கந்த.08990.2
ேமல் உள புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) ேமல் ேமவி ைவகலும் $கந்த.08990.3
பாலனம்
ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) பல
அண்டங்களும். $கந்த.08990.4
அடுவது ஒ( இறுதியில் கமலன் ஆைணயால் $கந்த.08991.1

கடவுள( ெசன்னியும் கமலன் ஆதிேயா( $கந்த.08991.2
முடிகளும் அட்டு உயி( முற்றும் மாற்றி நுண் $கந்த.08991.3
ெபாடிபட இயற்றும் ஆல் புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) யாைவயும். $கந்த.08991.4
ெபாறியுறும் உயி(களும் புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) யாைவயும் $கந்த.08992.1
இறுதியாய் அழிவுறும் ஈமத்து எல்ைலயின் $கந்த.08992.2
மைற எனும் ஞாளிைய உய(த்து மற்றவன் $கந்த.08992.3
உறுவது ஓ( மகிழ்ச்சியால் உலவும் என்பேவ. $கந்த.08992.4
கண்டகம் ெகாள் கபால் ெகாடு காசினி $கந்த.08993.1
விண்டகம் ெதாறும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பலிக்கு உற்றதும் $கந்த.08993.2
முண்டகன் முதேலா( தைம எம்பிரான் $கந்த.08993.3
தண்டகம் ெசய் தைல_ெப.(தைல_ெப.) அளி
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல். $கந்த.08993.4
ஆற்றின் மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அவி(சைட
அண்ணல் பால் $கந்த.08994.1
ேதாற்று கின்றது ஒ( தூயவன் ேசாrநC( $கந்த.08994.2
ஏற்ற தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) இயம்பினம் ஈங்குஇனி $கந்த.08994.3
ேவற்று உருக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) விளம்புவாம். $கந்த.08994.4
முந்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ஞான்று மூவுலகும் ேபாற்றிடும் $கந்த.08995.1
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) இைமயவ( இனத்ெதாடு ஏகிேய $கந்த.08995.2
அந்தம் இல் கயிைலயில் அரைனப் ேபாற்றுவான் $கந்த.08995.3

வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
அகந்ைதயும் மனத்தில் தாங்கிேய. $கந்த.08995.4
ெபான் ெகழு கடிமதில் ெபான்னம் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) முன் $கந்த.08996.1
மின்ெகழு வச்சிர ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ேச(தலும் $கந்த.08996.2
ெகான்_ெப.(ெகான்_ெப.) ெகழு பாrடக் ேகாலம் தாங்கிேய $கந்த.08996.3
முன்கைட
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.பன்.) முடிவின்
முன்ைனேயான். $கந்த.08996.4
நின்றிடும் ஒருவைன ெநடிது ேநாக்கிேய $கந்த.08997.1
இன்று உைனக் கண்டனன் யாைர ஐய நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.08997.2
மன்றவும் விருந்திைன வள்ளைலத் ெதாழச் $கந்த.08997.3
ெசன்றனன் ேவைல என் ெசப்புக என்னேவ. $கந்த.08997.4
மற்று அது காைலயின் மேகசன் யாவதும் $கந்த.08998.1
ெசாற்றிலன் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சூ(த்த ேநாக்குடன்
$கந்த.08998.2
உற்றிட ேமல் வரும் ஊற்றம் உன்னலன் $கந்த.08998.3
ெசற்றம் அது ஆயினன் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ெசம்மேல. $கந்த.08998.4
அண்டரும் அகந்ைதயன் ஆற்றவும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) $கந்த.08999.1
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
என்று தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) குலிச மாப்பைட $கந்த.08999.2
கண்டகன் எறிதலும் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ேமல் படா $கந்த.08999.3
நுண் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) ஆகிேய ெநாய்தின் மாய்ந்தேத. $கந்த.08999.4

மருத்துவன் வச்சிரம் மாய்ந்து ேபாதலும் $கந்த.09000.1
புரத்திைன அட்டு அருள் புனிதன் அவ்வழிக்கு $கந்த.09000.2
இருத்தி மரு உருவிைன நCங்கிக் ேகழ்கிள( $கந்த.09000.3
உருத்திர வடிவிைன ஒல்ைல தாங்கினான். $கந்த.09000.4
உயி(ப்பு உறு சடில நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊறு
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) $கந்த.09001.1
அய(ப்பு உறு மகபதி அகந்ைத கண்டு அட $கந்த.09001.2
மயி(ப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) எங்கணும்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்றலின் $கந்த.09001.3
விய(ப்பு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைடந்தன_வி.மு.(அைட_வி.+ம்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.)
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) முற்றுேம. $கந்த.09001.4
எள்ளுதல் ெசய்திடும் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
ஆருயி( $கந்த.09002.1
ெகாள்ளுதும் எனச் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தC ெயாடும் $கந்த.09002.2
உள் உறு கால் எழC இ ஒருங்கு
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனப் $கந்த.09002.3
ெபாள் என உயி(ப்பு அழல் புைகெயாடு உற்றேத. $கந்த.09002.4
குறுகி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆற்றலால் குலிச
மாப்பைட $கந்த.09003.1
எறிதரு ெகாடியைன எய்த ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) எனச் $கந்த.09003.2
ெசறுகனல் விழி எனச் ெசப்பச் ேசறல் ேபால் $கந்த.09003.3

ெநறி தரு புருவமும் ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) ேச(ந்தேவ. $கந்த.09003.4
பற்றல( புரங்கேளா உலகின் பன்ைமேயா $கந்த.09004.1
முற்று உயி( ஈட்டேமா முடிக்கப் ேபைதையச் $கந்த.09004.2
ெசற்றிடல் வைச அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ெசயைலக் காண்டும் என்று
$கந்த.09004.3
உற்றனன் முறுவலும் உதித்தது ஒல்ைலயில். $கந்த.09004.4
துடித்தன துவ( இதழ் உரப்பித் தூயவாய் $கந்த.09005.1
இடித்தன ேசந்தன இரண்டு கண்களும் $கந்த.09005.2
விடத்திைன நுக(ந்தவன் ெவகுளித் தCயினுக்கு $கந்த.09005.3
அடுத்திடு துைணவ(தம் அைமதி ேபாலேவ. $கந்த.09005.4
அக்கணம் இவ்வைக யா(க்கும் ஆதிஆம் $கந்த.09006.1
முக்கணன் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) முதல ேதவரும் $கந்த.09006.2
மிக்கு உள உயி(களும் ெவருவ ெவய்யது ஓ( $கந்த.09006.3
உக்கிர வடிவு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உருத்து
நின்றனன். $கந்த.09006.4
நிற்கின்ற எம்ெபருமான் ெபரும் சீற்றம் தைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.09007.1
கல்குன்றம் நடு நடுங்கப் பைதபைதயா அஞ்சி அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
கழலின் வழ்ந்ேத
C
$கந்த.09007.2
எல் குன்றன் மாயம் எலாம் ெதrந்திடுேமா மால் அயனும் இன்னும் ேதறா(
$கந்த.09007.3

ெபான் குன்றச் சிைலயாேன விைனேயன் ெசய் பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) அதைன
ெபாறுத்தி என்றான். $கந்த.09007.4
ேபாற்றிப் பன்முைற தாழும் புரந்தரைன அஞ்ேசல் என்று புrந்து
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09008.1
ேமல் திக்கில் வழ்கின்ற
C
ெசம் கதிேரா இது என்ன ேவைல ேமல்தன் $கந்த.09008.2
சீற்றத் தC யிைன வசி
C ஆங்கு அவற்கு விைட ெகாடுத்துச்
ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று ஏவி $கந்த.09008.3
ஏற்றில் ெசய் அr அrயைணேமல் உைறயுள் புகுந்து உைம ெயாடும் வற்று
C
இருந்தான் எம்ேகான். $கந்த.09008.4
கூற்றுவன்_ெப.(கூற்றுவன்_ெப.) தனிக் கூற்றன் மந்திரம் $கந்த.09009.1
வற்று
C
இருந்திடும் ேவைல வாய் தனில் $கந்த.09009.2
ஆற்றல் ேச( புனற்கு அரசன்பால் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) $கந்த.09009.3
சீற்றம் ஆனது ஓ( சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) ஆனேத. $கந்த.09009.4
ஆன பாலைன அம்புராசி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.09010.1
கான் உலாம் திைரக் கரங்களால் தழC இத் $கந்த.09010.2
தான ேவசன் என் தனயன் ஆயினான் $கந்த.09010.3
நானல் ஆதியா( நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெசய்தா(.
$கந்த.09010.4
ஊழி ேபrனும் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ேபrனும் $கந்த.09011.1
வாழி-வாழி என்ைமந்த நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) எனாக் $கந்த.09011.2
ேகழில் ஆசிகள் கிளத்திப் ேபாற்றினான் $கந்த.09011.3
ஆழி மால் கடற்கு அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) என்பேவ. $கந்த.09011.4

நைச குலாவிய நரைல காத்திட $கந்த.09012.1
வைசவு இலான் சிறிது அழுத_ெப.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவைலயில் $கந்த.09012.2
வைச இலாது உய(வானும் மண்ணும் எண் $கந்த.09012.3
திைசயும் யாைவயும் ெசவிடு பட்டேவ. $கந்த.09012.4
நூன் முகத்தின் ஓ( நுனித்துக் காணுறு $கந்த.09013.1
நான் முகத்திேனான் நாடி இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஒலி $கந்த.09013.2
வான்முகத்து இைடவரும் இேத எனா $கந்த.09013.3
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உலாம் ேவைல
ேமவினான். $கந்த.09013.4
ேவைல ேசர அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ேவைல ேவைலயும் $கந்த.09014.1
சால அன்பினால் தவி ெசான்று இட்டு நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.09014.2
ஏலம் ேமவுக என்று இருத்தி யான்ெபறும் $கந்த.09014.3
பாலன் ஈங்கு இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) பா(த்தி ஆல் எனா. $கந்த.09014.4
ைகயில் நCட்டலும் கடிது வாங்கிேய $கந்த.09015.1
ஐயன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மடி அதனில் ேச(த்திடத் $கந்த.09015.2
துய்ய புல்_ெப.(புல்_ெப.) அணம்
ெதாட(ந்து_வி.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பற்றினான் $கந்த.09015.3
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) ைமந்தனும் தனது வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) ஆல்.
$கந்த.09015.4
நா(த் ெதாடுத்து எனும் நான்கு தாடியும் $கந்த.09016.1
ஈ(த்துத் தூங்கலும் இைண இல் ேவதனும் $கந்த.09016.2

ஆ(த்தி எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.)
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) கண் ஏயவன் $கந்த.09016.3
சீ(த்தி கான்று எனச் சிந்திற்று ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) புனல். $கந்த.09016.4
காெறாடு அட(ந்து இழி_வி.(இழி_வி.) கலங்கு கண் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
$கந்த.09017.1
ஆறு ேபாலிய அகலம் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) வழிச் $கந்த.09017.2
ேசறல் ேமயது ெசறி உற்று ஈண்டிேய $கந்த.09017.3
ேவறு ஒ( ேவைல ேபால் ேவைல புக்கேத. $கந்த.09017.4
முக் கண் நாயகன் முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இைடப்
$கந்த.09018.1
புக்க காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
வறந்திடும் $கந்த.09018.2
ைமக் கரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வறுைம_ெப.(வறுைம_ெப.) நCங்கிற்று ஆல்
$கந்த.09018.3
மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) நான் முகன் விழியின் நCrனால். $கந்த.09018.4
பதுமன் அவ்வழிப் பட( மயி(த் ெதாைக $கந்த.09019.1
மதைல ைகயினும் மரபின் நCக்கிேய $கந்த.09019.2
கதும் எனப் பலகரங்களால் எடுத்து $கந்த.09019.3
உததி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ைகயில் உயி(த்து நCட்டினான். $கந்த.09019.4
நCட்டி ஓ( இைற நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இது $கந்த.09020.1
ேகட்டி ஒன்று இைச ஆம் கிளத்துேவாம் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.)
$கந்த.09020.2

ஏட்டு உலாயது என் இதழி ெசன்னியில்_ெப.(ெசன்னி_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
$கந்த.09020.3
சூட்டும் எம்பிரான் முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) இல் ேதான்றினான். $கந்த.09020.4
கருதிடான் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) தன்ைனயும்
$கந்த.09021.1
வரமும் ேவண்டலன் ஏது மற்று இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) $கந்த.09021.2
ஒருவராலும் ஈறு உற்றிடான் அேரா $கந்த.09021.3
பரமன் சீற்றேம ஆன பான்ைமயால். $கந்த.09021.4
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ேதவ( ேகான் திைசயின் ஓ( ெவr
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $கந்த.09022.1
ேபாவேர எனில் ெபாருகிற்பா( எவ( $கந்த.09022.2
நCவி( ஏனும் முன் நிற்றல் அஞ்சுவ(C $கந்த.09022.3
ஏவேர இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) எதி( நிற்பா( கேள. $கந்த.09022.4
ஆயும் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ெநறி அமர( யாவரும் $கந்த.09023.1
ஈயும் சாபம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவைன ேநருேமா
$கந்த.09023.2
காயும் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
தன்ைமேச( $கந்த.09023.3
தCயும் தCயும் நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) ெவம்ைம ஆல்.
$கந்த.09023.4
நானும் அஞ்சுவன் நாளிைன காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) $கந்த.09024.1
தானும் அஞ்சுவன் தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) இல் ேவள்வி ெசய் $கந்த.09024.2

ேகானும் அஞ்சும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கூற்றும் அஞ்சும்
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $கந்த.09024.3
வானும் அஞ்சும் இம் மண்ணும் அஞ்சுேம. $கந்த.09024.4
பாசனங்கேள பரவ ஞாலேமல் $கந்த.09025.1
ேதசு இல் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) ேகால் ெசலுத்தி ஆங்கு
அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) $கந்த.09025.2
ஆசி ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நCடு அரசு ெசய்வனால்
$கந்த.09025.3
ஈசன் அன்றி யா( இவைன வட்டுவா(.
C
$கந்த.09025.4
என்னும் மாத்திரத்து இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) தனக்கு
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.09026.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) திகழ் நாமம் ஒன்றிைனப்
$கந்த.09026.2
பன்னுக என்ன நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) பrத்தலால்
இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) $கந்த.09026.3
தன்ன ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ெபய( சலந்தரன் எனா. $கந்த.09026.4
ேபrட்டு ஒல்ைலயில் பிரமன் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உைற $கந்த.09027.1
ஊrல் ேபாயினான் உததி பல் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) $கந்த.09027.2
சீrல் ேபாற்றலும் சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) காைளயாய்ப் $கந்த.09027.3
பாrல் ேச(ந்தனன்_வி.மு.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
அவுண( பால்பட. $கந்த.09027.4
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பா( இைடத் திைசகள்
யாைவயும் $கந்த.09028.1

ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாசவன்
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உேளா( நிதிக் $கந்த.09028.2
குன்று ேச( தரக் ெகாடுைம
ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
$கந்த.09028.3
துன்று கின்ற ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) அவுண( சூழேவ. $கந்த.09028.4
ெபான் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கிrதனில் புத்ேதளி( இரு $கந்த.09029.1
மன்னும் ைவகலும் வான நாடு எலாம் $கந்த.09029.2
தன்ைன ேநrலான் தானவ(க்கு எலாம் $கந்த.09029.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நயப்ெபாடு நல்கினான் அேரா. $கந்த.09029.4
வச்சிரப் பைட மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ெபான் நக( $கந்த.09030.1
நச்சும் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ஓ( நகரம்
ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) என $கந்த.09030.2
அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சலந்தரன் அருளத் தானவ( $கந்த.09030.3
தச்சன் அவ்வழி சைமத்து நல்கினான். $கந்த.09030.4
பாந்தள் மீ மிைச
பrக்கும்_ெப.எச்.(பr_வி+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேநமிசால் $கந்த.09031.1
அந்தரம் என அைறய நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட(.ஒரு.) ஓ(
$கந்த.09031.2
ஏந்தல் மா நக( இைடயில் தானவ( $கந்த.09031.3
ேவந்த( ேபாற்றிட அரசில் ேமயினான். $கந்த.09031.4
கால ேநமி ஆம் அவுணன் கன்னிைக $கந்த.09032.1

ேவைல ேந( விழி விருந்ைத என்பவள் $கந்த.09032.2
ேகால நாடிேய குரவன் கூறிட $கந்த.09032.3
ஏலேவ மணந்து_வி.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) எய்தினான். $கந்த.09032.4
பாrல் அவ்வழிப் பல் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
$கந்த.09033.1
சீrன் ைவகினான் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) யாவரும் $கந்த.09033.2
ேமரு உற்றன( அவைர ேமவியாம் $கந்த.09033.3
ேபா( ெசய்ேவாம்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஓம்_தன்.பன்.) எனப் புகன்று
ேபாயினான். $கந்த.09033.4
துங்க வர(கள்
C
ெதாழு சலந்தரன் $கந்த.09034.1
அங்கண் ேமவலும் அமர( ெவய்யவன் $கந்த.09034.2
இங்கும் வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
என் ெசய்ேவாம்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஓம்_தன்.பன்.) எனாச் $கந்த.09034.3
சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) கண்டது ஓ( கrயின் ேதம்பினா(. $கந்த.09034.4
ேதம்பு கின்றவ( ெசய்வது ஓ(கிலா( $கந்த.09035.1
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) அைணத் துயில்பவைன உன்னிேய $கந்த.09035.2
ஓம்புக என்றலும் உவணம் மீ மிைச $கந்த.09035.3
ஏம்பேலாடும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைமப்பில்
எய்தினான். $கந்த.09035.4
வரு சலந்தரன் மாறு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழ
$கந்த.09036.1
இருபது ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆண்டு பல் பைட $கந்த.09036.2

உrய மாைய ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உருத்து
எழுந்து மால் $கந்த.09036.3
ெபாருதும் ெவன்றிலன் புகழ்ந்து_வி.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாயினான். $கந்த.09036.4
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) ேமனியன் ெகாடியன்_ெப.(ெகாடியன்_ெப.)
தன்ெனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஒடு_கரு.ேவ.) $கந்த.09037.1
மாண்டு ேபா( இைட மைலயும் ேவைலயில் $கந்த.09037.2
அண்ட( வாசவன் அஞ்சி ஆலம் ஆ( $கந்த.09037.3
கண்டன் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கயிைல எய்தினா(.
$கந்த.09037.4
அற்றா கின்ற ேவைலயின் ேவைல அருள் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
$கந்த.09038.1
பற்றா( தம்ைம நாடினன் யாண்டும் பா(க்கின்றான் $கந்த.09038.2
கற்றா( ஏத்தும் கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ேமய கயிலாயித்து $கந்த.09038.3
உற்றா( ெகால் என்று உன்னி ெவகுண்டான் ஊ( ேபாந்தான். $கந்த.09038.4
தூண்டா ஒற்றால் ெபற்றிடு ேசைனத் ெதாைகேயாடு $கந்த.09039.1
மீ ண்டா நிற்பான் ெதன் கயிைலக்கு என்று எழும் ேவைல $கந்த.09039.2
ேவண்டாம் ேவண்டாம் நித்தனுடன் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சம( ெசய்யின்
$கந்த.09039.3
மாண்டாய் என்றாள் இல் என வாழும் மதி வல்லி. $கந்த.09039.4
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) தனில் வந்தாள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட(.ஒரு.)
கூறிய மாற்றம் குறிக்
ெகாள்ளான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_இ.இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.)
$கந்த.09040.1

நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) தருகின்ற ெசய்விைன ஓரான் நைவ பாரான் $கந்த.09040.2
புலம் தரு ெசற்றம் மீ க்ெகாள யாதும் ெபாைற இன்றிச் $கந்த.09040.3
சலந்தரன் ஆம் ேப( உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) அது என்னச் சாதித்தான்.
$கந்த.09040.4
ேசானா ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) ேபாற்புைட மாr_ெப.(மாr.) ெசாrகின்ற
$கந்த.09041.1
ேசனா யூகம் சூழ்தர வாழித் திருைமந்தன் $கந்த.09041.2
ேபானான் எம்ேகான் ெதன் கயிைலக்கு ஓ( புைடயாக $கந்த.09041.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) நாடுள்ேளான் ஆங்கு அது காணா மறுகு உற்றான்.
$கந்த.09041.4
தாண்டும் பாய் மாத் ேத( கr வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.09042.1
ஈண்டும் வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) தCயவன் ஆவி
இறும் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $கந்த.09042.2
காண்டும் என்னா வாசவன் வாேனா( கணேமாடும் $கந்த.09042.3
ேவண்டும் ெவள்ளிக் குன்று உறு ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ேமவு உற்றான்.
$கந்த.09042.4
முந்திய வாயிலின் முைற புrந்திடும் $கந்த.09043.1
நந்திைய வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உள் நடுக்கம்
ெசப்பலும் $கந்த.09043.2
அந்தம் இல் பண்ணவன் அருைள நாடிேய $கந்த.09043.3
உந்திட இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) உைறயுள் ேபாயினான். $கந்த.09043.4
குணங்களின் ேமல் படு குழகன் மால்வைர $கந்த.09044.1

அணங்ெகாடு_ெப.(அணங்கு_ப்(.+ஒடு_கரு.ேவ.)
வற்றிருந்து_வி.எச்.(வ
C
ற்றிரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
ஆளும்
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ேபாய் $கந்த.09044.2
வணங்கினன் ெதாழுதனன் வலிய துன்பினால் $கந்த.09044.3
உணங்கு_ஏவ.(உணங்கு_வி.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மனக் குைற உைரத்தல்
ேமயினான். $கந்த.09044.4
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) தைன
வைளந்த_ெப.எச்.(வைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முந்நCrல்
வந்தவன்_வி.அ.ெப.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அன்_பட(.ஒரு.)
$கந்த.09045.1
கலந்தரன் எனும் ெபய(த் தறுகண் தானவன் $கந்த.09045.2
மைலந்து எைம ெவன்றிட மாசு உற்று ஓடிேனன் $கந்த.09045.3
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) தருகின்ற ெபான்னாடு நCத்தனன். $கந்த.09045.4
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) துய( எய்திேய ேமருவின் புைட $கந்த.09046.1
உய்ந்தனன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என ஒளித்து ேமவினன் $கந்த.09046.2
அந்த வண்ணத்ைதயும் அறிகுற்று ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
$கந்த.09046.3
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) உன்னிேனன்.
$கந்த.09046.4
மாலும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணுகிேய மைலந்து
ேதாற்றிடா $கந்த.09047.1
ேமலும் அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தைன வியந்து ேபாயினான்
$கந்த.09047.2

நCல_ெப.அ.(நCலம்_ெப.) கண்டத்தேன நினது மால் வைர $கந்த.09047.3
ஏல வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றனன் இதுவும்
ேகட்டனன். $கந்த.09047.4
ஈங்கு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றனன் இனி ஆவது
உன்னிேயா $கந்த.09048.1
ஆங்கு அது ெதrகிேலன் அளியன் துன்பமும் $கந்த.09048.2
தCங்கு உறு கலந்தரன் திறலும் வாழ்க்ைகயும் $கந்த.09048.3
நCங்குதல்_ெதா.ெப.(நCங்கு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) உன்னுதி நிமல
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என்றான். $கந்த.09048.4
வைர எறி பைடயினன் மாற்றம்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
$கந்த.09049.1
பருவரல் ஒழிக_வியங்.வி.மு.(ஒழி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனப் பக(ந்து
ேபாக்கிேய $கந்த.09049.2
கருைணயின் நC(ைமயால் கணிச்சி வானவன் $கந்த.09049.3
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனி ஆடைல உள்ளத்து உன்னினான். $கந்த.09049.4
நான்ற குண்டிைகயினன் நைர ெகாள் யாக்ைகயின் $கந்த.09050.1
ஊன்றிய_ெப.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாலினன் ஓைலக்
ைகயினன் $கந்த.09050.2
மூன்ற நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வள(ப்பு உறு முனிவேர எனத் $கந்த.09050.3
ேதான்றினன் தனக்கு ேதாற்றம் ேவறு இலான். $கந்த.09050.4
விம்மைல உற்றிடு விரத(க்கு ஆக முன் $கந்த.09051.1
ைகம் மைல உrத்தவன் கயிைல என்றிடும் $கந்த.09051.2

அம்மைல ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புைட அணுகும் தானவ( $கந்த.09051.3
ெசம்மைல எதி(ெகாடு ெசம்மல் ேமயினான். $கந்த.09051.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) இைமயவ( இனத்ெதாடு ஈண்டிேய $கந்த.09052.1
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின்வர $கந்த.09052.2
அந்தண(_ெப.(அந்தண(_ெப.) வடிவு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவுண(
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) $கந்த.09052.3
முந்து உற எய்திேய முதல்வன் கூறுவான். $கந்த.09052.4
எங்கு உைள யாைர நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) எவைர நாடிேய $கந்த.09053.1
இங்கு உறுகின்றைன இயம்புவாய் என $கந்த.09053.2
அம் கணன் ெமாழிதலும் அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேவதிய $கந்த.09053.3
சங்ைகயது இல் வைக சாற்றக் ேகள் என்றான். $கந்த.09053.4
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) தனில் உற்று உேளன் ேநமி காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.)
$கந்த.09054.1
சலந்தரன் என்பவன் தமியன் வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) $கந்த.09054.2
உைலந்திட நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) விழி ஒருவன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உடன்
$கந்த.09054.3
மைலந்திட
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) வல்ைல
ஈண்டு என்றான். $கந்த.09054.4
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைர வினவிேய அண்ணல் எண்ணமும்
$கந்த.09055.1

ெசவ்விது ெசவ்விது தCது_ெப.(தCது_ெப.) உண்ேடா எனா $கந்த.09055.2
எவ்வம் இல் புகழ்ச்சி ேபால் இகழ்ந்து காட்டிடா $கந்த.09055.3
நவ்வி அம் ைகத்தலன் நைகத்துச் ெசப்புவான். $கந்த.09055.4
கயிைல அம் கிr உைற கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) தம்பிரான் $கந்த.09056.1
அயல் உற இருப்பன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அவேனாேட அம(
$கந்த.09056.2
முயல் உறு கிற்றிேயல் முடிதி உய்ந்திடும் $கந்த.09056.3
ெசயலிைன நிைனத்தி ஏல் ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்றான். $கந்த.09056.4
பண்ணவன் இைனயன பக(தல் ேகட்டலும் $கந்த.09057.1
எண்ணம் இல் சலந்தரன் எrயில் சீறிேய $கந்த.09057.2
கண் அழல் கதுவுறக் காயம் ேவ(வு எழத் $கந்த.09057.3
துண் என உய(த்தி இைவ ெசாற்றல் ேமயினான். $கந்த.09057.4
சிறியவன் ேபால் எைனச் சிந்தித்து ஈrயான் $கந்த.09058.1
ெபறுவது ஓ( சயம் எலாம் ேபசி_வி.எச்.(ேபசு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஆவது என் $கந்த.09058.2
இைறவைர ஈண்டு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனது
வன்ைமைய $கந்த.09058.3
அறிகுதி( அறிகுதி( அந்தண(C என்றான். $கந்த.09058.4
என்று இைவ சலந்தரன் இைசப்ப யாமும் உன் $கந்த.09059.1
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) காணிய
வந்தனம்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அம்_தன்.பன்.) எனாத்
$கந்த.09059.2

தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) திருவடியினால் தரணியின் மிைச $கந்த.09059.3
ஒன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திகிrைய ஒல்ைல கீ றினான். $கந்த.09059.4
ஆங்கு அது திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) ஒன்று ஆக அந்தணன் $கந்த.09060.1
ஈங்கு இது ெசன்னியில்_ெப.(ெசன்னி_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ஏற்றி
வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) ஆல் $கந்த.09060.2
தாங்குதல் வல்ைலேயா என்று சாற்றலும் $கந்த.09060.3
தCங்கு உறு சலந்தரன் இைனய ெசப்புவான். $கந்த.09060.4
புங்கவ( யாைரயும் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) கண்ேடன் வரு $கந்த.09061.1
கங்ைகைய அைடத்தனன் கா(ெகாள் ேவைலயில் $கந்த.09061.2
அங்கிைய அவித்தனன் அrைய ெவன்றனன் $கந்த.09061.3
இங்கு இது தாங்குவது அrயேதா எனா. $கந்த.09061.4
புரத்து அழல் ெகாளுவிேயான் ெபாறித்த ேநமிையக் $கந்த.09062.1
கரத்து இைட எடுத்தனன் கனம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தலின் $கந்த.09062.2
உரத்து இைடப் புயத்து இைட உயி(த்துத் தாங்கிேய $கந்த.09062.3
சிரத்து இைட ைவத்தனன் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ஆ(க்கேவ. $கந்த.09062.4
ெசழும் சுட(ப் பrதிையச் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.)
ஆல் $கந்த.09063.1
ஒழிந்திடும் சலந்தரன் உச்சிேய முதல் $கந்த.09063.2
கிழிந்தது முழுது உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
கிள(ந்து_வி.எச்.(கிள(_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசாrநC( $கந்த.09063.3
இழிந்தது புவிதனில் இழும் என் ஓைசயால். $கந்த.09063.4

பrதி அம் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பதகன்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) $கந்த.09064.1
இரு பிளவு ஆக்கிேய இைறவன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இைட $கந்த.09064.2
உருவு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றது
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) யாைவயும் $கந்த.09064.3
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) அம் ெபரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
வைளந்து_வி.எச்.(வைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகாண்டேத. $கந்த.09064.4
பாதல நிரயம் ஆம் பாழி ஊடு நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.09065.1
ேபாது என எருைவ நC( ேபாந்தது ஆயிைட $கந்த.09065.2
ஆதி அம் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அவுணன்
ேசைனையக் $கந்த.09065.3
காதினன் விழி ெபாழி கனலின் தாைனயால். $கந்த.09065.4
பரந்திடும் அவுண( தம் பகுதி வட்டிேய
C
$கந்த.09066.1
கரந்த ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) வடிவிைனக் காட்டி நிற்றலும் $கந்த.09066.2
புரந்தரன் முதலிேனா( வணங்கிப் ேபாற்றிஎம் $கந்த.09066.3
அரந்ைதைய அகற்றிைன ஐய நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என்றா(. $கந்த.09066.4
முன்பு உறு புரந்தரன் முதலிேனா(க்கு எலாம் $கந்த.09067.1
இன்பு உறு ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) அரசு இயற்ற நல்கிேய $கந்த.09067.2
அன்புடன் விைட ெகாடுத்து அமல நாயகன் $கந்த.09067.3
ெதன் ெபரும் கயிைல ேமல் ேச(ந்து_வி.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ைவகினான். $கந்த.09067.4
ஆவிைய இழந்திடும் அவுண( காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) $கந்த.09068.1

ேதவிைய விரும்பிேய திருவின் நாயகன் $கந்த.09068.2
மாவிரதிய( என மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) மைனக் $கந்த.09068.3
காவினுள் இருந்தனன் ைக தவத்தினான். $கந்த.09068.4
இருந்திடும் எல்ைலயில் ஏமக் கற்புைட $கந்த.09069.1
விருந்ைத என்றிடும் அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
ெசய்ைகையத் $கந்த.09069.2
ெதrந்திலள் ஆற்றவும் சிந்ைத
ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெமய் $கந்த.09069.3
வருந்தினள் உய்ந்திடும் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) காண்கிலாள். $கந்த.09069.4
பrதல் உற்று இரங்கினள் பைதத்துச் ேசா(ந்தனள் $கந்த.09070.1
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனித்து இருக்கிலள் உைரயும் ஆடலள் $கந்த.09070.2
திrதல் உற்று உலவினள் ெசய்வது ஓ(கிலள் $கந்த.09070.3
இருதைலக் ெகாள்ளியின் எறும்பு ேபான்றுவாள். $கந்த.09070.4
கல் வைர ஏந்திேய காைளையப் புண( $கந்த.09071.1
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) வைர ஊழினால் துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.)
நCங்கலா $கந்த.09071.2
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) வைர அன்னேதாள் விருந்ைத ேமவினாள்
$கந்த.09071.3
இல் வைர இகந்திடா ஏமக் காவினுள். $கந்த.09071.4
மடவ(ல்_ெப.(மடவ(ல்_ெப.) வருதலும் ைவகுந்தம் தனில் $கந்த.09072.1
கைட முைற ேபாற்றிடும் இருவ( காவல(_ெப.(காவல்_ெப.+அ(_பட(.பன்.)
$கந்த.09072.2

அடல் அr ஆகிேய ஆ(த்து முன்னுற $கந்த.09072.3
இடி உறும் அரவு ேபால் ஏங்கி ஓடினாள். $கந்த.09072.4
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) அங்கு இrதலும் மடங்கல் ஆனவ( $கந்த.09073.1
ெதாட(ந்தன( பின்வரத் துளங்கிச் ேசாைலயின் $கந்த.09073.2
இடந்தனில் முனி என இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவய்யைன $கந்த.09073.3
அைடந்தனள் அைடதலும் அஞ்சல் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என்றான்.
$கந்த.09073.4
என்று அருள் புrதலும் இகல் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சீயமாய்ப் $கந்த.09074.1
பின் ெதாட( காவல(_ெப.(காவல்_ெப.+அ(_பட(.பன்.) ெபய( உற்று ஓடினா(
$கந்த.09074.2
நின்றவள் இருந்தவன் நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) ேநாக்கிேய $கந்த.09074.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.)
என நவில்வது ஆயினாள். $கந்த.09074.4
எந்ைத எம் ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ேகள் எனது
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) $கந்த.09075.1
அந்தம் இல் ஈசன்ேமல் அமருக்ேக ஏகினான் $கந்த.09075.2
வந்திலன் இன்னமும் மாய் உற்றான் ெகாேலா $கந்த.09075.3
உய்து உளேன ெகாேலா உைரத்தி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என்றாள். $கந்த.09075.4
இரங்கினள் இவ்வைக இைசப்ப மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) $கந்த.09076.1
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ெகழு தாைனயின் மன்ன(_ெப.(மன்ன(_ெப.) மாையயால்
$கந்த.09076.2

குரங்கு என ஈருருக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாம் என $கந்த.09076.3
உரம் கிள( சலந்தரன் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தினா(. $கந்த.09076.4
இரு பிளவு ஆம் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) யாக்ைக
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09077.1
அrைவ முன் இட்டன( அதைனக் காண்டலும் $கந்த.09077.2
ெவருவினள் பைதத்தனள் வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
அரற்றினாள் $கந்த.09077.3
ஒருவினள் உயி( என உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) நCங்கினாள். $கந்த.09077.4
வருந்தைல வருந்தைல மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) எனாக்
$கந்த.09078.1
கரந்தைன ஓச்சிேய காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) நC(ைமயால் $கந்த.09078.2
இருந்தவன் எழுப்பலும் எழுந்து ேதறிேய $கந்த.09078.3
விருந்ைத ைக ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைவ
விளம்பல் ேமயினாள். $கந்த.09078.4
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) நிக( மாதவ( நிலத்தின் இல்ைல ஆல் $கந்த.09079.1
என் உயி( காத்திேயல் எனது நாயகன் $கந்த.09079.2
ெபான் உடலம் தைனப் ெபாருத்தி அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உயி(
$கந்த.09079.3
தன்ைனயும் அைமத்தைன தருதி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என்றாள். $கந்த.09079.4
ஆயது காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அவுணன் யாக்ைகைய
$கந்த.09080.1

ஏ என ஒன்று மாறி இயற்றி மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) $கந்த.09080.2
மாயம் அது ஆகிேய மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்று
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) $கந்த.09080.3
காயம் அது இைடதனில் கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ைவகினான். $கந்த.09080.4
புல்லிய குரங்கு எனப் புகுந்த கள்வரும் $கந்த.09081.1
ஒல்ைலயின் மைறந்தன( உய( சலந்தரன் $கந்த.09081.2
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) புகுந்து அrது துண் என்ேற
எழ $கந்த.09081.3
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இயல்_ெப.(இயல்_ெப.) கண்டனள் வியந்து
துள்ளினாள். $கந்த.09081.4
உய்ந்தனன் கணவன் என்று உளத்தில் உன்னிேய $கந்த.09082.1
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) துய( அகன்றனள் விருந்ைத என்பவள் $கந்த.09082.2
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) ேபாலும்
என் மகிண நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) எனா $கந்த.09082.3
அந்தம் இல் உவைகயால் அவைனப் புல்லினாள். $கந்த.09082.4
புல்லிய விருந்ைதையப் புண(ந்து_வி.எச்.(புண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மாயவன் $கந்த.09083.1
எல்லியும் பகலும் ஓ( இைறயும் நCங்கலான் $கந்த.09083.2
அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) அம் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) நுக( அளிையப் ேபால் அவண்
$கந்த.09083.3
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இதழ் அமுதேம
மிைசந்து_வி.எச்.(மிைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமவினான். $கந்த.09083.4

காய் கதி( நுைழ உறாக் கடி ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) காவினுள் $கந்த.09084.1
ேமயினன் பல பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ேவளின் நூல் வழி $கந்த.09084.2
ஆயது ஓ( ைவகலின் அரனது ஆைணயால் $கந்த.09084.3
மாயம் அது அய(த்தனன் மல(க் கண் துஞ்சினான். $கந்த.09084.4
துஞ்சிய_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவைலயில்
துைணவி_ெப.(துைணவி_ெப.) ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.09085.1
பஞ்சினின் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அடிப் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.)
பா(த்து_வி.எச்.(பா(_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.)
$கந்த.09085.2
வஞ்சகன் வஞ்சகன் மாயேன எனா $கந்த.09085.3
அஞ்சினள் ெநஞ்சகம் அழன்று நCங்கினாள். $கந்த.09085.4
அருந்ததி அன்ன கற்பு அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ஆல் $கந்த.09086.1
வருந்தினள் உயி(த்தனள் மாயம் யாைவயும் $கந்த.09086.2
ப்ெராஉந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உயி(ப் ேபாத நC(ைமயால் $கந்த.09086.3
ெதrந்தனள் சீதரற்கு இதைனச் ெசப்புவாள். $கந்த.09086.4
மா வலி உைடயது ஓ( மடங்கல் ஆயிேனா( $கந்த.09087.1
காவல(_ெப.(காவல்_ெப.+அ(_பட(.பன்.) இருவ( அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
காவலாள( உன் $கந்த.09087.2
ஏவலராய் உற ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ஆகி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
$கந்த.09087.3

ஓவைல குரங் ெகாடு திrதி ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) புவி. $கந்த.09087.4
ெபாற்பு உறு கணவைனப் ேபால வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எைனப் $கந்த.09088.1
பல் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) புண(ந்தைன பைகவ(_ெப.(பைகவ(_ெப.) மாைய ஆல்
$கந்த.09088.2
கற்பு உைட மைனவிையக் கவ(ந்து
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
$கந்த.09088.3
ெசால் படு பழியிைனச் சுமத்தி ஆல் என்றாள். $கந்த.09088.4
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ெகாடு ெமாழி புகன்று எrைய மூட்டிேய $கந்த.09089.1
புக்கு உயி(
துறந்தனள்_வி.மு.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட(.ஒரு.)
புலம்பி_வி.எச்.(புலம்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு
அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) $கந்த.09089.2
அக்கு உறு சுடைல நCறு ஆடி வாடினான் $கந்த.09089.3
ைமக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேமனியன் மாலின் மூழ்கிேய. $கந்த.09089.4
அத்துைண தன்னின் வாேனா( அம்புயன் கயிைல ஏகி $கந்த.09090.1
நித்தைன இைறஞ்சி மாேயான் நிைலைமைய உண(த்தும் ேபாழ்தில் $கந்த.09090.2
சத்தி அங்கு அதைனத் ேத(ந்து_வி.எச்.(ேத(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தைல_ெப.(தைல_ெப.) அளி ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஓ( $கந்த.09090.3
வித்திைன உதவி ஈது விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) முன் இடுகதி( என்றாள்.
$கந்த.09090.4

ஈதலும் அதைன ேவதா இருைகயால் ஏந்திச் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.)
$கந்த.09091.1
மீ து உறக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாந்து
விருந்ைததன் ஈமம் தன்னில் $கந்த.09091.2
தாது_ெப.(தாது_ெப.) உறு பலியின் வித்தித் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அமுதம் ெபய்ய $கந்த.09091.3
மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) முன்னம் ஆங்கு ஓ( துளவம் ஆய் மலிந்தது அன்ேற.
$கந்த.09091.4
தண்துளவானது ஆங்கு ஓ( ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) ஆய்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைலக் $கந்த.09092.1
கண்டனன் தருவின் ேகள்வன் கனல் இைடப் புகுந்தாள் மீ து $கந்த.09092.2
ெகாண்டிடும் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.)
வயில் கூட்டம்_ெப.(கூட்டம்_ெப.) ெவஃக $கந்த.09092.3
அண்டரும் அயனும் மாலுக்கு அரும் கடி இயற்றி ஈந்தா(. $கந்த.09092.4
கடி உறு துளவம் என்னும் கன்னிையக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கஞ்சக் $கந்த.09093.1
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) உறு தைகைமத்து ஆன ேகா நக( குறுகி ேவறு ஓ(
$கந்த.09093.2
படி உறு ெபற்றித்து அல்லாப் பல் ெபரும் ேபாகம் ஆற்றி $கந்த.09093.3
முடி உறு சூட்டும் ஆக முடித்தனன் முளrக் கண்ணன். $கந்த.09093.4
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) சலந்தரைன வட்டும்
C
ஆழிைய வாங்கப் பல்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கந்த.09094.1

சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) கழல் வழிபட்டு ஓ( நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெசம் கேண
மலராச் சாத்த $கந்த.09094.2
உவந்தனன் விைடேமல் ேதான்றி அப்பைட உதவப்
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09094.3
நிவந்தனன் அதனால் ைவயம் ேநமியான் என்ப மாேதா. $கந்த.09094.4
ேபாற்றலா( தம் புரம் அடு புங்கவன் $கந்த.09095.1
ேவற்று உருக் ெகாள் வியன் அருள் தன்ைமையச் $கந்த.09095.2
சாற்றினாம் இனித் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) நிக( இல்லது ஓ( $கந்த.09095.3
ஏற்றின் ேமல் வரும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) இயம்புவாம். $கந்த.09095.4
இன்ன நான்கு உகத்து எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ஈ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
$கந்த.09096.1
மன்னு கின்றது ஒ( ைவகல் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ைவகல்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $கந்த.09096.2
துன்னு முப்பது ெதாக்க ஒ( திங்களாம் $கந்த.09096.3
அன்னது ஆறு இரண்டால் வரும் ஆண்டு அேரா. $கந்த.09096.4
ஆண்டு நூறு ெசன்றால்_நி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஆல்_நி.எச்.குறி.) அயற்கு
ஆயுவும் $கந்த.09097.1
மாண்டு ேபாம் அது மாலுக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைவகலாம் $கந்த.09097.2
ஈண்டு நூல்கள் எலாம் இைவ கூறும் ஆல் $கந்த.09097.3
காண்டியால் இைவ கற்று உண( ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) நC. $கந்த.09097.4
ஆய தன்ைமயில் அச்சுதற்கு ஆய் உவும் $கந்த.09098.1
மாயும் எல்ைலயின் மன் உயி( யாைவயும் $கந்த.09098.2

ேதயும் அண்டம் சிைதந்திடும் எங்கணும் $கந்த.09098.3
பாயிரும் கனேல பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண்ணுமால்.
$கந்த.09098.4
ஆனகாைல அகிலமும் ஈமம் ஆய்த் $கந்த.09099.1
தூ நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாடு
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சூழலில் $கந்த.09099.2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உலாவித் தனி நடம் ெசய்திடும் $கந்த.09099.3
ஞான நாயகன் ஆகி காணேவ. $கந்த.09099.4
ெபருகு ேதயுப் பிரளயம் அன்னதில் $கந்த.09100.1
தருமம் யாவினுக்கும் தனித் ெதய்வதம் $கந்த.09100.2
ெவருவி யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) இவண் வடுதும்
C
ேமலினிப் $கந்த.09100.3
புrவது ஏது எனப் புந்தியில் சூழ்ந்தேத. $கந்த.09100.4
ஆறு உலாம் சைட அண்ணைலச் ேச(வேனல் $கந்த.09101.1
ஈறு இலாது என்றும் உற்றிடுேவன் எனாத் $கந்த.09101.2
ேதறிேய அறத் ெதய்வதம் ெசம் கணான் $கந்த.09101.3
ஏறதாய் ஒ( எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) உருக் ெகாண்டேத. $கந்த.09101.4
ஏற்றின் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈசன் முன் ஏகிேய
$கந்த.09102.1
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இன்று ெபான்றிடும் தன்ைமைய $கந்த.09102.2
மாற்றி ஆற்றல் வழங்கி நிற்கு ஊ(தி ஆம் $கந்த.09102.3

ேபற்ைற எற்குப் பிரான் அருள் என்னேவ. $கந்த.09102.4
இறத்தைல இன்ைமயும் யான மாய்த்தைனப் $கந்த.09103.1
ெபாறுத்திடும் தன்ைமயும் ெபாருவில் வன்ைமயும் $கந்த.09103.2
உைறத்திடும் அன்பும் வால் உண(வும் நல்கிேய $கந்த.09103.3
அறத் தனிக் கடவுளுக்கு அண்ணல் கூறுவான். $கந்த.09103.4
முதல் அயல் இைட கைட ெமாழிய_குைற.எச்.(ெமாழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்றிடும் $கந்த.09104.1
சது( வித உகந்தனில் தருமத்தின் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) $கந்த.09104.2
இது என நான்கு மூன்று இரண்டு ஒன்று
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.09104.3
பத முைற ஊன்றிேய படியில் ேசறி ேமல். $கந்த.09104.4
ஈங்கு உனது இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) தனில் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
எக்காலமும் $கந்த.09105.1
நCங்கலம் இருந்தனம் நCயும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) $கந்த.09105.2
பாங்கrன் அைடந்தைன பrெவாடு ஊ(தியாய்த் $கந்த.09105.3
தாங்குதி யாrனும் தைலைம
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளாய். $கந்த.09105.4
எண்ணு நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ெதாண்ட(கள் இயற்று பாவமும் $கந்த.09106.1
புண்ணியமா நைமப் புறக் கணித்து உளா( $கந்த.09106.2
பண்ணிய அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) எலாம் பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல் $கந்த.09106.3
திண்ணம் ஈது அருமைற தானும் ெசப்புேம. $கந்த.09106.4

ைமதவி( அடிய( ெசய் பவமும் மற்று உளா( $கந்த.09107.1
ெசய்திடும் தருமமும் திrபது ஆகிேய $கந்த.09107.2
எய்திடு கின்றது யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) உன் தன்னிைட $கந்த.09107.3
ெமய் திகழ் உயி( என ேமவும் பான்ைம ஆல். $கந்த.09107.4
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) இைட யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) உேளாம் நCயும்
ஊ(தியாய் $கந்த.09108.1
மன்னுதி எமது பால் மற்று இது அல்லைத $கந்த.09108.2
இன்னும் ஓ( வடிவு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எம்ைமப் ேபாற்றுதி $கந்த.09108.3
அன்னதும் உண(க என அருளிச் ெசய்தா( அேரா. $கந்த.09108.4
கூ(ந்த சூலக் ெகாடும் பைட வானவன் $கந்த.09109.1
சா(ந்து ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தருமக்
கடவுைள $கந்த.09109.2
ஊ(ந்திடும் தனி ஊ(தியது ஆகிேய $கந்த.09109.3
ேச(ந்திடும் படி சீ( அருள் ெசய்தனன். $கந்த.09109.4
அந்த நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) முதல் ஆதிப்பிரான் தைனச் $கந்த.09110.1
சிந்ைத ேமல் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீ( உைட
அன்ப( முன் $கந்த.09110.2
நந்தி ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஊ(திேமல் $கந்த.09110.3

வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) புr பான்ைம ஆல். $கந்த.09110.4
சாற்றும் அவ்விைடக்ேக தைனத் தாங்கு ேப( $கந்த.09111.1
ஆற்றல் ஈந்த ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
அறிந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அல்லேவா $கந்த.09111.2
மாற்றலா( புரம் ெசற்றுழி மாயவன் $கந்த.09111.3
ஏற்றின் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எந்ைதையத்
தாங்கினான். $கந்த.09111.4
ஆதலால் அரன் அவ்விைட ஊ(ந்திடல் $கந்த.09112.1
ஏதேமா அன்றி இது நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைர $கந்த.09112.2
மீ து ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விடத்ைத
உண்டான் என $கந்த.09112.3
ஓதினாய் அதன் உண்ைமையக் ேகட்டி நC. $கந்த.09112.4
நிருத( தம்முடன் அவுணரும் அமரரும் ேந(ந்து $கந்த.09113.1
திருகு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினத்து ஒருபகல் முந்து ேபா(
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.09113.2
இரு திறத்தினும் பல் பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) வல்ைலயில் இறப்ப
$கந்த.09113.3
ெவருவி அன்னது கண்டன( அமrைன விடுத்தா(. $கந்த.09113.4
ேமைல வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) அவுண( தம் ேகாெவாடு விரவிக்
$கந்த.09114.1

காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) எண் இல இருந்து ேபா( ெசய்வது கருதி $கந்த.09114.2
நாலு மா முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைறயவன் பதத்திைன நணுகிச்
$கந்த.09114.3
சீலேமாடு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) மல(
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைர ெசய்வா(. $கந்த.09114.4
ஒல்கும் ஆயுைள உைடயேரம் பல் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) உஞற்று $கந்த.09115.1
மல்கு ேப( அம( இயற்றுவான் பால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மதியா $கந்த.09115.2
அல்கல் இன்றிய அமி(திைன வாங்கிேய அடிேகள் $கந்த.09115.3
நல்குவாய் எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) என்றலும் அயன் இைவ
நவில் வான். $கந்த.09115.4
ஆதி மாயவற்கு இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெமாழிகுவம் அவேன $கந்த.09116.1
ஓத ேவைலையக் கைடந்து அமுது அளித்திடும் உண்டால் $கந்த.09116.2
சாதல் வல்ைலயில் வந்திடாது என்று அயன் சாற்றிப் $கந்த.09116.3
ேபாதும் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) என அவெராடும் பால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
புகுந்தான். $கந்த.09116.4
நனம் தைலப்படு பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) ெகழு ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைர
நடுவண் $கந்த.09117.1
அனந்தன் மீ மிைசத் துயில் உறும் மூ(த்திைய அணுகி $கந்த.09117.2
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) தவாத ேப( அன்ெபாடு நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.)
வழுத்த $கந்த.09117.3
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கண்விழித்து ஒய் என
எழுந்தனன் ெநடிேயான். $கந்த.09117.4

நCவி( இவ்விைட வந்தவாறு என் என ெநடிேயான் $கந்த.09118.1
பூவின் ேமல் வரு பண்ணவன் அவுண(கள் ெபாருவில் $கந்த.09118.2
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ேவந்த(கள்
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குைறயிைனச் ெசப்ப
$கந்த.09118.3
ஆவது என்று அதற்கு இையந்தனன் அளித்திடும் அருளால். $கந்த.09118.4
அருள் புrந்து எழு மாயவன் மந்தரம் அதைன $கந்த.09119.1
உருள் புrந்திடு மத்து என நிறுவிேய உடலாம் $கந்த.09119.2
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) புrந்திடும் மதியிைன மதைலயாப் புrயா
$கந்த.09119.3
இருள் புrந்த வாசுகி தைன நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) என யாத்தான். $கந்த.09119.4
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புறத்தினில் அமர(கள் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புறத்து
அவுண( $கந்த.09120.1
இரு புறத்தினும் ஈ(த்திட நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புவி சூழ் $கந்த.09120.2
தரு புறக்கிr அைனய மத்து அடி முடி தன்ெமய் $கந்த.09120.3
வரு புறத்தினும் கரத்தினும் பrத்தனன் மாேலான். $கந்த.09120.4
ஆன தன்ைமயின் மாயவன் பrத்துழி அமர( $கந்த.09121.1
ேகானும் வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) யாவரும் அவுணரும்
ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $கந்த.09121.2
தானும் வாசுகி பற்றிேய வலியுறும் தகவால் $கந்த.09121.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) நிலா உமிழ் பால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மறுகிட மதித்தா(.
$கந்த.09121.4

மதித்த ேவைல அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ேவைலயின் உைடந்து என
வாய்விட்டு $கந்த.09122.1
அதி(த்த ேதவரும் உைலந்தன( குைலந்தன அகிலம் $கந்த.09122.2
கதித்த ேமருவும் சலித்தன ஒலித்தன கrகள் $கந்த.09122.3
பைதத்து ெவய்து உயி(த்து ஒடுங்கின நடுங்கின பணிேய. $கந்த.09122.4
உைடந்து ேபாவது ெகால் என அமர(கள் ஒருங்ேக $கந்த.09123.1
ெதாட(ந்த_ெப.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தம் ெபரு வலி ெகாேட
மந்தரம் சுழலக் $கந்த.09123.2
கைடந்து ேவைலையக் கலக்குழி ஈ(த்திடும் கயிறாய் $கந்த.09123.3
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாசுகி ெபாறுக்கலாது
அய(ந்தைத அன்ேற. $கந்த.09123.4
ஊன்று ேபது உற எய்திேய ஆற்ற ெவய்து உயி(த்துத் $கந்த.09124.1
ேதான்று ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெமய் பைதத்து நாத்
துடிப்ப $கந்த.09124.2
ஆன்ற ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) வாய் ெதாறும் ஆல காலத்ைதக் $கந்த.09124.3
கான்றது அத்துைண அளக்கரும் உமிழ்ந்தது கடுேவ. $கந்த.09124.4
ஈற்றுக் ேகாடியின் எழு முகல் ேகாடியின் இருண்டு $கந்த.09125.1
கூற்றுக் ேகாடியின் மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) ெகாடு திைச ெதாறும் குலவும்
$கந்த.09125.2
காற்றுக் ேகாடியின் விைரவினால் வடைவயும் கடும் தC $கந்த.09125.3
நூற்றுக் ேகாடியில் பரந்தது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விடம்_ெப.(விடம்_ெப.)
எலாம் ெநாய்தின். $கந்த.09125.4

ஓடல் உற்று எழுந்து அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விடம்_ெப.(விடம்_ெப.)
சூழ்தலும் உைலயா $கந்த.09126.1
ஓடல் உற்றன( தானவ( உம்பராய் உள்ேளா( $கந்த.09126.2
ஓடல் உற்றன( முனிவர( ஓடல் உற்றன( ஆல் $கந்த.09126.3
ஓடல் உற்றன( உலகு எலாம் பைடத்திடும் உரேவா(. $கந்த.09126.4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துழாய் முடிப் பண்ணவன் இைனயது ஓ(
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $கந்த.09127.1
கண்டு மந்தரம் காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.) விட்டு உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) ேமல் கவற்சி
$கந்த.09127.2
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) இன்று ேபாற்றுதும் ஈது எனக் குறியா $கந்த.09127.3
அண்ட( ஆதிய( ேமல் ெசலும் விடத்தின் முன் அடுத்தான். $கந்த.09127.4
ேமல் வரும் ெகாடு விடத்தின் முன் உறுதலும் ெவகுண்டு $கந்த.09128.1
சால அங்கு அது தாமைரக் கண்ணன் ேமல்
தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09128.2
மூலம் உள்ளது ஓ( வச்சிர மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) உருக்கி
$கந்த.09128.3
நCல_ெப.அ.(நCலம்_ெப.) வண்ணேம_ெப.(வண்ணம்_ெப.+ஏ_சாr.) ஆக்கியது
அவனும் நின்றிலன் ஆல். $கந்த.09128.4
ேகால காலமாய் உலகு எலாம் அடும் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.09129.1
ஆல காலமுன் நிற்கலா( அr முதலா ேனா( $கந்த.09129.2
மூல காலமும் இறுதியும் இன்றிேய மூவாக் $கந்த.09129.3

கால காலன் வாழ் கயிைலைய அைடந்தன( கடிதில். $கந்த.09129.4
முந்து ெவவ்விடம் சுடுதலால் இrந்தவ( முக்கண் $கந்த.09130.1
எந்ைத எம் ெபருமாட்டி வாழ் கயிைலயில் எவரும் $கந்த.09130.2
வந்தது அற்புத நCரேதா ெவருவினால் ைமந்த( $கந்த.09130.3
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அன்றிேய யாங்கனம் சா(வா(. $கந்த.09130.4
ஆயவ( கயிைலயில் அமலற்கு
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.09131.1
ேகாயிலின் முதல் ெபரும் ேகாபுரத்து இைட $கந்த.09131.2
நாயக நந்தி அம் ேதைவ நண்ணிேய $கந்த.09131.3
ேபாயது எம் துய( எனப் புகன்று ேபாற்றினா(. $கந்த.09131.4
ேபாறிய பின் உறப் புகுந்த வாறு எலாம் $கந்த.09132.1
சாற்றின( ேகட்டலும் தகுவ( ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.) $கந்த.09132.2
வற்று
C
உற அவண் நிறCஇ ேவதன் மாறிைசக் $கந்த.09132.3
ேகால் ெதாழிலா( தைமக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாயினான்.
$கந்த.09132.4
நைட_ெப.(நைட_ெப.) ெநறி அருள் புr நந்தி எம்பிரான் $கந்த.09133.1
கைட நிைல ஐந்த ஆம் காப்பில் எண்திைச $கந்த.09133.2
அைட தரு மன்னைர அருளின்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $கந்த.09133.3
விைடதனில் உறுதி( என்று இயம்பி ஏகிேய. $கந்த.09133.4

அருள் முைற நாடி மால் அயன் என்று உள்ளது ஓ( $கந்த.09134.1
இருவைர அமலன் முன் எய்த உய்த்தலும் $கந்த.09134.2
கருைண அம் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தைனக் கண்டு ேபாற்றினா( $கந்த.09134.3
பரவசம் ஆயினா( பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பல்
முைற. $கந்த.09134.4
ேபாற்றின( நிற்றலும் புரத்ைத முன் அடும் $கந்த.09135.1
ஆற்றலின் உம்பரான் அr நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ேமனிதான் $கந்த.09135.2
ேவற்று உருவாய் இவண் ேமவிற்று என்று எனச் $கந்த.09135.3
சாற்றினன் யாைவயும் உணரும் தன்ைமயான். $கந்த.09135.4
ெமய் வழி பாடு ெசய் ேமைல ேயா(க் ெகலாம் $கந்த.09136.1
உய்வழி புrபவன் இைனய ஓதலும் $கந்த.09136.2
ைம வழி ேமனியன் மானம் உள் உற $கந்த.09136.3
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி இைனயன அைறதல் ேமயினான். $கந்த.09136.4
வஞ்சின அவுண(கள் வான ேமலவ( $கந்த.09137.1
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சின அமrனில் விளிந்த ேவைலயில் $கந்த.09137.2
எஞ்சல் இல் ஆயு உற்று இகல் ெசய்வாம் எனப் $கந்த.09137.3
புஞ்செமாடு அயெனாடு_ெப.(அயன்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) புகறல் ேமயினா(.
$கந்த.09137.4
அன்ன ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ெகாடியினன் அைனய ேராடு ேபாந்து
$கந்த.09138.1
என்ெனாடு கூறினன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) எழுந்தேரா $கந்த.09138.2
உன் அருள் ெபற்றிலன் உண(ந்திடாமேல $கந்த.09138.3

மன்னிய அமிழ்து இவண் வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேவண்டிேனன். $கந்த.09138.4
தானவ( அமர(கள் சது( முகத்தவன் $கந்த.09139.1
ஏைனய( தம்முடன் யானின்று எய்திேய $கந்த.09139.2
பால் நிைற கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கைட ெபாழுதில் பாய் எr $கந்த.09139.3
ஆனது மருள் உற ஆலம் ேபாந்தேத. $கந்த.09139.4
உன் தனது அருள் ெபறா உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) நாடிேய $கந்த.09140.1
இன்று உலகு உயி( எலாம் இறக்க அவ்விடம் $கந்த.09140.2
ெசன்றதி யாவரும் ெதருமந்து ஓடினா( $கந்த.09140.3
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என் ெமய்ைய இந்
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) ஆக்கிற்ேற. $கந்த.09140.4
ேவற்று உரு ஆக்கி என் ெமய்யில் தாக்கலும் $கந்த.09141.1
ஆற்றலன் அகன்றனன் அைனய( தம்ெமாேட $கந்த.09141.2
ஏற்றம் அது ஆன ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) இட(கள் யாைவயும் $கந்த.09141.3
ஆற்றுந( யா( உள( மற்று நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அலால். $கந்த.09141.4
உன் அருள் ெபறாமல்_எதி(.ம.வி.எச்.(ெபறு_வி.+ஆ_எதி(.ம.+மல்_வி.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உதவி ேச(தலால் $கந்த.09142.1
இன்னது ஒ( இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்திற்று ஆதலால் $கந்த.09142.2
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) அடி அைடந்தனம் நCடு தC எனத் $கந்த.09142.3
துன்னிய ெகாடு விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) ெதாைலக்கச்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல். $கந்த.09142.4

ஆரணம் யாைவயும் அறிந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாட
ஒணாப் $கந்த.09143.1
பூரண உைமெயாடு ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இன்னது ஆம் $கந்த.09143.2
ஏரண உருவு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருக்ைக
எம்ைம ஆள் $கந்த.09143.3
காரணம் அன்றிேய கருமம் ஆவேதா. $கந்த.09143.4
தC என எழுதரு_வி.(எழு_வி.+தரு_து.வி.) சீற்ற ெவவ்விடம் $கந்த.09144.1
ஆயைத மாற்றிேய அளிய( தங்கைள $கந்த.09144.2
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அருள் புrக என நCல்_ெப.அ.(நCலம்_ெப.)
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) திகழ் $கந்த.09144.3
மாயவன் உைரத்தனன் வழுத்தி_வி.எச்.(வழுத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நிற்கேவ. $கந்த.09144.4
மாதிர இைறவரும் வான்_ெப.(வான்_ெப.) உேளா(களும் $கந்த.09145.1
நCதி இல் அவுணரும் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எல்ைலயில் $கந்த.09145.2
நாதைன வழுத்தலும் நம்பன் ேகட்டேரா $கந்த.09145.3
ஏது இைவ அரவம் என்று இயம்பேலாடுேம. $கந்த.09145.4
வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) அவுண(கள் மாதிரத்தவ( $கந்த.09146.1
ஏைனய( வல் விடத்து இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) உற்று உளா( $கந்த.09146.2
ேகா நக(க் கைட ெதாறும் குழுமி ஏத்தினா( $கந்த.09146.3
ஆனது இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஒலி என அயன் விளம்பேவ. $கந்த.09146.4
கறுத்திடும் மிடறு உைடக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) நந்திையக் $கந்த.09147.1

குறிப்ெபாடு ேநாக்கிேய ெகாண(தி ஆல் எனப் $கந்த.09147.2
புறத்தில் அம் ேமலவன் ேபாந்து மற்று அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) $கந்த.09147.3
திறத்துடன் உைறயுளில் ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உய்ப்பேவ. $கந்த.09147.4
வந்தவ( யாவரும் வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஈசைனப் $கந்த.09148.1
புந்தியில் அன்ெபாடு ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஆற்றவும் $கந்த.09148.2
ெநாந்தனம் விடத்தினால் ெநாய்தில் அன்னைதச் $கந்த.09148.3
சிந்திைன எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) அருள் ெசய்தி என்னேவ.
$கந்த.09148.4
ஈது எலாம் ேகட்ட ேமேலான் இைறவிைய
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இன்ேனா( $கந்த.09149.1
ஓதலா மாற்றம் உன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உளத்தினுக்கு இையவது ஆேமா
$கந்த.09149.2
மாது நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) புகறி என்ன
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
அைடந்தா( வாேனா( $கந்த.09149.3
ஆதலால் அவ(க்கு வல்ேல அருள் புrந்திடுதி என்றாள். $கந்த.09149.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அம( குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) எம்
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.) மற்று இைவ இைசத்த ேலாடும் $கந்த.09150.1
அண்டரும் மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) எய்தி ஆதி அம் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
தன்பால் $கந்த.09150.2

ெதாண்டு ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழுகு கின்ற சுந்தரன்
தன்ைன ேநாக்கிக் $கந்த.09150.3
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவண்
வருதி_வி.மு.(வா_வி.+ருத்_(?)+இ_முன்.ஒரு.) ஆல் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
ெகாடு விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) தன்ைன என்றான். $கந்த.09150.4
என்றலும் இனிேத என்னா இைறஞ்சினன் ஏகி யாண்டும் $கந்த.09151.1
துன்றிய விடத்ைதப் பற்றிச் சுந்தரன் ெகாடுவந்து உய்ப்ப $கந்த.09151.2
ஒன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திவைல ேய ேபால் ஒடுங்கு உற மல(க்ைக
வாங்கி $கந்த.09151.3
நின்றிடும் அமர( தம்ைம ேநாக்கிேய நிமலன் ெசால்வான். $கந்த.09151.4
காளக உருவு ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கடுவிைன உண் ேகா அன்ேறல் $கந்த.09152.1
நCள் இைட அதனில் ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெநறிப்பட
எறிேகா என்னா $கந்த.09152.2
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உறு மதி ேதாய் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) வானவன் அருள
அன்னான் $கந்த.09152.3
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) உற வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சது( முகன் முதேலா(
ெசால்வா(. $கந்த.09152.4
ஐய நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) யா( இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அனல்
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) ஆற்று நCரா( $கந்த.09153.1
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ைகக்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆற்றால் சிறிது எனக்
காட்டிற்று அன்ேற $கந்த.09153.2

ெவய்யது ஓ( இதைன இன்ேன
விட்டைன_வி.மு.(விடு_வி.+ட்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) என்னில்
பின்ைன $கந்த.09153.3
உய்வேரா யாரும் இன்ேன ஒருங்கு உடன் முடிந்திடாேரா. $கந்த.09153.4
முடிவு இலா உனக்ேக அன்ேறா முன் உறு பாகம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.09154.1
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) அேத எனினும் ஆக ேவண்டுதும் இதைன வல்ேல
$கந்த.09154.2
அடிய( ஏம் உய்யும் ஆற்றால் அருந்திைன அருள் ேமா என்னக் $கந்த.09154.3
கடி கமழ் இதழி ேவய்ந்ேதான் கலங்கl( இனி நC( என்றான். $கந்த.09154.4
என்றனன் விைரவில் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ைக ஏந்திய
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) உட் ெகாள்ளச் $கந்த.09155.1
ெசன்றது மிடற்றில் அன்ன திறத்திைன யாரும்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09155.2
இன்று எமது உயி( நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) காத்தற்கு இங்கு இது சான்றாய்
அங்கண் $கந்த.09155.3
நின்றிட வருடி என்ேற நிமலைனப் ேபாற்றல் உற்றா(. $கந்த.09155.4
ேபாற்றலும் மிடற்றில் எம் ேகான் ெபாலன் மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணியது என்ன
$கந்த.09156.1
மாற்ற அரும் தைகமத்து ஆன வல்விடம் நிறுவி அன்னா(க்கு $கந்த.09156.2
ஏற்ற நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அருைளச்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) யாவரும் இறந்ேத இன்று
$கந்த.09156.3

ேதாற்றின( ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்னச்
ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அரும்
மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) ெகாண்டா(. $கந்த.09156.4
மா மகிழ் சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மால்
அயன் முதேலா( தம்ைமத் $கந்த.09157.1
தூ மதி மிைலச்சும் ெசன்னித் ெதால்ைலேயான் அருளால் ேநாக்கிக் $கந்த.09157.2
காமரு கடைல இன்னும் கைடதி( ஆல் அமுது உண்டாகும் $கந்த.09157.3
ேபாமின் நC( இன்ேன என்னப் ேபாற்றின( வணங்கிப் ேபானா(. $கந்த.09157.4
ேபானவ( ெதான்ைம ேபாலப் புணrையக் கைடந்த காைல_ெப.(காைல_ெப.)
$கந்த.09158.1
ேமல் நிகழ் அமி(தம் ஏைன வியன் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) பலவும்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.09158.2
வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) தாேம ெபற்றா( மற்று அைவ தம்ைம ஆலம்
$கந்த.09158.3
ஆனைத அமலன் உண்டது அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) உயி(
அளித்தது_ெதா.ெப.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) அன்ேற. $கந்த.09158.4
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) நுக(ந்த ெதால்ைலக்
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) பின்
அழிக்கும்_ெப.எச்.(அழி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கந்த.09159.1
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) உயி( அகிலம் யாவும்
ஒடுங்கிய_ெப.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விடம்_ெப.(விடம்_ெப.)
அது அன்ேறா $கந்த.09159.2

சுடைல அது ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அந்தச்
சுடைலக் காண் அைனய ேசாதி $கந்த.09159.3
நடம் நவில்கின்ற எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) நாடரும் தைகைமத்து அஃேத.
$கந்த.09159.4
அங்கு அதும் அன்றி எந்ைத அகிலமும் முடித்த ஞான்றின் $கந்த.09160.1
எங்கும் ெவள்ளிைடயது ஆகி ஈமம் ஆம் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஈமத்து
$கந்த.09160.2
மங்ைகயும் தானும் ேமவும் மற்று இது தவேறா அன்னான் $கந்த.09160.3
கங்ைகைய முடிேமல் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைத ேமல் உைரத்தும் அன்ேற. $கந்த.09160.4
ஈசைன ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ஞான்று அம்ைம எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெபறு
கயிைலக் காவில் $கந்த.09161.1
ேபசலள் ஆடல் உன்னிப் பின் வரா விழி இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.)
$கந்த.09161.2
ேதசு உறு கரத்தால் ெபாத்தச் ெசறிதரு புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) யாவும்
$கந்த.09161.3
மாசு இருள் பரந்தது எல்லா உயி(களும் வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) ெகாள்ள.
$கந்த.09161.4
திங்களின் கதிரும் ஏைனத் தினகரன் ெவயிலும் தCயின் $கந்த.09162.1
ெபாங்கு ெசம் சுடரும்_ெப.எச்.(சுட(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஏைனப்
புலவ(_ெப.(புலவ(_ெப.) தம் கதிரும் மற்றும் $கந்த.09162.2
எங்கு உள ஒளியும் மாய்வு உற்று இருள் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) பைடத்த மாேதா
$கந்த.09162.3
சங்கரன் விழியால் எல்லாச் ேசாதியும் தைழத்த நCரால். $கந்த.09162.4

தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) நிக( பிற(_ெப.(பிற(_ெப.) இலாத தற்பரன் விழி
இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) $கந்த.09163.1
கன்னிைக கமலக் ைகயால் புைதப்ப அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கணம் அது
ஒன்றின் $கந்த.09163.2
மன் உயி(த் ெதாைக கட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.)
இலா ஊழி ஆக $கந்த.09163.3
அன்னது ஓ( பான்ைம ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அருளுவான் நிைனந்தான் அன்ேற. $கந்த.09163.4
ஓங்கு தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) நுதலின் நாப்பண் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனி
நாட்டம் நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09164.1
ஆங்கு அது ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாதன்
அருள் ெகாடு ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) யாண்டும்
$கந்த.09164.2
நCங்கரு நிைலமத்து ஆகி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப(
இருைள மாற்றித் $கந்த.09164.3
தCம்_ெப.அ.(தCம்_ெப.அ.) கதி( முதல் ஆேனா(க்குச்
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப( ஒளிைய ஈந்தான்.
$கந்த.09164.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) உறு புவனத்து_ெப.(புவனம்_ெப.+அத்து_சாr.)
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) மா இருள் முழுதும்
நCங்க_குைற.எச்.(நCங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.09165.1
உள் நிகழ் உவைக ேமல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உயி(த் ெதாைக சிறத்தேலாடும் $கந்த.09165.2
கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) இைறவன் ெசய்ைக கவுr கண்டு அச்சம் எய்தித்
$கந்த.09165.3

துண் என விழிகள் மூடும்_ெப.எச்.(மூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
துைணக் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) வாங்கினாள் ஆல். $கந்த.09165.4
சங்கரன் விழிகள் மூடும்_ெப.எச்.(மூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தனாது
ைக திறக்கும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $கந்த.09166.1
அங்குலி அைவ ஈ( ஐந்தும் அச்சத்தால் விய(ப்புத் ேதான்ற $கந்த.09166.2
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தைகைம
காணூஉ_வி.எச்.(காண்_வி.+ண_இ.க.+_வி.எச்.குறி.) மற்று அைவ விதி(ப்பப்
ேபாந்து $கந்த.09166.3
கங்ைக ஓ( பத்தாய் யாண்டும் கடல்களில்
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற. $கந்த.09166.4
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) நூறு ேகாடி அணிமுகம்
பைடத்து_வி.எச்.(பைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) யாண்டும் $கந்த.09167.1
பாயிரு நCத்தம் ஆகிப் பரவலும் அது கண்டு அஞ்சி $கந்த.09167.2
மாயனும் அயனும் வாேனா( மன்னனும் பிறரும்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09167.3
மீ ய் உய( கயிைல நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விமலைன அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாழ்ந்தா(.
$கந்த.09167.4
அடி மல( ெதாழுேத எந்தாய் அறிகிேலாம் இது ஓ( நCத்தம் $கந்த.09168.1
கடல்களும் அன்றால் யாண்டும் கல் என விைரத்தி யாரும் $கந்த.09168.2
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) எனப் பrத்ேத ஈது விமல நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) காத்தி
என்றா(. $கந்த.09168.4
என்றலும் நதிகள் ேதாற்றம் இயம்பி எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.)
உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) சூழ் ேபாய் $கந்த.09169.1

நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அந் நCத்தம் தன்ைன
நிைனத்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவண் அைழத்து நாதன்
$கந்த.09169.2
ஒன்று தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ேவணிேமல் ஓ( உேராமத்தின் உம்ப( உய்ப்ப
$கந்த.09169.3
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) அம் கமலத் ேதானும் மாலும் இந்திரனும் ெசால்வா(.
$கந்த.09169.4
ேமதினி அண்டம் முற்றும் விழுங்கிய கங்ைக உன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
$கந்த.09170.1
பாதியாள் கரத்தில்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பான்ைமயால்
உனது ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $கந்த.09170.2
மீ தினில் ெசறிக்கும் பண்பால் விமலம் ஆம் அதனில் எம் கண் $கந்த.09170.3
மூது எயில் நகரம் ைவகச் சிறிது அருள் முதல்வ என்றா(. $கந்த.09170.4
இைறயவன் ேவணி உள் புக்கு இருந்தேதா( கங்ைக தன்னில் $கந்த.09171.1
சிறுவைத வாங்கி மூவ( ெசம் ைகயும்
ெசறிய_ெப.எச்.(ெசறி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நல்க $கந்த.09171.2
நிைறதரும் அன்பால் தாழ்ந்து நிகழ் விைட ெபற்றுத்
தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.) $கந்த.09171.3
உைற நக( எய்தி அங்கண் உய்த்தன( அைனய நCத்தம். $கந்த.09171.4
அந்நதி மூன்று தன்னில் அயன் நக( புகுந்த கங்ைக $கந்த.09172.1
பன்ன அரும் திறலின் மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) பகீ ரதன் தவத்தால் மீ ளப்
$கந்த.09172.2
பின்னரும் இைமயா முக் கண் ெபரும் தைக முடிேமல் தாங்கி $கந்த.09172.3

இந் நில வைரப்பில் ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இைற அதில்
விடுத்தல் ெசய்தான். $கந்த.09172.4
நால் நில மிைசேய உய்த்த நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நதி சகர(
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.09173.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உய( கதி
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்ய மற்று
அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) என்பில்
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09173.2
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) எறி தரங்க ேவைல ேமவியது இஃது ஒன்று அல்லால்
$கந்த.09173.3
ஏைனய நதிகள் ெதால்ைல இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) தனில்
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற. $கந்த.09173.4
ெதால்ைல இல் இைறவி அம் ைகத்
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கங்ைக நCத்தம்
$கந்த.09174.1
ஒல்ைலயில் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
ெகாள்ளாது_எதி(.ம.வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ஆத்_எதி(.ம.+உ_பட(.ஒரு.) அடக்கிய
உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) அன்ேறா $கந்த.09174.2
அல் இருள் அைனய கண்டத்து ஆதி அம் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) முன்ேனா(
$கந்த.09174.3
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இயல்_ெப.(இயல்_ெப.) தன்ைன ேவணி மிைசக்
ெகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_படெரா.ஒரு.) என்னும் மாேற.
$கந்த.09174.4
மாது உைம வசத்தன் ஆகி மருவுவான் என்றி அந் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$கந்த.09175.1

நாதனது அருேள எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) நண்ணுவித்து அருளும்
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $கந்த.09175.2
ேபதகம் ஆகித் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஓ( ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) உருக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமவும் $கந்த.09175.3
ஆதலின் அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்ற தன்ைமைய அைறவன்
ேகட்டி. $கந்த.09175.4
ெதால்ைல ஓ( கமலத்து அண்ணல் ேதான்றிேய
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைலப் $கந்த.09176.1
பல் உயி(த் ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.) தன்ைனப் பைடப்பது கருதி முன்ன(
$கந்த.09176.2
வல்ைலயில் சனகன் ஆதி ைமந்த( நால்வைரயும் நல்க $கந்த.09176.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) எய்தி அன்ேனா(
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தவ( ஆகி உற்றா(. $கந்த.09176.4
அன்னதற் பின்ன( ேவதன் அளிப்பதும் அல்காது ஆக $கந்த.09177.1
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) உற்று இரக்கம் எய்தி யாது இனிச் ெசய்வது என்னா
$கந்த.09177.2
முன் உறு குமரேராடு முகுந்தன் இடத்தில் எய்திப் $கந்த.09177.3
ெபான் அடி வணக்கம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) குைற புகன்று நின்றான். $கந்த.09177.4
நின்றிடுகின்ற காைல_ெப.(காைல_ெப.) ேநமி அம் கரத்து வள்ளல் $கந்த.09178.1
இன்று இது நம்மால் முற்றாது ஈசனால் அன்றி என்னா $கந்த.09178.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) உண( முனிவேராடு நான்முகேனாடும் ெவள்ளிக்
$கந்த.09178.3

குன்றினில் ஏகி நாதன் குைரகழல்
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசால்வான். $கந்த.09178.4
அண்ட(கள் முதல்வ ேகண்ேமா அம்புயன் பைடப்பின் உள்ளம் $கந்த.09179.1
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
அது மல் காதால் குைற இது நCக்குக என்ன $கந்த.09179.2
வண் துளவத்தினாைன ைமந்தைர அயைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09179.3
நுண் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) படேவ ஈசன் ெநாய்து என வறு
C ெசய்தான். $கந்த.09179.4
ஏகைன ஆகி ைவகும் எந்ைத தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இடப்பால் ஆன
$கந்த.09180.1
வாகுைவ ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) மற்று அவண் உைமயாள் ேதான்றப் $கந்த.09180.2
பாகம் அது இருத்தி அன்னாள் பrெவாடு
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமவிக் $கந்த.09180.3
ேகா கனதக் கண்ணாைனக் குமரைர அயைனத் தந்தான். $கந்த.09180.4
தந்துழி ஈசன் தன்ைனத் தனயரும் அயனும் மாலும் $கந்த.09181.1
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாயவன் வதனம்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09181.2
நத் தமது அருளது ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நங்ைகேயாடு இனிது ேச(ந்தாம் $கந்த.09181.3
முந்ைதயின் ேவதாச் ெசய்ைக முற்றிடும் ேபாதி என்றான். $கந்த.09181.4

என்னலும் உவைக எய்தி யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) இனி உய்ந்ேதாம் என்னா
$கந்த.09182.1
அன்ைனெயாடு அத்தன் தன்ைன அளிெயாடு வலம்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்திப் $கந்த.09182.2
பின்னரும் வணக்கம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபய(ந்தன( பின்பு ேவதா $கந்த.09182.3
மன் உயி(த் ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) வரன்முைற
பைடக்கல் உற்றான். $கந்த.09182.4
மாற்றல( புரம் மூன்று அட்ட வானவன் உைமயா ேளாடும் $கந்த.09183.1
வற்று
C
இருந்து அருளலாேல விைழவுடன் ஆண் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ேமவி
$கந்த.09183.2
ஆற்றவும் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) எய்தி ஆவிகள் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.)
மல்க_குைற.எச்.(மல்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.09183.3
நால்திைச முகத்தன் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) உற நடந்தது அன்ேற. $கந்த.09183.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அம( கமலத்து அண்ணல் ெசய் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
முற்றும் ஆற்றால் $கந்த.09184.1
ஆன தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அருைள ஆங்கு ஓ( ஆயிைழ ஆக
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09184.2
ேமல் நிகழ் கருைண தன்னால் ேமவுவது உணராய் ஏைன $கந்த.09184.3
வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ேபால் எம் ேகாைன மதித்தைன மதி இலாதாய்.
$கந்த.09184.4
காமரு வடிவாய் எங்கும் காண்பது சத்தி அம் கண் $கந்த.09185.1
மா மயம் ஆகி நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) மன்னிய
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) ஆம் ஈது $கந்த.09185.2

தூ மைற முதலா உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) ெதால்ைல நூல் புகலும் அன்னா(
$கந்த.09185.3
தாம் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புதல்வன்_ெப.) தன்ைனத் தந்தவாறு
சாற்றுகின்றாம். $கந்த.09185.4
பாக சாதனன் ெதால்ைல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வானவப் பைடேயாடு $கந்த.09186.1
ஏகிேய அசுர(க்கு இைற தன்ைன
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இகலில் $கந்த.09186.2
வாைக சூடிேய விஞ்ைசய( முதலிேனா( வாழ்த்தப் $கந்த.09186.3
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மா( தரும் உலகு இைட
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய்ப் புகுந்தான்.
$கந்த.09186.4
ெபான் நக(க்கு இைற ேபாதலும் ெபாறாைமயில் புழுங்கி $கந்த.09187.1
வன்னி உற்றிடும் அலங்கல் ேபால் உளம் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) வாடி
$கந்த.09187.2
ெவன் அளித்திடும் அவுண( தம் ேகாமகன் விைனேயற்கு $கந்த.09187.3
என் இனிச் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) எனப்
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) உன்னிேய இைனந்தான். $கந்த.09187.4
ெவரு வரும்படி மைலந்திடும் அமர( பால் ேமவிப் $கந்த.09188.1
ெபாருது ெவன்றி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எனக்கு அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபரும் புகழ்
புைனய_குைற.எச்.(புைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.09188.2
ஒருவ( எம் குலத்து இல்ைல ெகாேலா என உைரயாக் $கந்த.09188.3
குரு இருந்துழி அணுகிேய வணங்கினன் ெகாடிேயான். $கந்த.09188.4
ெபாற்ைறயின் சிைற தடிந்தவன் சுரெராடும் ேபா(ேமல் $கந்த.09189.1

உற்ற காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) பைடயுடன்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெபாருது உைடந்து $கந்த.09189.2
மற்ற அவற்கு என்ன அளித்தனன் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ெபரு மரபில்
$கந்த.09189.3
ெகாற்ற வர(கள்
C
யாவரும் முடிந்தன( கூற்றால். $கந்த.09189.4
கழிய_குைற.எச்.(கழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாசிைன அைடந்தனம் இன்னேல
கைர ஆம் $கந்த.09190.1
பழி ெகாள் ேவைலயில் அழுந்தினம் உைடந்திடு பைகவ(க்கு $கந்த.09190.2
அழிவும் உற்றனம் ெபரும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அற்றனம் அவுண( $கந்த.09190.3
ஒழியும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தியேதா இவண் உைரத்தி.
$கந்த.09190.4
சிறுவ(_ெப.(சிறுவ(_ெப.) ஆயிேனா( ெபருைமயில் பிைழப்பேரல் ெதருட்டி
$கந்த.09191.1
உறுதி பல பல ெகாளுத்தி மற்று அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தைம
உய(ந்த_ெப.எச்.(உய(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.09191.2
ெநறியின் ஆக்குதல் குரவ( தம் கடன் அது நCேய $கந்த.09191.3
அறிதி ஆதலின் உய்யுமாறு உைரத்தி என்று அைறந்தான். $கந்த.09191.4
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாசகம் ேகட்டலும் மன்ன
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) உளத்தில் $கந்த.09192.1
வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) உற்றிடல் என்னேவ ேதற்றி ேமல் வருவ
$கந்த.09192.2
கருத்தில் உன்னினன் ெதrதலும் ெவதும்பிய காயத்து $கந்த.09192.3
அைரத்த சாந்திைன அப்பினன் ேபால ஒன்று அைறந்தான். $கந்த.09192.4

ஆதி அம் பரமன் தாேள அைடதகு புனிதன் ெதால்ைல $கந்த.09193.1
ேவதிய( தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) ஆன விrஞ்சன் ெமய் உண(வில்
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.09193.2
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) புலன்கள் ஆய பைகஞைரக்
கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காட்சி $கந்த.09193.3
மா தவ முனிவ(க்கு ஈசன் வசிட்டன் என்று உைரக்கும் வள்ளல். $கந்த.09193.4
அன்னவன் மரபில் வந்ேதான்_வி.அ.ெப.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓன்_பட(.ஒரு.)
அறிஞ(க்கும் அறிஞன் ேமலாய் $கந்த.09194.1
மன்னிய ெநறிக் கண் நின்ேறான் மாகதன் என்னும் ேபேரான் $கந்த.09194.2
உன் அரு மைறகள் யாவும் உண(ந்தவன்
உய(ந்த_ெப.எச்.(உய(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
$கந்த.09194.3
தன்ைன இங்கு அைடவன் என்னாத் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) தைன இயற்றல்
உற்றான். $கந்த.09194.4
ஆயவன் தன்பால் இன்று ஓ( அசுர கன்னிைகையத் ேதற்றி $கந்த.09195.1
ஏயிைன என்னின் அன்னாள் எய்திேய அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தாேனாடு
$கந்த.09195.2
ேமயின காைல_ெப.(காைல_ெப.) ஆங்கு ஓ( ேவழமா முகத்தன் உங்கள்
$கந்த.09195.3
நாயகன் ஆகத் ேதான்றி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrவன்
அன்ேற. $கந்த.09195.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrதல் காணா நண்ணல( புரங்கள்
மூன்றும் $கந்த.09196.1
ெசற்றவன் ேமவி ேமலாம் ெசல்வமும் திறலும் நல்க $கந்த.09196.2

மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) வாேனா( ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) சீ(
மாற்றி எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.)
ஆளும் $கந்த.09196.3
ெகாற்றவன் ஆவன் என்று கூறினான் குரவன் ஆேனான். $கந்த.09196.4
அவ்வுைர ேகட்டேலாடும் அடித்துைண இைறஞ்சி ஈது $கந்த.09197.1
ெசவ்விது ெசவ்விது எந்தாய் ெசய்வல் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) பணித்தது என்ன
$கந்த.09197.2
எவ்வம் இல் புகரும் அற்ேற இயற்றிய ெசன்ேமா என்ன $கந்த.09197.3
ைமவைர அைனய ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) கடிது
மீ ண்டான். $கந்த.09197.4
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
இருக்ைக எய்தி விபுைத என்று ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) அந்நாள் $கந்த.09198.1
காண் தகும் எழிலின் மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) குலத்தில்
வந்தாள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட(.ஒரு.) $கந்த.09198.2
பூண் தகு நாணி ேனாடும் ெபாருந்தினள் அவைள எய்தி $கந்த.09198.3
ஈண்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெமாழி
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்னாய் என் இட( தC(த்தி
என்றான். $கந்த.09198.4
மன்னவ( மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) கூறும் மாற்றம் அங்கு அதைனக் ேகளாக்
$கந்த.09199.1
கன்னிைக ஆகி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காமரு வல்லி
அன்னாள் $கந்த.09199.2

நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) அடித் ெதாண்டு
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நிருத( தம் குலத்து
வந்ேதன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.09199.3
என் உனக்கு இயற்றும் ெசய்ைக இைசந்தன இைசத்தி என்றாள். $கந்த.09199.4
உைர எனேலாடு மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) உன் குலத்ேதாைர
விண்ேணா(_ெப.(விண்ேணா(_ெப.) $கந்த.09200.1
ெபாருதுெவன் கண்டு மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபானைத அறிதி அன்ேற $கந்த.09200.2
மரு அரும் குழலாய் ேபாrல் வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) தம்ைம ெவல்ல
$கந்த.09200.3
ஒருவரும் இல்ைல நின்னால் உற்றிட ேவண்டும் கண்டாய். $கந்த.09200.4
ஆங்கு அதற்கு ஏதுக் ேகட்டி அம் ெபான் மால் வைரத்து எனாது $கந்த.09201.1
பாங்கrல் அrய ேநான்பு_ெப.(ேநான்பு_ெப.) பயிலுமாக அதன்பால்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09201.2
நCங்கல்_ெதா.ெப.(நCங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெசல்லாது_எதி(.ம.வி.எச்.(ெசல்_வி.ஆத்_எதி(.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) பல்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) நிைனவு அறிந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழுகிக் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) $கந்த.09201.3
தCங்கு அற நாடி அன்னான் ெசய்தவம் சிைதத்துச் ேச(தி. $கந்த.09201.4
ேசருதி என்னின் அங்கு ஓ( சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
இடத்தில் ேதான்றிப் $கந்த.09202.1
பா( உலகு அைனத்தும் ேமலாம் பதங்களும் வலிதில்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09202.2
வரrல்
C
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
ஆகி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைக வட்டி
C
எங்கள்
$கந்த.09202.3

ஆ( அஞ( துைடக்கும் அன்னாய் அன்னவாறு அைமதி என்றான். $கந்த.09202.4
ேவந்தனது உைரையக் ேகட்ட விபுைத அம் முனிவன் தன்பால் $கந்த.09203.1
ேபாந்து உனது எண்ணம் முற்றப் புதல்வைன அளித்து மீ ள்வல் $கந்த.09203.2
ஏந்தல் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இரங்கல் என்ேற ஏகினள் இைறவன் வாேனா(
$கந்த.09203.3
மாய்ந்தன( இனி என்று உன்னி மகிழ்ச்சிேயாடு இருந்தான் அங்கண். $கந்த.09203.4
ஏகிய அசுர கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) ஏமம் ஆல வைரயின் சா( ேபாய் $கந்த.09204.1
மாகன் பால் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்னான் மா
தவத் திறத்ைத_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09204.2
ஆ ெகாடிது இவேன அல்லாதா( இது புrயும் நCரா( $கந்த.09204.3
ேமாகம் இங்கு இவைன ஆக்கி முயங்குவது எவ்வாறு என்றாள். $கந்த.09204.4
ேநமிகள் அைனத்தும் ஆர நிவந்து எழும் வடைவ தன்ைன $கந்த.09205.1
மாமுகில் மாற்ற அற்ேறா மாற்றேவ வல்லது என்னில் $கந்த.09205.2
காம ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) எடுத்த ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
கைண எலாம் ஒருங்கு ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $கந்த.09205.3
ேதாம் இல் சீ( முனிைய வாட்டித் துறைவயும் மாற்றும் என்றாள். $கந்த.09205.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உய( தவத்தின்
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாகதன்
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) அல்ல $கந்த.09206.1
ேமனைக வrனும் ேநாக்கான் விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) பைகஞ( தங்கள்
$கந்த.09206.2

ேகான் இஃது உணரான் ேபாலும் குறுகி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) புண(தி என்றால்
$கந்த.09206.3
நான் அதற்கு இைசந்த_ெப.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாறும்
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என நைகத்து நின்றாள். $கந்த.09206.4
ேபாந்தது என் மீ ண்டும் என்னில் ேபாற்றல(க்கு உைடந்து ேசாரும் $கந்த.09207.1
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) என் உற்றாய் என்று மீ ளவும் விடுப்பன் அம்மா
$கந்த.09207.2
ஏய்ந்த ேநயத்தில் என்பால் எய்தி மற்று இவேன எற்குக் $கந்த.09207.3
காந்தேன ஆக ேநாற்றுக் காலமும் பா(ப்பன் என்றாள். $கந்த.09207.4
என்று இைவ உன்னி உற்ேறா(க்கு இனிது அருள் புrயும் ெவள்ளிக் $கந்த.09208.1
குன்று உைற ெபருமான் ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) குைர
கழல் கருத்து உள் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.09208.2
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ேநான்பின் மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) மாகத முனிவன்
ேநரா $கந்த.09208.3
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரும்
தவத்ைத_ெப.(தவம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) ஆற்ற
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) கழிந்தது அன்ேற. $கந்த.09208.4
மாது ெசய் தவத்தினாலும் வரன் முைற வழாத ஊழின் $கந்த.09209.1
ஏதுவின் ஆலும் அம் கண் இரும் களிற்று ஒறுத்தல் ஒன்று $கந்த.09209.2
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) அம் பிடியிேனாடு
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன் புணரக்
காணூஉ_வி.எச்.(காண்_வி.+ண_இ.க.+_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09209.3
ஆதரம் ெபருகப் பல்கால் ேநாக்கினன் அரும் தவத்ேதான். $கந்த.09209.4

மறந்தனன்_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
மனுவின் ெசய்ைக மனப்படு ெபாருைள வாளா $கந்த.09210.1
துறந்தனன் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) என்னும் சூழ்வைலப் பட்டுச் ேசா(வு உற்று
$கந்த.09210.2
இறந்தனன் ேபால மாழ்கி இன் உயி( சுமந்தான் இன்று $கந்த.09210.3
பிறந்தனன் இைனய கூட்டம்_ெப.(கூட்டம்_ெப.) ெபற்றிடுேவன் ஏல் என்றான்.
$கந்த.09210.4
என்று இது புகன்று முன் ெசய் தவக் குைறக்கு இரங்கி என்றும் $கந்த.09211.1
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட(.ஒரு.) பழிேய ஏனும் நCடு ேமல்
காமச் சூ( ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) $கந்த.09211.2
தின்று உயி( ெசருக்கும் அந்ேதா ெசய்வது இங்கு எவேனா என்னா $கந்த.09211.3
ெவன்றி ெகாள் முனிவன் தானும் மனத்ெதாடு வினவல் உற்றான். $கந்த.09211.4
தCவிடம் தைலக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்ேக
ெதறு தரு காமச் ெசம் தC $கந்த.09212.1
ஓய்வது சிறிதும் இன்றி உள்ளுயி( அைலக்கும் ேவைல $கந்த.09212.2
யாவது என்று நிைனக்கின் இன்னும் அரும் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
கூடும்_ெப.எச்.(கூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆவி $கந்த.09212.3
ேபாவதில் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) யாது என்னாப் புண(ச்சி_ெப.(புண(ச்சி_ெப.) ேமல்
புந்தி ெகாண்டான். $கந்த.09212.4
ேபாவதற்கு எண்ணும் ேபாதில் ெபாருவு இல் சீ( அசுர(க்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.09213.1
காவலின் ஏவல் ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கன்னிைக முனிவன் காமத்து $கந்த.09213.2

ஓய்வதும் பிறவும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஒருங்கு உடன்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எண்ணம் $கந்த.09213.3
யாவதும் முடிந்தது என்னா எல்ைலயில் மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) ெபற்றாள்.
$கந்த.09213.4
ஈங்கு இது காலம்_ெப.(காலம்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இடனும் ஆம் இதற்கு
ேவறு $கந்த.09214.1
தCங்கு இைல இைனய கூட்டம்_ெப.(கூட்டம்_ெப.) ெசய் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
ெசய்தது என்னா $கந்த.09214.2
வாங்கிய நுதலினாளும் வல்விைரந்து எழுந்து தூேயான் $கந்த.09214.3
பாங்கrன் அணுகிப் ெபான்தாள் பணிந்தனள் பrவு கூர. $கந்த.09214.4
மின் இைட பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிற்ப ெமய்
உறுப்பு அைனத்தும் ேநாக்கிப் $கந்த.09215.1
பின்னரும் மால் மீ க் ெகாள்ளப் பித்தrன் மயங்கா
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09215.2
கன்னியும் என்ைன ெவஃகும் காந்தரு வத்தின் நாளும் $கந்த.09215.3
இன்னவள் ஆயின்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) அன்ேறா என் உயி( உய்யும்
என்னா. $கந்த.09215.4
கருத்து இைட உன்னி யா( நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) கன்னிேயா என்ன ேலாடும்
$கந்த.09216.1
அருத்தி ெகாள் முனிைய ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அன்னதாம் என்ன நம்பால் $கந்த.09216.2
வரத்தகும் கருமம் என்ெகால் வல்ைலயில் இயம்புக என்றான் $கந்த.09216.3

விரத்தrல் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) ஆகி வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்ய ேநாற்றான்.
$கந்த.09216.4
முருந்து எனும் முறுவலாளும் முனிவ நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) கணவன் ஆக
$கந்த.09217.1
இரும் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrந்ேதன் பல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இன்று அது
முடிவது ஆகப் $கந்த.09217.2
ெபாருந்தினன் ஈண்டு நின்ைனப் புல்லிய
வந்ேதன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) என்ன $கந்த.09217.3
வருந்து_ஏவ.(வருந்து_வி.) உறாத அமுதம்
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.)
ேபால் மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) உற்றான். $கந்த.09217.4
என் ெபரும் தவமும் பல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) என் ெபாருட்டு ஆக ேநாற்று
$கந்த.09218.1
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ெபரும் தவமும் அன்ேறா நின்னுடன் என்ைன ஈண்ேட
$கந்த.09218.2
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உறக் கூட்டிற்று அம்மா அடு களிறு என்னப் புல்லி
$கந்த.09218.3
இன்புற_குைற.எச்.(இன்புறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டும் நCயும் இரும் பிடி
ஆதி என்ன. $கந்த.09218.4
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இயல்_ெப.(இயல்_ெப.) தானும் அங்கு ஓ(
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பிடி ஆகித் ேதான்றி $கந்த.09219.1
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) பின்னும் ஈதலும்
முனிவன் தானும் $கந்த.09219.2

மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) அம் களிறு அதாகி வான்_ெப.(வான்_ெப.) உய(
புைழக்ைக நCட்டிப் $கந்த.09219.3
புல்லினன் ஊற்றம் தாேன புண(ச்சியில் சிறந்தது அன்ேற. $கந்த.09219.4
ைந உறும் உள்ளம் ஆதி நான்ைமயும் ெபாறியில்
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09220.1
ஐய உறு புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) ஓ( ஐந்தும் ஆவியின் ஒருங்க அன்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கந்த.09220.2
ெமய் உறு புண(ச்சித்து ஆய ேவட்ைகயின்
ேமவல்_ெதா.ெப.(ேமவு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) உற்றுச் $கந்த.09220.3
ெசய் உறு காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) முற்றித் தC(ந்திடும் காைல_ெப.(காைல_ெப.)
தன்னில். $கந்த.09220.4
அயன் முதல் தைலவ( வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) அம( தரு
புலவ(_ெப.(புலவ(_ெப.) ஆற்றும் $கந்த.09221.1
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) முைறக் கடன்கள் யாவும்
சிந்தினன்
சிைதக்கும்_ெப.எச்.(சிைத_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $கந்த.09221.2
வய முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அடவு
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வயி(த்திடு மருப்பின்
நால்வாய்க் $கந்த.09221.3
கய முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அவுணன் ஆங்ேக கதும் என உதயம்
ெசய்தான். $கந்த.09221.4
பற்றிய பலைக ஒள்வாள் விதி(த்தனன் பரைவ ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.)
$கந்த.09222.1

சுற்றினன் வைரகள் யாவும் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) படத் துைணத்தாள் உந்தி
$கந்த.09222.2
எற்றினன் உரும் ஏறு அஞ்ச இரட்டினன் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.09222.3
ெசற்றிடும் கடுவது என்னத் திrந்தனன் சீற்றம் மிக்கான். $கந்த.09222.4
அன்னது ஓ( பிடி உேராமம் அளப்பு இல அவற்றில் ஆங்ேக $கந்த.09223.1
மின் இலங்கு எயிற்றுப் ேபழ்வாய் விளங்கு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெசக்க(
வாய்ந்த $கந்த.09223.2
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) அம் குடுமி_ெப.(குடுமி_ெப.) வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
ெதழித்
ெதழC இச் ெசம்ைக தன்னில் $கந்த.09223.3
துன் இரும் பைடகேளாடும் ேதான்றின( ெதாைக இல் ஆன்ேறா(. $கந்த.09223.4
இன்னவ ேராடு கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இபமுகத்து
அவுணன் ஆ(ப்பத் $கந்த.09224.1
தன்ைனயும் பயந்ேதான் தானும் தள(ந்தன( இrயல் ேபாகி $கந்த.09224.2
முன் உறும் உருவம் ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
முனிவரன் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) ேதான்ற $கந்த.09224.3
உன்னி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரங்கி ஏங்கி ஊழ்
முைற நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைநந்தான்.
$கந்த.09224.4
மாயம் ஆம் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) என்னும் வைல_ெப.(வைல_ெப.) இைடப்
பட்டு நCங்கும் $கந்த.09225.1
தூயவன் முன்னம் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதாைகையச் சுளித்து ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.09225.2

நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) எவ( குலத்தில்
வந்தாய்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) நிைனந்தது என் கழறுக
என்னச் $கந்த.09225.3
ேச_ெப.அ.(ேச_ெப.அ.) இைழ மரபும்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசய்ைகயும் உண(த்தி நின்றாள்.
$கந்த.09225.4
வரன் முைற உண(தேலாடும் மாகத முனிவன்
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $கந்த.09226.1
தரணியில் உயி(களான சராசரம் தனக்கு ேமல் ஆம் $கந்த.09226.2
சுரகுலம் தனக்கும் இன்ேற துன்புறு வித்ேதன் என்னா $கந்த.09226.3
எrஉறு தளி( ேபால் வாடி இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) அங்கு கடலுள் பட்டான்.
$கந்த.09226.4
சில ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) இரங்கித் ேதறிச் ேசயிைழ
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) நும்ேகான் $கந்த.09227.1
ெமலிவு நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) எண்ணம் தானும் வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்ய
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) முன் $கந்த.09227.2
பல பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) புrந்த ேநான்பும் பா( உலகு அைனத்தும் வாேனா(
$கந்த.09227.3
உலகமும் முடிந்தேவ நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ஒல்ைலயில் ேபாதி என்றான்.
$கந்த.09227.4
ேபாதி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என்னேலாடும் ெபான் அடி வணங்கிச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09228.1
தாது_ெப.(தாது_ெப.) உலாம் ெதrயல் ஆகத் தயித்திய(க்கு இைறபால் எய்தி
$கந்த.09228.2

ஈது எலாம் உைரத்தேலாடும் எல்ைலயின் மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) ஆகித்
$கந்த.09228.3
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) கூ( தபனன் காணும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) அம் கமலம்
ேபான்றான். $கந்த.09228.4
தாங்க_குைற.எச்.(தாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அரும் உவைக ேயாடும்
தானவ(க்கு அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) நண்ண $கந்த.09229.1
ஈங்கு உறு முனிவன் முன்ேபால் இனிது ேநான்பு_ெப.(ேநான்பு_ெப.) இயற்ற
ேபானான் $கந்த.09229.2
ஆங்கு அவண் உதித்த ைமந்த( அைனவரும் முதல்வன்
தன்ேனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஓடு_கரு.ேவ.) $கந்த.09229.3
ஓங்கலின் குலங்கள் ேமருவுடன் நடந்தது என்னச் ெசன்றா(. $கந்த.09229.4
சீற்றம் ெகாள் தறுகண் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ஒருவழித் திரண்டது என்னக்
$கந்த.09230.1
கூற்றம் பல் உருவு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
குலாய ெகாட்பு என்ன ஊழிக் $கந்த.09230.2
காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) எங்கும் பரவிற்று என்னக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இைடப்
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நஞ்சும் $கந்த.09230.3
ஊற்றம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலாயது என்ன
உலகு எலாம் திrதல் உற்றா(. $கந்த.09230.4
மைலயிைனப் ெபாடிப்ப( ஏைன மண்ணிைன மறிப்ப( வாr $கந்த.09231.1
அைலயிைனக் குடிப்ப( ைகயால் ஆ( உயி(த் ெதாைகைய அள்ளி $கந்த.09231.2
உைலயிைனப் ெபாருவு ேபழ்வாய் ஓச்சுவ( பrதி ேயாடு $கந்த.09231.3
நிைலயிைனத் தடுப்ப( ேசடன் ெநளிதரப் ெபய(வ( மாேதா. $கந்த.09231.4

தக்கது ஓ( அவுணேராடும் தந்தி மா முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
$கந்த.09232.1
திக்கு எலாம் உலவி எல்லாத் ேதயமும் ஒருங்ேக
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09232.2
மக்கேள ஆதி ஆன மன் உயி( வாr நுங்கித் $கந்த.09232.3
ெதாக்கது ஓ( ெசந்நC( மாந்தித் துண் எனத் திrயும் அன்ேற. $கந்த.09232.4
அத்திறம் ைவகல் ேதாறும் அவுணரும் இைறயும் ஏகிக் $கந்த.09233.1
ைகத்து உறும் உயி(கள் யாவும் கவ(ந்தன( மிைசந்தா( ஆகப் $கந்த.09233.2
ெபாய்த்தவ( ெவறுக்ைக என்னப் ேபாயின உயி(கள் சால $கந்த.09233.3
எய்த்தன( முனிவ( ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) இறந்தது மைறயின் நCதி. $கந்த.09233.4
முகrைம அைடந்தவன் ேதால் முகத்தவன் அவுணேராடும் $கந்த.09234.1
அகல் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) மிைசேய இவ்வாறு அம(தலும் அைனய
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $கந்த.09234.2
தகுவ(கள் முதல்வன் ஓ(ந்து தமது ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) குரவ( ஆன
$கந்த.09234.3
புகrைன விடுப்ப அன்னான் ேபாந்து இைவ புகலல் உற்றான். $கந்த.09234.4
ஒள்ளிது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உம் குலத்து உற்று
உள $கந்த.09235.1
மள்ள( யா(க்கும் ஒ( வான்_ெப.(வான்_ெப.) குரு ஆயிேனன் $கந்த.09235.2
ெதள்ளு பன் மைறத் திட்பமும்
ேத(ந்து_வி.எச்.(ேத(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உேளன் $கந்த.09235.3
ெவள்ளி என்பது ஒ( ேமதகு ேபrேனன். $கந்த.09235.4

உம் குலத்துக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) முதல்
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.09236.1
சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) அன்ன திறலினன் உய்த்திட $கந்த.09236.2
இங்கு நின்புைட எய்தினன் ேமல் ெநறி $கந்த.09236.3
தங்கு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) சாற்றுதற்ேக என்றான்.
$கந்த.09236.4
குரவன் ஆகிக் குறுகிய சல்லியன் $கந்த.09237.1
பrவு ஒடு ஈது பக(தலும் ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) $கந்த.09237.2
திருவடித் துைண ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வணங்கிேய $கந்த.09237.3
கrமுகத்தன் கழறுதல் ேமயினான். $கந்த.09237.4
இறுவது இன்றிய எம் குலத்ேதா(க்கு எலாம் $கந்த.09238.1
அறிவ நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அருளால் அடிேயற்கு இவண் $கந்த.09238.2
உறுதி கூறுகின்றாய் இதன் ஊங்கினிப் $கந்த.09238.3
ெபறுவது ஒன்று உளேத எனப் ேபசினான். $கந்த.09238.4
அந்த ேவைல அவுண(கள் யாவரும் $கந்த.09239.1
சிந்ைத ேமல் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தCதிைன
நCத்திடா $கந்த.09239.2
எந்ைதயா( தம் குரவ( இவ( எனா $கந்த.09239.3
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பா(க்கவன் தாளில்
வணங்கினா(. $கந்த.09239.4
சீத வான்_ெப.(வான்_ெப.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ேகாள் எனும் ெசவ்விேயான்
$கந்த.09240.1

ஆதி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அருளால் அவண(க்கு இைற $கந்த.09240.2
ேபாதகன் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ேநாக்கிப் ெபாருவு இலா $கந்த.09240.3
ஓதி மாண்பின் இைவ உைரக்கின்றனன். $கந்த.09240.4
மீ உய( தவத்ைத_ெப.(தவம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) ஆற்றாய் விமலைன
உணராய் ஒல்லா( $கந்த.09241.1
மாயமும் திறலும் சீரும் வன்ைமயும் சிறிதும் ேதராய் $கந்த.09241.2
ஏய இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உடலம் நில்லாது என்பதும் கருதாய் வாளா
$கந்த.09241.3
ேபாயின பல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) என் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) புrந்தைன புந்தி
இல்லாய். $கந்த.09241.4
முப் பைக கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்ைற முரட் பைக
முடித்திட்டு ஐம்பான் $கந்த.09242.1
ெமய்ப் பைக கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேநாற்று
விழுத்தகும் ஆற்றல் ெபற்றுத் $கந்த.09242.2
துப்பைக ெதாண்ைடச் ெசவ்வாய்ச் சூெராடு
புணரும்_ெப.எச்.(புண(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வான்நாட்டுப்
$கந்த.09242.3
உப்பைக கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதால்சீ(
அைடந்திைல ேபாலும் அன்ேற. $கந்த.09242.4
இம்ைமயில் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) தன்ைனப் புகெழாடும் இழத்தி ேமைல
$கந்த.09243.1
அம்ைமயில் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) தானும் அகன்றைன ேபாலும் அன்ேற
$கந்த.09243.2

உம்ைமயும் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) என்பது உற்றிைல என்னில் பின்ைன
$கந்த.09243.3
எம்ைமயில் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) துய்க்க
இைசந்து_வி.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
இருக்கின்றாய் ஆல். $கந்த.09243.4
ஆக்கமும் திறலும் சீரும் ஆயுவும் நலனும் ேமல் ஆம் $கந்த.09244.1
ஊக்கமும் வடும்
C
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) தவத்தினது ஊற்றம் அன்ேறா
$கந்த.09244.2
ேநாக்கு உறும் இந்நாள் காறும் ேநாற்கலாது இைனய எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.09244.3
ேபாக்குவது என்ைன ெகால்ேலா புகலுதி இகலும் ேவேலாய். $கந்த.09244.4
ஆற்றிடும் தருமம் விஞ்ைச அரும் ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
மகவும் சீ(த்தி $கந்த.09245.1
ஏற்றிடும் ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) ஆற்றல் இருநிதி
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) $கந்த.09245.2
ேநாற்றிடும் விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) சீலம் நுவல் அரும் ேபாதம் யாவும்
$கந்த.09245.3
கூற்றுவன்_ெப.(கூற்றுவன்_ெப.) கூவும் ஞான்று குறித்திடல் கூடுேமா தான்.
$கந்த.09245.4
காலன் ஆகியது ஓ( ேச(ப்பன்_ெப.(ேச(ப்பன்_ெப.) காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ஆம்
வைலைய வசி
C $கந்த.09246.1
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) ஆம் தடத்தில் ைவகும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உயி(
மீ ன்கள் வாr $கந்த.09246.2
ஏலேவ ஈ(த்து நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) இறுதி ஆம்
கைர ேச( காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கந்த.09246.3

ேமலவன் ைகயுள் பட்டு ெமலிெவாடு வடும்
C
அன்ேற. $கந்த.09246.4
சீrயது உடலம் என்ைக ெதrந்திைல நிைலத்தல்
ெசல்லா_எதி(.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.09247.1
ஆ( உயி( வைகயும் என்பது அறிந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைல ஆயுள் பல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கந்த.09247.2
சாருதல் ேவண்டும் என்னும் தைகைமயும் நிைனத்தி அல்ைல $கந்த.09247.3
பா( உயி( இறப்ப நுங்கி இருப்பேதா பrசு மாேதா. $கந்த.09247.4
மந்திரம் இல்ைல மாயம் இல்ைல ஓ( வரமும் இல்ைல $கந்த.09248.1
தந்திரம் இல்ைல ேமேலா( தருகின்ற பைட ஒன்று இல்ைல $கந்த.09248.2
அந்தர அமர( எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அனிகம் ஆய்ச்
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ேமல்
$கந்த.09248.3
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ெபாருவான்
ெசல்லின்_நி.எச்.(ெசல்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) யாது நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ெசய்தி
மாேதா. $கந்த.09248.4
சிறியது ஓ( பயைனத் தூக்கித் தCயவ(
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சூழ்ச்சி $கந்த.09249.1
அறிகில ஆகி வழ்வுற்று
C
அகப் படு மாவும் மீ னும் $கந்த.09249.2
பறைவயும் என்ன ஒல்லா( புண(ப்பினில் படுதி இன்ேன $கந்த.09249.3
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ஒடு வலியும் சீரும் ேமன்ைமயும் இன்றி உற்றாய்.
$கந்த.09249.4
ஆதலின் எவ(க்கும் ேமல் ஆம் அரன் தைன உன்னி ஆற்ற $கந்த.09250.1
மாதவம் புrதி அன்னான் வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) பல ேகட்ட
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.09250.2

தCது_ெப.(தCது_ெப.) அற உதவும் பின்ன(த் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) உன் ஏவல்
ெசய்வா(_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ(_பட(.பன்.) $கந்த.09250.3
ேமதகும் உலகுக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ேவந்தனாய் இருத்தி என்றான்.
$கந்த.09250.4
ெசான்னைவ ேகட்டேலாடும் ெதாழுதைக அவுண( ேதான்றல் $கந்த.09251.1
முன் இைவ யாவேரனும் ெமாழிந்தன( இல்ைல யானும் $கந்த.09251.2
இன்னைவ புrதல் ேதற்ேறன் இனித் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) இயற்று கின்ேறன்
$கந்த.09251.3
அன்னைவ புrயும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) அருள்
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவண்டும் என்றான். $கந்த.09251.4
ஐ விைன ெசய் ெபாறிகள் எலாம் அரங்கம் எனக் கறங்கும் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
அடங்கு கின்ற $கந்த.09252.1
ெமய் விைனய மந்திரமும் தந்திரமும் அங்கம் உறு விதியிேனாடு $கந்த.09252.2
ைக விைனயும் உள் ேகாளும் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) காப்பும்
விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) ெசய் கடனும் ஏைனச் $கந்த.09252.3
ெசய் விைனயும் உண(வித்து ேமருவின் பால் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrயச்
ெசல்லுக என்றான். $கந்த.09252.4
ஏவுதலும் கயமுகத்ேதான் அவுணெராடும் புக(_ெப.(புக(_ெப.) அடியின் இைறஞ்சி
அங்கண் $கந்த.09253.1
ேமவுவன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என உைரயா விைட
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேநாற்றிடுவான்
விைரவின் ஏகக் $கந்த.09253.2
காவதம் அங்கு ஓ( இரண்டு கடப்பு அளவும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கண்ணின் ேநாக்கிப்
$கந்த.09253.3

ேபாவன் இனி என மகிழ்ந்து மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாய் அவுண( பதி புகுந்தான் அன்ேற. $கந்த.09253.4
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காலத்து எதி(
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைறவனுடன் புகுந்த எலாம்
அைறய அன்னான் $கந்த.09254.1
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
அன்ேறா அருள் ெசய்தC( என இயம்பி
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அன்பால் $கந்த.09254.2
முக் கால் வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விடுத்திடப் ேபாய்த்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பதத்தின் முன்னேம ேபால் $கந்த.09254.3
மிக்கானும் வற்று
C
இருந்தான் கடவுளரும் புரந்தரனும் விழுமம் ெகாள்ள.
$கந்த.09254.4
மாண் தகு அவ்வலி அகலம் மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) அதைன எதி(ந்து ெதால்ைல
ைவப்பின் ஈங்கு $கந்த.09255.1
மீ ண்டிய திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) காழ் இரும்பின் எஃகம் முதல் வியன் பைடகள்
இயற்ைக என்னக் $கந்த.09255.2
காண் தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தம் குரவன் ஆன
புக(_ெப.(புக(_ெப.) உைர அதைனக் கருத்துள் ேச(த்தி $கந்த.09255.3
ஆண் தைக ேச( இப முகத்ேதான் அவுணருடன் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrவான்
அகலல் உற்றான். $கந்த.09255.4
அம் கண் முகில்_ெப.(முகில்_ெப.)
படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அறியா ேமருவினுக்கு ஒருசா(
ேபாய் அவுண( ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $கந்த.09256.1
துங்க மிகு கருவிகளாய் ேவண்டுவன ெகாண(வித்துத் தூ நC( ஆடிச் $கந்த.09256.2

ெசம் கதிேரான் தைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஆற்று கடன் முடித்து முன்ைனத் தC(வு ேந(ந்து $கந்த.09256.3
தங்கள் குரவன் பணித்த ெபற்றியினால் மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.)
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) தன்ைனச் ெசய்வான். $கந்த.09256.4
ெபாறியில் உறு புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) அவித்து நைவ நCக்கிக் கரண் இயல் ேபாக்கி
ஆசான் $கந்த.09257.1
குறி வழிேய தைல_ெப.(தைல_ெப.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மூல எழுத்து உடன் ஐந்தும்
ெகாளுவி எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09257.2
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) தனில் அறிவாகி உயி(க்கு உயிராய்ப் பரம் ெபாருளாய்
அமலம் ஆகிச் $கந்த.09257.3
ெசறிதரு கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) அடி
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) உருைவச் சிந்ைத ெசய்தான். $கந்த.09257.4
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆண்டு புல்_ெப.(புல்_ெப.) அடகு ேமயினான்
$கந்த.09258.1
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆண்டு சில் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அருந்தினான்
$கந்த.09258.2
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆண்டு அளவு அனிலம் நுங்கினான் $கந்த.09258.3
மாயிரும் புவி உயி(
மடுக்கும்_ெப.எச்.(மடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வாயினான். $கந்த.09258.4
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) மூவாயிரம்
கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் முைற $கந்த.09259.1
மால் உறு மருத்து எனும் மாைவத் தூண்டிேய $கந்த.09259.2

மூல ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கனலிைன முடுக்கி மூட்டு உறா $கந்த.09259.3
ேமல் உறும் அமி(திைன மிைசதல் ேமயினான். $கந்த.09259.4
கண்டன( அது சுர( கவலும் சிந்ைதய( $கந்த.09260.1
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அவுணன்
இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ெசய்ைக முற்றும் ஏல் $கந்த.09260.2
அண்டமும் புவனமும் அைலக்குேம எனாக் $கந்த.09260.3
ெகாண்டன(_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ(_பட(.பன்.)
தம்பதி அறியக் கூறினா(. $கந்த.09260.4
கூறிய ெசயலிைனத் ேத(ந்து_வி.எச்.(ேத(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாற்றவன் $கந்த.09261.1
ஆறிய ெவகுட்சியன் அய(ந்து ேசா( உறா $கந்த.09261.2
வறியல்
C
வாய்ைமயும் விறலும் ஆண்ைமயும் $கந்த.09261.3
மாறியேவா எனா மறுக்கம் எய்தினான். $கந்த.09261.4
புல(ந்தனன் இரங்கினன் ெபாருமல்
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.09262.1
அலந்தனன் உயி(த்தனன் அச்சம்
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
$கந்த.09262.2
உலந்தனன் ேபான்றனன் ஒடுங்கித் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உளம் $கந்த.09262.3
குைலந்தனன் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) கூறல் பாலேதா. $கந்த.09262.4
ஈசைன அன்று கா எதிரக் கண்டிலன் $கந்த.09263.1
காய் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) அகன்றிடும் கய முகத்தினான் $கந்த.09263.2

ேதசிகன் அருளினால் தCயின் கண் உறCஇ $கந்த.09263.3
மாசு அறு தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மனத்தும் உன்னினான். $கந்த.09263.4
சுற்று உற நால் கனல் சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நள் இைட
$கந்த.09264.1
மற்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேப( அழல்
வதிய_குைற.எச்.(வதி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அன்னதில் $கந்த.09264.2
ெகாற்ற ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கய முகக் குrசில் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) நிறCஇ
$கந்த.09264.3
நல்தவம் இயற்றினான் நாதன் ேபாற்றிேய. $கந்த.09264.4
ேமயின ெகாழும் புைக மிைசக் ெகாண்டால் எனத் $கந்த.09265.1
தC அழல் நடுவுறச் ெசல் நின்ைற இரண்டு $கந்த.09265.2
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆண்ைடயின் அவதி ஆ( உயி( $கந்த.09265.3
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) உற இபமுகன் ேநாற்றல் ஓம்பினான். $கந்த.09265.4
புைழக் ைகயின் முகத்தினன் புனிதம் ஆ( தரு $கந்த.09266.1
அழல் சிைக மீ க் ெகாளத் தனது தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) நிறCஇ $கந்த.09266.2
விழுத் தக ேநாற்றைல வியந்து ேநாக்கு உறCஇ $கந்த.09266.3
அழல் ெபரும் கடவுளும் அருள் ெசய்தான் அேரா. $கந்த.09266.4
அன்னது ஓ( அைமதியில் அவுணன் மாசு உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) $கந்த.09267.1
வன்னியில் உறுத்து கா( இரும்பின் மாண்டது $கந்த.09267.2
ெபான்னினும் மணியினும்
ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பூத்தது $கந்த.09267.3

மின் நிவ( வச்சிர மிடலும் சான்றது ஆல். $கந்த.09267.4
ஏற்ற நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) மரபு_ெப.(மரபு_ெப.)
இயல் வழா மேல $கந்த.09268.1
ேபாற்றிய_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரும்
இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) ெபாைறயும் ேமன்ைமயும் $கந்த.09268.2
ேநாற்றிடும் திட்பமும் நுவலல் பாலேதா $கந்த.09268.3
தூற்றுதும் அல( எனா அவுண( ேதான்றினா(. $கந்த.09268.4
வசின(
C
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மல( வியப்பின் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெமாழி
$கந்த.09269.1
ேபசின( புகழ்ந்தன( பிறங்கும் ஆ(வத்தால் $கந்த.09269.2
ஆசிகள் புகன்றன( அமர( தாைனைய $கந்த.09269.3
ஏசின( அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தமது இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.)
ேநாக்குவா(. $கந்த.09269.4
தளப் ெபரும் பங்கயத் தவிசின் மீ மிைச $கந்த.09270.1
அளப்பு அரும் குணத்துடன் அம(ந்த_ெப.எச்.(அம(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாயகன் $கந்த.09270.2
உளப்பட ேநாக்கினன் உவந்து பூ முடி $கந்த.09270.3
துளக்கினன் அமர(கள் துணுக்கம் எய்தினா(. $கந்த.09270.4
இன்னணம் அரும் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) இயற்றும் எல்ைலயில் $கந்த.09271.1
ெபான் அவி( சைட முடிப் புனித நாயகன் $கந்த.09271.2
அன்னது நாடிேய அவுணருக்கு இைற $கந்த.09271.3
முன்னுற வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
மூr ஏற்றின் ேமல். $கந்த.09271.4

வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்றலும் மற்று அது
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $கந்த.09272.1
தந்தி மா முகத் தானவன் ேநான்பு_ெப.(ேநான்பு_ெப.) ஒrஇ
இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) $கந்த.09272.2
சிந்ைத அன்ெபாடு ெசன்னியில்_ெப.(ெசன்னி_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ைக
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09272.3
எந்ைத தன்ைன இைறஞ்சி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்தினான். $கந்த.09272.4
ேபாற்று_ஏவ.(ேபாற்று_வி.) கின்றுழிப் புங்கவன் இன்று கா $கந்த.09273.1
ஆற்று ேநான்பில் அய(ந்தைன நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இனிப் $கந்த.09273.2
ேபற்ைற ேவண்டுவ ேபசிைன
ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனத் $கந்த.09273.3
ேதற்றம் மிக்கவன் ெசப்புதல் ேமயினான். $கந்த.09273.4
மால் அயன் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) முதல் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இேலா(
$கந்த.09274.1
ேமல் உறு தைகயின( ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) ேபாrைட
$கந்த.09274.2
ஏலுவ( என்னினும் எனக்கு என்னிட $கந்த.09274.3
ஆல் அம( கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அருளல் ேவண்டும்
ஆல். $கந்த.09274.4
எற்றுவ எறிகுவ ஈ(வ எய்குவ $கந்த.09275.1
குற்றுவ முதலிய குழுக் ெகாள் வான்_ெப.(வான்_ெப.) பைட $கந்த.09275.2

முற்று உற வrனும் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) முடிவு உறா வைக
$கந்த.09275.3
அற்றம் இல் ெபருமிடல் அளித்தல்_ெதா.ெப.(அளி_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேவண்டும் ஆல். $கந்த.09275.4
மிக்கது ஓ( அமரரால் வியப்பின் மானுட $கந்த.09276.1
மக்களால் அவுணரால் மற்ைறேயா( களால் $கந்த.09276.2
ெதாக்கு உறு விலங்கினால் துஞ்சிடா வைக $கந்த.09276.3
இக்கணம் தமியேனற்கு ஈதல் ேவண்டும் ஆல். $கந்த.09276.4
என் நிக( ஆகிவந்து ஒருவன் என்ெனாடு $கந்த.09277.1
முன் உற ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சம( முயலும் என்னினும் $கந்த.09277.2
அன்னவன் பைடயினும் அழிவு உறா வைக $கந்த.09277.3
ெபான் அவி( ேவணியாய் புrதல் ேவண்டும் ஆல். $கந்த.09277.4
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) தரு கடவுள( முனிவ( மற்ைறேயா( $கந்த.09278.1
இருந்திடும் உலகு எலாம் என்னது ஆைணயில் $கந்த.09278.2
திrந்திடும் ஆழியும் ேகாலும் ெசன்றிடப் $கந்த.09278.3
புrந்திடும் அரசியல் புrதல் ேவண்டும் ஆல். $கந்த.09278.4
அன்றியும் ஒன்று உளது அடியன் சூழ்ச்சியால் $கந்த.09279.1
ெபான்றினும் பிறவியுள் புகாைம ேவண்டும் ஆல் $கந்த.09279.2
என்றலும் ேநாற்றவ(க்கு ஏதும் ஈபவன் $கந்த.09279.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அைவ
ெபறுக_வியங்.வி.மு.(ெபறு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏகினான். $கந்த.09279.4

ெபற்றனன் பைடகளும் பிறவும் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
$கந்த.09280.1
சுற்றிடு கிைள எலாம் ெதாட(ந்து_வி.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சூழ்தர $கந்த.09280.2
உற்றனன் காண்தகும் உம்ப( உங்குவன் $கந்த.09280.3
மற்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கயமுகன் என்று மாழ்கினா(. $கந்த.09280.4
காழ் உறு ெபரும் தரு நாறு காசினி $கந்த.09281.1
வழ்
C உறு தூெராடு ெமலிந்து_வி.எச்.(ெமலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நினறன_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.) $கந்த.09281.2
ஊழ் உறு பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்ற
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கந்த.09281.3
சூழ் உறு ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நிைல என்னத் ேதான்றினான்.
$கந்த.09281.4
அற்புதம் எய்தினன் அைல ெகாள் வாrயில் $கந்த.09282.1
புல்_ெப.(புல்_ெப.) புதம் ஆம் எனப் புளகம் பூத்துளான் $கந்த.09282.2
ெசால் பக( அrயது ஓ( மத(ப்பின் சும்ைமயான் $கந்த.09282.3
சிற்பரன் கருைணயில் திைளத்தல் ேமயினான். $கந்த.09282.4
அன்னது ேத(வு உறCஇ அவுண( ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) குல $கந்த.09283.1
மன்னனும் ெவள்ளியும் மதங்க மா முகன் $கந்த.09283.2
தன்ைன வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்திேய சயம்
உண்டாக எனப் $கந்த.09283.3
பன்னரும் ஆசிகள் பக(ந்து ேமயினா(. $கந்த.09283.4

தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அளி இல்லது ஓ( தந்தி மா முகன் $கந்த.09284.1
அண்ணல் அம் கட களிற்று அமர( ேகாைனயும் $கந்த.09284.2
விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) பிறைரயும்
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின் $கந்த.09284.3
மண்_ெப.(மண்_ெப.) உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அதன் இைட
வல்ைல எய்தினான். $கந்த.09284.4
புவனி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இைடப் ேபாந்து பின் $கந்த.09285.1
அவுண( கம்மிய அறிஞைன $கந்த.09285.2
நுவலும் அன்ெபாடு ேநாக்கு உறா $கந்த.09285.3
உவைகயால் இைவ உைர ெசய்வான். $கந்த.09285.4
நா_ெப.(நா_ெப.) வலம் தரு நண்ணும் இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $கந்த.09286.1
தCவின் ேமதகு ெதன் திைசப் $கந்த.09286.2
பூவில் ஓ( நக( புrதி ஆல் $கந்த.09286.3
ேமவ ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விளம்பேவ.
$கந்த.09286.4
பூவின் ேமல் வரும் புங்கவத்து $கந்த.09287.1
ேதவு நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) உறு ெசய்ைகயில் $கந்த.09287.2
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) மா நக( கண்டு அதில் $கந்த.09287.3
ேகாவில் ஒன்று குயிற்றினான். $கந்த.09287.4
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண் ேமதகு ேவழ முகத்தைனத் $கந்த.09288.1
தங்கள் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பைக தாங்குவதாம் எனச் $கந்த.09288.2

சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) ஆற்றும் திரு மணிப் பீடம் ஒன்று $கந்த.09288.3
அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ைவக ஆற்றினன்
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இைட. $கந்த.09288.4
இைனத்தி யாவும் இைமப்பினில் கம்மியன் $கந்த.09289.1
நிைனப் பினில் ெசய் நிைலைமைய ேநாக்கிேய $கந்த.09289.2
சினத்தின் நCங்கிய_ெப.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசய் தவத்
ேதசிகன் $கந்த.09289.3
மனத்தின் ஊடு மகிழ்ச்சியின் ேமயினான். $கந்த.09289.4
காம(_ெப.(காம(_ெப.) தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.) இயல் அந்நக( $கந்த.09290.1
தூ மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) ெகழு ேதால் முகன் காதலான் $கந்த.09290.2
மா மதங்கபுரம் என மற்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கந்த.09290.3
நாமம் அங்கு அதற்கு எய்திட நாட்டினான். $கந்த.09290.4
அந்த மா நக( ஐது எனக் கம்மியன் $கந்த.09291.1
சிந்ைத நாடினன் ெசய்திடும் காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
$கந்த.09291.2
தந்தி மா முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆனவன் கண் உறCஇ $கந்த.09291.3
அந்தம் இல்லது ஓ( ஆ(வெமாடு ஏகினான். $கந்த.09291.4
காதம் அங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பத்து எனக் கற்றவ( $கந்த.09292.1
ஓது கின்ற ஒழுக்கமும் ஒன்று எனும் $கந்த.09292.2
பாதி எல்ைலப் பரப்பும் ெபறு நக( $கந்த.09292.3
வதி
C ேநாக்கினன் விம்மிதம் எய்தினான். $கந்த.09292.4

அரக்க( ெதால்ைல அவுண(க்கு அரெசாடு $கந்த.09293.1
தருக்கு தானவ( தம்முடன் எய்திேய $கந்த.09293.2
ெபருக்கம் உற்று அதன் பின்னவ( இன்னவ( $கந்த.09293.3
இருக்க நல்கினன்_வி.மு.(நல்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) இந்நக(
யாைவயும். $கந்த.09293.4
அம் கண் ேமவும் அணி மணிக் ேகாயிலின் $கந்த.09294.1
மங்கலத்ெதாடு வல்ைலயின் ஏகிேய $கந்த.09294.2
சிங்க ஏற்றின் சிரம் ெகழு பீடேமல் $கந்த.09294.3
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ைக மா முகன் வற்று
C
இருந்தான் அேரா. $கந்த.09294.4
ேபாந்து பின்ன(ப் ெபாருவரும் தானவ( $கந்த.09295.1
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) மா மகளான விசித்திர $கந்த.09295.2
காந்தி தன்ைனக் கருது நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாளினில் $கந்த.09295.3
ஏந்தல் முன் வைரந்து இன்பு உற ேமவினான். $கந்த.09295.4
விண்ணின் மாந்த(கள் ேமதகு தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) குலம்_ெப.(குலம்_ெப.)
$கந்த.09296.1
நண்ணு மாத(கள் நாக( தம் மாத(கள் $கந்த.09296.2
வண்ண விஞ்ைசய( மாத(கள் ஆதி ஆம் $கந்த.09296.3
எண் இல் மாதைரப் பின் வைரந்து எய்தினான். $கந்த.09296.4
ெபான் நக(க்கும் ெபாலங்ெகழு புட்பக $கந்த.09297.1
மன் நக(க்கும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ஈண்டிய
$கந்த.09297.2
எந் நக(க்கும் இலா வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) எய்திய $கந்த.09297.3

அந் நக(க் கண் அம(ந்திடல் ேமயினான். $கந்த.09297.4
சூழும் வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) தானவ( துன்னிேய $கந்த.09298.1
தாழ ஏழ் உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) தனது ஆைணயால் $கந்த.09298.2
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ேச( ெகாடும் ேகாெலாடு
மன்னு ேப( $கந்த.09298.3
ஆழி ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அரசு ெசய்தான் அவன்.
$கந்த.09298.4
ஆவும் சங்கமும் அம்புயமும் மல(க் $கந்த.09299.1
காவும் மா மணியும் கமல ஆலயத்து $கந்த.09299.2
ேதவும் பின்வரும் ேதவரும் மாதரும் $கந்த.09299.3
ஏவல் ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இனிது இருந்தான் அேரா.
$கந்த.09299.4
புந்தி மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) புகரும் புகருடன் $கந்த.09300.1
அந்தம் அற்ற அவுண(கள் மன்னனும் $கந்த.09300.2
தந்தியின் முகத் தானவனுக்கு நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) $கந்த.09300.3
மந்திரத் துைணயாய் அவண் ைவகினா(. $கந்த.09300.4
அன்ன காைல_ெப.(காைல_ெப.) அடு கr மா முக $கந்த.09301.1
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) முன்வரும் வாசவன் ஆதி ஆம் $கந்த.09301.2
துன்னு வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) சூழைல ேநாக்கிேய $கந்த.09301.3
இன்னது ஒன்ைற இயம்புதல் ேமயினான். $கந்த.09301.4
ைவகலும் இவண் வந்துழி நுங்கள் தம் $கந்த.09302.1

ெமாய் ெகாள் ெசன்னியில்_ெப.(ெசன்னி_ெப.+இல்_இட.ேவ.) மும் முைற
தாக்கிேய $கந்த.09302.2
ைககள் காதுறக் கால் ெகாடு தாழ்ந்து எழC இச் $கந்த.09302.3
ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) பணி
ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.) நC( என்றான். $கந்த.09302.4
அன்னது ஓதலும் அண்ட(கள் யாவரும் $கந்த.09303.1
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) தானும் மறுப்பைத அஞ்சிேய $கந்த.09303.2
முன்னேர நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெமாய்ம்பு உைடத்
ேதால் முகன் $கந்த.09303.3
ெசான்னது_வி.அ.ெப.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அது_பட(.ஒரு.) ஓ( புன்
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) முைற ஆற்றினா(. $கந்த.09303.4
எழிலி ஊ(தியும் ஏைனய வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) $கந்த.09304.1
குழுவிேனா(களும் குஞ்சர மா முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கந்த.09304.2
அழித கண் பணி அல்கலும் ஆற்றிேய $கந்த.09304.3
பழி எனும் பரைவப் படிந்தா( அேரா. $கந்த.09304.4
கrமுகத்துக் கயவனது ஏவலால் $கந்த.09305.1
பருவரல் பழி மூழ்குறு பான்ைமையச் $கந்த.09305.2
சுர( களுக்கு இைற ெதால்ைல விrஞ்சன் மால் $கந்த.09305.3
இருவருக்கும் இயம்பி இரங்கினான். $கந்த.09305.4
இரங்கும் எல்ைலயில் இந்திர முற்று உளம் $கந்த.09306.1
தரங்கம் எய்தித் தள(ந்திடல் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) எனா $கந்த.09306.2
உரம் ெகாள் பான்ைம உண(த்தி அவெனாடும் $கந்த.09306.3

புரங்கள் அட்டவன் ெபாற்ைறயில் ேபாயினா(. $கந்த.09306.4
மாக( யாவரும் வாசவனும் புைட $கந்த.09307.1
ஆக வந்திட அம்புயன் மால் உைம $கந்த.09307.2
பாகன் ேமய பனி வைரக் ேகாயிலுள் $கந்த.09307.3
ஏகினா( நந்தி எந்ைத விடுப்பேவ. $கந்த.09307.4
கண்டு நாதன் கழல் இைண தாழ்ந்து நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $கந்த.09308.1
ெதாண்டு காணத் துதித்தலும் ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) $கந்த.09308.2
அண்டேராடும் அலமரல் எய்திேய $கந்த.09308.3
வண் துழாய் முடி வந்தது என் என்னேவ. $கந்த.09308.4
ஆனது ஓ( ெபாழுதின் மால் அரைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓ( $கந்த.09309.1
தானவன் கயமுகன் என்னும் தன்ைமயான் $கந்த.09309.2
வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) தைம எலாம் வருத்தினான்
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) $கந்த.09309.3
ஊனம் இல் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrந்து உைடய வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.)
ஆல். $கந்த.09309.4
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கய முகத்தினன் விறைல
நCக்குதல்_ெதா.ெப.(நCக்கு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $கந்த.09310.1
எங்களுக்கு அrயது ஆல் எவ(க்கும் ஆதி ஆம் $கந்த.09310.2
புங்கவ நினக்கு அது ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அன்று ஆைகயால் $கந்த.09310.3
அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) உயி( ெதாைலத்து அருள ேவண்டும் நC.
$கந்த.09310.4

என்று உைர ெசய்தலும் ஈசன் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) இவண் $கந்த.09311.1
ஒன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புதல்வைன உதவித் ேதால் முக $கந்த.09311.2
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அவுணைன மாய்த்து மற்று
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) $கந்த.09311.3
ெவன்றி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகுவான்
விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமல் என்றான். $கந்த.09311.4
வடிய
C
பற்று உைட விரத(க்கு என்னினும் $கந்த.09312.1
நாடிய அrயவன் நவின்ற_ெப.எச்.(நவில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வாய்ைமையச் $கந்த.09312.2
சூடின( ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ேமல் ெதாழுத ைகயராய் $கந்த.09312.3
ஆடின( பாடின( அமர( யாருேம. $கந்த.09312.4
பாங்கrல் அைனயைரப் பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேநாக்கிேய $கந்த.09313.1
ஈங்கு இனி நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) பதிக்கு ஏகுவ(C என $கந்த.09313.2
ஆங்கு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) எம்பிரான் அடியில் வழ்ந்தன(
C
$கந்த.09313.3
வங்கு_ஏவ.(வ
C
ங்கு_வி.)
C
உறு காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ஆல் விைட
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகினா(. $கந்த.09313.4
ஏகிய எல்ைலயில் எண் இலா விதி $கந்த.09314.1
ேசகரம் மிைலச்சிய ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) வானவன் $கந்த.09314.2
பாகம் உற்று உலகு எலாம் பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சுந்தரத் $கந்த.09314.3
ேதாைகைய ேநாக்கிேய இதைனச் ெசால்லுவான். $கந்த.09314.4
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ெபரு விருப்புடன் இயற்று வித்திடும் $கந்த.09315.1

ேதம் படு தருவனம் ெதrந்தும்
ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என $கந்த.09315.2
வாம் பrசு அருளிைன வருவன் ஆங்கு எனாக் $கந்த.09315.3
காம் படு ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) உைடக் கவுr கூறினாள். $கந்த.09315.4
ஆயது ேகட்டனன்_வி.மு.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
அகிலம் யாைவயும் $கந்த.09316.1
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) என அருளும் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) தன்ெனாடும் $கந்த.09316.2
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) உய( விசும்பிைனச் ெசறி தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
ேசாைலயில் $கந்த.09316.3
ேபாயினன் மைறக்கு எலாம் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அது ஆயினான்.
$கந்த.09316.4
நCள் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) கனல் விழி நிமலத்ேத எனும் $கந்த.09317.1
தாணுைவப் ேபாலேவ தனது பாதமும் $கந்த.09317.2
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உைடச் ெசன்னியும் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) யாrனும்
$கந்த.09317.3
காணுதற்கு அrயது அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கடி ெகாள் ேசாைலேய.
$கந்த.09317.4
ேதசு உைடத்து அருநிைர திரு ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேபாது ஒடு $கந்த.09318.1
பாசைடத் ெதாகுதியும் பrத்து நிற்பன $கந்த.09318.2
ஈசனுக்கு அருச்சைன இயல்பின் ஆற்றிட $கந்த.09318.3
ேநசமுற்றும் உைடயவ( நிைலயது
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல். $கந்த.09318.4

பால் உற வருவது ஓ( பைரதன் ெமய் ஒளி $கந்த.09319.1
ேமல் உறு ைபம் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ேவத நாயகன் $கந்த.09319.2
ஏல் உறு தாருக வனத்தில் எய்த முன் $கந்த.09319.3
மால் உறு மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.) வடிவம் ேபாலும் ஆல். $கந்த.09319.4
ெகாடிகளும் தருக்களின் குழுவு மாதுடன் $கந்த.09320.1
அடிகள் அங்கு ஏகலும் அைனய( ெசம்ைமயும் $கந்த.09320.2
சுட(ெகழு பசுைம_ெப.(பசுைம_ெப.) அம் துவன்றி அன்னது ஓ( $கந்த.09320.3
வடிவு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருந்திடும்
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ேபாலும் ஆல். $கந்த.09320.4
பூம் தரு நிைரகளில் ெபாருவு இல் ேகாட்டு இைடச் $கந்த.09321.1
ேசந்திடு நைன பல திகழ்வ பா(ப்பதி $கந்த.09321.2
காந்தைன அன்ெபாடு கண்டு பாங்கு உளா( $கந்த.09321.3
ஏந்திய தCபிைக என்னல் ஆனேவ. $கந்த.09321.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) தரு ஓ( சில மலrன் காண் ெதாறும் $கந்த.09322.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) துளி விடுவன சிவைனக் கண்டுழி $கந்த.09322.2
ஆன்றது ஓ( அன்பினா( அகம்
ெநகிழ்ந்து_வி.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கள் $கந்த.09322.3
கான்றது ஓ( புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) எனக் கவின்று காட்டிய. $கந்த.09322.4
வண் தரு ஓ( சில மருப்பில் வான்_ெப.(வான்_ெப.) நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
$கந்த.09323.1
ெகாண்டிடும் மது மல( குழுமி உற்றன $கந்த.09323.2

எண் திரு மைல இைட வழும்_ெப.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
C
கங்ைகயில் $கந்த.09323.3
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துளி சிதறிய தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ேபான்றேவ.
$கந்த.09323.4
கற்ைற அம் சுட( மணி_ெப.(மணி_ெப.) கனகம் ஏைனய $கந்த.09324.1
பிற்ைற என்னாது அருள் ெபrய( வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) ேபால் $கந்த.09324.2
மற்று அவண் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) பல் மரமும் தம் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.)
$கந்த.09324.3
எற்ைறயும் உலப்பு உறாது ஈைக சான்றேவ. $கந்த.09324.4
கா அதன் இயல்பிைனக் கண்டு தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கந்த.09325.1
ேதவி ெயாேட அருள் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சிற்பரன்
$கந்த.09325.2
ஆவி உள் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) என அதன் உள் ைவகும் ஓ( $கந்த.09325.3
ஓவிய மன்று இைட ஒல்ைல ஏகினான். $கந்த.09325.4
எண் தகு ெபரு நைச எய்தி ஐம்புலன் $கந்த.09326.1
விண்டிடல் இன்றிேய விழியின் பால் படக் $கந்த.09326.2
கண்டனள் கவுr அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கடி ெகாள்
மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) $கந்த.09326.3
ெகாண்டிடும் ஓவியக் ேகாலம் யாவுேம. $கந்த.09326.4
பாங்கrல் வருவது ஓ( பரமன் ஆைணயால் $கந்த.09327.1
ஆங்கு அதன் நடுவணில் ஆதி ஆகிேய $கந்த.09327.2

ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தனி எழுத்து ஒன்று
இரண்டு அதாய் $கந்த.09327.3
தூங்கு ைகம் மைலகளில் ேதான்றிற்று என்பேவ. $கந்த.09327.4
அன்னைவ உைமயவள் காண ஆங்கு அைவ $கந்த.09328.1
முன் உறு புண(ச்சியின் முயற்சி ெசய்தலும் $கந்த.09328.2
என்ைன ெகால் இது என எண்ணித் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெனாடு $கந்த.09328.3
மன்னிய முதல்வைன வணங்கிக் கூறுவாள். $கந்த.09328.4
மூலம் ஆம் எழுத்து இைவ
முயங்கி_வி.எச்.(முயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மால் கrக் $கந்த.09329.1
ேகாலம் ஆய்ப் புண(வது என் கூறுக என்றலும் $கந்த.09329.2
ஏலவா( கரும் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) இைறவி ேகள் என $கந்த.09329.3
ஆலம் ஆ( களத்தினன் அருள் ெசய்கின்றனன். $கந்த.09329.4
முன்பு நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) காண்டலின் மூலம் ஆய் உைடயது ஓ(
$கந்த.09330.1
மன் ெபரும் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ெபாறி மருவி ஈ( உரு ஒறCஇ
$கந்த.09330.2
அன்பினால் ஆைன ேபால்
புணரும்_ெப.எச்.(புண(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல் ஆைகயால்
$கந்த.09330.3
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ெபரும் தகவிைன நிைனகிலாய் நCயுேம. $கந்த.09330.4
காட்சியால் இது ெசயும் காரணம்
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
$கந்த.09331.1

மாட்சி தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) அலன் மற்றியா(
உண(குவா( $கந்த.09331.2
ஆட்சியாய் உற்ற ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) அருமைறக்கு
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $கந்த.09331.3
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) ெசலா
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) திரு அருள் ெசய்ைகேய. $கந்த.09331.4
என்னேவ முகமனால் எம்பிரான் அம்பிைக $கந்த.09332.1
தன்ெனாேட ெமாழிய_குைற.எச்.(ெமாழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தந்தியும் பிடியும் ஆய்த் $கந்த.09332.2
துன்னிேய புண( உறும் தூய ெசய் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) விடா $கந்த.09332.3
முன்னேம ேபான்றது ஆல் முடிவு இலாக் குடிைலேய. $கந்த.09332.4
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கணத்து ஆய் இைட ஐங் கரத்தவன் அருள்
$கந்த.09333.1
முக் கண் நால் வாயினான் மும் மதத்து ஆறு பாய் $கந்த.09333.2
ைமக் கரும் களிறு எனும் மா முகத்தவன் மதிச் $கந்த.09333.3
ெசக்க(வா( சைடயன் ஓ( சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளினான். $கந்த.09333.4
ஒருைமயால் உணருேவா( உண(வினுக்கு உண(வது ஆம் $கந்த.09334.1
ெபருைமயான் எங்கணும் பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) அரும் ெபற்றியான் $கந்த.09334.2
அருைமயான் ஏவரும் அடி ெதாழும் தன்ைமயான் $கந்த.09334.3
இருைம ஆம் ஈசைன என்ன நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அருளுவான். $கந்த.09334.4

மருள் அறப் புகலும் நால் மைறகளில்
திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெமய்ப் $கந்த.09335.1
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எனப்படும் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) உற்றவ(கள் தம் $கந்த.09335.2
இருள் அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) இட( தவித்து
அருள ஓ( $கந்த.09335.3
அருள் உருத் தைன எடுத்து அவதrத்து உளன் அவன். $கந்த.09335.4
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முன் இருவ( தம் மல( அடி
தலம் மிைசச் $கந்த.09336.1
சிந்ைத ஆ(வத்ெதாடும் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) தாழ்த்திடு தலும் $கந்த.09336.2
தந்ைதயும் தாயும் முன் தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மா(பு_ெப.(மா(பு_ெப.) உற அைணத்து $கந்த.09336.3
தம் தமில் கருைண ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளினா(
அவ்வழி. $கந்த.09336.4
என்னேர ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) ஆவது ஒன்று
எண்ணுதல் $கந்த.09337.1
முன்னேர உனது தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) முடி உறப் பணிவ( ஏல் $கந்த.09337.2
அன்ன( தம் சிந்ைத ேபால் ஆக்குதி அலது உைன $கந்த.09337.3
உன்னலா( ெசய்ைகைய ஊறு ெசய்திடுதி நC. $கந்த.09337.4
ேசய நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மல( மிைசத் திைச முகன் மால் முதல்
$கந்த.09338.1
ஆய பண்ணவ( தமக்கு ஆ( உயி(த் ெதாைகயினுக்கு $கந்த.09338.2

ஏய பல் கணவருக்கும் எத்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+த்_ஒற்.) திறத்ேதா(க்கும்
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.09338.3
நாயகம் புrதி ஆல் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அருள் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
ஆல். $கந்த.09338.4
கான் உறும் கரட ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கய முகத்தவன் எனும் $கந்த.09339.1
தானவன் வன்ைமையச் சாடிேய தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துழாய் $கந்த.09339.2
வானவன் சிறுைமயும் மாற்றிேய
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனா $கந்த.09339.3
ஆைனயின் முகவனுக்கு ஐம் முகன் அருள் ெசய்தான். $கந்த.09339.4
ேமானேம குறியது ஆம் முதல் எழுத்து அருளிய $கந்த.09340.1
ஞானம் ஆம் மதைல பால் நண்ணேவ பூத ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) $கந்த.09340.2
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ஆயின அருள்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சிற்பைர ெயாடும் $கந்த.09340.3
ஆைன மா முகெனாடும் அமலன்
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளினான். $கந்த.09340.4
புங்கவ(க்கு இைறவன் ஆம் புதல்வைன ேநாக்கிடா $கந்த.09341.1
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) கைடத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) யினில் நாயகம் புrக எனா
$கந்த.09341.2
அங்கு அருத்திெயாடு இருத்தினன் அணிக் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) உள்
$கந்த.09341.3
சங்கரக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) சுந்தrெயாடு மருவினான். $கந்த.09341.4
தந்தி மா முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) உைடத் தனயன் அங்கு அணுகிேய $கந்த.09342.1
முந்து பா( இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) எலாம் ெமய்த்து முன் சூழ்தர $கந்த.09342.2

நந்தி வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நான் முகன் முதலிேனா(
$கந்த.09342.3
வந்து-வந்து_அ.ெதா.(வந்து-வந்து_அ.ெதா.) அடி ெதாழ மகிழ்வு ஒேட ைவகினான்.
$கந்த.09342.4
அன்னதன் பின்ன( ஏ ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெபய( உைடப் $கந்த.09343.1
ெபான் உலாம் ேநமியான் புனிதைனக் காணிய $கந்த.09343.2
மின்னு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) சுட(
விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெவள்ளி மால் வைர
மிைசத் $கந்த.09343.3
துன்னினான் ஆலயச் சூழல் முன் அணுகினான். $கந்த.09343.4
அந்தி ஆ( சைட முடி அண்ணல் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அருளினால்
$கந்த.09344.1
நந்தி ேதவு உய்த்திட நங்ைக ஓ( பங்கனாம் $கந்த.09344.2
எந்ைத பால் எய்திேய இைண மல(த்தாள் ெதாழாப் $கந்த.09344.3
புந்தி ஆ(வத் ெதாடும் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளேவ. $கந்த.09344.4
நிருத்தன் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விைடதனில் ேநமியான் தைன
$கந்த.09345.1
இருத்தி என்று அருள் புrந்து இடத்தின்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.09345.2
ஒருத்திைய ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒன்று
உைரப்பம் ேகள் எனா $கந்த.09345.3

அருத்தி ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடல் ஒன்று அருளில்
கூறுவான். $கந்த.09345.4
சூதைன எம்ெமாேட ெபாருதி ேதாற்றைன $கந்த.09346.1
ஆதிேயல் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) புைன அணிகள் யாைவயும் $கந்த.09346.2
ஈதி ஆல் ெவன்றைன என்னின் எம் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கந்த.09346.3
பாதி ஆம் சசிமுதல் பலவும் ேகாடி ஆல். $கந்த.09346.4
என்னலும் உைம அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) இைசவு ேகாடலும் $கந்த.09347.1
அன்னது ஓ( எல்ைலயின் அrைய ேநாக்கிேய $கந்த.09347.2
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) நிக( இல்லவன் இதற்குச் சான்று என $கந்த.09347.3
மன்னிைன இருத்தி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) மாய நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
என்றான். $கந்த.09347.4
பற்றி இகல் இன்றிேய பழவிைனப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) $கந்த.09348.1
முற்று உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி(கைள
முைறயில் ைவப்பவன் $கந்த.09348.2
மற்று இது புகறலும் வனசக் கண்ணினான் $கந்த.09348.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) இஃது என நவின்று ைவகினான்.
$கந்த.09348.4
இந்தவாறு ஆயிைட நிகழும் எல்ைலயில் $கந்த.09349.1
சுந்தரன் முதலிய உைழய( சுற்றிேனா( $கந்த.09349.2
அந்தம் இல் ெபரும் குணத்து ஆதி ஏவலில் $கந்த.09349.3
தந்தன( காெகாடு பலைக தன்ைனேய. $கந்த.09349.4

அது ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) அண்ணலும் அrைய
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இம் $கந்த.09350.1
முதி( தரு கருவிைய முைறயின் ைவக்க எனக்கு $கந்த.09350.2
அதும் என ைவத்தலும் கவுr நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) $கந்த.09350.3
எதி( உறுக என்று முன் நிறுத்தினான் அேரா. $கந்த.09350.4
கவற்றிைன முன்னேர உய்ப்பக் கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $கந்த.09351.1
அவற்றிைனப் பின் உற அவளும் உய்த்தனள் $கந்த.09351.2
தவற்று இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) அல்லது ஓ( வல்ல சாr ஆல் $கந்த.09351.3
எவற்றினும் ேமைலேயா( இனிதின் நாடினா(. $கந்த.09351.4
பஞ்சு என உைர ெசய்வ(_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ(_பட(.பன்.) பாைல
என்ப( ஈ( $கந்த.09352.1
அஞ்சு என ெமாழிவ( அஞ்சு என்ப( அன்றியும் $கந்த.09352.2
துஞ்சலின் நடம் என்ப( துருத்தி ஈது என்ப( $கந்த.09352.3
விஞ்சிய மகிழ்ெவாடு ெவடி என்று ஓதுவா(. $கந்த.09352.4
அடி இது ெபாட்ைட ஈது என்ப( அஃது என $கந்த.09353.1
முடிவு இல குழூக் குறி முைறயின் முந்து உறக் $கந்த.09353.2
கடிதினில் கழறின( கவறு சிந்தினா( $கந்த.09353.3
ெநாடு தரு கருவிகள் எதிrன் நூக்கினா(. $கந்த.09353.4
ஏற்றான் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) எய்திய இன் அருள் ஆவது ஏேயா
$கந்த.09354.1
ேதற்றாம் அஃது யா(க்கு அளப்பு அரும் ெசய்ைக யாேல $கந்த.09354.2

ேமற்றான் எதிராவுடன் ஆடிய ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இயற்குத் $கந்த.09354.3
ேதாற்றான் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மால் அயன் நாடவும் ேதாற்று இலாதான்.
$கந்த.09354.4
ஒன்று ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பரம் சுடேரான் உைம
தன்ைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09355.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ஆயது நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) வலி என்று நைகத்து
நம்ைம_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) $கந்த.09355.2
ெவன்றாய் அைல ேதாற்றைன முன்ன( விளம்பும் ஆற்றால் $கந்த.09355.3
நின்றா( ஒடு பூணும் எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) இனி ேந(தி
என்றான். $கந்த.09355.4
மூன்று ஆம் உலகங்களும் ஆ( உயி( முற்றும் முன்னம் $கந்த.09356.1
ஈன்றாள் அது ேகட்டலும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) இகல் ஆடல் அஞ்சி
$கந்த.09356.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) தாவிய ேப( அடி மாயைன வல்ைல ேநாக்கிச் $கந்த.09356.3
சான்றாம் என ைவகிைன நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இது சாற்றுக என்றாள்.
$கந்த.09356.4
ெசால்லும் அளவில் சுட( ேநமியன் சூது_ெப.(சூது_ெப.) உைடப் ேபா( $கந்த.09357.1
ெவல்லும் தைகேயான் பரன் என்று விளம்பேலாடும் $கந்த.09357.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) ெசாற்றாய் திறன்
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இது நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இது என்னாச் $கந்த.09357.3
ெசல் உண்ட ஐம்பால் உைம ஆற்றச் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) புrந்தாள். $கந்த.09357.4
பாராய் அைல கண்ணனும் ஆயிைன பாலின் உற்றாய் $கந்த.09358.1
ேதராதது ஒன்று இைல யாவரும் ேதர ஒண்ணாப் $கந்த.09358.2

ேப( ஆதிேயான் நைவ கூறினும் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இது ேபசல் ஆேமா
$கந்த.09358.3
காரா ெமய் என்ப( மனமும் கr ஆய் ெகால் மன்ேனா. $கந்த.09358.4
ஏம் பால் இது ெசாற்றைன ஆதலின் என்று மாைய $கந்த.09359.1
ஓம்பா வருவாய் உறுைக தவத்து ஊற்றம் மிக்காய் $கந்த.09359.2
பாம் பாதி என்னப் பக(ந்தாள் பக(கின்ற எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $கந்த.09359.3
ஆம் பால் உருவம் அஃது அங்கண் அைடந்தது அன்ேற. $கந்த.09359.4
அவ்வாறு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) பால் அைணகின்றது ஒ( ேபாழ்தில்
ஆழிக் $கந்த.09360.1
ைக வானவனும் அது கண்டு கவற்சி எய்திச் $கந்த.09360.2
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) உறழும் முடிேயான் அடி
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாழா $கந்த.09360.3
எவ்வாறு எனக்கு இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உருவம் நCங்கும் இைசத்தி
என்றான். $கந்த.09360.4
கால் ஆய் ெவளி ஆய்ப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆய்க் கனல் ஓடு பா( ஆய்
$கந்த.09361.1
ேமல் ஆகி உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆய் எவற்றிற்கும்
வித்து ஆய் $கந்த.09361.2
நால் ஆய ேவதப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆகி நண் உற்ற நாதன் $கந்த.09361.3
மால் ஆய் அவனுக்கு இஃது ஒன்று வகுத்து உைரப்பான். $கந்த.09361.4
என்பால் வரும் அன்பின் இைசத்தைன ஈதுெபற்றாய் $கந்த.09362.1
நின்பால் வரும் இன்னைல நCக்குவான் நCங்குகின்றாய் $கந்த.09362.2

ெதன்பால் உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) தனில் அன்னது ஒ( ேதயம் ஈதில்
$கந்த.09362.3
முன் பால் வனம் ஒன்று உள ெமாய்ம் பின் மிக்காய். $கந்த.09362.4
ஆங்ேக இனி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) கடிது ஏகிைன அன்ன கானில் $கந்த.09363.1
பாங்ேக ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட(.ஒரு.)
பா(த்தது உண்ேட $கந்த.09363.2
ஊங்ேக பா( அைரயின் ேமய ெபாந்து ஒன்றின் ஊடு $கந்த.09363.3
தCங்ேக உறப் ேபாய்ப் ெபரு மா தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேச(தி. $கந்த.09363.4
அஞ்ேசல் அவண் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) உைறகின்றது ஓ(
காைல_ெப.(காைல_ெப.) யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $கந்த.09364.1
எம் ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ஆம் கய மா முகன்
எய்துவான் எனச் $கந்த.09364.2
ெசம் ேசவகனுக்கு எதி( ெகாண்டைன
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காண்டி $கந்த.09364.3
மஞ் ேசைனயாய் உனக்கு இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உரு மாறும் அன்ேற.
$கந்த.09364.4
என்னும் அளவில் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைறஞ்சி இனிது ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09365.1
அன்னது ஒ( வனத்து இைட அம(ந்த_ெப.எச்.(அம(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) மரத்தில் $கந்த.09365.2
துன்னுவன் எனக் கடிது ெசால்லுதலும் யா(க்கும் $கந்த.09365.3
முன்னவனும் ஏக என முராrைய விடுத்தான். $கந்த.09365.4

விட்டிடுதலும் கயிைல நCங்கினன் விைரந்ேத $கந்த.09366.1
கட்டு அழகின் ேமதைகய காமனது தாைத $கந்த.09366.2
சிட்ட(கள் பயின்று உைற ெதனாது புலம்
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09366.3
மட்டு ஒழுகு ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) மர வனத்து இைட உற்றான்.
$கந்த.09366.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மதி உைடப் புலவ(_ெப.(புலவ(_ெப.) நால்வ(களும்
உய்யச் $கந்த.09367.1
சில்மயம் உண(த்தி அருள் ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) அம( தாருத் $கந்த.09367.2
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) அது
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) தண்நிழல் பரப்பும் $கந்த.09367.3
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) மர இயற்ைக அதனில் சிறிது ெசால்வாம்.
$கந்த.09367.4
பசும் தைழ மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உலைவத்
திரள் பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09368.1
விசும்பு அளவு நCடி_வி.எச்.(நCடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உய( வழ்
C நிைர
தூங்கத் $கந்த.09368.2
தசும்பு அைனய தCம்_ெப.அ.(தCம்_ெப.அ.) கனிகள் தாங்கியது தாளால் $கந்த.09368.3
வசுந்தைர அளந்த ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மாயவைன மானும். $கந்த.09368.4
அண்டம் நடுவு ஆய உலகு ஏழிைனயும் அந்நாள் $கந்த.09369.1
உண்டு அருளி ஒல்ைலதனில் ஓ( சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) ஆகிப் $கந்த.09369.2
பண்டு கrேயான் துயில்ெகாள் பாசைடகள் தன்பால் $கந்த.09369.3

ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வடம்_ெப.(வடம்_ெப.)
அன்ன ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெகாள்ைக அது உைடத்தால். $கந்த.09369.4
மைழத்த பசு_ெப.(பசு_ெப.) ேமனியது மாதிர வைரப்பில் $கந்த.09370.1
விழுத் தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வழின்
C
இைர வசு
C வட
தாருத் $கந்த.09370.2
தைழக் குல மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) மிைச தாங்கி இைட தூங்கும் $கந்த.09370.3
புைழக்ைக ெகாடுமால் களிறு நாடு கr ேபாலும். $கந்த.09370.4
பாசைட ெதாடுத்த படைலப் பழு மரத்தின் $கந்த.09371.1
வசி
C நிமி(கின்ற பல வழின்
C
விrகற்ைற $கந்த.09371.2
பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) இடு கூளிெயாடு பூத நிைர பற்றி $கந்த.09371.3
ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) பல ஆடி என ஊக்கியன அன்ேற. $கந்த.09371.4
ஆல் வைரயின் வழ்
C நிைரகள் ஆசுகம் உடற்றப் $கந்த.09372.1
பால் வைரயின் எற்றி வருமாறு இரவி பாகன் $கந்த.09372.2
கால் வைரயின் ஏக எழு கந்துகம் அது என்னும் $கந்த.09372.3
மால் வைரயின் வசு
C பல மத்திைக அது ஒத்த. $கந்த.09372.4
ஆசறு ெதனாது திைச ஆளும் இைற எண்ணில் $கந்த.09373.1
பாசெமாடு நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட(.ஒரு.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பான்ைம அஃது அன்ேறல் $கந்த.09373.2
வாசவனும் ஆகம் மிைச மாலிைகயும் ஆமால் $கந்த.09373.3
வசு
C பழு மா மர விலங்கலும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழும்.
C
$கந்த.09373.4
மா நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) எலாம் தைன வழுத்த வரு மன்னற்கு $கந்த.09374.1

ஊனம் உறு காைல_ெப.(காைல_ெப.) தனில் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) வாr $கந்த.09374.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) கான்றல் அைனய மாண்ட
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) மரத்தின் $கந்த.09374.3
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) தரு ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பல
வழின்
C
விr மாைல. $கந்த.09374.4
இம்ப( உைற ஆலமிைச எம் உருவும் ெகாள்ளா $கந்த.09375.1
வம் புலவு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துவள மாயன் வரும் என்னா $கந்த.09375.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பணிகள் தம்பதியின் ேமவுவன ேபால் ஆம்
$கந்த.09375.3
தம்பம் என ேவதைர புகுந்த தனி வழ்கள்.
C
$கந்த.09375.4
கடித்தன எயிற்றின் அழல் கால வரவின் ேமல் $கந்த.09376.1
நடிக்கும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கட்ெசவி நைமக் குறுகும் என்னாத் $கந்த.09376.2
துடித்தன எனத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) துளக்கின உேராமம் $கந்த.09376.3
ெபாடித்தன நிக(த்துள புனிற்றின் உறு புன்காய். $கந்த.09376.4
கிள(ப்பு உறு கவட்டு இைல கிைடத்த கிைளயாவும் $கந்த.09377.1
அளப்பு இல் புைக சுற்றிட அனல் ெகழுவு கற்ைற $கந்த.09377.2
துளக்கு உறு தரக் குழுவு ேதான்றியது
ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.09377.3
விளக்கு அழல் நிக(த்துள விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முைக எல்லாம். $கந்த.09377.4
ெசருப் புகு சினத்து எதி( ெசறுத்த மத ெவற்பின் $கந்த.09378.1
மருப்பிைன ஒசிப்பவன் வரத்து இனியல் காணா $கந்த.09378.2

விருப்பம்_ெப.(விருப்பம்_ெப.) மலி உற்றதன் விழித்
ெதாைககள்_ெப.(ெதாைககள்_ெப.) எங்கும் $கந்த.09378.3
பரப்பிய நிக(த்து உள பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) ெகழுவு ைபம் காய். $கந்த.09378.4
ெவள்ளி படுகின்ற மதி விண்_ெப.(விண்_ெப.) பட( விமானம் $கந்த.09379.1
கள்ளி படு பால் ெகழு கவட்டின் இைட ேதய்ப்பத் $கந்த.09379.2
துள்ளி படுகின்ற அளவில் ஓ( திவைல ெதாத்தப் $கந்த.09379.3
புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) படு மாறு முயல் என்ப( புவி ேமேலா(. $கந்த.09379.4
காவதம் ஒ( ஏழ் உள பராைர கணிப்பு இன்றால் $கந்த.09380.1
தாவறும் உய(ச்சி அதனுக்கு மதி சான்ேற $கந்த.09380.2
பூ உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எங்கும் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ேபாக்கி ெநடிது ஓம்பும்
$கந்த.09380.3
ேகாவது என நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட(.ஒரு.) உயி( ேகாளி
எனும் குன்றம். $கந்த.09380.4
அவ்வைக தாருவிைன ேநாக்கினன் அைணந்தான் $கந்த.09381.1
பவ்வ நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) அண்ணல் துயில் பாசைடகள் தம்ேமாடு $கந்த.09381.2
எவ்வைக சுமத்தி( எனேவ வினவ என்ேற $கந்த.09381.3
ெவவ் அரவினுக்கு இைறவன் ேமவியது மான. $கந்த.09381.4
அந்தம் இல் ெபரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வளாகம் அைனத்தும் உந்தன்
$கந்த.09382.1
உந்தியில் அைடந்தது என ஓங்கல் எழும் ஒள்வாள் $கந்த.09382.2
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைறயினில் புகுவது என்ன வட
தாருப் $கந்த.09382.3

ெபாந்தின் இைடேய அணுகினான் உலகு பூத்ேதான். $கந்த.09382.4
சத்தி உைரயால் அr தனிப் பணியது ஆன $கந்த.09383.1
இத்திறம் இைசத்தனம் இனிச் சுரைர வாட்டும் $கந்த.09383.2
அத்திமுக ெவய்யவைன ஆதி அருள்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.09383.3
வித்தக முதல் புதல்வன்_ெப.) ெவன்றைம உைரப்பாம். $கந்த.09383.4
முந்து ேவழ முகத்தவன் ஏவலால் $கந்த.09384.1
ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சிந்ைத நுணங்கிய ேதவரும்
$கந்த.09384.2
இந்திரா அதிப( யாவரும் ஐங்கரன் $கந்த.09384.3
வந்தது ஓ(ந்து மகிழ்ச்சியின் ேமயினா(. $கந்த.09384.4
ஏதம் இல் மகிழ்வு எய்திய இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) $கந்த.09385.1
ஆதிேயா( கயிலாயத்து அணுகிேய $கந்த.09385.2
ேபாதகத்துப் புக(_ெப.(புக(_ெப.) முகப் புங்கவன் $கந்த.09385.3
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) உற்றுப்
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பரவினா(. $கந்த.09385.4
பரவல் ெசய்திடு பான்ைமைய ேநாக்கிேய $கந்த.09386.1
கருைண ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கயமுகத்து எம்
பிரான் $கந்த.09386.2
உைரயும் நுங்கட்கு உறு குைற என்றலும் $கந்த.09386.3
வரன் முைறப் பட வாசவன் கூறுவான். $கந்த.09386.4

ெதால்ைல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மதி
சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசாதிபால் $கந்த.09387.1
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) நCங்கும் வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) தைன
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.09387.2
கல் என் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெசால் கயா சுரன்_ெப.(சுரன்_ெப.) என்பவன்
$கந்த.09387.3
அல்லல் ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
ஆற்றவும் எங்கைள. $கந்த.09387.4
பின்னும் நங்கைளப் பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) அற ைவகலும் $கந்த.09388.1
தன்ைன வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ெசய்யவும் சாற்றினான் $கந்த.09388.2
அன்ன ெசய்தனம் அன்றியும் எங்கள் பால் $கந்த.09388.3
மன்னேவ புதிது ஒன்று வகுத்தனன். $கந்த.09388.4
கிட்டித் தன்முன் கிைடத்துழி ெநற்றியில் $கந்த.09389.1
குட்டிக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குைழ
இைணயில் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) $கந்த.09389.2
ெதாட்டுத் தாழ்ந்து எழச் ெசாற்றனன் ஆங்கு அதும் $கந்த.09389.3
பட்டுப் பட்டுப் பழி இைட முழ்கிேனம். $கந்த.09389.4
கறுத்து மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) கட்டுைரக்கின்ற ெசால்
$கந்த.09390.1
மறுத்தல்_ெதா.ெப.(மறு_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) அஞ்சி வரும் பழி தன்ைனயும்
$கந்த.09390.2
ெபாறுத்து நாணமும் ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இன்று
அந்தமும் $கந்த.09390.3

சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) இலா அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சிறு
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ெசய்தனம். $கந்த.09390.4
ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஆவிெயாடு எம்
குைற $கந்த.09391.1
நCங்கு_ஏவ.(நCங்கு_வி.) வித்திட நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) வருவாய் எனா
$கந்த.09391.2
ஓங்கல் நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உைம
அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
$கந்த.09391.3
பாங்க( ைவகும் பரா பரன் கூறினான். $கந்த.09391.4
ஆதலால் நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) அைடந்தனம் எம்முைட $கந்த.09392.1
ஏதம் மாற்றுதி என்று வழிபடீஇ $கந்த.09392.2
ேமாத_குைற.எச்.(ேமாது_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) காதிகள் முன் உறவா(த்திடப்
$கந்த.09392.3
பூத நாதன் அருளில் புகலுவான். $கந்த.09392.4
அஞ்சல் அஞ்சல் அவுண(க்கு அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) ஆம் $கந்த.09393.1
விஞ்சு ேவழ முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) உைட வரைனத்
C
$கந்த.09393.2
துஞ்சு வித்து உம் துய( தவி(ப்ேபாம் எனாக் $கந்த.09393.3
குஞ்சரத் திரு மா முகன் கூறேவ. $கந்த.09393.4
இைறவேனாடும் இைமயவ( எம்முைடச் $கந்த.09394.1
சிறுைம நCங்கின ெசல்லலும் நCங்கின $கந்த.09394.2
மறுைம இன்பமும் வந்தன ஆல் இனிப் $கந்த.09394.3
ெபறுவது ஒன்று உளேதா எனப் ேபசினா(. $கந்த.09394.4

துன்பிைன உழந்திடு சுர(கள் இவ்வைக $கந்த.09395.1
இன்புறு காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ஈசன் தந்திடும் $கந்த.09395.2
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உைட முன்னவன் ஆைன மா முக $கந்த.09395.3
முன்பைன அடுவதும் உன்னினான் அேரா. $கந்த.09395.4
ெபாருக்கு எனத் தவிசினின்று எழுந்து பூத(கள் $கந்த.09396.1
ெநருக்குறு வாய்தலின் எய்தி நCள்கதி( $கந்த.09396.2
அருக்கனின் இலகிய அசலன் என்பவன் $கந்த.09396.3
தருக்கிய புயத்தின் ேமல் சரண்
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏறினான். $கந்த.09396.4
ஏறி அங்கு அசலன் ேமல் இருந்து ெசல் உழிக் $கந்த.09397.1
கா ெதாட( முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) இனம் கைவ இய காட்சிேபால் $கந்த.09397.2
மாறு இல் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பூத(கள்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சுற்றிேய $கந்த.09397.3
கூறின( அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) புகழ் குலாய ெகாள்ைகயா(. $கந்த.09397.4
சாமைர வசின(
C
தணப்பு இல் பல் மணிக் $கந்த.09398.1
காமரு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) கவிைக ஏந்தின(
$கந்த.09398.2
பூ மரு மது மல( ெபாழிதல் ேமயின( $கந்த.09398.3
ஏமரு பூதrல் எண்ணிேலா( கேள. $கந்த.09398.4
துடிெயாடு சல்லr ேதாம் இல் தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.) $கந்த.09399.1
கடிபடு கரடிைக கைணயம் சல்லிைக $கந்த.09399.2
இடி உறழ் ேபrைக இரைல கா களம் $கந்த.09399.3

குட முழவு இயம்பின( ேகாடி சாரத(. $கந்த.09399.4
சிந்ைதயில் உன்னின( தCைம தC(ப்பவன் $கந்த.09400.1
வந்திடு காைலயின் மகத்தின் ேவந்தனும் $கந்த.09400.2
அந்தர அமரரும் அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாற்றிேய $கந்த.09400.3
புந்தி ெகாள் உவைகயால் ேபாதல் ேமயினா(. $கந்த.09400.4
தாருவின் நறுமல( தம் தம் ைகெகாடு $கந்த.09401.1
ேப( அருள் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) விழிப் பிள்ைள மீ மிைச $கந்த.09401.2
ேச( உற வசிேய
C
புைடயில் ெசன்றன( $கந்த.09401.3
காrைன அைடதரு கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) வில் என. $கந்த.09401.4
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு சாரத
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) எண் இல $கந்த.09402.1
நிரந்தன சூழ்தர நிமலன் மா மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) $கந்த.09402.2
ெபருந்தைர ஏகிேய பிறங்கு ேதால் முகன் $கந்த.09402.3
புரந்திடு மதங்க மா புரமுன் ேபாயினான். $கந்த.09402.4
ஆயது கய முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அவுண( ேகாடிேய $கந்த.09403.1
ேவயின( புகறலும் ெவகுட்சி ெகண்டு எழC இ $கந்த.09403.2
ஏயதன் பைடஎலாம் எடுத்து மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) $கந்த.09403.3
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) உய( தனது ெபான் ேதrல் ஏறினான். $கந்த.09403.4
பல் இயம் இயம்பின பrகள் சுற்றின $கந்த.09404.1
சில்லிெகாள் ஆழிஅம் ேத(கள் சூழ்ந்தன $கந்த.09404.2

எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் இபநிைர யாவும் ெமாய்த்தன $கந்த.09404.3
வல் இயல் அவுண(கள் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் ஈண்டினா(. $கந்த.09404.4
ஆயிர ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஆம் அனிகம் சுற்றிடக் $கந்த.09405.1
காய் கனல் விழ உைடக் கய முகா சுரன்_ெப.(சுரன்_ெப.) $கந்த.09405.2
ஏய் எனும் அளைவயில் ஏகிக் கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $கந்த.09405.3
நாயகன் மதைல தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பைடமுன் நண்ணினான்.
$கந்த.09405.4
நண்ணிய காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) நைவ இல் பூதரும்
$கந்த.09406.1
அண்ணல் அம் கழல் அடி அவுணரும் ெகழC இப் $கந்த.09406.2
பண்ணின( ெபரும் சம( பைடயின் வன்ைமயால் $கந்த.09406.3
விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) யாவரும் வியந்து ேநாக்கேவ. $கந்த.09406.4
புதிெதழு ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) உடன் ெபாங்கு ேப( இருள் $கந்த.09407.1
எதி( ெபாரு மாறு ேபால் இனம் ெகாள் தானவ( $கந்த.09407.2
அதி( கழல் பூதேராடு அம( ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆற்றல( $கந்த.09407.3
கதும் என அழிந்தன( கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஓடினா(. $கந்த.09407.4
ஓடின( அளப்பு இல( உயிைரச் சிந்திேய $கந்த.09408.1
வடின(
C
அளப்பு இல( ெமய் குைறந்து பின் $கந்த.09408.2
ஆடின( அளப்பு இல( அகலுதற்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $கந்த.09408.3
ேதடின( அளப்பு இல( தியக்கம் எய்தினா(. $கந்த.09408.4

ஒழிந்தன கrபr உலப்பு இல் ேத( நிைர $கந்த.09409.1
அழிந்தன இத்திறம் அவுண( தம்பைட $கந்த.09409.2
குழிந்திடு கண் உைடக் குறள் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பூத(கள் $கந்த.09409.3
ெமாழிந்திட அrயது ஓ( விசயம் உற்றினா(. $கந்த.09409.4
உய(தரு தானவ( உைடந்த தன்ைமயும் $கந்த.09410.1
புய வலி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள பூத(
யாவரும் $கந்த.09410.2
சயம் உடன் ேமல் வரு தகவு_ெப.(தகவு_ெப.) ேநாக்கிேய $கந்த.09410.3
கய முக அவுண( ேகான் கனலில் சீறினான். $கந்த.09410.4
உளத்தினில் ெவகுண்டு ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ைகச் சிைல $கந்த.09411.1
வைளத்தனன் அத்துைண வைளத்துப் ேப( அம( $கந்த.09411.2
விைளத்தன( பூத(கள் அைனய( ெமய் எலாம் $கந்த.09411.3
துைளத்தனன் கைண மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
ெசாrந்து_வி.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துண் என. $கந்த.09411.4
அரம் ெதறு பகழிகள் ஆகம் ேபாழ்தலும் $கந்த.09412.1
வருந்தின(_வி.மு.(வருந்து_வி.+இன்_இ.கா.+அ(_பட(.பன்.) திறெலாடு
வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) நCங்கின( $கந்த.09412.2
இrந்தன( பூத(கள் யாரும் ஓடினா( $கந்த.09412.3
புரந்தரன் இைமயவ( ெபாருமல் எய்தேவ. $கந்த.09412.4
கண நிைர சாய்தலும் கண்டு மற்று அது $கந்த.09413.1
மணிகிள( கிம்புr மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) மாமுகன் $கந்த.09413.2

இைணயறும் அசலன் ேமல் ஏகி வல்ைலயில் $கந்த.09413.3
அணுகினன் இப முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அவுண( ேகாைனேய.
$கந்த.09413.4
கா( உைட இபமுகக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ேமைலேயான் $கந்த.09414.1
ஏ( உற வருதலும் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூதைரச்
$கந்த.09414.2
சீ( உறு கயமுகத் தCயன் ேநாக்கிேய $கந்த.09414.3
யா( இவண் ெபாருவதற்கு அணுகு உற்றான் என. $கந்த.09414.4
பரவிய_ெப.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒற்ற(கள் பைண
மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) உைடக் $கந்த.09415.1
காr முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) உைடயான் முக் கண்ணன் ஐம் கரன் $கந்த.09415.2
உரு ெகழு பூதன் ேமல் உறுகின்றான் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) $கந்த.09415.3
ெபருமகன் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பிள்ைள தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) என்றா(.
$கந்த.09415.4
அன்னது ேகட்டலும் அவுணன் சீறிேய $கந்த.09416.1
பன் அரும் கைல ெதr பாைக
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
$கந்த.09416.2
ெபான் இரத்திைனப் புைழக் ைக மாமுகன் $கந்த.09416.3
முன் உறக் கடவுதி ெமாய்ம்ப என்னேவ. $கந்த.09416.4
ேகட்டிடு வலைவேயான் கிஞ்சுகக் குரத்து $கந்த.09417.1
ஆட்டி இறல் பrயினம் தன்னின் மத்திைக $கந்த.09417.2

காட்டினன் தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) இலாக் கனகத் ேதrைன $கந்த.09417.3
ஓட்டினன் ஐம் கரத்து ஒருவன் முன் உற. $கந்த.09417.4
ஆயிைடக் கrமுகத்து அவுணன் ஐம் கரத்து $கந்த.09418.1
தூயைன அழல் விழி சுழல_குைற.எச்.(சுழல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாக்கிேய
$கந்த.09418.2
காய் எr எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) உகக் கைற ெகாள் பற்களால் $கந்த.09418.3
நுந்ைத_ெப.(நுந்ைத_ெப.) என் மா தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முன்னேர $கந்த.09419.1
தந்திடு ெபரு வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) தன்ைனத் ேத(கிைல $கந்த.09419.2
உயந்தைன ேபாதி நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) உயி(
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என் எதி( $கந்த.09419.3
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) இைற அது
மதி இலாய் ெகாேலா. $கந்த.09419.4
அன்றி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அம(
ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அைமதி என்னினும் $கந்த.09420.1
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) உனக்கு இைல ைமந்த என் எதி( $கந்த.09420.2
ெபான்றின( அல்லது ேபா( ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என்ைன முன் $கந்த.09420.3
ெவன்றவ( இவ( என விளம்ப வல்ைலேயா. $கந்த.09420.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெபறு தரு நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) திருவின்
ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.09421.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெபறு ேதவரால் மக்களால் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.)
$கந்த.09421.2

ஊன் ெபறு பைடகளால் ஒழிந்திேடன் இது $கந்த.09421.3
நான் ெபறு வரத்து இயல் நவிலக் ேகட்டி ஏல். $கந்த.09421.4
பின்னரும் பல உள ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) $கந்த.09422.1
என்ைன ெவல்பவ( எவ( இந்திர ஆதிப( $கந்த.09422.2
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இட( தணிப்பவ( ேபாலச் சா(ந்தைன $கந்த.09422.3
உன்ைன ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்னவ(
உயிரும் உண்பன் ஆல். $கந்த.09422.4
ெபாருது எைன ெவன்றைன ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வல்ைலேயல் $கந்த.09423.1
வருதி_வி.மு.(வா_வி.+ருத்_(?)+இ_முன்.ஒரு.) என்று உைரத்தலும்
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உலாவிய $கந்த.09423.2
புரம் எr படுத்தவன் புதல்வன்_ெப.) அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இைட
$கந்த.09423.3
அருள் உடன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெமாழி அைறவது ஆயினான். $கந்த.09423.4
நிரந்த பல் பைடயும் நாளும் நிைலெபற நினக்குத் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கந்த.09424.1
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) தருகின்ற எந்ைத வல்ைல நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
உயிைர வவ்விப் $கந்த.09424.2
புரந்தரன் முதலிேனா(க்குப் ெபான்னின் நாடு உதவி அன்னா( $கந்த.09424.3
அரந்ைதயும் அகற்றிச் ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
என்று அருளினன் எனக்கும் அன்ேற. $கந்த.09424.4
உன் உயி( காத்தி என்னின் உறுதி ஒன்று உைரப்பன் ேகண்ேமா $கந்த.09425.1

ெபான் நக( அதைன இந்தப் புரந்தரன் புரக்க
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09425.2
இந் நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) அரசு ெசய்ேத இருத்தி அஃது இைசயாது
என்னின் $கந்த.09425.3
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) உயி( முடிப்பான் ேந(ந்து
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.பன்.)
இைனவன் என்றான். $கந்த.09425.4
என்னலும் அவுணன் ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
எrஉக விழித்துச் ெசன்ேறா(_வி.அ.ெப.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஓ(_பட(.பன்.)
$கந்த.09426.1
ெபான் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சிைலைய வாங்கிப் ெபாருக்கு என புr
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஏற்றி $கந்த.09426.2
மின் உைட வடிம்பின் வாளி வசலும்
C
விமலன்
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.09426.3
முன்னவன் எழு ஒன்று ஏந்தி முரெணாடு சிந்தி நின்றான். $கந்த.09426.4
ெபான் தனு முrந்து வழப்
C
புைகக் ைகயில்
பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தண்டால் $கந்த.09427.1
எற்றினன் அைனய காைல_ெப.(காைல_ெப.) இப
முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அசுரன் என்ேபான் $கந்த.09427.2
மற்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிைலையக் ைகயால் வாங்கினன்
வாங்கும்_ெப.எச்.(வாங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முன்ன(ச்
$கந்த.09427.3
ெசற்றனன் அதைன ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) திைசமுகன் முதேலா( ஆ(ப்ப.
$கந்த.09427.4

திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.)
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரச்
C சிைல முrந்திட்ட
பின்ன(த் $கந்த.09428.1
தண்டம் ஒன்று ஏந்தி ஈசன் தனயேனாடு எதி(த்தேலாடும் $கந்த.09428.2
விண்டது ேசாரும் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ெவய்து எனப் புைடத்து மாயாக்
$கந்த.09428.3
கண்டகன் உரத்தில் தாக்கக் ைகயறவு எய்தி நின்றான். $கந்த.09428.4
நடுங்கினன் சிந்ைத ஒன்று நவில்கிலன் நாணத்தாேல $கந்த.09429.1
ஒடுங்கினன் கய ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சூரன் உலந்தனன் ேபால
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.09429.2
அடும் பr களிறு திண்ேத( அணி ெகழு தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) பாrல்
$கந்த.09429.3
படும்படி நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முன்ேனான்
பாசம் ஒன்று உய்த்தான் அன்ேற. $கந்த.09429.4
விட்ட ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பாசம் அங்கண் ெவய்யது ஓ(
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) முற்றும் $கந்த.09430.1
கட்டியது ஆக ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) கணிச்சியும் அதன்பின் ஏவ
$கந்த.09430.2
அட்டதால் அதைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஆடின( அமர( தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) $கந்த.09430.3
பட்டன உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தCேயான் பைத
பைதத்து உயி(த்து ெநாந்தான். $கந்த.09430.4
முந்து தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) கரத்தில் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) முரண் ெகழு
பைடகள் யாவும் $கந்த.09431.1

சிந்தினன் அைவகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
ேச(ந்தன_வி.மு.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.)
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) சூடும் $கந்த.09431.2
எந்ைதைய வலம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏவலின் இயன்ற மாேதா
$கந்த.09431.3
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அவுணன் ேமல் ேமல் ெவகுளித்
தCக் கனல நின்றான். $கந்த.09431.4
நின்றவன் தன்ைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெநடிய
பல் பைடகள் ஏவில் $கந்த.09432.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) தன்ைனக் ெகால்லா சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) அருள்
வரத்தின் சீரால் $கந்த.09432.2
இன்று இனிச் ெசய்வது என் என்று இைறவைர உன்னி எந்ைத $கந்த.09432.3
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) திருக் ேகாட்டில் ஒன்று தடக்ைகயின் முrத்துக்
ெகாண்டான். $கந்த.09432.4
தடக்ைகயில் ஏந்தும் ேகாட்ைடத் தந்தி ஆம் அவுணன் மீ து $கந்த.09433.1
விடுத்தலும் அைனயன் மா(ைப ெவய்து எனக் கீ ண்டு ேபாகி $கந்த.09433.2
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) படி மிைசேய
வழ்த்தி_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+த்த்_இ.கா.+இ_வி.எச்.குறி.)
C
ஒல்ைலயில் ஓடித் ெதள் நC(க்
$கந்த.09433.3
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அமலன்
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) கரத்தினி
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருந்தது அன்ேற. $கந்த.09433.4

புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) இனத் ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.) ஒன்றிப் புவிமிைச
வழுக்கிற்று என்னக் $கந்த.09434.1
கயமுகத்து அவுணன் முந்நC(க் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உைடந்தது என்ன
ஆ(த்திட்டு $கந்த.09434.2
இயல் உைடத் ேத( ேமல் வழா
C
எய்த்தனன் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மா(பில்_ெப.(மா(பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $கந்த.09434.3
வியன் அதித் தாைர என்ன விrந்தன குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ெவள்ளம்.
$கந்த.09434.4
ஏடு அவிழ் அலங்கல் திண்ேதாள் இப முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அவுணன் மா(பின் $கந்த.09435.1
நCடிய_ெப.எச்.(நCடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குருதிச் ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.)
நC( நCத்தமாய் ஒழுகும் ேவைலப் $கந்த.09435.2
பாடு உற வரும் கான் ஒன்றில் பரத்தலின் அதுேவ
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.09435.3
காடு எனப் ெபய( ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இன்னும்
காண்தக இருந்தது அம்மா. $கந்த.09435.4
ஆய்ந்த நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உண(வின் ேமேலா( அறிவினும் அணுகா
அண்ணல் $கந்த.09436.1
ஈந்த ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) வரத்தால் மாயா இபமுகத்து அவுணன்
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
$கந்த.09436.2
வந்தனன்
C
ேபான்று ெதால்ைல ெமய் ஒrஇ விண்ணும் மண்ணும் $கந்த.09436.3
தCந்திட எrகண் சிந்தச் சீற்றத்ேதா( ஆகு வானான். $கந்த.09436.4
ேதக்கிய நதி ேச(கின்ற ெசன்னியன் ெசம்மல் தன்ைனத் $கந்த.09437.1

தாக்கிய_ெப.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வருதேலாடும் சாரதன்
ேதாளின் நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09437.2
நCக்க அரும் துப்பின் தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) நைமச் சுமத்தி என்று $கந்த.09437.3
ேமக்கு உய( பிடrல் தாவி வற்று
C
இருந்து ஊ(தல் உற்றான். $கந்த.09437.4
மற்று அது கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) வாசவன் முதேலா( யாரும் $கந்த.09438.1
இற்றனன் கய ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சூரன் எம் இட( ேபாயிற்று அன்ேற
$கந்த.09438.2
அற்றது எம் பைகயும் என்னா ஆடின( பாடா நின்றா( $கந்த.09438.3
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கலிங்கம் வசித்
C
துண் என
விசும்பு தூ(த்தா(. $கந்த.09438.4
காமரு புயலின் ேதாற்றம் காண்டலும் களிப்பின் மூழ்கி $கந்த.09439.1
ஏமரு கலாப மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) இனம் எனக் குலவுகின்றா( $கந்த.09439.2
ேதமரும் இதழி அண்ணல் சிறுவைனத் ெதrயா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
$கந்த.09439.3
பூ மல( ெபாழிந்து_வி.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புகழிைனப் ேபாற்றல் உற்றா(.
$கந்த.09439.4
காப்பவன்_வி.அ.ெப.(கா_வி.+ப்ப்_இ.இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அன்_ெப.) அருளும்
ேமேலான் கண் அகல் ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) யாவும் $கந்த.09440.1
தCப்பவன் ஏைனச் ெசய்ைக ெசய்திடும் அவனும் நCேய $கந்த.09440.2
ஏப்படும் ெசய்ைக என்ன எமது உளம் ெவதும்பும் இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.)
$கந்த.09440.3

நCப்பது கருதி அன்ேறா நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அருள் வடிவம் ெகாண்டாய்.
$கந்த.09440.4
உன் இைடப் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) உன் ெபரு நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) தன்ைன
$கந்த.09441.1
இன்னது என்று உண(ந்தது இல்ைல யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) உைன
அறிவது எங்கன் $கந்த.09441.2
அன்ைனயும் பயந்ேதான் தானும் ஆயிைன அதனால் ைமந்த( $கந்த.09441.3
பன்னிய புகழ்ச்சி யாவும் பrவுடன் ேகட்டி ேபால் ஆம். $கந்த.09441.4
என்று இவ( எகினம் ஊரும் இைறெயாடும் இைறஞ்சி
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09442.1
நன்றி_ெப.(நன்றி_ெப.) ெகாள் சிந்ைத ேயாடு நைக ஒளி முகத்த( ஆகி $கந்த.09442.2
மன்றவ( குமரன் தன்பால்
வந்தன(_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ(_பட(.பன்.)
சூழ்தேலாடும் $கந்த.09442.3
ஒன்றிய கருைண ேநாக்கால் உலப்பு இலா அருள் புrந்தான். $கந்த.09442.4
உய்ந்தனம் இனி நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) என்னா ஓதிமம் உய(த்ேதான்
ெவள்ைளத் $கந்த.09443.1
தந்தியன் யாரும் ேபாற்றிச் சா(தலும் சமrன் முன்னம் $கந்த.09443.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) அவுணன் காயம் வந்திடு
C
பூத( தம்ைம $கந்த.09443.3
எந்ைத அங்கு இனிது ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
எழுதி( என்று அருளிச் ெசய்தான். $கந்த.09443.4

அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைக அருளேலாடும் அர என எழுந்து
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09444.1
ைம வைர மிடற்றுப் புத்ேதள் ைமந்தைன
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09444.2
எவ்வம் இல் பூத( யாரும் ஈண்டின( இைனய எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.09444.3
ெசவ்விதில் உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_படெரா.ஒரு.) ேதசு இலா
நிருத(க்கு ஈசன். $கந்த.09444.4
மந்திrேயாடும் சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வருந்தினன்_வி.மு.(வருந்து_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.)
புலம்பி_வி.எச்.(புலம்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மாழ்கி $கந்த.09445.1
உய்ந்தனன் ேபாவல் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்று உன்னி ஓ(
பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) ஆகி $கந்த.09445.2
அந்தரத்து இறந்த_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) புள்ேளாடு அணுகி
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பதிைய நCங்கிச் $கந்த.09445.3
சிந்ைதயில் ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.) கூரச் ெசம்ெபான் மால் வைரயில்
ெசன்றான். $கந்த.09445.4
தாழ் உறு சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) ஊடு தபனனும் உணராத் தாருச் $கந்த.09446.1
சூழல் ஒன்று உண்டால் அங்கண் சுருங்ைக ேயாடு
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசமப் $கந்த.09446.2
பூைழயுள் புலம்பி_வி.எச்.(புலம்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உற்றான் ெபான்
நக( இைறக்கும் அம் கண் $கந்த.09446.3
ஊழிெவம் காலில் சூழும் உலப்பு இல் பூத(க்கும் அஞ்சி. $கந்த.09446.4

வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) பைகஞன் அந்த மதங்க மா புrைய நCங்கிப்
$கந்த.09447.1
ேபானது ஓ( காைல_ெப.(காைல_ெப.) மற்ைறப் புகரும் ஓ( புள்ளது ஆகித்
$கந்த.09447.2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உைற உலகு நண்ணித் தவ
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அல்லது ஆற்றி
$கந்த.09447.3
ஊன் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ஓம்புவா( ேபால் ஒருப் படா ேயாகில் உற்றான்.
$கந்த.09447.4
பூதரும் அன்ன ேவைலப் புrைச சூழ் நகரம் ேபாகி $கந்த.09448.1
நCதி இல் அவுண( ஆகி நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) கிள( பைட ெகாண்ேடாைரக்
$கந்த.09448.2
காதி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினப் ேபா( முற்றிக் களத்து இைட வருதேலாடும்
$கந்த.09448.3
ஆதி தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளும்
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) அவ்விைட
அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ ண்டான். $கந்த.09448.4
மீ ண்டும் ெசம் காட்டில் ஓ( சா( ேமவி ெமய்ஞ் ஞானத்து உம்ப( $கந்த.09449.1
தாண்டவம் புrயும் தாைத தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உருத் தாபித்து ஏத்திப்
$கந்த.09449.2
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப( அன்பில் பூைச புrந்தனன்
புவி உேளா(க்குக் $கந்த.09449.3
காண்தகும் அைனய தானம் கணபதி ஈச்சரம் என்பா(. $கந்த.09449.4
புரம் எr படுத்ேதான் தன்ைனப் பூசைன புrந்த பின்ன( $கந்த.09450.1

எr விழி சிதறும் ஆகு எருத்த ேமல் இனிதின் ஏறிச் $கந்த.09450.2
சுரபதி அயன் விண்ேணா(கள்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன்
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.09450.3
அரவு என மாேலான் ைவகும் ஆலமா வனத்தில் புக்கான். $கந்த.09450.4
புக்கது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாழுதில் அம் கண் முந்து ஓ( ஆலம் ெபாந்தின்
இைட இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அமலன் ெபான்
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) உன்னி $கந்த.09451.1
மிக்கதவம் புr மைல ஐங்கரத்து முன்ேனான் ேமவியது மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விைரவின் ஆங்ேக
$கந்த.09451.2
அக்கணேம எதி( ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழுத்திக்
காண அம்ைம அளித்து அருள் சாபம் அகறல் ஓடும் $கந்த.09451.3
சக்கரேம முதலிய ஐம் பைடகள் ஏந்தித் தனாது ெதால்ைலப் ேப( உருவம்
தன்ைனப் ெபற்றான். $கந்த.09451.4
மாேலான் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) உருவு தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பால்
ேமவக் கண்டு மகிழ் சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) அருைள மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09452.1
ேமாேலான் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) முன்ன( எய்தி வணக்கம்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ ண்டும்
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தன்ைனத் துதித்துவி.எச்.(துதி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விமல நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என்
$கந்த.09452.2

பால் ஓங்கு பூசைன ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அருளல் ேவண்டும் பணித்து அருள்க ஆதி பரா பரத்தின் பாலாய் $கந்த.09452.3
மூல ஓங்காரப் ெபாருளாய் இருந்தாள் முன்னம் ெமாழிந்து அருள் சாபம்
ெதாைலத்த_ெப.எச்.(ெதாைல_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முதல்வ என்றான்.
$கந்த.09452.4
ஐம் கரன் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) மால்
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாற்றம் ேகளா அன்னது
ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) என அருளி அங்கண் ேமவக்
$கந்த.09453.1
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) உலவு மஞ்சன நC( சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.)
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெகாழும் புைகேய முதலியன
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாந்து $கந்த.09453.2
சங்கரனா( மதைலதைன அருச்சித்து அன்பால் தா அறு பண்ணியம் பலவும்
சால்பில் தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09453.3
ெபாங்கிய_ெப.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பால் அவியின் ஒடு
முன்னம் ஆ(த்திப் ேபாற்றிேய இஃது ஒன்று புகலல் உற்றான். $கந்த.09453.4
வில் நாமம் புகல்கின்ற திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) தன்னில்
மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) மதி தனில் ஆறு ஆம் பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.09454.1
இந் நாளில் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உன்ைன அருச்சித்து இட்ட இயற்ைக
ேபால் யாரும் இனி ஈறு இலா உன் $கந்த.09454.2
ெபான் ஆரும் மல( அடிேய புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) என்று உன்னிப் பூைச
புrந்திடவும் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) புன்கண்_ெப.(புன்கண்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.09454.3

அந்நாேள அகற்றி அகற்றி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) உலவாச்
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) அளித்திடவும் ேவண்டும் இஃது அருள்க என்றான்.
$கந்த.09454.4
மாயன் உைர ேகட்டலும் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ெமாழிந்து அற்றாக மகிழ்ந்தன
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) பூைச என மதித்துக்
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09455.1
ஆயவனும் அயன் முதலாக உள்ேளா( யாரும் அன்பின் ஒடு வாழ்த்து இைசப்ப
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்னும் $கந்த.09455.2
தூயது ஒ( ஊ(தியில் எய்திக் கணங்கள் ஆேனா(
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வரக் கயிைல என்னும்
துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) தC( ெவற்பின் $கந்த.09455.3
ேநயம் உடன் ேபாந்து அரைன வணக்கம்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நCடு அருள் ெபற்ேற ெதால்ைல
நிைலயது உற்றான். $கந்த.09455.4
அற்ைற நாளில் அr அயன் ஆதிேயா( $கந்த.09456.1
ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) அம் கண் நிமலன் பதங்களின் $கந்த.09456.2
முற்றும் அன்ெபாடு மும் முைற தாழ்ந்து அருள் $கந்த.09456.3
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நCங்கின( ேபதுறல் நCங்கினா(.
$கந்த.09456.4
கrமுகம் ெபறு கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) பிள்ைள தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
$கந்த.09457.1
பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முன்னம் பணிந்தன( நிற்புழி
$கந்த.09457.2
அருள் புrந்திட அன்னது ஒ( ேவைலயில் $கந்த.09457.3
பrவினால் ஒ( பrசிைனக் கூறுவா(. $கந்த.09457.4

எந்ைத ேகண் மதி எம்ைம அைலத்திடும் $கந்த.09458.1
தந்தி மா முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) தானவன் ெசற்றி ஆல் $கந்த.09458.2
உய்ந்து நாங்கள் உனது அடிேயாம் இவண் $கந்த.09458.3
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ைகம்மாறு மற்று
இல்ைலேய. $கந்த.09458.4
ெநன்னல்_ெப.(ெநன்னல்_ெப.) காறும் நிக( இல் கயாசுரன் $கந்த.09459.1
முன்ன( ஆற்று முைறப் பணி எந்ைத முன் $கந்த.09459.2
இன்ன நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெதாட்டு இயற்றுதும் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) என
$கந்த.09459.3
அன்ன ெசய்தி( என்றான் அருள் நC(ைமயான். $கந்த.09459.4
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) படும் எல்ைலயின் நின்றிடும்
$கந்த.09460.1
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தைலச் சுர( யாவரும் அன்புறCஇக் $கந்த.09460.2
ைகத்தலத்ைதக் கபித்தம் அது ஆக்கிேய $கந்த.09460.3
தம் தம் மத்தகம் தாக்கின( மும் முைற. $கந்த.09460.4
இைண ெகாள் ைகைய எதி( எதி( மாற்றிேய $கந்த.09461.1
துைண ெகாள்வா( குைழ ெதாட்டன( மும் முைற $கந்த.09461.2
கைண ெகாள் காலும் கவானும் ெசறிந்திடத் $கந்த.09461.3
தணிவு இல் அன்ெபாடு தாழ்ந்து எழுந்து ஏத்தினா(. $கந்த.09461.4
இணங்கும் அன்புடன் யாரும் இது ஆற்றிேய $கந்த.09462.1

வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிற்ப மகிழ் சிறந்தான்
வைர $கந்த.09462.2
அணங்கின் மாமகன் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இயல் ேநாக்கிேய $கந்த.09462.3
கணங்கள் ஆ(த்தன கா(க் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஆம் என. $கந்த.09462.4
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.)
நிமலைன ேநாக்கிேய $கந்த.09463.1
உன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) முன்னம் உலகு உள( யாவரும் $கந்த.09463.2
இன்று ெதாட்டு எைமப் ேபால் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பணி முைற
$கந்த.09463.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ெசய்திட நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அருள்
ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) என. $கந்த.09463.4
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நிறத்துக் கய முகன் அத்திறம் $கந்த.09464.1
நைட_ெப.(நைட_ெப.) ெபறும்படி
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அமர( ேகான் $கந்த.09464.2
ெநடிய மால் அயன் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள(க்கு
எலாம் $கந்த.09464.3
விைட புrந்து விடுத்தனன் என்பேவ. $கந்த.09464.4
அம்புயக் கண் அr அயன் வாசவன் $கந்த.09465.1
உம்ப( அவ்வைர ஒல்ைலயின் நCங்கு_ஏவ.(நCங்கு_வி.) உறாத் $கந்த.09465.2
தம் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) ெதாறும் சா(ந்தன( ைவகினா( $கந்த.09465.3
தும்பியின் முகத் ேதான்றல் அருளினால். $கந்த.09465.4
முந்ைத ேவத முதல் எழுத்து ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.09466.1

எந்ைத ேதாற்றம் இயம்பினம் இங்கு இனி $கந்த.09466.2
அந்தம் இல் குணத்து ஆண் தைகக்கு ஓ( குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) $கந்த.09466.3
வந்தது என் என்றி மற்று அது ேகட்டி நC. $கந்த.09466.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) உைடய நல்ேலாரும் நாட
ஒணாச் $கந்த.09467.1
சிற்குணன் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) பராபரன் $கந்த.09467.2
ெசால் குண மூவைகத் ெதாட(பும் இல்லது ஓ( $கந்த.09467.3
நி(க்குணன் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) நிகழ்தல் பாலேதா. $கந்த.09467.4
பரவிய_ெப.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உயி(க்கு எலாம் பாசம்
நCக்குவான் $கந்த.09468.1
அருளினன் ஆகிேய அமலன் மால் அயற்கு $கந்த.09468.2
இரு ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) முைறயிைன ஈந்து மற்று அைவக்கு
$கந்த.09468.3
உrயன குணங்களும் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) ஆக்கினான். $கந்த.09468.4
முடித்திடல் இயற்றும் எம் முதல்வன் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) $கந்த.09469.1
தடுப்பு அரும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) தன்னில் முற்றும்
ஆல் $கந்த.09469.2
அடுத்து தவப் பான்ைமயால் அதன் கண் தாமதம் $கந்த.09469.3
படுத்தினன் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) பலரும் ேத(வ(
ஆல். $கந்த.09469.4

மா மைற அளப்பு இல வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் ஆகமம் $கந்த.09470.1
ேதாம் அற உதவி ஓ( ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) மரத்து இைடக் $கந்த.09470.2
காமரு முனிவர( கணங்கட்கு அன்னைவ $கந்த.09470.3
தாமத குணத்தன் ஏல் சாற்றல் வல்லேனா. $கந்த.09470.4
வாலிய நிமலம் ஆம் வடிவம் கண்ணுதல் $கந்த.09471.1
ேமலவன் எய்துேமா ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) விஞ்ைசயின் $கந்த.09471.2
மூலம் என்று அவைனேய ெமாழியுேமா இது $கந்த.09471.3
சீலம் இல்லா(க்கு எவன் ேதற்றும் வண்ணேம. $கந்த.09471.4
இைமயவ( யாவரும் இைறஞ்சும் கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $கந்த.09472.1
விமலன் அன்று இறுதிைய விைளக்கும் பண்பினால் $கந்த.09472.2
தம குணன்_ெப.(குணன்_ெப.) என்றியத் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ெசய்ைகயால்
$கந்த.09472.3
அைமகுணம் இயற்குணம் அறியல் பாலேதா. $கந்த.09472.4
ஈத்தலும் அளித்தளும்_ெப.(அளி-வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.+உம்_சாr.) இயற்று
ேவா(க்குள $கந்த.09473.1
சாத்திக ராசதம் தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.) ெசய்ைகயின் $கந்த.09473.2
மாத்திைர அல்லது மற்று அவ(க்கு அைவ $கந்த.09473.3
பா(த்திடின் இயற்ைக யாப் பகரல் ஆகுேமா. $கந்த.09473.4
அக்குணம் ஆனைவ
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசய்ைகயால் $கந்த.09474.1

ெதாக்கு உறும் இயற்ைக அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ெதால்ைலேயா(கள் பால்
$கந்த.09474.2
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) அல்லது ஓ(
இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) ேசரும்_ெப.எச்.(ேச(வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல் $கந்த.09474.3
முக்குண ெநறி ெசலும் முனிவ( ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ேபால். $கந்த.09474.4
ேநமியால் குரு எலாம் நCலம்_ெப.(நCலம்_ெப.) ஆயதும் $கந்த.09475.1
ேதாம் அறு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இைடத் துயில் ெகாள் பான்ைமயும் $கந்த.09475.2
ேமம் உறும் அகந்ைதயும் பிறவும் எய்தும் ஏல் $கந்த.09475.3
தாமத ராசதம் தானும் உற்றேவ. $கந்த.09475.4
அறிெவாரும் உற்று உழி அைனயன் கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $கந்த.09476.1
இைறவைன வழிபடீஇ ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இன்
அருள் $கந்த.09476.2
ெநறிவரு தன்ைமயும் நCடு ேபாதமும் $கந்த.09476.3
ெபறுதலில் சாத்திக முைறயும்
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளான். $கந்த.09476.4
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெபாற்கு என்றலின் விமல வான்ெபாருள் $கந்த.09477.1
நான் எனும் மருட்ைகயின் நைவ இல் ஈசைனத் $கந்த.09477.2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உண( ெதளிவினில்
தவத்தில்_ெப.(தவம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) பூைசயில் $கந்த.09477.3
ஆனது குணன்_ெப.(குணன்_ெப.) எனலாம் அயன் தனக்குேம. $கந்த.09477.4
ஆதலின் விருப்புடன் அல்லது எய்திேனா( $கந்த.09478.1
ஓதிய குண விதத்து உறுவ( கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $கந்த.09478.2

நாதனுக்கு அைனயது நணுகு உறாைமயால் $கந்த.09478.3
ேபைதைம ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குணம்_ெப.(குணம்_ெப.)
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) கண் ேபசுதல். $கந்த.09478.4
மூன்று என உள ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) யாமும் முன்னேம $கந்த.09479.1
ஈன்றவன் கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) என்னும் நால்மைற $கந்த.09479.2
சான்ற அது ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல்
தவத்த(க்கு என்னினும் $கந்த.09479.3
ஆன்றது ஓ( அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அறியல் பாலேதா. $கந்த.09479.4
ெசம் கண் மால் முதலியேதவ( ஏைனேயா( $கந்த.09480.1
அங்கு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) அல்லைவ அகத்து உள் ைவகிேய
$கந்த.09480.2
எங்குமா யாைவயும் இயற்று கின்றது ஓ( $கந்த.09480.3
சங்கரன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குணச் சா(பின் ேமவுேமா. $கந்த.09480.4
ஈறு ெசய் முைறயிைன எண்ணித் தாமதம் $கந்த.09481.1
கூறின( அல்லது குறிக் ெகாள் ேமைலேயா( $கந்த.09481.2
ேவறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெசய்ைகயின் விளம்பினா( அல( $கந்த.09481.3
ஆறு அணி ெசம் சைட அமலனுக்கு அேரா. $கந்த.09481.4
என்று இைவ பலவும் தூேயான் இைசத்தலும் இைனய
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.09482.1
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெவறுக்ைக எய்தி மயங்கல் ஆல் தக்கன் என்னும்
$கந்த.09482.2

புன் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) புrயும் தCேயான் ெபாறுத்திலன் புந்தி மீ து
$கந்த.09482.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என அறிதல்
ேதற்றான்_வி.மு.(ேதற்று_வி.+ண_இ.கா.+ஆ_எதி(.ம.+அன்_பட(.ஒரு.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சில நவிலல் உற்றான். $கந்த.09482.4
முனிவ ேகள் பலவும் ஈண்டு ெமாழிவதில் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) என் ெவள்ளிப்
$கந்த.09483.1
பனிவைர உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) ேகான் பகவேன எனினும் ஆக $கந்த.09483.2
அைனயவன் தனக்கு ேவள்வி அவிதைன உதேவன் நCயும் $கந்த.09483.3
இனி இைவ ெமாழியல் ேபாதி என் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
முடிப்பன் என்றான். $கந்த.09483.4
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) குலவு தக்கன் இது புகன்றிடலும் ததCசி முனி மனத்தில்
சீற்றம் $கந்த.09484.1
விைளந்தது மற்று அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அளவில் ெவருவியது வடைவ
அழல் விண்ேணா(_ெப.(விண்ேணா(_ெப.) ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.)
$கந்த.09484.2
தள(ந்தது ெபான் மால் வைரயும் சலித்து அந்தக் குலகிrயும் தrப்பு இன்று ஆகி
$கந்த.09484.3
உைளந்தன ேவைலகள் ஏழும் ஒடுங்கியன நடுங்கியது
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எல்லாம். $கந்த.09484.4
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கணேம முனி அரன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
ெபரும் சீற்றம் தைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அந்ேதா என்னால் $கந்த.09485.1

எக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குவடும் எக்கிrயும் எக்கடலும்
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) யாவும்
யாரும் $கந்த.09485.2
தக்கன் ஒருவன் ெபாருட்டால் தள(ந்திடுேமா என முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.)
தணித்ந்து_வி.எச்.(தணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
சூழ் $கந்த.09485.3
ஒக்கல் ஒடும் அவண் எழுந்து சிறு விதியின் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒன்று ெசால்வான்.
$கந்த.09485.4
சங்கரைன விலக்கி இன்று புrகின்ற மகம் சிைதக தக்க நின்ேனாடு $கந்த.09486.1
இங்கு உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அமர(
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அழியுற இன்ேன என்னா இைசத்துப் பின்ன(
$கந்த.09486.2
அங்கண் உறு மைற ேயா(தம் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அந்தணrல் அழி தூ வான C(
$கந்த.09486.3
உங்கள் குலத் தைலைம தைன இழந்திட்டீ( ேகண்மின் என உைரக்கல் உற்றான்.
$கந்த.09486.4
ேபச_குைற.எச்.(ேபசு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அrய மைறகள் எலாம் பராபரன்
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என வணங்கிப் ெபrதும்
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.09487.1
ஈசைனயும் அன்பைரயும் நCற்று ஒடு கண்டிைக இைனயும் இகழ்ந்து நCவி(
$கந்த.09487.2
காசினியின் மைறயவராய் எந் நாளும்
பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கதி உறாது $கந்த.09487.3

பாசம் அதன் இைடப்பட்டு மைற உைரயா ெநறி அதனில் படுதி( என்றான்.
$கந்த.09487.4
இைனய ெநறியால் சாபம் பல உைரத்துத் ததCசி முனி இரண்டு பாலும் $கந்த.09488.1
முனிவ( ெதாைக தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) சூழத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆச்சிரமம் உன்னிச்
ெசன்றான் $கந்த.09488.2
அைனயவன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பின் ஆகத் தக்கன் என்ேபான் ெபரும்
தகவும் ஆற்றும் ேநான்பும் $கந்த.09488.3
புைன புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசழும் திருவும்
ஆற்றலும் ஆம் மனச் ெசருக்கும் ேபாயிற்று அன்ேற. $கந்த.09488.4
ேபானது ஓ( ெபாழுதில் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) துவசம் இற்ற
மகத்தூணில் ெபாருக்கு என்று எய்திக் $கந்த.09489.1
கான் உலாவிய ெகாடியும் கழுகும் மிைடந் தன யாரும் கலங்கத் தாேன
$கந்த.09489.2
மானம் ஆ( ேவதவல்லி மங்கல நா_ெப.(நா_ெப.) ணும்
கழன்ற_ெப.எச்.(கழல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மற்று
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $கந்த.09489.3
ஆனது ஓ( துன் நிமித்தம் பல உண்டால் முடிேவான் கண் அைவ உறாேவா.
$கந்த.09489.4
இந்தவாறு துன் நிமித்தங்கள் பல நிகழ்ந் திடவும் $கந்த.09490.1
சிந்ைத ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலன் சிறுவதும்
அஞ்சிலன் தCேயான் $கந்த.09490.2
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) தன்ைனயும் நாரணன் தன்ைனயும் தகவு_ெப.(தகவு_ெப.)
ஆல் $கந்த.09490.3
முந்து பூசைன புrந்தனன் முகமன்கள் ெமாழியா. $கந்த.09490.4

மற்ைற வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) யாவ(க்கும் முனிவ(க்கும்
மரபு_ெப.(மரபு_ெப.) ஆல் $கந்த.09491.1
எற்று ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அைவ எலாம்
நல்கிேய இதன் பின் $கந்த.09491.2
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.) தமக்கும் மா மருக(க்கும் ெபrதும் $கந்த.09491.3
அற்றம் இல்லது ஓ( மங்கலத் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) அளித்தான். $கந்த.09491.4
நாலு மா முகக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) இத்திறம்
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09492.1
மாலும் யாவரும் காத்திடத் தCத் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) மகம் ெசய்
$கந்த.09492.2
ேவைல ேநாக்கிேய
ெதாடங்கினன்_வி.மு.(ெதாடங்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_தன்.ஒரு.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இைட ேவள்விச் $கந்த.09492.3
சாைல தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இைட நிகழ்ந்தன சாற்றுஅன் தமிேயன்.
$கந்த.09492.4
முன்னேர தக்கன் ஏவலும் விைன ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
முைறயால் $கந்த.09493.1
மன்னுேதனு ஓ( ஆடகச் சாைலயின் மாேட $கந்த.09493.2
ெபான்னின் மால் வைர நடுவு ேச( ெவள்ளி அம் ெபாருப்ைப $கந்த.09493.3
அன்னது ஆம் என அன்னம் ஆம் பிறங்கைல அளித்த. $கந்த.09493.4
ஏதம் நCங்கிய_ெப.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தCய பால் அடிசிலும்
எண் இல் $கந்த.09494.1

ேபதம் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முதிைரயின் உண்டியும்
பிற ஆம் $கந்த.09494.2
ஓதனங்களும் வற்று
C
வற்று
C
ஆகேவ உலகின் $கந்த.09494.3
மாதிரங்களில் குல கிr ஆம் என வகுத்த. $கந்த.09494.4
ெநய்யிேனாடு அளாய் விைர ெகழு நுண்டுகள் நCவிக் $கந்த.09495.1
குய்யின் ஆவி எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகமும் நயப்பு உறக்
குழுமி $கந்த.09495.2
ெவய்யது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கருைனகள் திைச
ெதாறும் ேமவும் $கந்த.09495.3
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) யாைனகள் ஆம் என வழங்கிற்று மாேதா. $கந்த.09495.4
அண்ணல் ேச( எந்ைத ேதாயைவ ெநாைலயேல ஆதிப் $கந்த.09496.1
பண்ணியங் களும் தாரமும் கனிவைக பலவும் $கந்த.09496.2
மண்ணின் ேமல் உறு கிr எலாம் குல கிr மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) $கந்த.09496.3
நண்ணினால் எனத் ெதாகுத்தன யாவரும் நயப்ப. $கந்த.09496.4
விருந்திேனா( ெகாள விழுது உடன் பால் தயி( ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.)
$கந்த.09497.1
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) கங்ைகயும் யமுைனயும் ஆம் எனச்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.09497.2
அருந்தும் உண்டிகள் யாைவயும் வழங்குேகா அதனில் $கந்த.09497.3
ெபாருந்து_ஏவ.(ெபாருந்து_வி.) கின்றது தந்தது என்றால் அது புகேழா. $கந்த.09497.4
தாவு இல் பாளித மான் மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) சாந்து தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பனி
நC( $கந்த.09498.1

நாவி ெவள்ளைட ெசழும் பழுக்காெயாடு நைற ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
$கந்த.09498.2
பூவும் ஏைனய ெபாருள்களும் நல்கின புகழ் ேச( $கந்த.09498.3
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ேகா மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) பணி புrகின்றது ஓ( ேதனு.
$கந்த.09498.4
ஆவது இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைக ஆவது நல்கிேய அம்கண் $கந்த.09499.1
ேமவுகின்றது மணியும் அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சங்கமும் வியன் ேச(
$கந்த.09499.2
காவும் அம்புய நிதியமும் தக்கன் ஆம் கடிேயான் $கந்த.09499.3
ஏவலால் அருள் சாைலயில்
அைடந்தன_வி.மு.(அைட_வி.+ம்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.)
இைமப்பில். $கந்த.09499.4
கணிதம் இல்லது ஓ( பrதிகள் ேமனியில் கஞலும் $கந்த.09500.1
மணிகள் ஓ( புைட ெதாகுத்தன ஆடக வைரேபால் $கந்த.09500.2
அணி ெகாள் காஞ்சனம் ஓ( புைட ெதாகுத்தன அம் ெபான் $கந்த.09500.3
பணிகள் ஆைடகள் ஓ( புைட ெதாகுத்தன பைடத்ேத. $கந்த.09500.4
மற்றும் ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எலாம் உதவி அம் மருங்கில் $கந்த.09501.1
உற்ற ேவைல அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தக்கனது ஏவலின் ஒழுகா
$கந்த.09501.2
நிற்றல் ேபாற்றிய_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முனிவர(
யாவரும் நிலத்ேதா(க்கு $கந்த.09501.3
இற்று எலாம் இவண் வழங்குதும் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) என இைசத்தா(.
$கந்த.09501.4

இன்ன ேவைலயில் இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) யாைவயும் $கந்த.09502.1
முன்னேம உண( முப்புr நூலின( $கந்த.09502.2
துன்னிேய மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) தூண்ட
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒல்ைலயில் $கந்த.09502.3
அன்ன சாைல தைன அைணந்தா( அேரா. $கந்த.09502.4
சாைல காண்டலும் தக்கைன ஏத்திேய $கந்த.09503.1
பால( தன்ைமயில் பாடின( ஆடின( $கந்த.09503.2
ேகால மா(பில்_ெப.(மா(பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) குலாவிய ெவண்துகில்
$கந்த.09503.3
ேவைல ஆம் என வசி
C நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ(த்து
உளா(. $கந்த.09503.4
மிண்டு கின்ற அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ேவதிய( தங்கைளக் $கந்த.09504.1
கண்டு வம்மின் கதும் என நC( எனாக் $கந்த.09504.2
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குழுெவாடு இருத்திேய
$கந்த.09504.3
உண்டு தன்ைன உதவுதல் ேமயினா(. $கந்த.09504.4
மறு இல் ெசம் ெபான் மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெகழு தட்ைடகள் $கந்த.09505.1
இறுதி இல்லன யாவ(க்கும் இட்டு ேமல் $கந்த.09505.2
நறிய உண்டிகள் நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இன்ேனா(
தமக்கு $கந்த.09505.3
உறவின( என ஊட்டுவித்தா( அவண். $கந்த.09505.4

அன்னகாைல அரும் பசி தC( தரத் $கந்த.09506.1
துன்ன உண்டும் சுைவ உைடத்து ஆதலால் $கந்த.09506.2
உன்னி உன்னி இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உண்டிகள் சாலவும் $கந்த.09506.3
இன்னம் ேவண்டும் என உைரப்பா( சில(. $கந்த.09506.4
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) ஒன்று உள கூறுவது என் இனி $கந்த.09507.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நான் முகனால் இவண்
$கந்த.09507.2
உற்ற உண்டி எலாம் உண ஓ( பசி $கந்த.09507.3
ெபற்றிேலாம் எனப் ேபது உறுவா( சில(. $கந்த.09507.4
வறும்
C
உண்டி மிைசந்திட ேவண்டும் வாய் $கந்த.09508.1
நூறு நூறு அது என நுவல்வா( தைம $கந்த.09508.2
ஏற ேவண்டும் இதில் அைமயாது எனச் $கந்த.09508.3
சீறிேய இகல் ெசய்திடுவா( சில(. $கந்த.09508.4
புலவ(_ெப.(புலவ(_ெப.) ேகான் நக( ேபாற்றியேத உவந்து $கந்த.09509.1
அலகில் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) ஆக்கியதால்
எனாச் $கந்த.09509.2
சில( புகன்றன( ேதக்கிட உண்மிேனா $கந்த.09509.3
உலவl( என ஓது கின்றா( சில(. $கந்த.09509.4
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) இலாத அயன் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) யாகம் இன்று
$கந்த.09510.1
இறுதி ஆம் என்று இைசத்தன( அன்னது $கந்த.09510.2

ெபறுதிேயனும் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ேப( உணேவ
நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) $கந்த.09510.3
உறுதி வல்ைலயில் உண்மின் என்பா( சில(. $கந்த.09510.4
உண்டிேலம் இவண் உண்டதில் ஈதுேபால் $கந்த.09511.1
கண்டிேலம் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காட்சியும் இன்பமும் $கந்த.09511.2
ெகாண்டிேலம் இன்று ெகாண்டதில் ஈசன் ஆல் $கந்த.09511.3
விண்டிேலம் எனின் ேமலது என்பா( சில(. $கந்த.09511.4
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) ஈயும்
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ேதனுைவ $கந்த.09512.1
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நல்லது_ெப.(நல்லது_ெப.) ஒ( நாண்_ெப.(நாண்_ெப.)
ெகாடியாத்து இவண் $கந்த.09512.2
வல்ைல பற்றி நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) மா நகrல் ெகாடு $கந்த.09512.3
ெசல்லுதும் எனச் ெசப்புகின்றா( சில(. $கந்த.09512.4
மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) யாவரும் வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) யாவரும்
$கந்த.09513.1
ஒக்கல் யாவரும் உய்ந்திட வாழ்தலால் $கந்த.09513.2
தக்கன் ேநாற்ற தவத்தினும் உண்டு ெகால் $கந்த.09513.3
மிக்கது என்று விளம்பு கின்றா( சில(. $கந்த.09513.4
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) இட்டன மாந்திட நான் முகன் $கந்த.09514.1
தந்திலன் வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) சாலவும் ஆங்கு
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) $கந்த.09514.2
சிந்ைதேமல் அழுக்காறு ெசய்தான் எனா $கந்த.09514.3

ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெநாந்து நுவலுகின்றா( சில(.
$கந்த.09514.4
குழுவு ேச( தரு குய்யுைட உண்டிகள் $கந்த.09515.1
விைழவிேனாடு மிைசந்தன மாற்றவும் $கந்த.09515.2
பழுது இலா இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பrசன( தம் ெமாடும் $கந்த.09515.3
எழுவது எப்படி என்று உைரப்பா( சில(. $கந்த.09515.4
இந்த நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) ஈண்டு நுக(ந்திட
$கந்த.09516.1
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) தம் ைமந்தைர நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) மைன ஆம்
ெகாடு $கந்த.09516.2
வந்திலம் இனி வந்திடுேமா எனாச் $கந்த.09516.3
சிந்ைத ெசய்தன( ெசப்புகின்றா( சில(. $கந்த.09516.4
அன்ன பல பல ஆ( கலி ஆம் எனப் $கந்த.09517.1
பன்னி நுங்கும் பனவ(கள் ேகட்டன( $கந்த.09517.2
என்ன மற்று அைவ யாைவயும் ஆ(தர $கந்த.09517.3
முன் அளித்து முனிவ( அருத்தினா(. $கந்த.09517.4
அருத்தி மிச்சில் அகற்றி அரும் தவ $கந்த.09518.1
விருத்தி ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவதிய( தங்கைள
$கந்த.09518.2
இருத்தி மற்று ஒ( இருக்ைகயில் வாசநC( $கந்த.09518.3
கைரத்த சந்தின் கலைவ வழங்கினா(. $கந்த.09518.4
நளி குலாவிய நாவி நரந்தம் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) $கந்த.09519.1

பளிதம் ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அைட பாகு உடன் ஏனைவ $கந்த.09519.2
அளி உலாவும் அணி மல( யாைவயும் $கந்த.09519.3
ஒளிறு பீடிைக உய்த்தன( நல்கினா(. $கந்த.09519.4
அைரத்த சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.)
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெமய் எங்கணும்
$கந்த.09520.1
விைரத்த பூம் துண( ேவய்ந்து_வி.எச்.(ேவய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைபம்
காய் அைட $கந்த.09520.2
பrத்து நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பனவ( புத்ேதள் உறும்
$கந்த.09520.3
தருக்கள் ஆம் எனச் சா(ந்தன( என்பேவ. $கந்த.09520.4
ஆன பான்ைமயில் அந்தண(_ெப.(அந்தண(_ெப.) யாவரும் $கந்த.09521.1
ேமன காதலின் ெவய்து என ஏகிேய $கந்த.09521.2
வான மண்_ெப.(மண்_ெப.) இைட வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என ஏ(ெகழு $கந்த.09521.3
தான சாைல தைன அைடந்தா(கேள. $கந்த.09521.4
அைடயும்_ெப.எச்.(அைட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேவைல அயன்
அருள் காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) $கந்த.09522.1
விைடயினால் அம் கண் ேமவு முனிவர( $கந்த.09522.2
இைட அறாதவ(க்கு ஈந்தன( ஈந்திடும் $கந்த.09522.3
ெகாைடயினால் எண்ணில் ெகாண்டைலப் ேபான்று உளா(. $கந்த.09522.4
ெபான்ைன நல்கின( பூண் ஒடு பூம் துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) $கந்த.09523.1
தன்ைன நல்கின( தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) சுடேரான் என $கந்த.09523.2

மின்ைன நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வியன்
மணி_ெப.(மணி_ெப.) நல்கின( $கந்த.09523.3
கன்னியாவும் கறைவயும் நல்கினா(. $கந்த.09523.4
படி இல் ஆடகப் பாதுைக நல்கின( $கந்த.09524.1
குைடகள் நல்கின( குண்டிைக நல்கின( $கந்த.09524.2
மிைடயும் ேவதிய( ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவண்டியாங்கு $கந்த.09524.3
அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நல்கின( அம் ைககள்
ேசப்பேவ. $கந்த.09524.4
இந்த வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) இைறயதும் தாழ்க்கில( $கந்த.09525.1
முந்து நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முனிவர( ஆண்டு
உறும் $கந்த.09525.2
அந்தணாள(க்கு அயினிெயாடு ஆம் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $கந்த.09525.3
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தயங்கின( ஓ( புைட.
$கந்த.09525.4
அற்றம் இல் சிறப்ப_குைற.எச்.(சிறப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அந்தண(_ெப.(அந்தண(_ெப.) ஆ இைடப் $கந்த.09526.1
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபருவளன் யாைவயும்
$கந்த.09526.2
பற்றி ெமல்லப் பட(ந்தன( பல பல $கந்த.09526.3
ெபாற்ைற ெசய்தன( ேபாற்றின( ஓ( புைட. $கந்த.09526.4

வரத்தின் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் ெவறுக்ைக தம் $கந்த.09527.1
புரத்தின் உய்த்திடும் புந்தி இல் அன்னைவ $கந்த.09527.2
உரத்தினால் தமக்கு ஒப்பு அரும் ேவதிய( $கந்த.09527.3
சிரத்தின் ேமல் ெகாடு ெசன்றன( ஓ( புைட. $கந்த.09527.4
அr தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஊ(தியும் அன்னமும் கீ ழ்த்திைச $கந்த.09528.1
அrதன் ஊ(தியும் ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) மாக்களும் $கந்த.09528.2
அrதன் ஊ(தியும் ஆ( உயி( ெகாண்டிடும் $கந்த.09528.3
அrதன் ஊ(தியும் ஆ(ப்பன ஓ( புைட. $கந்த.09528.4
தானம் மீ து தயங்கிய ேதவரும் $கந்த.09529.1
ஏைனேயா( களும் இவ்விைட ஈண்டலின் $கந்த.09529.2
மீ னம் ஆ( தரு விண்_ெப.(விண்_ெப.) என ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நிலா
$கந்த.09529.3
மான ேகாடி மலிகின்ற ஓ( புைட. $கந்த.09529.4
நரம்பின் வைண
C
ஞரல் உறும் ேவய்ங்குழல் $கந்த.09530.1
பரம்பு தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.) பண் அைம பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) நூல்
$கந்த.09530.2
வரம்பின் ஏய்ந்திட வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) நாடேவ $கந்த.09530.3
அரம்ைப மா(கள் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடின( ஓ(
புைட. $கந்த.09530.4
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) மாதரும் சில சில ேதவரும் $கந்த.09531.1

தாவு இலா மகச் சாைலயின்
ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.09531.2
காவு ேதாறும் கமலம் அல(ந்திடும் $கந்த.09531.3
ஆவி ேதாறும் உற்று ஆடின( ஓ( புைட. $கந்த.09531.4
ேவத வல்லி வியப்புடன் நல்கிய $கந்த.09532.1
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மாதரும் காமரு விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.)
$கந்த.09532.2
மாத ராரும் சசியும் மகத் திரு $கந்த.09532.3
ஓதி நாடி அங்கு உற்றன( ஓ( புைட. $கந்த.09532.4
இைனய பல பல எங்கணும் ஈண்டலில் $கந்த.09533.1
கைன ெகாள் ேப( ஒலி கல் என ஆ(த்தன $கந்த.09533.2
அைனயன் ேவள்விக்கு அகன் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) யாைவயும் $கந்த.09533.3
துைனய வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவண் சூழ்ந்தன
ேபாலேவ. $கந்த.09533.4
ஊனம் ேமல் உறும் உம்பரும் இம்பரும் $கந்த.09534.1
ஏன காதலின் மிக்கு அவண் ஈண்டுவ $கந்த.09534.2
வான ஆறு வரு நதியும் புவித் $கந்த.09534.3
தான ஆறும் தழC இயன் ேபான்றேவ. $கந்த.09534.4
இகந்த சீ( ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபரும் சாைலயில் $கந்த.09535.1
அகந்ைத மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) அயன் ெபரும் காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.)
$கந்த.09535.2

மகம் புrந்தது மற்று அது சிந்திடப் $கந்த.09535.3
புகுந்த வாறும் ெபாருக்கு எனக் கூறுேகன். $கந்த.09535.4
மருத் துழாய் முடி மால் அயன் பாங்கு உற மகத்தின் $கந்த.09536.1
கருத்தன் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தCயவன் முன்னேம
கருதி $கந்த.09536.2
வrத்த ேமலவ( தங்கைள ேநாக்கிேய மரபின் $கந்த.09536.3
இருந்து முத் தழல் என்றலும் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என இைசந்தா(. $கந்த.09536.4
முற்றும் நாடிய இருத்திேனா( அரணியின் முைறயால் $கந்த.09537.1
உற்ற அங்கிைய ேவதிைகப் பறப்ைப ேமல் உய்த்துச் $கந்த.09537.2
ெசாற்ற மந்திர மரபினால் பrதிகள்
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09537.3
மற்றும் உள்ளது ஓ( விதிஎலாம் இயற்றின( மன்ேனா. $கந்த.09537.4
ஆங்கு முத்தழல் விதிமுைற ெசய்தலும் அயன் ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) $கந்த.09538.1
பாங்க( உற்றிடும் இருத்தின( யாைரயும் பாரா $கந்த.09538.2
நCங்கள்_பதி.ெப.(நCங்கள்_முன்.பன்.) உங்களுக்கு
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசய்ைகைய
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09538.3
தூங்கல் இன்றிேய புrமின் ஓ கடிது எனச் ெசான்னான். $கந்த.09538.4
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாசகம் ேகட்டலும்
இருத்தின் ஓ( ெதாைகயின் $கந்த.09539.1
முன்னம் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம் மகம் தனக்கு
அவி முழுதும் $கந்த.09539.2
வன்னி ஆதி ஆம் சமிைதயும் தருப்ைபயும் மற்றும் $கந்த.09539.3

இன்ன ேபால்வதும் ெகாடு வழங்கின(களால் இருவ(. $கந்த.09539.4
அந்த ேவள்வி ெசய்வித்தன( ஒருவரால் அவிகள் $கந்த.09540.1
எந்ைத அல்லவ( ெகாள்ளேவ அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) அவ(க்கு இைசத்த
$கந்த.09540.2
மந்திரம் தைனப் புகன்றன( ஒருவ( அவ்வாேனா( $கந்த.09540.3
தந்தைமக் குறித்து அைழத்தன( ஒருவ( ேப( சாற்றி. $கந்த.09540.4
மற்று அவ(க்கு எலாம் அைமந்திடும் அவிகைள மல(க்ைக $கந்த.09541.1
பற்றி அங்கி வாய் அளித்தன( ஒருவ( அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பrசின்
$கந்த.09541.2
அற்றம் ேநாக்கிேய இருந்தன( ஒருவ( அங்கு அதற்கு $கந்த.09541.3
முற்றும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அருள் புrந்தன( ஒருவ( அம் முதல் ேபால்.
$கந்த.09541.4
இருத்திேனா(களும் பிறரும் ஈது இயற்றுழி ஆக $கந்த.09542.1
கருத்தன் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தக்கன்
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ேதவைரக் கருதிப் $கந்த.09542.2
பrத்து நுங்குதி( என்று அவி புrெதாறும் பக(ந்ேத $கந்த.09542.3
அருத்தி உற்றனன் கடவுள( தமக்கு எலாம் அமுதின். $கந்த.09542.4
திருந்துகின்ற நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) சுைவயினால் தூய்ைம ஆல்
திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.09543.1
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.)
ேபான்றன_வி.மு.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.)
என்னினும் உயி( ெதாறும் மனத்தும் $கந்த.09543.2

இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம்பிரான் அன்றிேய
மிைசதலின் இைமேயா(க்கு $கந்த.09543.3
அருந்தும் நC( எலாம் நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) எனல்
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அவிகள். $கந்த.09543.4
ேபசும்_ெப.எச்.(ேபசு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ேவள்வி பிதா மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கந்த.09544.1
நாசம் விைளந்திட நாடி இயற்ற $கந்த.09544.2
மாசு அறு நாரத மா முனி உற்ேற $கந்த.09544.3
காசினி ேமல் இது கண்டனன் அன்ேற. $கந்த.09544.4
கண்டனன் ஆல் அம( கண்டைன நCக்கிப் $கந்த.09545.1
புண்டrகம் திகழ் புங்கவன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $கந்த.09545.2
அண்டருடன் மகம் ஆற்றினன் அன்னான் $கந்த.09545.3
திண்திறல் ெகால் இது ெசய்திடல் என்னா. $கந்த.09545.4
எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாரதன்
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) ெசய்
$கந்த.09546.1
புண்ணியம் அன்னது ஒ( பூம் கயிலாயம் $கந்த.09546.2
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முன் நின்றிடு நந்திகள்
உய்ப்பக் $கந்த.09546.3
கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ேசவடி ைக
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றான். $கந்த.09546.4

ைக ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்திய_ெப.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைல_ெப.(காைல_ெப.)
அன்னாைன $கந்த.09547.1
ைம திகழ் கந்தர வள்ளல் கண் உற்ேற $கந்த.09547.2
எய்தியது என் இவண் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகத்தில் $கந்த.09547.3
ெசய்தி அது என் அது ெசப்புதி என்றான். $கந்த.09547.4
எங்கணும் ஆகி இருந்து அருள்கின்ற $கந்த.09548.1
சங்கரன் இம்ெமாழி சாற்றுதல் ஓடும் $கந்த.09548.2
அங்கு அது ேவைலயில் அம் முனி முக்கண் $கந்த.09548.3
புங்கவ ேகட்டி எனப் புகல்கின்றான். $கந்த.09548.4
அதி( தரு கங்ைக அதன் புைட மாேயான் $கந்த.09549.1
விதி முதேலா( ஒடு ேமதகு தக்கன் $கந்த.09549.2
மதி இலியாய் ஒ( மகம் புrகின்றான் $கந்த.09549.3
புதுைம இது என்று புகன்றனன் அம்மா. $கந்த.09549.4
ஈங்கு அது கூறலும் எம்ெபருமான் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.09550.1
பாங்கrன் ேமவு பராபைர ேகளா $கந்த.09550.2
ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) மாமகம் அன்ெபாடு காண்பான்
$கந்த.09550.3
ஓங்கு மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) உளத்து இைட ெகாண்டாள். $கந்த.09550.4
அம் கணன் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அருளால் அைனயான்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.09551.1

பங்கு உைறகின்றனள் பாங்கrன்
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09551.2
எங்கள் பிராைன எழுந்து வணங்கிச் $கந்த.09551.3
ெசம் ைக குவித்து_வி.எச்.(குவி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இது ெசப்புதல்
உற்றாள். $கந்த.09551.4
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) எனப்படு தக்கன் இயற்றும் $கந்த.09552.1
அந்த மகம் தைன அன்ெபாடு
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09552.2
வந்திடு கின்றனன் வல்ைலயில் இன்ேன $கந்த.09552.3
எந்ைத பிரான் விைட ஈகுதி என்றாள். $கந்த.09552.4
என்றலும் நாயகன் ஏந்திைழ தக்கன் $கந்த.09553.1
உன்தைன எண்ணலன் உம்ப(கேளாடும் $கந்த.09553.2
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) எய்தி மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.) உறு கின்றான்
$கந்த.09553.3
இன்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ேவள்வியில் ஏகைல என்றான்.
$கந்த.09553.4
இைற இது ேபசலும் ஏந்திைழ ேவதாச் $கந்த.09554.1
சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) எனப்படும் தCயது ஒ( தக்கன் $கந்த.09554.2
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) இலன்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) தன்ைனப் $கந்த.09554.3
ெபாறு மதி என்று அடி பூண்டனள் மாேதா. $கந்த.09554.4

பூண்டனள் ேவள்வி ெபாருக்கு என
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09555.1
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவண் ேமவுவல்
வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
அருள்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.09555.2
தாண்டவ நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) விைட
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் என்றாள் $கந்த.09555.3
மாண்தகு ேப( அருள் வாrதி ேபால் வாள். $கந்த.09555.4
மாது இைவ கூறலும் வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) ெகாள் தக்கன் $கந்த.09556.1
ேம தகு ேவள்வி வியப்பிைன
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.09556.2
காதைல ஏல் அது கண்டைன வல்ேல $கந்த.09556.3
ேபாதுதி என்று புகன்றனன் ேமேலான். $கந்த.09556.4
அரன் விைட புrதலும் அம்ைம ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
$கந்த.09557.1
திருவடி மல( மிைசச் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) தாழ்ந்து எழா $கந்த.09557.2
விைரவுடன் நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓ( விமானத்து
ஏறினாள் $கந்த.09557.3
மரகத வல்லி ெபான் வைர உற்றால் என. $கந்த.09557.4
ஐைய தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ேப( அருள் அைனத்தும் ஆங்கு
அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) $கந்த.09558.1
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெபான் முடி மிைச நிழற்றிச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனத் $கந்த.09558.2
துய்யது ஒ( கவுrபால் சுமாலி மாலினித் $கந்த.09558.3

ைதயலா( மதிக் குைட தாங்கி நண்ணினா(. $கந்த.09558.4
துவ( இதழ் மங்கைல சுமைன ஆதிேயா( $கந்த.09559.1
கவrகள் இரட்டின( கவுr பாங்கrல் $கந்த.09559.2
இவ( தரும் ஒதிமம் எண் இலாத ஓ( $கந்த.09559.3
அவி( சுட( மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) பால் அைடவது ஆம் என. $கந்த.09559.4
கால் ெசயும் வட்டமும் கவின் ெகாள் பீலியும் $கந்த.09560.1
மால் ெசயும் நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) விைர
மல்க_குைற.எச்.(மல்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வசிேய
C
$கந்த.09560.2
நCல்_ெப.அ.(நCலம்_ெப.) ெசயும் வடிவு உைட நிமைல பால் சில( $கந்த.09560.3
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெசயும் விழியின( ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) ஏகினா(.
$கந்த.09560.4
ேகாடிகம் அைடப்ைப வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) குலவு கண்ணடி $கந்த.09561.1
ஏடு உறு பூம் ெதாைட ஏந்தி அம்ைம தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.09561.2
மாடு உற அணுகிேய மானத்து ஏகினா( $கந்த.09561.3
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) உறு வrவிழித் ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) மா( பல(.
$கந்த.09561.4
நாதனது அருள் ெபறு நந்தி ேதவி ஆம் $கந்த.09562.1
சூது_ெப.(சூது_ெப.) உறழ் பைண முைலச் சுேகைச என்பவள் $கந்த.09562.2
மாது உைம திருவடி மல(கள்_ெப.(மல(கள்_ெப.) தCண்டிய $கந்த.09562.3
பாதுைக ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின்
பட(தல்_ெதா.ெப.(பட(_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேமயினாள். $கந்த.09562.4
கமலினி அனிந்திைத என்னும் கன்னிய( $கந்த.09563.1

அமைல தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) சுr குழற்கு ஆன பூம் ெதாைட $கந்த.09563.2
விமலெமாடு ஏந்திேய விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசல்கின்றா( $கந்த.09563.3
திமில் இடுகின்ற ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ேசடி மாருடன். $கந்த.09563.4
அடுத்திடும் உலகு எலாம் அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அம்ைம சீ( $கந்த.09564.1
படித்தன( ஏகின( சிலவ( பாட்டு இைச $கந்த.09564.2
எடுத்தன( ஏகின( சிலவ( ஏ( தக $கந்த.09564.3
நடித்தன( ஏகின( சிலவ( நாr மா(. $கந்த.09564.4
பாங்கிய( சிலதிய( பலரும் எண் இலா $கந்த.09565.1
வங்கிய
C
ேப( ஒளி விமானத்து ஏறிேய $கந்த.09565.2
ஆங்கு அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) புைடயது ஆய் அணுகிச் ெசன்றன(
$கந்த.09565.3
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) சூழ்
உடுக்கள் ேபான்று உளா(. $கந்த.09565.4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) உறு நானமும் சாந்தும் சந்தமும் $கந்த.09566.1
சுண்ணமும் களபமும் சுடரும்_ெப.எச்.(சுட(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பூண்களும் $கந்த.09566.2
எண் அரும் துகில்களும் இட்ட மஞ்சிைக $கந்த.09566.3
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நுதலா( பrத்து உைமபின் ேபாயினா(. $கந்த.09566.4
குயில்களும் கிள்ைளயும் குறிக் ெகாள் பூைவயும் $கந்த.09567.1
மயில்களும் அஞ்சமும் மற்றும் உள்ளவும் $கந்த.09567.2

பயில் உற ஏந்திேய பைர முன் ெசன்றன( $கந்த.09567.3
அயில் விழி அணங்கின( அளப்பு இல்லா( கேள. $கந்த.09567.4
விைட உறு துவசமும் வியப்பின் ேம தகு $கந்த.09568.1
குைடகளும் ஏந்தியும் ேகாடி ேகாடி ஆம் $கந்த.09568.2
இடி உறழ் பல் இயம் இைசத்தும் அம்ைம தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.09568.3
புைடதனில் வந்தன(_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ(_பட(.பன்.)
பூத( எண் இலா(. $கந்த.09568.4
அன்னவள் அடி ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள்
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒல்ைலஇல் $கந்த.09569.1
பன்னிரு ேகாடி பா( இடங்கள் பால் பட $கந்த.09569.2
முன் உற ஏகினன் மூr ஏற்றின் ேமல் $கந்த.09569.3
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ெநறி அைமச்சியல் ேசாம நந்திேய. $கந்த.09569.4
இவ( இவ( இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ஈண்ட
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) தC( $கந்த.09570.1
புவனமும் உயி(களும் புrந்து நல்கிய $கந்த.09570.2
கவுr அம் மான் ேமல் கடிது ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அேரா $கந்த.09570.3
தவல்_ெப.(தவல்_ெப.) உறுேவான் மகச் சாைல நண்ணினாள். $கந்த.09570.4
ஏல் உறு மானம் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவள்வி அம் $கந்த.09571.1
சாைல உள் ஏகிேய தக்கன் முன் உறும் $கந்த.09571.2
ேவைலயில் உைமதைன ெவகுண்டு ேநாக்கிேய $கந்த.09571.3

சீலம் இலாதவன் இைனய ெசப்பினான். $கந்த.09571.4
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) தன்ெனாடும் தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) இலாதவன்
$கந்த.09572.1
சிந்ைத அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உறும் ேதவி ஆன நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
$கந்த.09572.2
இந்த ேவள்வி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இயற்றும் ேவைலயில் $கந்த.09572.3
வந்தது என் ெகாேலா மகளி(_ெப.) ேபாலேவ. $கந்த.09572.4
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) ேசரும்_ெப.எச்.(ேச(வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இம் மா மகம் தனக்கு $கந்த.09573.1
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) வா என உைரத்து விட்டதும் $கந்த.09573.2
இல்ைல ஈண்டு நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ஏகல் ஆகுேமா $கந்த.09573.3
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஈண்டு
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) சிலம்பில்_ெப.(சிலம்பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) என்னேவ.
$கந்த.09573.4
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) கூறுவாள் மருக( யா(க்கும் என் $கந்த.09574.1
தங்ைக_ெப.(தங்ைக_ெப.) மா(க்கும் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) தக்க தக்க சீ(
$கந்த.09574.2
உங்கு நல்கிேய உறவு_ெப.(உறவு_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளாய் $கந்த.09574.3
எங்கள் தம்ைம ஓ( இைறயும் எண்ணலாய். $கந்த.09574.4
அன்றியும் இவண் ஆற்றும் ேவள்வியில் $கந்த.09575.1
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்ைனயும் ெசயி(த்து
ேநாக்குவாய் $கந்த.09575.2

நன்றேதா இது ஓ( நைவ அது
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல் $கந்த.09575.3
உன்தன் எண்ணம் யாது உைரத்தி என்னேவ. $கந்த.09575.4
ஏய முக் குணத்து இயலும் ெசய்ைகயுள் $கந்த.09576.1
தCய ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) குணச் ெசய்ைக ஆற்றிேய $கந்த.09576.2
ேபெயாடு ஆடல் ெசய் பித்தன் ேதவியாய் $கந்த.09576.3
நCயும் அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.)
எய்தினாய். $கந்த.09576.4
அன்னவன் தன்ேனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஓடு_கரு.ேவ.) அகந்ைத ேமவலால்
$கந்த.09577.1
உன்ைன எள்ளினன் உனது பின் உேளா( $கந்த.09577.2
மன்னு கின்ற என் மருக( யாவரும் $கந்த.09577.3
என்னினும் எனக்கு இனிய( சாலவும். $கந்த.09577.4
ஆதலால் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அவ(கள் பாங்கேர $கந்த.09578.1
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ஆகிேய கருது ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) வளன்
$கந்த.09578.2
யாது நல்கினன்_வி.மு.(நல்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) இந்த ேவள்வியில்
$கந்த.09578.3
ஓது நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அவியுள் அது நல்கிேனன். $கந்த.09578.4
புவனி உண்ட மால் புதல்வன்_ெப.) ஆதி ஆம் $கந்த.09579.1
எவரும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எைன
ஏத்து_ஏவ.(ஏத்து_வி.) கின்றன( $கந்த.09579.2
சிவனும்_ெப.(சிவன்_ெப.+உம்_சாr.) நCயும் ஓ( சிறிதும் எண்ணl( $கந்த.09579.3

உவைக இன்று எனக்கு உங்கள் பாங்கrல். $கந்த.09579.4
ஏற்றின் ேமவும் நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) இைறவனுக்கு
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கந்த.09580.1
ஆற்றும் ேவள்வியுள் அவியும் ஈகலன் $கந்த.09580.2
சாற்று கின்ற ேவதத்தின் வாய்ைமயும் $கந்த.09580.3
மாற்று கின்றனன் மற்று என் வன்ைமயால். $கந்த.09580.4
அைனயது அன்றி ஈண்டு அடுத்த
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கந்த.09581.1
திைனயின் காறும் ஓ( சிறப்பும்_ெப.(சிறப்பு_ெப.+உம்_சாr.) ெசய்கலன்
$கந்த.09581.2
என இயம்பலும் எம் பிராட்டி பால் $கந்த.09581.3
துைனய வந்தது ஆல் ேதாம் இல் சீற்றேம. $கந்த.09581.4
சீற்றம் ஆய தCச் ெசறியும் உயி(ப்ெபாேட $கந்த.09582.1
காற்றிேனாடு அழல் கலந்தது ஆம் எனத் $கந்த.09582.2
ேதாற்றி அண்டமும் ெதாைல இல் ஆவியும் $கந்த.09582.3
மாற்றுவான் எழC இ மல்கி ஓங்கேவ. $கந்த.09582.4
பாரும் உட்கின பரவு ெபௗவமும் $கந்த.09583.1
நCரும் உட்கின ெநருப்பும் உட்கின $கந்த.09583.2
காரும் உட்கின கrகள் உட்கின $கந்த.09583.3
ஆரும் உட்கின( அமர( ஆய் உளா(. $கந்த.09583.4
பங்கய ஆசனப் பகவன் தானும் அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) $கந்த.09584.1

ெசம் கண் மாயனும் சிந்ைத துண் என $கந்த.09584.2
அங்கண் உட்கினா( என்னின் ஆங்கு அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) $கந்த.09584.3
ெபாங்கு சீற்றம் யா( புகல வல்லேர. $கந்த.09584.4
ேவைல அன்னதில் விமைல என்பவள் $கந்த.09585.1
பாலின் நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட(.ஒரு.) ஓ(
பாங்கி_ெப.(பாங்கி_ெப.+ண_விளி.ேவ.) தாழ்ந்து முன் $கந்த.09585.2
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) யாைவயும்
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உன் தனக்கு
$கந்த.09585.3
ஏலுகின்றேதா இைனய சீற்றேம. $கந்த.09585.4
ைமந்த( யாைரயும் வளங்கள் தம்ெமாடும் $கந்த.09586.1
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நல்கிய தாய்_ெப.(தாய்_ெப.)
சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) ெகாளா $கந்த.09586.2
அந்தம் ஆற்றுவான் அைமந்து உளாய் எனின் $கந்த.09586.3
உய்ந்திடும் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) உண்டு ேபாலும் ஆல். $கந்த.09586.4
அறத்ைத ஈங்கு இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.)
அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளான் எனச் $கந்த.09587.1
ெசறுத்தி அன்னது ஓ( சீற்றம் யாைரயும் $கந்த.09587.2
இைறக்கு முன்னேர ஈறு ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆல் $கந்த.09587.3
ெபாறுத்தி ஈது எனப் ேபாற்றல் ேமயினாள். $கந்த.09587.4
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிற்றலும் புனிைத
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெபரும் $கந்த.09588.1

சீற்றமாய் எழும் தCைய உள் உற $கந்த.09588.2
மாற்றி ேவள்வி ெசய்வாைன ேநாக்கிேய $கந்த.09588.3
சாற்றுகின்றனள் இைனய தன்ைமேய. $கந்த.09588.4
என்ைன நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இவண் இகழ்ந்த தன்ைமைய $கந்த.09589.1
உன்னேலன் எைன உைடய நாயகன் $கந்த.09589.2
தன்ைன எள்ளினாய் தrக்கிேலன் அது என் $கந்த.09589.3
அன்னம் ஊடு ெசல் கடுவும் ேபாலும் ஆல். $கந்த.09589.4
நி(க் குணத்தேன நிமலன் அன்னவன் $கந்த.09590.1
சில் குணத்தன் ஆய்த் திகழுவான் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கந்த.09590.2
ெசால் குணத்தேனா ெதாைலக்கும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அடு $கந்த.09590.3
முன் குணத்திைன முன்னும் மாறலால். $கந்த.09590.4
துன்று ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) உயி( ெதாைலவு ெசய்திடும் $கந்த.09591.1
அன்று தாமதத்து அடுவது அன்றிேய $கந்த.09591.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று அது ஞான நாயகற்கு $கந்த.09591.3
என்றும் உள்ளது ஓ( இயற்ைக ஆகுேமா. $கந்த.09591.4
தC அது அன்று அடும் ெசயலும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அருள் $கந்த.09592.1
ஆ இல் ஆவிகள் அழிந்தும் ேதான்றியும் $கந்த.09592.2
ஓய்வு இலாது உழன்று உைல உறாமேல $கந்த.09592.3
மாய்வு ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைற
வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) ஆற்றலால். $கந்த.09592.4

ஆன அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
அழிவு இலாதது ஓ( $கந்த.09593.1
ஞான நாயகற்கு அன்றி நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) எனும் $கந்த.09593.2
ஏைனேயா(களால் இயற்றல் ஆகுேமா $கந்த.09593.3
ேமன காவலும் விதியும் என்னேவ. $கந்த.09593.4
முன்னேர எலாம் முடித்த நாதேன $கந்த.09594.1
பின்னும் அத்திறம்
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபற்றியான் $கந்த.09594.2
அன்னவன் கேண அைனத்தும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல் $கந்த.09594.3
இன்ன பான்ைம தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) இைறவன் வாய்ைமேய. $கந்த.09594.4
ேதாம் இல் ஆகமம் சுருதி ெசப்பிேய $கந்த.09595.1
ஏம விஞ்ைச கட்கு இைறவன் ஆகிேய $கந்த.09595.2
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) அறும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எந்ைதையத்
$கந்த.09595.3
தாமதன் எனச் சாற்றல் ஆகுேமா. $கந்த.09595.4
ஆதலால் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அைனவருக்கும் ஓ( $கந்த.09596.1
நாதன் ஆம் அேரா அவற்கு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அவி $கந்த.09596.2
ஈதல் ெசய்திடாது இகழ்தி அஞ்சிேய $கந்த.09596.3
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) யாைவயும் வியந்து ேபாற்றேவ. $கந்த.09596.4
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) எனும் துைணச் சீ( எழுத்திைன $கந்த.09597.1

நுவலுேவா( கதி ெநாய்தில் எய்துவா( $கந்த.09597.2
அவைன எள்ளினாய் ஆ( இது ஆற்றுவா( $கந்த.09597.3
எவைன உய்குதி இழுைத நCைர நC. $கந்த.09597.4
முண்டக மிைசயிேனான் முகுந்தன் நாடிேய $கந்த.09598.1
பண்டு உண( அrயது ஓ( பரைன ஆதியாக் $கந்த.09598.2
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இல( எள்ளிய ெகாடுைம
ேயா(க்கு எலாம் $கந்த.09598.3
தண்டம் வந்திடும் என மைறகள் சாற்றும் ஆல். $கந்த.09598.4
ஈது ேகள் சிறுவிதி இங்ஙன் ஓ( மகம் $கந்த.09599.1
ேவத நாயகன் தைன விலக்கிச்
ெசய்தைன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
$கந்த.09599.2
ஆதலால் உனக்கும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைட
தண்டகம் என்று $கந்த.09599.3
ஓதினாள் உலகு எலாம் உதவும் ெதான்ைமயாள். $கந்த.09599.4
இன்னன ெகாடு ெமாழி இயம்பி ேவள்வி ெசய் $கந்த.09600.1
அந் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ஒருவி இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அகிலம் ஈன்று
உளாள் $கந்த.09600.2
முன் உள பrசன முைறயின் ெமாய்த்திடப் $கந்த.09600.3
ெபான் எழின் மான ேமல் புகுந்து ேபாந்தனள். $கந்த.09600.4
அகன் தைல_ெப.(தைல_ெப.) உலகு அருள் அயன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) $கந்த.09601.1
புகன்றன உன்னி உள் புழுங்கி ஐந்து மா $கந்த.09601.2

முகன் திரு மைல இைட முடுகிச்
ெசன்றனள்_வி.மு.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட(.பன்.) $கந்த.09601.3
குகன் தைன ேமல் அருள் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) நுசுப்பினாள். $கந்த.09601.4
ஒருவினள் ஊ(திைய உைம தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) நாயகன் $கந்த.09602.1
திருவடி வணங்கினள் சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
விதி $கந்த.09602.2
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) உைன இகழ்ந்தனன்
ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) அன்னவன் $கந்த.09602.3
அrது ெசய் ேவள்விைய அழித்தி என்னேவ. $கந்த.09602.4
எவ்வம் இல் ேப( அருட்கு இைறவன் ஆகிேயான் $கந்த.09603.1
நவ்வி ஐம் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) உைட நாதன் ஆதலின் $கந்த.09603.2
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உைர ெகாண்டிலன் ஆக அம்பிைக $கந்த.09603.3
கவ்ைவெயாடு இைனயன கழறல் ேமயினாள். $கந்த.09603.4
ேமயின காதலும் ெவறுப்பும் நிற்கு இைல $கந்த.09604.1
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) அன்பிேனற்கு ஆக
அன்னவன் $கந்த.09604.2
தCயது ஓ( மகத்திைனச் சிைதத்தல் ேவண்டும் என் $கந்த.09604.3
நாயகேன என நவின்று ேபாற்றினாள். $கந்த.09604.4
அந்த எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) எைம ஆளுைடய அண்ணல் அகிலம்
$கந்த.09605.1
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) தனது
அன்பிைன வியந்து தளரும் $கந்த.09605.2

சிந்ைத ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) முற்றிடும் மாறு சிறிேத
$கந்த.09605.3
புந்தியுள் உற நிைனந்தனன்
நிைநந்த_ெப.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாழுேத. $கந்த.09605.4
ெபான்னின் ேமருவின் இருந்திடும் ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) குவடு எலாம்
$கந்த.09606.1
மின்னும் ெவள்ளி முைள ேமல் ெகாடு விளங்கியது என $கந்த.09606.2
மன்னு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) சுட( மதிக் குைற மிைலச்சும் மவுலிச்
$கந்த.09606.3
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ஆயிரமும் வான்_ெப.(வான்_ெப.) முகடு
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளிரேவ. $கந்த.09606.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) தலம் தனில் இலங்கு சுடrன் மிடலிைன $கந்த.09607.1
கண்டல் அந்தரம் ஒதுங்குவன ேபால் கதி( உலா $கந்த.09607.2
மண்டலம் திகழ் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ெதாறும் வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.)
பணியின் $கந்த.09607.3
குண்டலங்கள் இைண ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குைழ ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலேவ.
$கந்த.09607.4
ஆன்ற திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வறந்திட
இறந்த_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
இைடத் $கந்த.09608.1
ேதான்று கின்றது ஓ( மடங்கல் வலி இன்று
ெதாைலய_குைற.எச்.(ெதாைல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.09608.2
மூன்று கண்கள் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ஆயிரமும் ேமவி முனிவால் $கந்த.09608.3

கான்ற அங்கிகளின் அண்டம் முழுதும் கrயேவ. $கந்த.09608.4
சண்ட மாருதமும் அங்கியும் ஒதுங்கு தகவால் $கந்த.09609.1
துண்ட மீ து உறும் உயி(ப்புடன்
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுடு தC $கந்த.09609.2
அண்ட ேகாளமுடன் அப்புறம் ஆகி அழியாக் $கந்த.09609.3
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) ஊடு தவழ் மின்னு என ேவகுஉலவேவ.
$கந்த.09609.4
மலrன் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நான் முகன்
முகுந்தன் மகவான் $கந்த.09610.1
புலவ(_ெப.(புலவ(_ெப.) தம் புகழ் அைனத்ைதயும் நுக(ந்த ெபாழுதில்
$கந்த.09610.2
சில ஒழும் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) தழின் புைடகள் சிந்தி எனேவ $கந்த.09610.3
நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலகேவ. $கந்த.09610.4
துண்டம் ஈதின் அழேலா இதழின்
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
C
சுசிேயா $கந்த.09611.1
மண்டு தC விழிகள் கான்ற கனேலா மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) மிைசக் $கந்த.09611.2
ெகாண்டது ஓ( ெவகுளி ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாடும் தழல் அேதா $கந்த.09611.3
எண் திசா முகமும் ஆகி அடுகின்றது எனேவ. $கந்த.09611.4
தண்டல் இன்று உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆவிகள் ெவrஇத் தளர ேமல் $கந்த.09612.1

அண்ட( அண்ட நிைர விண்டிட அவற்று இைட உறும் $கந்த.09612.2
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைரக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
கலங்க_குைற.எச்.(கலங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அடல் உற்ற சிவனின்
$கந்த.09612.3
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆ(ப்பு முழு எண் திைச
குலாய் நிமிரேவ. $கந்த.09612.4
தரா தலங்கள் முழுது உண்டு உமிழுகின்ற தைக ேச( $கந்த.09613.1
அரா இனங்கள் தைம அம் கடகம் அங்கதம் ஒேட $கந்த.09613.2
விராய ெமன்ெதாடிகளா விடுபு விண்_ெப.(விண்_ெப.) உற
நிமி(ந்து_வி.எச்.(நிமி(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09613.3
இராயிரம் ெகாள் புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) எண்திைச எலாம் ெசறியேவ. $கந்த.09613.4
வரத்தின் ேம தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவதன் முதலான
வலிேயா( $கந்த.09614.1
சிரத்தின் மாலிைக அடுக்கல் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) என்பு ெசறிபூண்
$கந்த.09614.2
ெபருத்த ேகழலின் மருப்பினுடன் ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) பிறவும் $கந்த.09614.3
உரத்தின் ேமவு புr நூெலாடு
ெபய(ந்து_வி.எச்.(ெபய(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளிரேவ. $கந்த.09614.4
குந்தம் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பலைக ேதா மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) எழுக்குலிசம்
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) $கந்த.09615.1
ெசம் தழல் கழு முள்_ெப.(முள்_ெப.) சூலெமாடு பீலி சிைல ேகால் $கந்த.09615.2
முந்து தண்டம் அவி( ஆழி வசி ஆல முதலாம் $கந்த.09615.3
அந்தம் இல் பைடகள் அங்ைககள் ஒருங்கு உலவேவ. $கந்த.09615.4

ஐய மாைழ தனின் மாமணியின் ஆகி அறிவா( $கந்த.09616.1
ெசய்யலாது வரு ேப( அணிகேளாடு சிவணிப் $கந்த.09616.2
ைப உலாவு சுட( ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பணிகளான பணியும் $கந்த.09616.3
ெமய் எலாம் அணி இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெதாறும் மிைடந்து இலகேவ.
$கந்த.09616.4
ெநஞ்சல் அஞ்சல் அரும் பிறவி நCடு விைனயின் $கந்த.09617.1
சஞ்சலம் சலம் அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தனது
அன்ப( குழுைவ $கந்த.09617.2
அஞ்சல் அஞ்சல் எனும் அம் ெசால் என விஞ்சு சரண் ேமல் $கந்த.09617.3
ெசம் சிலம் ெபாடு ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) கழல் சிலம்பம் இகேவ. $கந்த.09617.4
அந்தி வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெபரு ேமனியன் கைற மிடறு
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.09618.1
எந்ைத தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) வடிவு ஆயவன் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) விழி
இைடேய $கந்த.09618.2
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்றிேய முன் உற
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.பன்.) மாேதா
$கந்த.09618.3
முந்து வரC பத்திரன் எனும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) உைட முதல்வன். $கந்த.09618.4
அங்க ேவைலயில் உைமயவள் ெவகுளியால் அடல் ெசய் $கந்த.09619.1
நங்ைக ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பத்திர காளிைய நல்கச்
$கந்த.09619.2
ெசம் ைக ஓ( இரண்டாயிரம் பாதி ெசம் முகமாய்த் $கந்த.09619.3
துங்க வரபத்திரன்
C
தைன அைடந்தனள் துைணயாய். $கந்த.09619.4

எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) தC( தரு பைடக் கலத்து இைறயும்
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இைறவல் $கந்த.09620.1
புல்லுகின்றது ஓ( திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) உைடத் துைணவியும் ேபாலத்
$கந்த.09620.2
ெதால்ைல வரனும்
C
ேதவியும் ேமவரு ெதாட(ைப $கந்த.09620.3
ஒல்ைல காண் உறா மகிழ்ந்தன( விமலனும் உைமயும். $கந்த.09620.4
தன்ைன வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைட பத்திைர
தன்ெனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஒடு_கரு.ேவ.) தடம்தாள் $கந்த.09621.1
மன்னு வா( கழல் கலித்திட வலம்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வள்ளல் $கந்த.09621.2
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.) தாைதைய வணங்கிேய
அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தைம
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09621.3
முன்ன நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைக ெதாழுதனன்
இைவ சில ெமாழிவான். $கந்த.09621.4
மால் அயன் தைனப் பற்றி முன் தந்திேடா மற ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
$கந்த.09622.1
காலன் ஆவிைய முடித்திேடா அசுரைரக் கைளேகா $கந்த.09622.2
ேமைல வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) தம்ைமயும் தடிந்திேடா ேவைல $கந்த.09622.3
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) யாைவயும் விழுங்குேகா உலகு எலாம் நடுக்ேகா.
$கந்த.09622.4
மன்னு உயி(த்ெதாைக துைடத்திேடா வரம்பி இல ஆகித் $கந்த.09623.1
துன்னும் அண்டங்கள் தக(த்திேடா நுமது தூ மல(த் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
$கந்த.09623.2

ெசன்னிஇல் ெகாேட ஆவது ஒன்று என்னினும் ெசய்வன் $கந்த.09623.3
என்ைன இங்கு நC( நல்கியது எப்_சுட்.(எ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பணிக்கு என்றான்.
$கந்த.09623.4
என்ற வரைன
C
ேநாக்கிேய கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) எம்ைம $கந்த.09624.1
அன்றி ேவள்வி ெசய் கின்றனன் தக்கன் அவ்விைட நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
$கந்த.09624.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்று எமது அவியிைனக்
ேகட்டி அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தCேயான் $கந்த.09624.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) தந்தனேன எனின் இவ்விைட நடத்தி. $கந்த.09624.4
தருதல் இன்று எனின் அைனயவன் தைலயிைனத் தடிந்து $கந்த.09625.1
பrவினால் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) பால் உறு ேவாைரயும் படுத்துப்
$கந்த.09625.2
புrயும் எச்சமும் கலக்குதி அங்கு அது ெபாழுதின் $கந்த.09625.3
வருதும்_வி.மு.(வா_வி.+(_(?)+த்_இ.இ.கா.+உம்_தன்.பன்.) ஆயிைட ஏகுதி
என்றனன் வள்ளல். $கந்த.09625.4
அந்த ேவைலயில் பத்திைர தன்ெனாடும் அடலின் $கந்த.09626.1
முந்து வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இருவ( தம்
பதங்களின் முைறயால் $கந்த.09626.2
சிந்ைத அன்புடன் வணங்கிேய விைட
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சிவைன $கந்த.09626.3
நிந்ைத
ெசய்தவன்_வி.அ.ெப.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அன்_பட(.பன்.)
ேவள்விைய அழித்திட நிைனந்தான். $கந்த.09626.4

உன்னி மற்று அவண்
நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) ஆற்றவும் உருத்துத்
$கந்த.09627.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உயி(ப் பினால் அளைவ இல் கணங்கைளத்
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09627.2
துன்னு கின்ற ெமய் விய(ப்பினால் சிலவைரத்
ெதாகுத்து_வி.எச்.(ெதாகு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09627.3
வன்னி ேபால் மயி(க் கால் ெதாறும் சிலவைர வகுத்தான். $கந்த.09627.4
ெமாழியினில் பல பூதைர அளித்தனன் முளr $கந்த.09628.1
விழியினில் பல பூதைர அளித்தனன் ேவணி $கந்த.09628.2
உழியினில் பல பூதைர அளித்தனன் உந்திச் $கந்த.09628.3
சுழியினில் பல பூதைர அளித்தனன் தூேயான். $கந்த.09628.4
ேதாளில் எண் இலா வரைர
C
அளித்தனன் சுைவயின் $கந்த.09629.1
ேகாளில் எண்_இலா வரைர
C
அளித்தனன் குளி( ெபான் $கந்த.09629.2
தாளில் எண் இலா வரைர
C
அளித்தனன் தடக்ைக $கந்த.09629.3
வாளில் எண் இலா வரைர
C
அளித்தனன் வலிேயான். $கந்த.09629.4
ைகயினில் சில பூதைர அளித்தனன் களத்தில் $கந்த.09630.1
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) மா(பினில் கன்னத்தில் சிலவைர
விதித்தான் $கந்த.09630.2
ஐயது ஓ( முழம் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) தனில் சிலவைர அளித்தான் $கந்த.09630.3
குய்யம் மீ தினில் ஊருவில் சிலவைரக் ெகாடுத்தான். $கந்த.09630.4
இன்ன தன்ைமயில் வரC பத்திரன் எனும் இைறவன் $கந்த.09631.1

தன்ைன ேந(வரும் எண் இலா வரைரத்
C
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09631.2
துன்னு கின்றுழிப் பத்திைர என்பது ஓ( துைணவி_ெப.(துைணவி_ெப.) $கந்த.09631.3
அன்ன பண்பினில் காளிகள் ெதாைகயிைன அளித்தாள். $கந்த.09631.4
வரப்பத்திர
C
உருத்திரன் ேவறு ேவறு
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.09632.1
சாரத(க்கு உளம் ஓ( சில( நCல்_ெப.அ.(நCலம்_ெப.) நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
தைழப்ேபா( $கந்த.09632.2
ேகாரபத்திரம் மணிக்கலன் மின்னுவில் குலவக் $கந்த.09632.3
கா( எனப் ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உரும் எனக்
கழறுகின்றன( ஆல். $கந்த.09632.4
அக்கு மாைலயும் மணிகளும் உடுக்கள் ேபால் அவிரப் $கந்த.09633.1
பக்க வாண் நிலா எயிறுகள் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) எனப் பயில $கந்த.09633.2
மிக்கு நCடிய_ெப.எச்.(நCடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வடிவின( ஆகிேய ேமல்
ஆம் $கந்த.09633.3
ெசக்க( வான்_ெப.(வான்_ெப.) எனச் ேசந்து எழு பூத(கள் சிலேர. $கந்த.09633.4
அண்டைரத் ெதாைல வித்திடும் வரைன
C
அைடந்ேதா( $கந்த.09634.1
பிண்டம்_ெப.(பிண்டம்_ெப.) உற்றும் வான்_ெப.(வான்_ெப.) நிறத்தின( பூதrல்
ெபrேயா( $கந்த.09634.2
பண்டிைரத் ெதாரு முனிமகன் பின் ெதாட( பாலின் $கந்த.09634.3
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைரக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெதாைக எனக்
கிள(ந்தன( சிலேர. $கந்த.09634.4

ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெபான் ேமனிய( அணுகுறின்
அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தைம விைரவில் $கந்த.09635.1
ைபம் ெபான் ேமனிய( ஆக்கும் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திருநிழல்
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09635.2
அம் ெபான் மா(பு_ெப.(மா(பு_ெப.) உைட முகுந்தனில் வடிவுைடயவராய்ச்
$கந்த.09635.3
ெசம் ெபான் மால் வைர நிைர எனத் ேதான்றின( சிலேர. $கந்த.09635.4
ேமயவான் பசப்பு ஊ( தரு ேமனிய( ஆகிக் $கந்த.09636.1
காயம் இத்துைண எனப்படாக் கணக்கின( ஆகி $கந்த.09636.2
மாய( கண் துயில் ேசக்ைகையத் தங்கேண வகுத்துச் $கந்த.09636.3
ேசய ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) மரத் ெதாைக எனக் ெகழC இ யின( சிலேர.
$கந்த.09636.4
அங்கு அவ(க்குள் அடல் விைட ஆைனந் $கந்த.09637.1
தங்கி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தயங்கின( ஓ( சில(
$கந்த.09637.2
ெபாங்கு சீற்றப் ெபாருதிறல் வால் உைளச் $கந்த.09637.3
சிங்க மா முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ஆய்த் ெதழித்தா( சில(. $கந்த.09637.4
புைழ ெகாள் ைக உைடப் ேபா( வலி யாளியின் $கந்த.09638.1
முைழ ெகாள் மாமுகம் ஆகி ெமாய்த்தா( சில( $கந்த.09638.2
வழுைவ யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அனம் மன்னின( ஓ( சில( $கந்த.09638.3
உழுைவயின் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ஆகி உற்றா( சில(. $கந்த.09638.4
அைல முகப் பr ஆனனம் எய்திேய $கந்த.09639.1

ெகாைல முகத்துக் குழC இயின( ஓ( சில( $கந்த.09639.2
மைல முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) மைர களிறு எண்கு உடன்
$கந்த.09639.3
கைல முகத்துக் கவின் அைடந்தா( சில(. $கந்த.09639.4
இனிய( தம் குழு எண் இல அன்ன( ைகப் $கந்த.09640.1
புைனய_குைற.எச்.(புைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாருபைட எண் இல
$கந்த.09640.2
விைன ெகாள் வன்ைமயும் வரமும்
C
இற்று என $கந்த.09640.3
நிைனவதற்கு அrது எங்கன் நிகழ்த்து ேகன். $கந்த.09640.4
ைகயில் எண் இல் பைடயின( காய் கனல் $கந்த.09641.1
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பூணின( தCக் கலுழ் கண்ணின(
$கந்த.09641.2
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) ெசால்ல( ெவருவரு ேமனிய(
$கந்த.09641.3
ைவயம் யாவும் மடுக்கு உறும் வாயினா(. $கந்த.09641.4
கட்டு ெசம் சைடக் கற்ைறய( காய்ந்து எழு $கந்த.09642.1
ெநட்டு அழற்கு நிக( வரு நாவின( $கந்த.09642.2
வட்டி மாைலகள் மானும் எயிற்றின( $கந்த.09642.3
ெதாட்ட மூவிைல சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) துளக்குவா(. $கந்த.09642.4
துண்டம் மீ து ெசாr தரும் தCயின( $கந்த.09643.1
அண்ட கூடம் அைலத்திடும் ைகயின( $கந்த.09643.2

சண்ட மாருதம் தாழ்க்கும் ெசலவின( $கந்த.09643.3
உண்டு ேபா( என்று உளம் தளி(ப்பு எய்துவா(. $கந்த.09643.4
மடித்த வாயின( வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) என்பினால் $கந்த.09644.1
ெதாடுத்த கண்ணி துயல் வரு மா(பின( $கந்த.09644.2
தடித்த ேதாள( தனித் தழல் என்னினும் $கந்த.09644.3
பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நுங்கும் ெபரும் பசி மிக்கு
உளா(. $கந்த.09644.4
நச்சில் தCயவ( நால் நில மங்ைகயும் $கந்த.09645.1
அச்சுற்று எஞ்ச அடிகள் ெபய(த்துளா( $கந்த.09645.2
கச்ைச ேதால் மிைச கட்டிய தட்டிய( $கந்த.09645.3
உச்சிட்டம் என்று உலகிைன உண்கில(. $கந்த.09645.4
சூழி யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) துவன்றிய மால் வைரப் $கந்த.09646.1
பாழி ஆகப் பட( ெசவி வாயின( $கந்த.09646.2
ஊழி மாருதம் உட்கும் உயி(ப்பின( $கந்த.09646.3
ஆழி ஆக அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அகட்டினா(.
$கந்த.09646.4
ஆழ்ந்த சூ(ப் பசும் கண்ண( அடித்துைண $கந்த.09647.1
தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைகய( தடக்கு உறும்
தாளின( $கந்த.09647.2
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.)
வியன் அதரத்தின( $கந்த.09647.3

சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூதத் ெதாைகயின( யாவரும்.
$கந்த.09647.4
அத்தைக நின்றிட அண்ணலுடன் ேச( $கந்த.09648.1
பத்திர காளி பயந்திடு கின்ற $கந்த.09648.2
கத்து கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) புைர காளிகள் தம்ைம $கந்த.09648.3
இத்துைணேய என எண்ண_குைற.எச்.(எண்ணு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அrதாம்
ஆல். $கந்த.09648.4
அந்தம் இல் பல் பைட அம் ைகயில் ஏந்தி $கந்த.09649.1
உந்திய தும்ைபகள் உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) மிைலச்சிச் $கந்த.09649.2
சுந்தரம் எய்திய ேதாற்றம் அது ஆகி $கந்த.09649.3
விந்ைத எனச் சில( ேமவின( அன்ேற. $கந்த.09649.4
ேதாளின் மிைசத் திr சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) இலங்கக் $கந்த.09650.1
ேகாள் இல் உயி(ப் பலி ெகாள்கலன் ஏந்தித் $கந்த.09650.2
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) இைட நூபுர சாலம் இலங்கக் $கந்த.09650.3
காளிகள் ேபால் சில( காட்சி மலிந்தா(. $கந்த.09650.4
வாகினி எங்கு உள ெவன்றிட மல்கு $கந்த.09651.1
ேமாகினி ேபால் சில( ெமாய்த்தன( மாயச் $கந்த.09651.2
சாகினிேபால் சில( சா(ந்தன( அல்லா $கந்த.09651.3
ேயாகினி ேபால் சில( உற்றன( அம்மா. $கந்த.09651.4
அயி( உற அண்டம் அைனத்ைதயும் எற்றா $கந்த.09652.1
உயி( அவி நுங்கிய உன்னி எழுந்ேத $கந்த.09652.2

ெசயி( அவியாது ெதழித்திடும் ெதால்நாள் $கந்த.09652.3
வயிரவி ேபால் சில( மன்னின( மாேதா. $கந்த.09652.4
நCடு அைல மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைட
ேதாய $கந்த.09653.1
ஆடு உறு பாந்தள் அணிக்கலன் மின்ன $கந்த.09653.2
ஈடு உறு வான்_ெப.(வான்_ெப.) உறும் ஏறு என ஆ(த்ேத $கந்த.09653.3
ேமாடிகள் ஆம் என ெமாய்த்தன( சில்ேலா(. $கந்த.09653.4
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைக மாத(கள் யாவரும் ெவவ்ேவறு $கந்த.09654.1
ஐ வைக ேமனிய( ஆய் வதனங்கள் $கந்த.09654.2
ைக வைக எணில( ஆய்க் கவின் மாட்சிச் $கந்த.09654.3
ெசவ்வியராய்ச் ெசரு ேமல் கிள(கின்றா(. $கந்த.09654.4
கணம் திகழ் அைனய பூத( காrைக மா(கள் யாரும் $கந்த.09655.1
அணங்கு உறு காளி தன்ேனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஓடு_கரு.ேவ.) ஆண்தைக
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
தாளில் $கந்த.09655.2
பணிந்தன( பரசி அன்னா( பாங்கrல் விரவிச்
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09655.3
துணங்ைக ெகாடு ஆடிப் பாடித் துள்ளிேய ேபாதல் உற்றா(. $கந்த.09655.4
ஈட்டம் மிக்கு எழுந்து ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இன்னது ஓ( பூத( தம்மில் $கந்த.09656.1
ேமாட்டு இகல் பானு கம்பன் முதலிய கணங்கள் முத்தி $கந்த.09656.2
வட்டு
C
உைடத் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) ஆன வரப்பதிரன்
C
முன் ஆகி
$கந்த.09656.3

ஈட்டு உைடப் பல்லியங்கள் யாைவயும் இயம்பிச் ெசன்றா(. $கந்த.09656.4
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப( ஆற்றேலாடும்
குலவிய வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
தன்பால் $கந்த.09657.1
அண்டம் ேமல் உrஞ்சப் பல்ேவறு அணிப் ெபரும் கவிைக ெகாண்டும்
$கந்த.09657.2
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) உலாம் கவr ஈட்டம் வசியும்
C
ேசரல் உற்றா(
$கந்த.09657.3
தண்டேன பினாகி சிங்கன் ஆதி ஆம் தறுகண் பூத(. $கந்த.09657.4
பாசி_ெப.(பாசி_ெப.) இைழ மகளி(_ெப.) சில்ேலா( பத்திைர பாங்க( ஆகித்
$கந்த.09658.1
ேதசு உைடக் கவிைக ஈட்டம் திருநிழல் பரப்ப ஏந்தி $கந்த.09658.2
மாசு அறு கவr வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.) வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல இரட்டிப்
பல்ேவறு $கந்த.09658.3
ஆசிகள் புகன்று ெசம்ெபான் அணிமல( சிதறிப் ேபாந்தா(. $கந்த.09658.4
பட(ந்திடு புணr_ெப.(புணr_ெப.) ேபாலப் பா(முழுது ஈண்டித்
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) $கந்த.09659.1
அடங்கலும் ஆ(க்கும் ஓைத அகிலமும்
ெசறிய_ெப.எச்.(ெசறி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விண்ணும் $கந்த.09659.2
உைடந்தது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அண்டம் ெகால்ேலா உதுெகாேலா
இதுேவா என்னா $கந்த.09659.3
மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல் அண்டத் ேதாறும்
விதி(ப் ெபாடும் விளம்பல் உற்றா(. $கந்த.09659.4
பூழிகள் எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம்மா புவி எலாம்
பரவித் ெதால்ேப( $கந்த.09660.1

ஆழியும் அைடத்து வான்புக்கு அச்சுதன் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) காறு ஏகி
$கந்த.09660.2
ஊழியின் முதல்வன் ஆ(க்கும் ஒலியினால் உைடந்த அண்டப் $கந்த.09660.3
பாழிகள் ெதாறும் உற்று எல்லாப் புவனமும்
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற. $கந்த.09660.4
அங்கு எழு பூழி தன்னால் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) விழி கலுழும் தCயால்
$கந்த.09661.1
ெசம் ைகயில் பைடகள் ேதய்ப்பச் சிதறிய கனலால் ைவயம் $கந்த.09661.2
எங்கணும் எrகள் துன்னி_வி.எச்.(துன்னு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இரும்
புைகப் படலம் ஈண்டிக் $கந்த.09661.3
கங்குலும் பகலும் காணாக் கைடப் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ேபான்றது அன்ேற.
$கந்த.09661.4
இப்ெபரும் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எம்பிரான் எழுந்து சீற்றத் $கந்த.09662.1
துப்புடன் ஏகித் தக்கன் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) மகம் புrயும் சாைல
$கந்த.09662.2
ைவப்பிைன அணுகித் தன்பால் வருபைடத் தைலவ(க்
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09662.3
ெசப்பினன் என்ப மன்ேனா ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உரும் ஏறு நாண. $கந்த.09662.4
பற்று அல( புரம் மூன்று அட்ட பரமைன இகழ்ந்து நCக்கிச் $கந்த.09663.1
சிற்றினம் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) என்று உன்னிச் சிறு விதி என்னும் தCேயான்
$கந்த.09663.2
இற்றிடும் ெநறியால் ேவள்வி இயற்றும் இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சாைல
வாயில் $கந்த.09663.3

சுற்று ஒடு ேசமம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துயக்கு அறக்
காத்தி( என்றான். $கந்த.09663.4
என்றலும் தாைனேயா(கள் எயில் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) முற்றும்
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09664.1
நின்றன( வானின் ஊடு ெநருங்கின( வாய்தல் ேதாறும் $கந்த.09664.2
ெசன்றன( ெகாடிய தக்கன் ேசைனயாய் எதி(ந்ேதா( தம்ைமக் $கந்த.09664.3
ெகான்றன( அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ஊன் துய்த்துக் கூற்றனும் உட்க
ஆ(த்தா(. $கந்த.09664.4
ஆ(த்தலும் இைறவி தன்ேனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஓடு_கரு.ேவ.) ஆண் தைக
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
வாசத் $கந்த.09665.1
தா(த் ெதாைக தூங்கும் யாக சாைலயுள் ஏகேலாடும் $கந்த.09665.2
தC(த்தைனத் தைலவி_ெப.(தைலவி_ெப.) தன்ைனத் திைசமுகன் முதேலா(
யாரும் $கந்த.09665.3
பா(த்தன( உளம் துண் என்று பைத பைதத்து அச்சம் ெகாண்டா(. $கந்த.09665.4
மங்கலின் வரவு_ெப.(வரவு_ெப.)
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மான் இனம் ேபான்றும்
வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) $கந்த.09666.1
அடங்கிய உரும் ஏறு உற்ற அரவு இனம் ேபான்றும் யாக்ைக $கந்த.09666.2
நடுங்கின( ஆற்றல் சிந்தி நைக ஒrஇ முகனும் வாடி $கந்த.09666.3
ஒடுங்கின( உயி( இலா( ேபால் இைவ சில உைரக்கல் உற்றா(. $கந்த.09666.4
ஈசனும் உைமயுேம வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தின(
என்பா( அன்னா( $கந்த.09667.1

காய் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) உதவ
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காட்சிய( காணும் என்பா(
$கந்த.09667.2
ேபச_குைற.எச்.(ேபசு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அrது அந்ேதா அந்ேதா
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) இவ( சீற்றம் என்பா( $கந்த.09667.3
நாசம் வந்திட்டது இன்ேற நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) உயி(க்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) என்பா(. $கந்த.09667.4
தக்கனுக்கு ஈறும் இன்ேற சா(ந்தது ேபாலும் என்பா( $கந்த.09668.1
மிக்கது ஓ( விதிைய யாேர விலக்க வல்லா(கள் என்பா( $கந்த.09668.2
முக்கண் எம் ெபருமான் தன்ைன முனிந்து இகழ்கின்ற நCரா( $கந்த.09668.3
அக்கணம் முடிவ( என்றல் ஐயமும் உண்ேடா என்பா(. $கந்த.09668.4
நைம எலாம் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) என்று உன்னி நடத்தினன் காணும்
என்பா( $கந்த.09669.2
இைமயவ( குழுவுக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இறுதி இன்று ஆேமா என்பா(
$கந்த.09669.3
உைமயவள் ெபாருட்டால் அன்ேறா உற்ற தCங்கு இது எலாம் என்பா(. $கந்த.09669.4
ஈடு உறு பூத( யாரும் எங்கணும் வைளந்தா( என்பா( $கந்த.09670.1
ஓடவும் அrது இங்கு என்பா( ஒளித்திடற்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஏது என்பா(
$கந்த.09670.2
வடினம்
C
காணும் என்பா( ேமல் இனிச்
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) என் என்பா( $கந்த.09670.3
பாடு சூழ் அங்கி நாப்பண் பட்ட பல் களிறு ேபான்றா(. $கந்த.09670.4
அஞ்சின( இைனய கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அமர(கள்
அரந்ைத கூரச் $கந்த.09671.1

ெசம் சரண் அதைன நCங்காச் சில ெபரும் பூத( சூழப் $கந்த.09671.2
பஞ்சு உறழ் பதுமச் ெசம்தாள் பத்திைர ேயாடு
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09671.3
ெவம்சின வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
ெவய்ேயான் ேவள்வி ெசய்வதைனக் கண்டான்.
$கந்த.09671.4
இடித்து என நக்குப் ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எr
விழித்து இகலி ஆ(த்துப் $கந்த.09672.1
பிடித்தனன் வயக்ெகாம்பு ஓைத பிளந்தது ெசம் ெபான் ேமரு $கந்த.09672.2
ெவடித்தது மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) விண்டன
அண்டம் யாவும் $கந்த.09672.3
துடித்தன உயி(கள் முற்றும் துளங்கின( சுர(கள் எல்லாம். $கந்த.09672.4
எழுகின்ற ஓைச ேகளா இடியுண்ட அரவில் ேசாரா $கந்த.09673.1
விழுகின்றா( பைதக்கின்றா( வாய் ெவருவு கின்றா(கள் ஏங்கி $கந்த.09673.2
அழுகின்றா( ஓடுகின்றா( அழிந்தேதா ேவள்வி என்று $கந்த.09673.3
ெமாழிகின்றா( மீ ளுகின்றா( முனிவரும் இைமேயா( தாமும். $கந்த.09673.4
வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) பிற(_ெப.(பிற(_ெப.) இவ்வாறு
வருந்தின(_வி.மு.(வருந்து_வி.+இன்_இ.கா.+அ(_பட(.பன்.) என்னின் அம்கண்
$கந்த.09674.1
ஏைனய( பட்ட தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) இயம்ப அrது எவ(க்கும் என்றால்
$கந்த.09674.2
நான் அது புகல அற்ேறா நளி(புனல்
வறந்த_ெப.எச்.(வற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காலத்து $கந்த.09674.3
ஆனது ஓ( உரும் ஏறு உற்ற அசுணமாத் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ெபற்றா(.
$கந்த.09674.4

ேவைல அங்கு அதனின் ேமல் ஆம் வரருள்
C
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
ஏகி $கந்த.09675.1
மால் அயன் தானும் உட்க மகத்தின் முன் அைடத ேலாடும் $கந்த.09675.2
சீலம் அது அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாள்ைகச்
சிறுவிதி அவண் கண்டு ஏங்கிச் $கந்த.09675.3
சாலவும் நடுக்கு உற்று உள்ளம் தள(ந்தனன் தைலைம நCங்கி. $கந்த.09675.4
சாரத( வைளந்த_ெப.எச்.(வைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாறும்
சாைலயது உைடயும் மாறும் $கந்த.09676.1
ஆரும் அங்கு உற்ற வாேனா( அய( உறு மாறு ேநாக்கிப் $கந்த.09676.2
ேப( அஞ( உழந்து ேதறிப் ெபரும் திறலாளன் ேபால $கந்த.09676.3
வரப்பத்திரைன
C
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விளம்பினன் இைனயது ஒன்ேற. $கந்த.09676.4
இங்கு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடந்தது என் ெகால்
யாைர நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என்னேலாடும் $கந்த.09677.1
சங்கரன் தனது ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) தக்க
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ேவள்வி தன்னின் $கந்த.09677.2
அங்கு அவற்கு உதவும் பாகம் அருளுதி அதற்கா அந்தப் $கந்த.09677.3
புங்கவன் அருளினாேல ேபாந்தனன் ஈண்ைட என்றான். $கந்த.09677.4
இத்திறம் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
கூற
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
தக்கன் உங்கள் $கந்த.09678.1
அத்தனுக்கு உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ேவள்வி அதன் இைட அவியின் பாகம்
$கந்த.09678.2
உய்த்திடாது என்ன அம் கண் உைறதரு மைறகள் நான்கும் $கந்த.09678.3

சுத்தமா( குடிைல தானும் துண் என எழுந்து ெசால்லும். $கந்த.09678.4
ஈறு இலா உயி(கட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இைறயவன் ஒருதான்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.09679.1
மாறு இலா அரேன அல்லால் மகத்தினுக்கு இைறயாய் உள்ேளான் $கந்த.09679.2
ேவறு ஒ( வானவனும் உண்ேடா ேவள்வியில் அவற்கு
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.09679.3
கூறு நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) பணி யாது ெகாடுத்தியால் என்ற அன்ேற.
$கந்த.09679.4
ேதற்றம் இல் சிதடன் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிறு
விதி ேகட்ப இன்ன $கந்த.09680.1
கூற்றினால் மைறகள் நான்கும் குடிைலயும் ஒருங்கு கூடிச் $கந்த.09680.2
சாற்றலும் அன்னான் நல்காத் தைலைம கண்டு இைறவன் ெதால்சீ( $கந்த.09680.3
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அங்கு
அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம் தம்
புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ேபாய அன்ேற. $கந்த.09680.4
ேபாதலும் தக்கன் தன்ைனப் ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) கழல்
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
பாரா $கந்த.09681.1
ேவதமும் பிறவும் கூறும் விழுப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேகட்டி அன்ேற
$கந்த.09681.2
ஈது எம் ெபருமாற்கு உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) இன்னவி எனலும் கானில்
$கந்த.09681.3
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) ேயாடு ஆடல்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பித்தனுக்கு ஈேயன்
என்றான். $கந்த.09681.4

ஆங்கு அது ேகளா அண்ணல் அம் புயன் ஆதி ஆகிப் $கந்த.09682.1
பாங்கு உற விரவும் வாேனா( பல் குழு அதைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09682.2
நCங்களும் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) பால் ஆன C( நிமலனுக்கு அவி நல்காமல்
$கந்த.09682.3
ஈங்கு இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.) இகழும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) இைசவு
ெகால் உமக்கும் என்றான். $கந்த.09682.4
என்றலும் அைனய( ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ஊழ் இைசவினால் அது
ேகளா(_வி.மு.(ேகள்_வி.+ஆ_எதி(.ம.+அ(_பட(.ஒரு.) ேபால் $கந்த.09683.1
ஒன்றும் அங்கு உைரயா( ஆகி ஊமrன் இருத்த ேலாடும் $கந்த.09683.2
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட(.ஒரு.) ஓ( வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
வல்ேல ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) எழ விழித்துச் சீறி $கந்த.09683.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இவ( வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) என்னா நைக
எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) இலங்க நக்கான். $கந்த.09683.4
கடித்தனன் எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) ெசம்தCக் கான்றனன் கனன்று ைகயில்
$கந்த.09684.1
பிடித்திடும் ேமரு அன்ன ெபரும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) கைதயது ஒன்றால்
$கந்த.09684.2
தடித்திடும் அகல மா(பத் தடவைர அகடு சாய $கந்த.09684.3
அடித்தனன் தக்கன் உள்ளம் ெவருவர அrமுன் வழ்ந்தான்.
C
$கந்த.09684.4
விட்டு முன் வழ்தேலாடும்
C
வரருள்
C
வரத்து
C
அண்ணல் $கந்த.09685.1
மட்டு உறு கமலப் ேபாதில் வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெபரும் தவிசில் ைவகும்
$கந்த.09685.2

சிட்டைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அன்னான்
சிரத்து இைட உரும் உற்று என்னக் $கந்த.09685.3
குட்டினன் ஒருதன் ைகயால் ேமல் வரும் குமரேன ேபால். $கந்த.09685.4
தாக்குதேலாடும் ஐயன் சரண் இைடப் பணிவான் ேபால $கந்த.09686.1
ேமக்கு உறு ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ேசார விrஞ்சனும்
வழ_குைற.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
C
அன்னான் $கந்த.09686.2
வாக்கு உறு ேதவி தன்ைன மற்று அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தம்ைம வாளால்
$கந்த.09686.3
மூக்கு_ெப.(மூக்கு_ெப.) ஒடு குயமும் ெகாய்தான் இறுதி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
முதல்வன் ேபால்வான். $கந்த.09686.4
ஏடு உலாம் ெதாைடயல் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) இவைர முன்னம் $கந்த.09687.1
சாடினான் அது கண்டு அம்கண் சா(தரும் இைமேயா( யாரும் $கந்த.09687.2
ஓடினா( உலந்தா( வழ்ந்தா(
C
ஒளித்திடற்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஏது என்று
$கந்த.09687.3
ேதடினா( ஒருவ( இன்றிச் சிதறினா( கதறு கின்றா(. $கந்த.09687.4
இன்னது ஓ( காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) இrந்து ேபாவது ஓ(
$கந்த.09688.1
ெமய்ந் நிைற மதியிைன வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
காண் உறாத் $கந்த.09688.2
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) ெகாேட
தள்ளி ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) எனச் $கந்த.09688.3
சின்னம் அது உற உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ேதய்த்திட்டான் அேரா. $கந்த.09688.4
அடித்தலம் ெகாடு மதி அதைனத் ேதய்த்தபின் $கந்த.09689.1

விடுத்தனன் கதிரவன் ெவருவி ஓடலும் $கந்த.09689.2
இடித்து எனக் கவுள் இைட எற்றினான் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
$கந்த.09689.3
உடுத்திரள் உதி(ந்து என உகுப்பத் தந்தேம. $கந்த.09689.4
எறித்தரு கதிரவன் எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) பா( மிைசத் $கந்த.09690.1
ெதறித்திட உயி( ஒrஇச் சிைதந்து வழ்தலும்
C
$கந்த.09690.2
ெவறித்தரு பகன் எனும் ெவய்யவன் விழி $கந்த.09690.3
பறித்தனன் தகுவது ஓ( பrசு நல்குவான். $கந்த.09690.4
ெதாட்டலும் பகன் விழித் துைணைய இத்திறம் $கந்த.09691.1
பட்டது ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி( பலவும் ைபப்
ைபய $கந்த.09691.2
அட்டிடும் கூற்றுவன்_ெப.(கூற்றுவன்_ெப.) அலமந்து ஓடலும் $கந்த.09691.3
ெவட்டினன் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) வரC வரேன.
C
$கந்த.09691.4
மடிந்தனன் கூற்றுவன்_ெப.(கூற்றுவன்_ெப.) ஆக வாசவன் $கந்த.09692.1
உைடந்தனன் குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) என உருக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உம்பrல் $கந்த.09692.2
அைடந்தனன் அது ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) அண்ணல் கண் உறCஇத்
$கந்த.09692.3
தடிந்தனன் வட்டினன்
C
தடக்ைக வாளினால். $கந்த.09692.4
அண்ட( ேகான் வழ்தலும்
C
அலமந்து ஓடிய $கந்த.09693.1
திண்திறல் அங்கிையத் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெகாள் ேசவகன் $கந்த.09693.2

கண்டனன் அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
கரத்ைத_ெப.(கரம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) ஒல்ைலயில் $கந்த.09693.3
துண்டம் அது ஆகேவ துணித்து வட்டினான்.
C
$கந்த.09693.4
கறுத்திடு மிடறு உைடக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ேதவைன $கந்த.09694.1
மறுத்து அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) நல்கிய வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல்
உண்டியும் $கந்த.09694.2
ெவறுத்திைல உண்டியால் என்று வரனும்
C
$கந்த.09694.3
அறுத்தனன் எழுதிறத்து அழலின் நாக்கேள. $கந்த.09694.4
துள்ளிய நாெவாடும் துணிந்த ைகெயாடும் $கந்த.09695.1
தள் உற வழ்ந்திடும்
C
தழலின் ேதவிைய $கந்த.09695.2
வள் உகிைரக் ெகாடு வலம் ெகாள் நாசிையக் $கந்த.09695.3
கிள்ளினன் வாைகயால் கிள( ெபான் ேதாளினான். $கந்த.09695.4
அr துைணக்கு இன்னது ஓ( ஆைண ெசய்திடும் $கந்த.09696.1
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனித் திறலினான் உம்ப( ேமல் எழு $கந்த.09696.2
நிருதிையக் கண்டனன் நிற்றி ஆல் எனாப் $கந்த.09696.3
ெபாரு திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) தண்டினால் புைடத்திட்டான் அேரா. $கந்த.09696.4
வட்டினன்
C
நிருதிைய வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெபரும்
$கந்த.09697.1
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) துைண வழ்தலும்
C
தடிதல் ஓம்பினான் $கந்த.09697.2
ஓட்டினன் ேபாதி( என்று உைரத்துச் ெசல் ெநறி $கந்த.09697.3
காட்டினன் உருத்திர கணத்த(க்கு என்பேவ. $கந்த.09697.4
ஒழுக்குடன் உருத்திர( ஒருங்கு ேபாதலும் $கந்த.09698.1

எழுக்ெகாடு வருணைன எற்றிச் ெசம் ைகயின் $கந்த.09698.2
மழுக்ெகாடு காலிைன மாய்த்து முத்தைலக் $கந்த.09698.3
கழுக்ெகாடு தனதைனக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) காதினான். $கந்த.09698.4
எட்டு எனும் திைசயிேனான் ஏங்கி ெவள்கிேய $கந்த.09699.1
அட்டிடும் ெகால் என அஞ்சிப் ேபாற்றலும் $கந்த.09699.2
கிட்டினன் ைவதனன் ேகடு ெசய்திலன் $கந்த.09699.3
விட்டனன்_வி.மு.(விடு_வி.+ட்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பத(.ஒரு.)
உருத்திர( ேமவும் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ெநறி. $கந்த.09699.4
தாணுவின் உருக்ெகாடு தருக்கு ேபrனான் $கந்த.09700.1
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒடு ேபாதலும் நடு நடுங்கிேய $கந்த.09700.2
ேசாணித புரத்து இைற துண் என்று ஓடுழி $கந்த.09700.3
ேவணுவின் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.)
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
வட்டினான்.
C
$கந்த.09700.4
மணன்_ெப.(மணன்_ெப.) அய( சாைலயின் மகத்தின் ெதய்வதம் $கந்த.09701.1
பிைண என ெவருக் ெகாடு ெபய(ந்து_வி.எச்.(ெபய(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாதலும் $கந்த.09701.2
குண மிகு வrசிைல குனித்து வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
ஓ( $கந்த.09701.3
கைணத் ெதாடுத்து அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.)
களத்தில் வட்டினான்.
C
$கந்த.09701.4
இrந்திடு கின்றது ஓ( எச்சன் என்பவன் $கந்த.09702.1
சிரம் துணி படுதலும் ெசய்ைக இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) எலாம் $கந்த.09702.2

அரந்ைத ேயாேட ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயன்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) $கந்த.09702.3
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவண் எழுந்தனன்
ெவருக் ெகாள் சிந்ைதயான். $கந்த.09702.4
விட்டனன்_வி.மு.(விடு_வி.+ட்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பத(.ஒரு.)
திண்ைமைய ெவய்யது ஓ( வைலப் $கந்த.09703.1
பட்டது ஒ( பிைண எனப் பைதக்கும் சிந்ைதயான் $கந்த.09703.2
மட்டிட அrய இம் மகமும் என் முனம் $கந்த.09703.3
ெகட்டிடுேமா எனா இைவ கிளத்தினான். $கந்த.09703.4
ஊறகல் நால் முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஒருவன் வாய்ைமயால்
$கந்த.09704.1
கூறிய உண(விைனக் குறித்து ேநாற்று யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
$கந்த.09704.2
ஆறு அணி ெசம் சைட அமலன் தந்திட $கந்த.09704.3
வறு
C அகல் வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) பல
எய்திேனன்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) அேரா. $கந்த.09704.4
ெபரு வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) நல்கிய பிராைனச் சிந்ைதயில் $கந்த.09705.1
கருதுதல்_ெதா.ெப.(கருது_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ெசய்திலன் கசிந்து ேபாற்றிலன்
$கந்த.09705.2
திருவிைட மயங்கினன் சிைவைய நல்கிேய $கந்த.09705.3
மருகன் என்று அவைன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) மன்ற எள்ளிேனன்.
$கந்த.09705.4
ேவத நூல் விதிமுைற விமலற்கு ஈந்திடும் $கந்த.09706.1

ஆதி அம் அவிதைன அளிக் ெகாணாது எனத் $கந்த.09706.2
தாைதேயான் ேவள்வியில் தடுத்தி யானும் மிவ் $கந்த.09706.3
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) ஆம் மகம் தைன இயற்றிேனன் அேரா. $கந்த.09706.4
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) ெசால் ஆம் எனும் ததCசி வாய்ைமைய $கந்த.09707.1
நிந்தைன
ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) நCடு
ேவள்வியில் $கந்த.09707.2
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) தைன
மறுத்துக் கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $கந்த.09707.3
முந்ைதைய இகழ்ந்தனன் முடிவு அது ஓ(கிேலன். $கந்த.09707.4
அன்றியும் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவிைய ஈதிஆல் $கந்த.09708.1
என்றலும் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தனது எண்ணம் ேநாக்கியும்
$கந்த.09708.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என ஈந்திலன் மைறயும் நாடிேலன் $கந்த.09708.3
ெபான்றிட வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகால் இைனய
புந்திேய. $கந்த.09708.4
அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) அம் கமல ேமல் அண்ணல் ஆதியாச் $கந்த.09709.1
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ெதாைகக்கு ேநாற்றிட $கந்த.09709.2
வல்ல பண்ணவ(க்கும் ேவதிய(க்கும் மற்று அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.)
$கந்த.09709.3
எல்லவ( தமக்கும் ஓ( இறுதி ேதடிேனன். $கந்த.09709.4

துதி தரு மைறப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) துணிபு நாடியும் $கந்த.09710.1
நதி முடி அமலைன நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நிந்தியா $கந்த.09710.2
இது ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) இறப்பதற்கு ஏது ஆயிேனன் $கந்த.09710.3
விதி வழி புந்தியும் ேமவுேம ெகாலாம். $கந்த.09710.4
எனத் தகு பrசு எலாம் இைனந்து தன்னுைட $கந்த.09711.1
மனத்ெதாடு கூறிேய மாளும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் $கந்த.09711.2
நிைனத்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
இன்ைமைய நிகழ்த்தின் ஆவது என் $கந்த.09711.3
இனிச் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) என் என
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நாடினான். $கந்த.09711.4
பாடு உறு சாரத( பரப்பும் ேவள்வியின் $கந்த.09712.1
ஊடு உறு வரனது
C
உரமும் சீற்றமும் $கந்த.09712.2
சாடு உறு பத்திைர தகவும் கண் உறCஇ $கந்த.09712.3
ஓடுவது அrது என உன்னி உன்னி ேமல். $கந்த.09712.4
ெசன்றது ஓ( உயிெராடு சிைதந்த ேதவ(ேபால் $கந்த.09713.1
பின்றுவன் என்னினும் பிைழப்பது இல்ைல ஆல் $கந்த.09713.2
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
முன் வன்ைமயாள( ேபால்
$கந்த.09713.3
நின்றிடல் துணிபு எனத் தக்கன் நிற்பேவ. $கந்த.09713.4
கண்டு மற்று அது வரC பத்திரன் எனும் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) $கந்த.09714.1
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீற்றம் ஓடு ஏகிேய
தக்கைனக் குறுகி $கந்த.09714.2

அண்டேராடு நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ஈசைன இகழ்ந்தைன அதனால் $கந்த.09714.3
தண்டம் ஈது என வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெகாேட அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
தைல_ெப.(தைல_ெப.) தடிந்தான். $கந்த.09714.4
அற்றது ஓ( ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.)
வழும்_ெப.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
C
முன் இைறவன் அம்
ைகயினால் $கந்த.09715.1
பற்றி ஆயிைட அலமரும் பாவகல் பாராத் $கந்த.09715.2
இற்றி ஈது எனக்
ெகாடுத்தனன்_வி.மு.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
ெகாடுத்தலும் ெசம்தC $கந்த.09715.3
மற்ேறா( மாத்திைர அல் ேபாதினில் மிைசந்தது மன்ேனா. $கந்த.09715.4
ெமல்லேவ எrயத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) நுக(தலும் ேவத $கந்த.09716.1
வல்லி ஆதி ஆம் துைணவிய( தக்கன் மா மகளி(_ெப.) $கந்த.09716.2
சில் இரும் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) தாழ்வரச் ெசம் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) குைலத்ேத
$கந்த.09716.3
ஒல்ைல அத்திறம் கண்டன(
புலம்பி_வி.எச்.(புலம்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றா(. $கந்த.09716.4
அந்த ேவைலயின் மைறக்ெகாடி தன்ைன முன் அணுகி $கந்த.09717.1
முந்தி வா(குைழ இறுத்தனன் ஏைனய(
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.09717.2
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நங்ைகய( ெசன்னியும்
வாள்ெகாடு தடிந்து $கந்த.09717.3
கந்துகங்கள் ேபால் அடித்தனள் பத்திரகாளி. $கந்த.09717.4

காளிஆம் ெபய(த் தைலவியும் கருதல( ெதாைகக்கு ஓ( $கந்த.09718.1
ஆளி ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரனும்
C
ஏைன
அண்ட(கைளக் $கந்த.09718.2
ேகளி( ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முனிவைரத் தனித்தனி
கிைடத்துத் $கந்த.09718.3
தாளில் ஆ(ப்பினில் தடக்ைகயில் பைடகளில் தடிந்தா(. $கந்த.09718.4
மருத்தும் ஊழியில் அங்கியும் உற்று என மாதும் $கந்த.09719.1
உருத்திரப் ெபரு மூ(த்தியும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என
உய( சீ( $கந்த.09719.2
தrத்த வரனும்
C
பத்திரகாளியும் தக்கன் $கந்த.09719.3
திருத்தும் ேவள்விையத் ெதாைலத்தன( தனித்தனி திrந்ேத. $கந்த.09719.4
அண்ணல் தன்ைமயும் ேதவிதன் நிைலைமயும் அயரும் $கந்த.09720.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உேளா( சில( ேநாக்கிேய யாங்கணும் விரவி $கந்த.09720.2
அண்ணு கின்றன( யாைரயும் ெதாைலக்குந( அம்மா $கந்த.09720.3
எண் இலா( ெகாலாம் வரனும்
C
இைறவியும் என்றா(. $கந்த.09720.4
இற்று எலாம் நிகழ் ேவைலயில் வரனது
C
இைசயால் $கந்த.09721.1
சுற்று தாைனய( இத்திறம் ேநாக்கிேய
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.09721.2
ெபாற்ைற ேபால் உய( காப்பிைன வட்டி
C
உள் புகுந்து $கந்த.09721.3
ெசற்றேமாடு ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ(த்தன(
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உேளா( தியங்க. $கந்த.09721.4
சூ(த்த ேநாக்கு உைடப் பூதரும் காளிகள் ெதாைகயும் $கந்த.09722.1

ஆ(த்த காைலயின் முனிவரும் ேதவரும் அய(ந்து $கந்த.09722.2
பா(த்த பா(த்தது ஓ( திைச ெதாறும் இrதலும் படிையப் $கந்த.09722.3
ேபா(த்த வா( கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஆம் என
வைளந்து_வி.எச்.(வைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடல்புrய. $கந்த.09722.4
தியக்கு உற்றன( ெவருள் உற்றன( திடுக்கிட்டன( ெதருள் ேபாய்த் $கந்த.09723.1
துயக்கு உற்றன( பிறக்கு உற்றன( ெதாைல உற்றன( ெமலியா $கந்த.09723.2
மயக்கு உற்றன( கலக்கு உற்றன( மறுக்கு உற்றன( மனேமல் $கந்த.09723.3
உயக்கு உற்றன( இைமேயா(களும் உய( மா முனிவரரும். $கந்த.09723.4
அளிக்கின்றன( தைமத் தம் முைன அருள் மக்கைள_ெப.(மக்கள்_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.)
மைனையக் $கந்த.09724.1
களிக்கின்றது ஒ( இைளேயா( தைமச் சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) தைனக் கருதி
$கந்த.09724.2
விளிக்கின்றன( பைதக்கின்றன( ெவருக்
ெகாண்டன(_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ(_பட(.பன்.)
பிணத்து ஊடு $கந்த.09724.3
ஒளிக்கின்றன( அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ேவள்வியில் உைறகு உற்றது ஓ(
மைறேயா(. $கந்த.09724.4
அலக்கண் படும் இைமேயா(களும் அருமா முனிவரரும் $கந்த.09725.1
நிலக்கண் படும் மைறேயா(களும் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நC(க்
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஆகக் $கந்த.09725.2
கலக்கு உற்றன( வைர ஆம் எனக் கரத்தால் புைடத்து உதி(த்தா( $கந்த.09725.3
உலகில் திரளாகச் சினத்து உய( மால் கr ஒத்ேத. $கந்த.09725.4

முடிக்கும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெபரும் ேகாளr முழங்கிற்று என முரணால்
$கந்த.09726.1
இடிக்கின்றன( கைலமான் என இைமேயா(கள் தைம விைரவில் $கந்த.09726.2
பிடிக்கின்றன( அடிக்கின்றன( பிறழ் பல் ெகாடு சிரத்ைதக் $கந்த.09726.3
கடிக்கின்றன( ஒடிக்கின்றன( களத்ைதப் ெபாரு களத்தில். $கந்த.09726.4
முறிக்கின்றன( தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேதாள்கைள முழு என்புடன் உடலம்
$கந்த.09727.1
கறிக்கின்றன( அடி நாவிைனக் கைளகின்றன( விழிையப் $கந்த.09727.2
பறிக்கின்றன( மிதிக்கின்றன( படுக்கின்றன( சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.)
$கந்த.09727.3
குறிக்கின்றன( குடிக்கின்றன( குருதிப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) தைனேய.
$கந்த.09727.4
எடுக்கின்றன( பிளக்கின்றன( எறிகின்றன( எதி( ேபாய்த் $கந்த.09728.1
தடுக்கின்றன( உைதக்கின்றன( தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெகாடு
துைகத்துப் $கந்த.09728.2
படுக்கின்றன( தைலசிந்திடப் பைடயாைவயும் ெதாைடயா $கந்த.09728.3
விடுக்கின்றன( மடுக்கின்றன(
மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊனிைனப் பகுவாய்.
$கந்த.09728.4
ெநrக்கின்றன( சில( ெசன்னிைய ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெகாடு மிதியா $கந்த.09729.1
உrக்கின்றன( சில( யாக்ைகைய ஒருசில் சில( ெமய்ைய $கந்த.09729.2
எrக்கின்றன( மகத் தC இைட இழுதா( கடத் திட்ேட $கந்த.09729.3

ெபாrக்கின்றன( கrக்கின்றன( புைகக்கின்றன( அம்மா. $கந்த.09729.4
அகழ்கின்றன( சில( மா(பிைன அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தம் குட(
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09730.1
மகிழ்கின்றன( நைகக்கின்றன( மத(க்கின்றன( சிவைனப் $கந்த.09730.2
புகழ்கின்றன( படுகின்றது ஒ( புலேவா( தைமக் காணா $கந்த.09730.3
இகழ்கின்றன( எறிந்ேத பைட ஏற்கின்றன( அன்ேற. $கந்த.09730.4
கரக்கின்றன( முனிேவா(கைளக் கண்ேட
ெதாட(ந்து_வி.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடித் $கந்த.09731.1
துரக்கின்றன( பிடிக்கின்றன( துடிக்கும்படி படிேமல் $கந்த.09731.2
திரக் குன்று ெகாட( அைரக்கின்றன( ெதழிக்கின்றன( சில ஊன் $கந்த.09731.3
இரக்கின்றது ஒ( கழுகின் ெதாைகக்கு ஈகின்றன( மாேதா. $கந்த.09731.4
ெநய் உண்டன( ததி உண்டன( பால் உண்டன( நCடும் $கந்த.09732.1
துய் உண்டன( இைமேயா கடந் ெதாைகக்கு ஆம் என உய்க்கும் $கந்த.09732.2
ஐ உண்டது ஒ( அவி உண்டன( மக ேவள்வியில் வந்ேத $கந்த.09732.3
ைந உண்டவ( உயி( ெகாண்டிடும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உண்டவ( எல்லாம்.
$கந்த.09732.4
உகத்துக் கைட அனைலக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உவ( நC( தணித்து எனேவ
$கந்த.09733.1
மகத்தில் திr வித ேவதியில் ைவகும் கனல் அதைன $கந்த.09733.2
மிகத் துப்புர உளது என்றுெகால் வியப்பா( தமது உயிrன் $கந்த.09733.3
அகத்துப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) விடுத்ேத
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவித்தா( மகம்
அழித்தா(. $கந்த.09733.4

தைடக் ெகாண்டது ஒ( சிைற ேதாறும் உள சாைலக் கதவு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.09734.1
அைடக்கின்றன( தழல் இட்டன( அவண் உற்றவ( தம்ைமத் $கந்த.09734.2
துைடக்கின்றன( கலசத்ெதாடு ெதாட( கும்பமும் விைரவு ஆல் $கந்த.09734.3
உைடக்கின்றன( தக(க்கின்றன( உதி(க்கின்றன( உடுைவ. $கந்த.09734.4
தவக் கண்டகத் ெதாைகயா(த்திடத் தனி மா மகத் தறியில் $கந்த.09735.1
துவக்கு உண்ட அயரணி ேமதகு துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) தC( பசு_ெப.(பசு_ெப.)
நிைரைய $கந்த.09735.2
அவிழ்க்கின்றன( சில( கங்ைகயின் அைலயில்
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விடுவா( $கந்த.09735.3
திவக்கும் படி வான்_ெப.(வான்_ெப.) ஓச்சின( சில ெவற்றின( பைடயின்.
$கந்த.09735.4
பங்கங்கள் படச் ெசய்திடு பதகன் மகம்தனில் ேபாய்க் $கந்த.09736.1
கங்கங்கைள முறிக்கின்றன( கவின் ேச( அர மகளி(_ெப.) $கந்த.09736.2
அங்கங்கைளக் கறிக்கின்றன( அறுக்கின்றன( அதைன $கந்த.09736.3
எங்கு எங்கணும் உமிழ்கின்றன( எறிகின்றன( எவரும். $கந்த.09736.4
படுகின்றவ( வரும் ஊ(தியும் பட( மானமும் ேதரும் $கந்த.09737.1
சுடுகின்றன( அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ெகாண்டிடும் ெதாைலவு இல் பைடக்
கலமும் $கந்த.09737.2
இடு குண்டல முடி கண்டிைக எைவயும் தழல் இட்ேட $கந்த.09737.3
கடுகின்று களாகப் ெபாடி கண்டா( திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெகாண்டா(. $கந்த.09737.4
அடிக் ெகாண்டது ஒ( மகச் சாைலயுள் அம( ேவதிைய அடியால் $கந்த.09738.1

இடிக்கின்றன( ெபாடிக்கின்றன( இரும் ேதாரணத் ெதாைகைய $கந்த.09738.2
ஒடிக்கின்றன( ெபரும் தCயிைன உமிழ்கின்றன( களிப்பால் $கந்த.09738.3
நடிக்கின்றன( இைசக்கின்றன( நமன் அச்சுறும் திறத்ேதா(. $கந்த.09738.4
தருமத்திைன அடுக்கின்றது ஒ( தக்கன் தனக்கு உறவா $கந்த.09739.1
மருமக்கைளப் பிடிக்கின்றன( வாயால் புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) ஒண்ணாக்
$கந்த.09739.2
கருமத்திைனப் புrகின்றன( கரத்தால் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) உரத்ேத
$கந்த.09739.3
உரும் உற்று எனப் புைடக்கின்றன( உமிழ்வித்தன( அவிேய. $கந்த.09739.4
தறிக்கின்றன( சில ேதவைரத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) மா மயி(_ெப.(மயி(_ெப.)
முழுதும் $கந்த.09740.1
பறிக்கின்றன( சில ேதவைரப் பாசம் ெகாடு தறியில் $கந்த.09740.2
ெசறிக் கின்றன( சில ேதவைரச் ெசம் தC இைட வதக்கிக் $கந்த.09740.3
ெகாறிக்கின்றன( சில ேதவைரக் ெகாைல ெசய்திடும் ெகாடிேயா(. $கந்த.09740.4
நால் திக்கினும் எறிகின்றன( சில( தங்கைள நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஊன்
$கந்த.09741.1
ேசற்றுத் தைலப் புைதக்கின்றன( சில( தங்கைளச் ெசந்நC( $கந்த.09741.2
ஆற்றுக்கு இைட விடுக்கின்றன( சில( தங்கைள அண்டப் $கந்த.09741.3
பாற்றுக்கு இைர இடுகின்றன( சில( தங்கைளப் பலரும். $கந்த.09741.4
இைடந்தாைரயும் விழுந்தாைரயும் எழுந்தாைரயும் எதிேர $கந்த.09742.1
நடந்தாைரயும் இrந்தாைரயும் நைக உற்றிட இறந்ேத $கந்த.09742.2
கிடந்தாைரயும் இருந்தாைரயும் கிள(ந்தாைரயும் விண்ேமல் $கந்த.09742.3

பட(ந்தாைரயும் அவ(க்கு ஏற்றது ஒ( பல தண்டமும் புrந்தா(. $கந்த.09742.4
உலக்கு உற்றிடு மகம் கண்டு அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உளம் ெநாந்தன( தளரா $கந்த.09743.1
மலக்கு உற்றிடும் அணங் ேகா( தைம வலிேத
பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈ(த்துத் $கந்த.09743.2
தலக் கண் படு மல(ப் ெபாய்ைகையத் தனிமால் கr முனிவால் $கந்த.09743.3
கலக்கிற்று எனப் புண(கின்றன( கண நாதrல் சிலேர. $கந்த.09743.4
குட்டு என்பதும் பிள என்பதும் ெகால் என்பதும் கடிேத $கந்த.09744.1
ெவட்டு என்பதும் குத்து என்பதும் உr என்பதும் விைரவில் $கந்த.09744.2
கட்டு என்பதும் அடி என்பதும் உைத என்பதும் களத்ேத $கந்த.09744.3
எட்டு என்பது ஒ( திைச எங்கணும் எவரும் புகல்வனேவ. $கந்த.09744.4
ைக அற்றன( ெசவி அற்றன( கால் அற்றன( காம(_ெப.(காம(_ெப.) $கந்த.09745.1
ெமய் அற்றன( நா_ெப.(நா_ெப.) அற்றன( விழி அற்றன( மிகவும் $கந்த.09745.2
ைம உற்றிடும் களம் அற்றன( அல்லான் மல( அயன் ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.)
$கந்த.09745.3
ெசய் உற்றிடும் மகத்ேதா(களில் சிைதவு அற்றவ( இைலேய. $கந்த.09745.4
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) யாைரயும் ஏந்தல் தாைனயும்
$கந்த.09746.1
பத்திைர ேசைனயும் பரவித் தண்டியாம் $கந்த.09746.2
எத்துறும் அைளெகழு ேவைலயில் பல $கந்த.09746.3
மத்து உறுகின்ெறன மகத்ைத வட்டேவ.
C
$கந்த.09746.4
ெசழும் திரு உரத்திைட ெதருமந்து உற்றிடத் $கந்த.09747.1

ெதாழும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) பrசனம்
ெதாைலய_குைற.எச்.(ெதாைல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாயவன் $கந்த.09747.2
அழுந்திடு கவல் ஒடும் அய( உயி(த்து அவண் $கந்த.09747.3
எழுந்தனன் மகம்படும் இறப்பு ேநாக்கினான். $கந்த.09747.4
திருத்தகும் ேவள்விையச் சிைதவு இன்று ஆக யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
$கந்த.09748.1
அருத்தியில் காத்ததும் அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) இதால் எனாக் $கந்த.09748.2
கருத்து இைட உன்னினன் கண்ணன் ெவள்கிேய $கந்த.09748.3
உருத்தனன் மானநின்று உளத்ைத ஈரேவ. $கந்த.09748.4
பரமைன இகழ்ந்திடு பான்ைம ேயா(க்கு இது $கந்த.09749.1
வருவது முைற என மனத்துள் ெகாண்டிலன் $கந்த.09749.2
ெதருமரும் உண(வினன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெகாள் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
ேமல் $கந்த.09749.3
ெபாருவது கருதினன் ெபாருவில் ஆழியான். $கந்த.09749.4
உன்னினன் கருடைன உைடந்தது ஆதலும் $கந்த.09750.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உறு சீற்றம் ஆம் தழைல ஆங்கு
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $கந்த.09750.2
ெபான் இரும் சிைறய புள்_ெப.(புள்_ெப.) அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) ஆக்கலும்
$கந்த.09750.3
அன்னது வணங்கிேய அr முன் நின்றேத. $கந்த.09750.4
நிற்றலும் அதன் ைகயின் நCல_ெப.அ.(நCலம்_ெப.) ேமனியான் $கந்த.09751.1
ெபான் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ைவயாப் ெபாருக்கு என்று
ஏறிேய $கந்த.09751.2

பற்றினன் ஐம்ெபரும் பைடயும் ேவள்வியுள் $கந்த.09751.3
முற்று உறு பூத( ேமல் முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) உற்று ஏகினான். $கந்த.09751.4
எடுத்தனன் சங்கிைன இலங்கு ெசம் துவ( $கந்த.09752.1
அடுத்திடும் பவளவாய் ஆரச் ேச(த்திேய $கந்த.09752.2
படுத்தனன் ேப( ஒலி பரைவத் ெதண்திைரத் $கந்த.09752.3
தடக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உைடந்திடும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ேபாலேவ.
$கந்த.09752.4
மீ ச் ெசலும் அமர(கள் புrந்த ேவள்வி அம் $கந்த.09753.1
தCச் சிைக உதவிய சிைலைய வாங்கிேய $கந்த.09753.2
தாச்ெசலும் வசி ெகழு சரங்கள் எண்ணில $கந்த.09753.3
ஓச்சினன் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
உரவுத் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ேமல்.
$கந்த.09753.4
காளிகள் ெதாைககளும் கழுதின் ஈட்டமும் $கந்த.09754.1
கூளிகள் ெதாைககளும் குழுமி ஏற்று எழC இ $கந்த.09754.2
வாளிகள் ெதாைக ெசாrஇ மாயல் சூழ் உறா $கந்த.09754.3
நCளிகல் புrந்தன( நிக( இல் வன்ைமயா(. $கந்த.09754.4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துளவ அலங்கல் அம் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ெபான்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) உைட $கந்த.09755.1
அண்டனும் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பைட அைனத்து ேந( ெகாடு $கந்த.09755.2
மண்டு அம( புrதைல மற்ற எல்ைலயில் $கந்த.09755.3
கண்டனன் நைகத்தனன் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) வரேன.
C
$கந்த.09755.4

ெவருவரும் ெபரும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துழாய் $கந்த.09756.1
அrெயாடு ேபா( ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆதி நாயகன்
$கந்த.09756.2
திைரகடல் உலகமும் சிறிது தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) என $கந்த.09756.3
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபரும் ேதrைன உய்த்திட்டான் அேரா. $கந்த.09756.4
பாய் இரந்தான் எனப் பகரும்_ெப.எச்.(பக(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) ஆம் $கந்த.09757.1
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) புரவிகள் அளப்பு இல் ேகதனம் $கந்த.09757.2
ஆய் இரும் பைடகள் மீ க் கலந்தது
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.09757.3
மா இரும் ேத( அவண் வல்ைல வந்தேத. $கந்த.09757.4
ேத( அவண் வருதலும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெகாள் வரனால்
C
$கந்த.09758.1
பா( இைட வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
அய( பங்கய
ஆசனன் $கந்த.09758.2
ஆ( உயி( ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழC இ
$கந்த.09758.3
ேந( அறு மகம் படு நிகழ்ச்சி ேநாக்கினான். $கந்த.09758.4
அr ெபாரு நிைலைமயும் ஆடல் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
அது $கந்த.09759.1
உரு ெகழு ெசற்றமும் உம்ப( தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இைட $கந்த.09759.2
இரதம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இட்டதும் யாவும்
ேநாக்கிேய $கந்த.09759.3

கருதினன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உம் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ஈது எனா.
$கந்த.09759.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இழி_வி.(இழி_வி.) ேத( இைட விைரவில் நான் முகன்
$கந்த.09760.1
நண்ணினன் வலவனின் நைக உட்ேகால் ெகாடு $கந்த.09760.2
துண் என நடத்திேய ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
ஆம் $கந்த.09760.3
புண்ணியன் தனக்கு இது புகறல் ேமயினான். $கந்த.09760.4
நCறு அணி பவள ெமய் நிமலன் நிற்கு இேதா( $கந்த.09761.1
வறு
C அணி ேத( தைன விைரவில் உய்த்தனன் $கந்த.09761.2
ேதறல( தைம அடும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெகாள் வரC நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
$கந்த.09761.3
ஏறுதி துைணவிேயாடு என்று ேபாற்றினான். $கந்த.09761.4
ேபாற்றினன் இரத்தலும் ெபாருவில் ேவதன் ேமல் $கந்த.09762.1
சீற்றம் உள்ளது அதில் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிறிது
நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $கந்த.09762.2
ஆற்றல் ெகாள் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
எம் அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.) தன்னுடன்
$கந்த.09762.3
ஏற்றம் ஒடு அதன் மிைச இைமப்பின் ேமவினான். $கந்த.09762.4
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ெவலற்கு அரும்
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) $கந்த.09763.1
ேசவக அடியேனன் திறத்ைதக் காண்க எனத் $கந்த.09763.2

தாவு அகல் ேதrைனத் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துழாய் முடிக் $கந்த.09763.3
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) முன் உறக் கடாவி உய்ப்பேவ. $கந்த.09763.4
வரன் உறு நான் முக வலவன் உய்த்திடு $கந்த.09764.1
திரு மணித் ேத(மிைசத் திகழ்ந்த வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
முன் $கந்த.09764.2
ஒருதனி ைவயம் ேமல் உம்ப(க்கு ஆகேவ $கந்த.09764.3
புரம் அட வருவது ஓ( புராr ேபான்றனன். $கந்த.09764.4
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் ெபரும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) இைறவன் ஏறு ேத(
$கந்த.09765.1
அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) அம் கமல ேமல் அண்ணல் உய்த்திடச் $கந்த.09765.2
ெசால் அரும் தாைனயின் ெதாைகைய நCக்கிேய $கந்த.09765.3
வல்ைல ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிறுத்த தம் மாயன்
முன்னேர. $கந்த.09765.4
பா( உலகு அளவினும் பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைபம்
ெபான் $கந்த.09766.1
ேத( அவண் எதி(தலும் திரு உலாவிய $கந்த.09766.2
கா( உறழ் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அம் கண்ணன் கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
$கந்த.09766.3
வரைன
C
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓ( ெமாழி
விளம்பினான். $கந்த.09766.4
ெதழித்த வா( புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கங்ைக அம் சைடமுடிச் சிவைனப்
$கந்த.09767.1
பழித்த தக்கைன அடுவது அலால் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) பால் இல்
$கந்த.09767.2

இழுக்கு இல் ேதவைர அடுவது என் ேவள்விைய எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.09767.3
அழித்தது என்ைன நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) புகலுதி ஆல் என அைறந்தான்.
$கந்த.09767.4
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) சான்றிடும் மால் இது புகறலும் பலரும் $கந்த.09768.1
நாடு ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) புகழ் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இது என நைகயா $கந்த.09768.2
ஈடு ேச( இமில் ஏற்றுடன் வயப்புலி ஏறு ஒன்று $கந்த.09768.3
ஆடல் ெசய்தல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேபால்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெமாழி உைரத்தனன் அன்ேற. $கந்த.09768.4
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல்லது ஓ( பரமைன இகழ்ந்தவன் இயற்றும்
$கந்த.09769.1
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) ேவள்வியில் அவி நுக(ந்ேதா(க்கு எலாம் மைறமுன்
$கந்த.09769.2
ெசால்லும் தண்டேம புrந்தனன் நின்ைனயும் ெதாைலப்பாம் $கந்த.09769.3
வல்ைலேயல் அது காத்தி என்றனன் உைம ைமந்தன். $கந்த.09769.4
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
இங்கு இது புகறலும் ெசம் கண் மால் ெவகுண்டு
$கந்த.09770.1
பார ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைல குனித்தனன் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒலி
படுத்தி $கந்த.09770.2
யாரும் விண்_ெப.(விண்_ெப.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ஒன்று
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) வில்ெலாடும் அப்பு $கந்த.09770.3
மாr_ெப.(மாr.) ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனப்
பகழியால் பூதைர மைறத்தான். $கந்த.09770.4

கணங்கள் தம்மிைச மால் சரம் ெபாழிதலும்
காணூஉ_வி.எச்.(காண்_வி.+ண_இ.க.+_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09771.1
அணங்கு தன்ெனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஒடு_கரு.ேவ.) நைக
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
ஆம்
அமலன் $கந்த.09771.2
பணம் ெகாள் பல்தைலப் பன்னகக்கு இைறவன் ஆல் பைடத்த $கந்த.09771.3
குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) ெகாள் ேமருேவ அன்னது ஓ( ெபரும் சிைல குனித்தான்.
$கந்த.09771.4
ெசற்றம் மீ க் ெகாள ஐயன்வில் வாங்கினன் சிறிேத $கந்த.09772.1
பற்றி நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒலி எடுத்தலும் ஒடுங்கின பரைவ $கந்த.09772.2
ெபாற்ைற யாைவயும் கீ ண்டன துளங்கின புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) $கந்த.09772.3
இற்ைற ைவகேலா இறுதி என்று அய(ந்தன( எவரும். $கந்த.09772.4
ேகாளில் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புற்று இைட ஓ( அராக்
குறுகி $கந்த.09773.1
மீ ளில் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினக் குழவி_ெப.(குழவி_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகலின்
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
$கந்த.09773.2
ேதாளில் வாங்கிய சிைலயினில் தூணியில் துைதந்த $கந்த.09773.3
வாளி வாங்கி உய்த்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனி மாயைன மைறத்தான்.
$கந்த.09773.4
ெசம் கணான் தைன மைறத்த_ெப.எச்.(மைற_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்
மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ெசலுத்தும் $கந்த.09774.1
துங்க ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைண யாைவயும் ெபாடி படத் ெதாைலப்ப
$கந்த.09774.2

அங்கு ஒ( ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) பகழிைய ஐது எனப் பூட்டி $கந்த.09774.3
எங்கள் நாயகன் திரு மணிப் புயத்தின் ேந( எய்தான். $கந்த.09774.4
எய்யும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைண யாைவயும் வரருள்
C
இைற ஆம்
$கந்த.09775.1
ஐயன் ஆசுகம் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஓச்சினன் அகற்றி $கந்த.09775.2
ஒய் எனக் கrேயான் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) மீ மிைச ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.09775.3
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) ெபாத்திரம் ஏவினன்
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) உளம் ெவருவ. $கந்த.09775.4
ஏவு ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) கைண மாயவன் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) இைட
இைமப்பின் $கந்த.09776.1
ேமவு கின்றுழி அைனயவன் தள(தலும் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
$கந்த.09776.2
வாவு ேத( மிைச ஊன்றினன் சிைலைய வா( கைணயும் $கந்த.09776.3
தூவுகின்றிலன் மால் இட( நCங்கு_ஏவ.(நCங்கு_வி.) உறும் துைணயும். $கந்த.09776.4
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) அத்துைண
அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மால் எதி(தலும் எமது
$கந்த.09777.1
மன்னும் ேந(ந்தனன் இருவரும் வrசிைல வைளயாப் $கந்த.09777.2
ெபான்னின் வாளிகள் ெபாழிந்தன( முைற முைற ெபாருதா( $கந்த.09777.3
அன்ன பான்ைமய( ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபா(
யாவேர அைறவா(. $கந்த.09777.4
மாறு ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபா( இவ்வைக
புrதலும் வயத்தால் $கந்த.09778.1

வறு
C ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய( முக்கணான்
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) தC வடைவக் $கந்த.09778.2
கூறு ெகாண்டது ஓ( பைடயிைன ஓச்சலும் குவட்டில் $கந்த.09778.3
ஏறு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைல அைனயவன்
உரத்தில் எய்தியேத. $கந்த.09778.4
எய்து காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) உளம் பைத பைதத்திட இரங்கி
$கந்த.09779.1
ெவய்து உயி(ப்புடன் உண( ஒrஇ உளம் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
ெமலிந்து_வி.எச்.(ெமலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09779.2
ெநாய்தின் ைமயைல நCங்கலும் முகுந்தைன ேநாக்கிச் $கந்த.09779.3
ெசய்தி ேபா( என உைரத்தனன் சரபம் ஆம் திறேலான். $கந்த.09779.4
ெமய் வதத்திைன யாவ(க்கும் விைரவினில் இைழக்கும் $கந்த.09780.1
ெதய்வதப் பைட முழுவதும் ெசம் கண் மால் ெசலுத்த $கந்த.09780.2
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அைனத்ைதயும் அைனய
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பைடகளால் அகற்றிக் $கந்த.09780.3
கவ்ைவ முற்றினன் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) விழி அளித்திடும் கடவுள். $கந்த.09780.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) திகழ் பங்கயத் திருவின் நாயகத் $கந்த.09781.1
ேதான்றல் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பைடக் கலம் தூண்ட எங்கணும்
$கந்த.09781.2
சான்று என நின்றவன் தனயன் வரம்_ெப.(வ
C
ரம்_ெப.)
C
ஆம் $கந்த.09781.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) திகழ் பைட ெதாடா வல்ைல மாற்றேவ. $கந்த.09781.4
அr அதன் பின் உற ஆதி வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
ேமல் $கந்த.09782.1
ெபாரு கைண அளப்பு இல ெபாழிய மாற்றி ஓ( $கந்த.09782.2

சரம் அது ெசலுத்தி மால் சா(ங்கம் ஒன்ைறயும் $கந்த.09782.3
இரு துணி படுத்தினன் இைறவன் ைமந்தேன. $கந்த.09782.4
பின்னும் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) துைண தனில் ெபரும்
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெபய( $கந்த.09783.1
முன்னவன் இரு கைண முைறயின் ஓச்சிேய $கந்த.09783.2
பன்னகம் மிைசத் துயில் பகவன் ஊ(தி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.09783.3
ெபான் இரும் சிைறயிைனப் புவியில் வட்டினான்.
C
$கந்த.09783.4
ஆயது ஓ( அைமதில் இல் ஆழி அம் ைகயான் $கந்த.09784.1
மாயவன் ஆதலின் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் கண்ணைர $கந்த.09784.2
ேமயின காதலின் விதிப்ப வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
முன் $கந்த.09784.3
பாய் இருள் முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) எனப் பரம்பினா( அேரா. $கந்த.09784.4
அங்கு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) யாைரயும் அமலன்
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) கண் $கந்த.09785.1
ெபாங்கு அழல் ெகாளுவி நுண் ெபாடியது ஆக்கலும் $கந்த.09785.2
பங்கய விழியினான் பரமன் அன்று அருள் $கந்த.09785.3
ெசம் ைகயில் ஆழிையச் ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
என்று ஏவினான். $கந்த.09785.4
விடுத்தது ஓ( திகிrைய வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
அம் ைகயால் $கந்த.09786.1
பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவண் விழுங்கினன்
ெபய(த்து மாயவன் $கந்த.09786.2
எடுத்திடும் கைதயிைன எறிய_குைற.எச்.(எறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அன்னது
$கந்த.09786.3

தடுத்தனன் தனது ைகத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ெபான் தண்டினால். $கந்த.09786.4
சங்கா( ெசம் ைகப் புங்கவன் ஏவும் தண்டம் ேபாய் $கந்த.09787.1
மங்கா அம் கண் வழ்வது
C
காணா வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வாங்கிப் $கந்த.09787.2
ெபாங்கா நின்ேற உய்த்திட எய்தும் ெபாழுதின் கண் $கந்த.09787.3
உங்காரம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இட்டனன் அம்மா
உைம ைமந்தன். $கந்த.09787.4
ஒய் என்று ஐயன் சீற்றம் ஒடு அங்கண் உங்காரம் $கந்த.09788.1
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காலத்து
ஓவியம்_ெப.(ஓவியம்_ெப.) என்னச் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
நCங்கிக் $கந்த.09788.2
ைகயும் வாளும் ஆய் அவண்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஊேட
$கந்த.09788.3
ைவயம் உண்டு கண் துயில்கின்ற மா மாயன். $கந்த.09788.4
சான்று அகல் மாயன் அச்சுறவு எய்தித் தள( காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கந்த.09789.1
மூன்று கண் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
யாது நிைனந்ேதா முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.)
எய்த $கந்த.09789.2
ஆன்றது ஒ( ெசற்றம் நCங்குதி என்னா அண்டத்ேத $கந்த.09789.3
ேதான்றியது அம்மா கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ஈசன் ெசால் ஒன்ேற. $கந்த.09789.4
அந்தரம் மீ ேத வந்திடும் ெசால் அங்கு அது ேகளா $கந்த.09790.1
எந்ைத மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெகாள் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இடு
ேபாழ்தில் $கந்த.09790.2

அந்தின் மணித் ேத( உய்த்திடு பாகன் அது
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09790.3
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) ெசய்ேத
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓ( மாற்றம் வகுப்பான்
ஆல். $கந்த.09790.4
அறத்திைன ஒருவிச் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அழிதகன் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.09791.1
இறத்தைல எய்த இங்ஙன் இயற்றிய மகத்தின் ேமவிப் $கந்த.09791.2
ெபறத்தகும் அவிைய நுங்கும் ேபைதேயன் பிைழைய
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.09791.3
ெபாறுத்தைன ெகாண்ேமா என்னாப் ெபான் அடிக் கமலம் பூண்டான். $கந்த.09791.4
பூண்டிடும் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புங்கவன் தன்ைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09792.1
ஆண் தைக வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
அஃேத ஆக என்று அருளேலாடும் $கந்த.09792.2
நCண்டது ஓ( மாயன் அன்னான் நCடு அருள் நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.)
காணூஉ_வி.எச்.(காண்_வி.+ண_இ.க.+_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09792.3
ஈண்டு இது காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) என்னா ஏத்தினன் இயம்பல் உற்றான்.
$கந்த.09792.4
பார ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைலயும் வட்டிப்
C
பல்பைடக் கலமும் சிந்திச்
$கந்த.09793.1
ேசரல( உயி(கள் உண்ட திகிrயும்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நுங்கிப் $கந்த.09793.2

ேபா( இைட எைனயும் ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
புகழ் புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) இடுதி என்றால்
$கந்த.09793.3
வரC நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) தைகைம யாேர முடிவு உற விளம்ப வல்லா(.
$கந்த.09793.4
ஆசு அறு ெநறியின் நCங்கும் அயன் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) இயற்று கின்ற
$கந்த.09794.1
பூசைன விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேவள்வி
புகுந்தனன் புந்தி இல்ேலன் $கந்த.09794.2
மாசு அறு புகழாய் நின்னால் மற்று இது ெபற்ேறன் அந்ேதா $கந்த.09794.3
ஈசைன இகழ்ந்ேதா( தம்பால் இருப்பேரா எண்ணம் மிக்ேகா(. $கந்த.09794.4
ஆதி நாயகைன ஒல்லா( அைனயவ(ச் ேச(ந்தா(க்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.09795.1
ேவதேம இைசயா
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வியன்
ெபரும் தண்டம் அன்ேறா $கந்த.09795.2
ஈது எலாம் எம்மேனா( பால் இயற்றிய இைனய தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
$கந்த.09795.3
நCதியால் எம் பால் அன்றி நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) கேணா( குைறயும் உண்ேடா.
$கந்த.09795.4
விழி தனில் முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) தன்னில் ெவய்து உயி(ப்பு அதனில்
ஆ(ப்பின் $கந்த.09796.1
ெமாழி தனில் புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) முதெலாடு
முடிக்க வல்ேலாய் $கந்த.09796.2
பழி படு ேவள்வி தன்னில் பலைரயும் பைடயிேனாடும் $கந்த.09796.3

அழிவு ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இட்டது அம்மா
அடிகளுக்கு ஆடல் அன்ேறா. $கந்த.09796.4
உறுந( தம் ெதாைகக்கு ேவண்டிற்று உதவிய முதல்வன் ஏவும் $கந்த.09797.1
முைற அைத உன்னி ேவள்வி முடிப்பது ஓ( ஆடல் ஆகச் $கந்த.09797.2
சிறிது எனும் அளைவ தன்னில் சிைதத்தைன அன்றி எந்தாய் $கந்த.09797.3
இறுதி ெசய்திட நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) உன்னின் யா( ெகாேலா எதி(க்கும் நCரா(.
$கந்த.09797.4
இறுதி ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இடேல சீற்றம் இன்பேம
ஆண்ைம என்னா $கந்த.09798.1
அைற தரு சத்தி நான்கு ஆம் அரன் தனக்கு ஐைய காளி $கந்த.09798.2
முைற தரு கவுr இன்ேனா( மும்ைமயும் ெபற்ேறா( ஏைனப் $கந்த.09798.3
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அரும் சத்தியான்
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபற்றியும் மைறகள் ேபசும். $கந்த.09798.4
அன்னது ஓ( பrசால் ஈசன் அரும் ெபரும் சத்தி என்னில் $கந்த.09799.1
பின்னம் அன்று அவற்கு யானும் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) மன் புைடேயன்
முக்கண் $கந்த.09799.2
முன்னவன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பால் ஈண்டு என் ெமாய்ம்புடன்
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநமி $கந்த.09799.3
இன்னும் அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) அ(ச்சித்துத்
இைமப்பினில் எய்துகின்ேறன். $கந்த.09799.4
முனிவுடன் அடிகள் ஈண்டு முைற புrந்து அதனுக்கு இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.)
$கந்த.09800.1
மன்னிைட ெகாள்ேளன் இன்னான் மற்று இது ெபறுதலாேல $கந்த.09800.2

புனிதம் ஆக் ெகாள்வன் தண்டம் புrந்தைன ெபாறுத்தி குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.)
$கந்த.09800.3
இனி அருள் புrதி என்னா இைண அடி இைறஞ்ச ேலாடும். $கந்த.09800.4
வரருள்
C
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
மாேலான் விளம்பிய மாற்றம் ேகளா $கந்த.09801.1
நாரணற்கு அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நண்ணியது ஓ(
காைல_ெப.(காைல_ெப.) தன்னில் $கந்த.09801.2
பா( இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நந்தி
பரவிட உைமயா ேளாடு $கந்த.09801.3
மூr மால் விைட ேமல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்றினன் முடிவு இலாதான். $கந்த.09801.4
ேதங்கிய கங்ைக சூடும் ெசம் சைடக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ேதான்ற
$கந்த.09802.1
ஆங்கு அது ெததிந்த_ெப.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
அச்சேமாடு அம் ைக கூப்பிப் $கந்த.09802.2
பாங்கு உற நிற்ப மாலும் பங்கயத்து அயனும் தாழா $கந்த.09802.3
நCங்கிய_ெப.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாைய ேநரும் குழவியின்
நிைலய( ஆனா(. $கந்த.09802.4
கண்டனள் கவுr ேவள்விக் களத்து இைடக் கழலும் ைகயும் $கந்த.09803.1
துண்டமும் தைலயும் மா(பும் ேதாள்களும் துணிந்து
வழ_குைற.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
C
$கந்த.09803.2
அண்டரும் தக்கன் தானும் ஆவிேபாய்க்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
$கந்த.09803.3

ெகாண்டது ஓ( சீற்றம் நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அருள்
வரக் கூறுகின்றாள். $கந்த.09803.4
ெபான்னா( சைட எம் புனிதன் தைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09804.1
முன் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாருட்கு முன்ேனாேன
ேவள்விக்கு $கந்த.09804.2
மன் ஆனவற்கும் இைமேயா(க்கும் மற்று எவ(க்கும் $கந்த.09804.3
என்னால் முடிவு எய்திற்று என்று உைரக்கும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
உலேக. $கந்த.09804.4
மற்று அவ(கள் புந்தி மயக்கு உற்று உனது ெதால்சீ( $கந்த.09805.1
சற்றும் உணராது தவறு_ெப.(தவறு_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ைமயினால் $கந்த.09805.2
ெசற்றம் மிகு வரத்
C திருமகனால் இஞ்ஞான்று $கந்த.09805.3
ெபற்றனேர அன்ேறா ெபறத் தக்கது ஓ( பrேச. $கந்த.09805.4
முந்தும் இவைர முடித்தி என ெவஃகியதும் $கந்த.09806.1
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முடித்தாய் தனி வரனால்
C
அைனய( $கந்த.09806.2
உய்ந்து குைற ேபாய் உயி( ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழும் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $கந்த.09806.3
இந்த வரமும் எனக்கு அருளாய் எம் ேகாேவ. $கந்த.09806.4
என்று ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு எைம
உைடயாள் கூறுதலும் $கந்த.09807.1

நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) உன் அருள் என்று நைக
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
பாங்க( $கந்த.09807.2
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திறேலாைன ேந(
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இம் மாற்றம் $கந்த.09807.3
ஒன்று பக(ந்தான் உயி(க்கு உயிராய் உற்றபிரான். $கந்த.09807.4
ஈண்ைட மகத்தில் எைம இகழ்ந்து நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) சினத்தான்
$கந்த.09808.1
மாண்டு சிைதவு உற்ற வலியில் ஓ( தம் உயிைர $கந்த.09808.2
மீ ண்டும் அளித்து உருவு ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) எனப் புrதி $கந்த.09808.3
ஆண் தைக நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என்ேற அரன் அருளிச் ெசய்தலுேம.
$கந்த.09808.4
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
அதற்கு
இைசந்து_வி.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
என இறந்தC( $கந்த.09809.1
யாரும் எழுதி( என உைரப்ப வானவ(கள் $கந்த.09809.2
ேசாரும் முனிவ( மைறேயா( துயில்
உண(ந்த_ெப.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.09809.3
நCர( என உயி( வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்த
நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) எழுந்தா(. $கந்த.09809.4
தண்டம் இயற்றும் தனி வரனால்
C
சிைதந்த $கந்த.09810.1
பிண்டம்_ெப.(பிண்டம்_ெப.) முழுது உருவும் ெபற்றா( மகம் புக்கு $கந்த.09810.2
விண்ட ெசயலும் உயி( மீ ண்டதுவும் கங்குல் இைடக் $கந்த.09810.3

கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புதிய_ெப.அ.(புதிய_ெப.அ.)
கனவு நிைல ேபால் உண(ந்தா(. $கந்த.09810.4
அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) முனிேவா( அைனேவாரும் வானவரும்
$கந்த.09811.1
இந்திரேன ஆதி இைமேயா(களும் ெவருவிச் $கந்த.09811.2
சிந்ைத மருண்டு_வி.எச்.(மருள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சிவைன
இகழ்ந்தது அதனால் $கந்த.09811.3
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பழி உன்னி
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவள்கின( ஆல். $கந்த.09811.4
பாண்_ெப.(பாண்_ெப.) ஆ( அளி முரலும் ைபம் தா(_ெப.(தா(_ெப.) புைன
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
$கந்த.09812.1
மாண் ஆகத்து அன்ேனா( மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) ஆகத் ேதவியுடன்
$கந்த.09812.2
பூண் ஆ( அரவப் புr சைட எம் புண்ணியைனச் $கந்த.09812.3
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) ஆ( ககனம்
திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) கண்டா(. $கந்த.09812.4
துஞ்சல் அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுரரும்
முனிவரரும் $கந்த.09813.1
நஞ்ச மணிமிடற்று நாயகைனக் கண் உற்ேற $கந்த.09813.2
அஞ்சி நடுங்க அது கண்டு எவ( இவ(க்குத் $கந்த.09813.3
தஞ்சம் எைம அல்லால் என்று தளேரல் என்றான். $கந்த.09813.4
என்று ஆங்கு இைசத்த இைறவன் அருள் நாடி $கந்த.09814.1

நன்றால் இது என்று நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) மகிழ்ந்து முன் அணித்தாய்ச்
$கந்த.09814.2
ெசன்றா( ெதாழுதா( திைச முகன் மால் ஆதியராய் $கந்த.09814.3
நின்றா( எவரும் ெநறியால் இைவ உைரப்பா(. $கந்த.09814.4
சிந்ைத அய( உற்றுச் சிறுவிதி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ேவள்வி தனில்
$கந்த.09815.1
எந்ைத நிைன அன்றி இருந்ேதங்கள் கண் முன்னும் $கந்த.09815.2
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கருைண புrந்தைன ஆல்
ைமந்த(க்குத் $கந்த.09815.3
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) அலது பிறிது ஒருவ( சா(பு உண்ேடா. $கந்த.09815.4
அற்றம் இல் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) இல்லா அடிேயங்கள் பால் அடிகள்
$கந்த.09816.1
ெசற்றம் அது புrயின் ெசய்ைக முதல் ஆன
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $கந்த.09816.2
பற்றி முைற ெசய் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) உளேதா அஞ்சல் என $கந்த.09816.3
மற்று ஒ( புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) உளேதா மன் உயிரும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
உளேதா. $கந்த.09816.4
ேவதத் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவள்விப் பலி அருந்தும் $கந்த.09817.1
ேபைதச் சிறிேயம் ெபரும் பகலும் தC விைனயில் $கந்த.09817.2
ஏதப் படாேம இைமப்பில் அது
ெதாைலத்த_ெப.எச்.(ெதாைல_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.09817.3
ஆதிக்கு எவன் ெகால் அளிக்கின்ற ைகம்மாேற. $கந்த.09817.4

இங்கு உன் அடிப் பிைழத்ேதாம் எல்ேலாமும் வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
எனும்
$கந்த.09818.1
சிங்கந்தன் ைகயால் சிைத பட்டவாறு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.09818.2
பங்கங்கள் அன்ேற பவித்திரமாய் மற்று எங்கள் $கந்த.09818.3
அங்கம் கட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அணி அன்ேறா.
$கந்த.09818.4
கங்ைக முடித்ததுவும் காய் கனைல ஏந்தியதும் $கந்த.09819.1
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண் மிகு விடத்ைத ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
அருந்தியதும் $கந்த.09819.2
நங்ைக உைம காண நடித்ததுவும் முன் பகலும் $கந்த.09819.3
எம் கண் மிைச ைவத்த அருள் அன்ேறா எம் ெபருமான். $கந்த.09819.4
ஐய பல உண்டு அறிவிேலம் நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) தனக்குச் $கந்த.09820.1
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வருபிைழகள் சிந்ைத மிைசக்
ெகாள்ளாமல் $கந்த.09820.2
உய்யும் வைக ெபாறுத்தி உன் அடிேயம் என்றலுேம $கந்த.09820.3
ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பங்கன் தணிந்தனம் ஆல்
அஃது என்றான். $கந்த.09820.4
ஏற்றுத் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) இயம்பும் திருவருைளப் $கந்த.09821.1
ேபாற்றித் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம் புந்தி தளி(ப்பு
எய்திக் $கந்த.09821.2
கூற்ைறத் தடிந்த குைர கழல் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) முன் இைறஞ்சித் $கந்த.09821.3
ேதற்றத் துடன் பாடி ஆடிச் சிறந்தனேர. $கந்த.09821.4

அன்ன ெபாழுதத்து அயன் முதல் ஆம் ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.) ேமல்
$கந்த.09822.1
உன்ன அrய ஒருவன் அருள் கண்
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09822.2
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) நும் அரசும் நுமக்ேக அளித்தனம் ஆல் $கந்த.09822.3
முன்ன( எனேவ முைற புrதி( என்று உைரத்தான். $கந்த.09822.4
மால் அயேன ஆதிய( ஆம் வானவ(கள் எல்ேலாரும் $கந்த.09823.1
ஆல மிடற்று அண்ணல் அருளின் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.)
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09823.2
ஏல மகிழ்வு எய்த இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந்ேதா(
தம் குழுவில் $கந்த.09823.3
சீலம் இலாத் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மகைனக் காணான் திைச முகேன.
$கந்த.09823.4
மாண்டது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தக்கன் வய வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அருளால் $கந்த.09824.1
ஈண்டு சனம் தன்ேனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஓடு_கரு.ேவ.) எழா
அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேநாக்கிக் $கந்த.09824.2
காண் தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாதன் கழல் இைண முன்
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
இைறஞ்சி $கந்த.09824.3
ஆண்டு கமலத்து அயன் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைரக்கின்றான். $கந்த.09824.4
ஐய நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) எள்ளி அழல் ெகழும்
மகத்ைத ஆற்றும் $கந்த.09825.1

ைகயனது அகந்ைத நCங்கக் கடிதினில் தண்டம்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09825.2
ைமயுறு நிரயப் ேபறு மாற்றிைன அவனும் எம்ேபால் $கந்த.09825.3
உய்யேவ அருளுக என்ன உமாபதி கருைண ெசய்தான். $கந்த.09825.4
இைற அருள் கண்டு வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) அங்கு
அதனில் எந்ைத $கந்த.09826.1
அைற கழல் கண்டு ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அவற்று இயல் வினவித் தாழாப் $கந்த.09826.2
ெபாறி உளது என்று தக்கன் புன்தைல புகுத்த உன்னாக் $கந்த.09826.3
குைற உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) அதைனப் பானு கம்பைனக் ெகாண(தி என்றான்.
$கந்த.09826.4
வித்தக வலி ெகாள் பூதன் வரபத்திரன்
C
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) முன்ன(
$கந்த.09827.1
உய்த்தலும் அதன் ேமல் ேவள்விக்கு உண்டிஆம் பசு_ெப.(பசு_ெப.) உள் வந்த
C
$கந்த.09827.2
ைமத்தைல கண்டு ேச(த்தி எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
என்றான் மைறகள் ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.09827.3
அத்தைன இகழும் நCர( ஆவ( இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பrேச என்னா.
$கந்த.09827.4
என்றலும் உயி( ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அங்கண்
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
தக்கன் முன்னம் $கந்த.09828.1
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட(.ஒரு.) ஓ( வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
கண்டு ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) துண் என்ன அஞ்சித் $கந்த.09828.2

தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) தகவு_ெப.(தகவு_ெப.)
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெகாடு
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நாணி $கந்த.09828.3
அன்று ெசய் நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) நாடி அரந்ைத அம் கடலுள் பட்டான்.
$கந்த.09828.4
அல்லல் கூ(ந்து_வி.எச்.(கூ(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரங்குகின்ற அச
முகன் அடல் ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ஏற்றின் $கந்த.09829.1
ெமல்லிய ேலாடும் உற்ற விமலனது உருவம்
காணூஉ_வி.எச்.(காண்_வி.+ண_இ.க.+_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09829.2
ஒல்ெலன ெவருக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆற்ற
உற்றனன் அச்சம் அற்று அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $கந்த.09829.3
எல்ைலயில் இைறவன் தக்கா அஞ்சைல இனி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என்றான்.
$கந்த.09829.4
அஞ்சல் என்று அருள ேலாடும் அசமுகத் தக்கன் எம்ேகான் $கந்த.09830.1
ெசம்சரண் முன்ன(த் தாழ்ந்து தCயேனன் புrந்த தCைம $கந்த.09830.2
ெநஞ்சினும் அளக்க ஒண்ணாது ஆல் நிைன ெதாறும் சுடுவது ஐயா $கந்த.09830.3
உஞ்சனன் அவற்ைற நCக்கி_வி.எச்.(நCக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உனது
அருள் புrந்த பண்பால். $கந்த.09830.4
அடியேனன் பிைழத்தேத ேபால் ஆ( ெசய்தா( எனினும் என்ேபால் $கந்த.09831.1
படுவேத சரதம் அன்ேறா பங்கயத்து அயைன
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.09831.2
ெநடியவன் துைண என்று உன்னி நின்ெபரு மாைய யாேல $கந்த.09831.3
அடிகைள இகழ்ந்ேதன் யாதும் அறிகிேலன் சிறிேயன் என்றான். $கந்த.09831.4

காைல_ெப.(காைல_ெப.) அங்கு அதனில் அம்ைம காளி
தன்ேனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஓடு_கரு.ேவ.) ேபாற்றிப் $கந்த.09832.1
பாலுற நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரC பத்திரன் தைன
வம் என்ேற $கந்த.09832.2
ேவலவன் ேதவி என்ன ெவr புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) நCவி அன்னா(க்கு $கந்த.09832.3
ஏல நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வரங்கள் ஈந்தாள் ஈசனுக்கு அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
மிக்காள். $கந்த.09832.4
மீ த் தகு விண்_ெப.(விண்_ெப.) உேளாரும் ேவள்வி அம் ேதவும் மாலும்
$கந்த.09833.1
பூத் திகழ் கமலத் ேதானும் புதல்வனும் முனிவ( தாமும் $கந்த.09833.2
ஏத்தின( வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிற்ப எம்ைம
ஆளுைடய முக்கண் $கந்த.09833.3
ஆத்தன் அங்கு அவைர ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இைவசில அருளிச் ெசய்வான். $கந்த.09833.4
வம்மிேனா பிரமன் ஆதி வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) மகம் ெசய் ேபாழ்தில்
$கந்த.09834.1
நம்ைம_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) நC( இகழ்ந்தி யாரும் நைவ ெபறக்
கிடந்தது_ெதா.ெப.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.09834.2
உம்ைமயில் விதி ஆம் தண்டம் உமக்கு இது புrந்தவாறும் $கந்த.09834.3
இம்ைமயின் முைறேய நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) உற்று இரங்கl( இதனுக்கு
என்றான். $கந்த.09834.4
இைனத்து அருள் புrதலும் எண்ண_குைற.எச்.(எண்ணு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
லாைரயும் $கந்த.09835.1

நிைனத்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் புrதரு நிமலன்
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெதாழாச் $கந்த.09835.2
சினத்ெதாடு மகத்ைத முன்
சிைதத்து_வி.எச்.(சிைத_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உேளாைனயும்
$கந்த.09835.3
மனத் தகும் அன்பினால் வணங்கிப் ேபாற்றேவ. $கந்த.09835.4
வரrல்
C
வரனும்
C
விசய ேமதகு $கந்த.09836.1
நாrயும் அயல் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) நந்தி முன் ெசலப்
$கந்த.09836.2
பா( இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) எங்கணும் பரவ மாெதாேட $கந்த.09836.3
ேபா( அடல் விைடயினான் ெபாருக்கு என்று ஏகினான். $கந்த.09836.4
கயிைலயில் ஏகிேய கவுrேயாடு அரன் $கந்த.09837.1
வியன் நக( மன்றிைட வற்று
C
இருந்துழி $கந்த.09837.2
வய மிகு வரற்கு
C
வான ேமக்கு உற $கந்த.09837.3
இயலும் ஓ( பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) அளித்து இருத்தி ஆங்குஎன. $கந்த.09837.4
இருவ( தம் தாைளயும் இைறஞ்சி அன்னவ( $கந்த.09838.1
தருவிைட ெபற்றனன் ஆகித் தக்கன $கந்த.09838.2
துrயது ஓ( மகம் அடும் உலப்பு இல் பூத(கள் $கந்த.09838.3
திைர கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஆம் எனத் திைசெதாறு தCண்டேவ. $கந்த.09838.4
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) முன் விடுத்த ஓ( தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ெபான் ேதாயல்
$கந்த.09839.1
வந்தது அங்கதன் மிைச வயம் ெகாள் ஆடலான் $கந்த.09839.2

ைபந்ெதாடி ெயாடும் புகாப் பானு கம்பன் அது $கந்த.09839.3
உந்திட அரன் அருள் உலகில் ேபாயினான். $கந்த.09839.4
ேபாயினன் அதன் இைடப் ெபாருவில் ெதால்ெபருங் $கந்த.09840.1
ேகாயிலின் எய்திேய குழுக் ெகாள் சாரத( $கந்த.09840.2
ேமயின( சூழ்தர வரபத்திரன்
C
$கந்த.09840.3
ஏயது ஓ( துைணவிேயாடு இனிது ேமவினான். $கந்த.09840.4
இங்கு இது நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) முன் இைறவன்
வந்துழி $கந்த.09841.1
அங்குற நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட(.ஒரு.) ஓ( அமர(
தங்களுள் $கந்த.09841.2
ெசம் கமலத்து உைற ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) தக்கன் ஆம் $கந்த.09841.3
துங்கம் இல் ைமந்தைன ேநாக்கிச் ெசால்லுவான். $கந்த.09841.4
யாது முன் உண(ந்தைன யாது
ெசய்தைன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
$கந்த.09842.1
யாது அவண் கருதிைன யாrல் ெபற்றைன $கந்த.09842.2
யாது பின் ெசய்தைன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
யாது பட்டைன $கந்த.09842.3
யாது இவண் ெபற்றைன யாது உன் எண்ணேம. $கந்த.09842.4
ெபான்றுதல் இல்லது ஓ( புலவ(_ெப.(புலவ(_ெப.) யாவ(க்கும் $கந்த.09843.1
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) முனிவர( தமக்கும் ைவய ேமல் $கந்த.09843.2
துன்றிய அந்தண(_ெப.(அந்தண(_ெப.) ெதாைகக்கும் துண் எனக் $கந்த.09843.3

ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி( உண்பது ஓ(
கூற்றம் ஆயினாய். $கந்த.09843.4
சீைரயும் ெதாைலத்தைன சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தக்கன் ஆம் $கந்த.09844.1
ேபைரயும் ெதாைலத்தைன ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) ஆகி
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) $கந்த.09844.2
ஏைரயும் ெதாைலத்தைன ஏவல் ேபாற்றுந( $கந்த.09844.3
ஆைரயும் ெதாைலத்தைன அலக்கண் எய்தினாய். $கந்த.09844.4
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) அல்லது நிக( இல் ேமலவ(
$கந்த.09845.1
ெசான்னதும் உண(ந்திைல ெதால்ைல ஊழினால் $கந்த.09845.2
இந்நிைல ஆயிைன இைறைய எள்ளினாய் $கந்த.09845.3
முன்னவன் உய( நிைல முழுதும் ேத(ந்த நC. $கந்த.09845.4
இயல் படு வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெபறCஇ ஈசன் ேமன்ைமகள் $கந்த.09846.1
அய(த்தைன நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) அளவு அன்று ைம அறான் $கந்த.09846.2
உயித் ெதாைக தமக்கு எலாம் உள்ளது ஆதலான் $கந்த.09846.3
மயக்கிைன அைடந்தைன மற்று என் ெசய்தC நC. $கந்த.09846.4
முற்று உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) எய்திேய முழுது அளித்திடப் $கந்த.09847.1
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
கண்ணினும் ெபrதும் மா மயக்கு $கந்த.09847.2
உற்றன முன் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) உது கண்டு இன்று ேபால் $கந்த.09847.3
ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) அம் கண்ணினான் அருளின் நCக்கினான். $கந்த.09847.4

ஆதலின் அருள் உைட அமல நாயகன் $கந்த.09848.1
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) அருச்சைன பrவில் ெசய்குதி $கந்த.09848.2
ேபது உறும் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பவப் ெபற்றி நCக்கிேய $கந்த.09848.3
ேபாதம் ஒடு இன் அருள் புrவன் என்றலும். $கந்த.09848.4
ைம திகழ் முகத்திைன மற்று அதற்கு
இைசந்து_வி.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09849.1
உய்திறம் உண(த்திைன உங்கள் கண்ணு முன் $கந்த.09849.2
எய்திய ைமயலும் எம்பிரான் அருள் $கந்த.09849.3
ெசய்ததும் இயம்புதி ெதளிதற்கு என்னேவ. $கந்த.09849.4
ெபான் இரும் சத தளப் ேபாதின் மீ மிைச $கந்த.09850.1
மன்னிய திைச முகன் மதைல மா முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) $கந்த.09850.2
முன் உற ேநாக்கிேய முந்தும் கூறினம் $கந்த.09850.3
இன்னமும் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கைத இயம்பு ேவாம் எனா. $கந்த.09850.4
நாலு உள திைச முக நாதன் ெதால்ைல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கந்த.09851.1
மாெலாடு பல் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) மைலவு_ெப.(மைலவு_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
$கந்த.09851.2
ேமலது ஓ( ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) என விமலன்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் $கந்த.09851.3
ேகாலம் அது உன்னிேய ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கூறுவான். $கந்த.09851.4
பத்தின் ஒடு நூறு எதி( படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யுக
நான்ைம $கந்த.09852.1

ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முடிவு எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
எனது ஓ( பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) அது
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.09852.2
அத்தகு பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ெபாழுதும் அந்திெயாடு
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.09852.3
நத்தம் உறு நான் துயிலின் நண்ணுவன் அவ்ேவைல. $கந்த.09852.4
வாளும் ஒடுங்கும் பrதி மா மதி ஒடுங்கும் $கந்த.09853.1
நாளும் ஒடுங்கும் தமது நாளும் ஒடுங்கும் உற்ேற $கந்த.09853.2
ேகாளும் ஒடுங்கும் குலிச பாணி முதல் வாேனா( $கந்த.09853.3
ேகளும் ஒடுங்கும் புவனி ேகடு படும் அன்ேற. $கந்த.09853.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) உலகில் ஆ( உயி( வறந்து இறுதி
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.09854.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உறு பதங்களில் வியன் முனிவ( யாரும் $கந்த.09854.2
துண் என ெவருக் ெகாடு துளங்கின(கள் சூழா $கந்த.09854.3
எண்ணு சன ேலாகம் மிைச எய்துவ(கள் அந் நாள். $கந்த.09854.4
வாrதிகள் நால் திறமும் வல்ைல இல் எழுந்ேத $கந்த.09855.1
ஆrைய தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெசய் பதி ஆதியன அல்லாப் $கந்த.09855.2
பா( இைனய( உந்தி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாகம் அதன் ேமலும் $கந்த.09855.3
ஓ( எழுபிலத்து உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) உண்டு உலவும் அன்ேற. $கந்த.09855.4
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) மால் வைர உடுத்த
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) உற்றும் $கந்த.09856.1
குண்டு உறு பிலத்திேனாடு
கூடும்_ெப.எச்.(கூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வைக வட்டி
C
$கந்த.09856.2

அண்ட( உலகு உண்டு நிமி(ந்து_வி.எச்.(நிமி(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அப்புறனும் ஆகி $கந்த.09856.3
மண்டு புனேல உலைக மாற்றி இடும் அனம் அன்ேற. $கந்த.09856.4
ஆனது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேவைலயில் ஒ( ஆல் இைலயின் மீ ேத
$கந்த.09857.1
ேமல் நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மதி மிைலந்தவன்
மல(த்தாள் $கந்த.09857.2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அகம் உறுத்தி ஒ( தனிக் குழவிேய ேபால் $கந்த.09857.3
கான் உறு துழாய் மவுலி கண்துயிலும் மாேதா. $கந்த.09857.4
கண் துயிலுகின்ற படி கண்டு சன ேலாகத்து $கந்த.09858.1
அண்டு முனிேவா( புகழ ஆங்கனம் விழித்ேத $கந்த.09858.2
பண்ைட_ெப.அ.(பண்டு_ெப.) நிலன்_ெப.(நிலன்_ெப.) ேநட அது பாதலம் அது ஆகக்
$கந்த.09858.3
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேமனியின் ஒ( ேகால உரு
ஆனான். $கந்த.09858.4
ேகாலம் எனும் ஓ( உருவு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பிலம் ஏகி $கந்த.09859.1
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) எவண் உற்றது என நாடியது தன்ைன $கந்த.09859.2
வாலிய எயிற்றின் இைட வல்ைல ெகாடு
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09859.3
மூலம் எனேவ நிறுவி ெமாய்ம்பிெனாடு ேபானான். $கந்த.09859.4
அல் ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) நால் உகம் ஒ( ஆயிரமும் ஏக $கந்த.09860.1

எல் ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) ேதான்றியது யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
துயில் உண(ந்ேத $கந்த.09860.2
கற்பைன இயற்றிய கருத்தினிைன ேபாழ்தின் $கந்த.09860.3
நிற்புழி அைடந்தன_வி.மு.(அைட_வி.+ம்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.)
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) புணr_ெப.(புணr_ெப.) எல்லாம். $கந்த.09860.4
அருத்தி எழு பால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அரா அைணயின் மீ ேத $கந்த.09861.1
திருத் திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மா(பு_ெப.(மா(பு_ெப.) உைடய ெசம்மல் புவிதன்ைன $கந்த.09861.2
இருத்தினம் எயிற்றினில் எடுத்து என நிைனத்ேத $கந்த.09861.3
கருத்தினில் அகந்ைத ெகாடு கண்துயிலல் உற்றான். $கந்த.09861.4
ஆன ெபாழுதத்தினில் அளப்பு இல் இைமேயாைரத் $கந்த.09862.1
தானவைர மானுடவ( தம்ெமாடு விலங்ைக $கந்த.09862.2
ஏைனய உயி(த் ெதாைகைய யாைவயும் அளித்ேத $கந்த.09862.3
வானகமும் ைவயகமும்
மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வைக ைவத்ேத.
$கந்த.09862.4
மன்னியலும் இந்திரைன வான்_ெப.(வான்_ெப.) அரசில் உய்த்ேத $கந்த.09863.1
அன்னவன் ஒழிந்த திைசயாள( கைள எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.09863.2
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) நிைல நிறுத்தியது தன்ைன ெநடிது உன்னி $கந்த.09863.3
என்ைன அலது ஓ( கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) இன்று என எழுந்ேதன். $கந்த.09863.4
துஞ்சல் உறு காைல_ெப.(காைல_ெப.) தனில்
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எழும் ேவைல
$கந்த.09864.1

எஞ்சலில் உயி(த் ெதாகுதியாவும் எழும் யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.)
$கந்த.09864.2
தஞ்சம் எைன அன்றி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தாைத இைல யா(க்கும்
$கந்த.09864.3
விஞ்சு ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என வியந்து
எைன நடந்ேத. $கந்த.09864.4
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) உறு ேமல் உலகு மாதிரமும் ஏைனத் $கந்த.09865.1
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) உலகு ேமரு ஒடு சுற்று கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஏழும்
$கந்த.09865.2
ஒல் என விைரத்து_வி.எச்.(விைர_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழும்_ெப.எச்.(எழு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உயி(த் ெதாைகயும்
அல்லா $கந்த.09865.3
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) திறனும்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெநடிது ேநாக்கி. $கந்த.09865.4
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அைனத்தும் முனம்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
என்றால் $கந்த.09866.1
ஒப்பு இைல எனக்கு என உளத்து இைட மதித்ேதன் $கந்த.09866.2
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாழுதில் ஆ( அமுத ஆழி இைட ஆழிக்
$கந்த.09866.3
ைகப் புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) அகந்ைதெயாடு கண் துயிலல் கண்ேடன். $கந்த.09866.4
அன்று அவைன மால் என அறிந்தனன் அறிந்தும் $கந்த.09867.1
ெசன்றனன் அகந்ைத ெயாடு ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
திருைவகும் $கந்த.09867.2

மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) மா(பம் மிைச வண் ைக ெகாடு
தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09867.3
இன்துயில் உண(ந்திடுதி என்றலும் எழுந்தான். $கந்த.09867.4
ஏற்று எழு முராr தைன யாைர உைர என்ேற $கந்த.09868.1
சாற்றுதலும் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) உனது தாைத அறியாய் ெகால்
$கந்த.09868.2
நால் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெகாள் ைமந்த என நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என
நைகத்துத் $கந்த.09868.3
ேதற்றிடினும் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) துயில் ெதளிந்திைல ெகால் என்ேறன்.
$கந்த.09868.4
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) என வந்தவ(கள் தாம் உதவுகின்ற $கந்த.09869.1
ைமந்த(கள் தமக்கு உைர ெசய் வாசகம் அது என்ன $கந்த.09869.2
முந்து உற எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) இது ெமாழிந்தது
இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) அன்றால் $கந்த.09869.3
எந்ைத எனேவ நிைனதி_வி.மு.(நிைன_வி.+த்_இ.இ.கா.+இ_முன்.ஒரு.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) பிரமேம காண். $கந்த.09869.4
உந்தியில் இருந்து வரும் உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) உணராேம $கந்த.09870.1
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) என நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) எைம மனத்தின்
நிைனகு உற்றாய் $கந்த.09870.2
இந்தனம் உதித்திடும் எrக் கடவுளுக்குத் $கந்த.09870.3
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) அதுேவா இது கழக்கு உைரயது அன்ேறா. $கந்த.09870.4
நின்னுைடய_திr.(நின்_பதி.ெப.+உைடய_உைட.ேவ.) தாைத என
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) உைன வியந்தாய் $கந்த.09871.1

அன்னைத விடுக்குதி அரும் தவ வலத்தான் $கந்த.09871.2
முன்னம் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தூண் இைட முைளத்தைன அவற்றால்
$கந்த.09871.3
உன்னில் அதுேவ மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உய(ந்த_ெப.எச்.(உய(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ஆேமா. $கந்த.09871.4
துய்ய மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ஆம் பிருகு ெசாற்ற சபதத்தால் $கந்த.09872.1
ஐ இரு பிறப்பிைன அடிக்கடி எடுத்தாய் $கந்த.09872.2
ெமய் அைவ அைனத்ைதயும் விதித்தனம் விதித்து எம் $கந்த.09872.3
ைக அது சிவந்து_வி.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளது கண்டிடுதி
என்ேறன். $கந்த.09872.4
அன்று அவற்கு எதி( புகுந்து அைனய ெசால் புகறலும் $கந்த.09873.1
குன்று எடுத்திடு கரக் ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) ேபால் ேமனியான்
$கந்த.09873.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனச் சிரம் அைசஇ நைகெசயா ெவகுளிஆல் $கந்த.09873.3
ெபான் தளி(க் கரதலம் புைட புைடத்து உைர ெசய்வான். $கந்த.09873.4
நச்சு அராப் பூண்டிடும் நம்பன் உன் ெசன்னியில்_ெப.(ெசன்னி_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
$கந்த.09874.1
உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) அம் தைலயிைன உகிrனால் கைளதலும் $கந்த.09874.2
அச்சம் ஆய் வழ்ந்தைன
C
அது
பைடத்து_வி.எச்.(பைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இன்னமும் $கந்த.09874.3
ைவச்சிலாய் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) மற்று எைம
தருவேத. $கந்த.09874.4

ேநயம் ஆய் முன்னேர நின்ைன ஈன்று உதவிய $கந்த.09875.1
தாயும் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) அன்றியும் தந்ைதயும்
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) உனக்கு $கந்த.09875.2
ஆயது ஓ( கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) அடிகள்
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ைமந்த நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) $கந்த.09875.3
மாைய ஆல் இன்று இவண் மதி மயக்கு உறுதி காண். $கந்த.09875.4
ெபான் அலாது ஆம் ெகாேலா பூண் எலாம் இைறபுr $கந்த.09876.1
மன் அலாது ஆம் ெகாேலா மா நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) மா நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
$கந்த.09876.2
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அலாது ஆம் ெகாேலா தகுவது ஓ(
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) அதில் $கந்த.09876.3
என் அலாது ஆம் ெகாேலா எச்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+ச்_ஒற்.) சரா சரமுேம.
$கந்த.09876.4
எண்ணு விப் ேபானும் நான் எண்ணு கின்ேறானும் நான் $கந்த.09877.1
கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ெபாருளும் நான் காண் தகும் புலனும் நான்
$கந்த.09877.2
நண்ணுதற்கு அrயன் நான் நாரணக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) நான் $கந்த.09877.3
விண்ணகத் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) நான் ேவதமும் ெபாருளும் நான்.
$கந்த.09877.4
ஆதி நான் உருவு நான் அருவு நான் இருளும் நான் $கந்த.09878.1
ேசாதி நான் அத்தன் நான் தூயன் நான் மாயன் நான் $கந்த.09878.2
யாது நான் பூதன் நான் யாரு நான் சங்கரன் $கந்த.09878.3
பாதி நான் அவனும் நான் பரம் எனும் ெபாருளும் நான். $கந்த.09878.4

என்று பல பல உைரத் திடுதலும் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) எதி( $கந்த.09879.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உருத்து இருவரும்
ெசருவிைனப் புrது ேமல் $கந்த.09879.2
ெவன்றி உற்றவ( அவேரா ேமைல ேயா(
எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என $கந்த.09879.3
வன்திறல் ேபா( ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.)
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) மாலுேம.
$கந்த.09879.4
ஏற்று எழுந்ேதா( சிைல ஏந்திேய வாங்கி மால் $கந்த.09880.1
கூற்று இரும் பைட முதல் ெகாடிய ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைட எலாம்
$கந்த.09880.2
மாற்ற அரும் தன்ைமயால் வல்ைல உய்த்திடுதல் கண்டு $கந்த.09880.3
ஆற்றினன் குைசகளால் அைனய ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைட ெதாடா.
$கந்த.09880.4
ஆங்கு அைவ அழிவு உற அrயும் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பைட $கந்த.09881.1
வாங்கினன் விடுத்தலும் வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
கண்டு யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கந்த.09881.2
பாங்கrன் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என் பைடைய அம்
ைகயில் $கந்த.09881.3
தாங்கி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்த்தனன்
தடுத்து_வி.எச்.(தடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ ண்டேத. $கந்த.09881.4
அப்பைட மீ ண்ட_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் ஆதி
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.09882.1
ஒப்ப அரும் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) அளித்து உளது புங்கவ( $கந்த.09882.2

எப்_சுட்.(எ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபரும் பைடக்கும் ஓ( இைறவன் ஆயது $கந்த.09882.3
ைமப் புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மால்
வழுத்தி_வி.எச்.(வழுத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாங்கினான்.
$கந்த.09882.4
மஞ்சனம் முதலிய மறு இல் பூசைன $கந்த.09883.1
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உறு புலன்களின் நிரப்பி ஓச்சலும் $கந்த.09883.2
எஞ்சல் இல் அமர(கள் இrய ேமல் ெசலும் $கந்த.09883.3
நஞ்சினும் ெகாடிது என நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவைலேய. $கந்த.09883.4
முன்னேம எனக்கும் அம் முக் கண் நாயகன் $கந்த.09884.1
அன்னது ஓ( பைட அளித்து அருளினான் அைத $கந்த.09884.2
உன்னிேய வழிபடீஇ ஒல்ைல உய்த்தனன் $கந்த.09884.3
வன்னி ேமல் வன்னி ெசல் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) என்னேவ. $கந்த.09884.4
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.) இருவரும் உஞற்றி
ஏவிய $கந்த.09885.1
அரன் அருள் ெபரும் பைட தம்மில் ஆடல் ெசய் $கந்த.09885.2
ெதr கனல் கற்ைறகள் யாண்டும் சிந்திேய $கந்த.09885.3
திrதல் உற்று உலகு எலாம் ெசற்று உலாயேவ. $கந்த.09885.4
அப்பைட திrதலும் அைவகள் வசிய
C
$கந்த.09886.1
துப்பு உறழ் ெகாழும் கனல் ெதால்ைல வானினும் $கந்த.09886.2
இப்புவி மருங்கினும் ஈண்ட வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) $கந்த.09886.3
ெவப்பு உற விrந்தன( விதி(ப்பு உற்று ஏங்குவா(. $கந்த.09886.4

வண்டன(
C
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சில( ெவதும்பி விம்மிேய $கந்த.09887.1
மாண்டன( ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சில(
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நஞ்சம் உண்டு $கந்த.09887.2
ஆண்டவ( கழலிைண அைடதும் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) எனாக்
$கந்த.09887.3
காண்தகு கயிைலயின் கண் உற்றா( சில(. $கந்த.09887.4
கா( எலாம் கrந்தன ககனம் தன்ெனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஒடு_கரு.ேவ.)
$கந்த.09888.1
பா( எலாம் எrந்தன ெபௗவப் பால் படு $கந்த.09888.2
நC( எலாம் வறந்தன நிரந்த பல் உயி(ப் $கந்த.09888.3
ேப( எலாம் ெதாைலந்தன பின்னும் ேபா( ெசய்ேதம். $கந்த.09888.4
இந்த வாறு அம( புrந்திட்ட காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
$கந்த.09889.1
தந்ைதயா( அருளினால் தமியன் மா முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) $கந்த.09889.2
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாரதன் எனும் மறு இல் மா முனி
$கந்த.09889.3
சிந்ைத ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) இைவ ெசப்பல் ேமயினான்.
$கந்த.09889.4
நC( முதல் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) என
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கூறிேய $கந்த.09890.1
ேபா( முதேல சில புrகின்றC( ெகால் ஆம் $கந்த.09890.2
ஓ( முதல் அன்றிேய இல்ைல உங்களில் $கந்த.09890.3

ஆ( முதல் இருவரும் அன்ன பண்பின C(. $கந்த.09890.4
ெபாருசம( கருதிேய புகுந்த ேபாழ்தினும் $கந்த.09891.1
உrயது ஓ( பைட அலது உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) தCப்பது ஓ( $கந்த.09891.2
ெவருவரும் ெபரும் பைட விடுத்தி( அப்பைட $கந்த.09891.3
அருளிய கடவுைள அய(த்தி( ேபாலும் ஆல். $கந்த.09891.4
கடவுைள மறந்திேரல் கருதி நC(
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.09892.1
அடுபைட நாமமும் அய(த்திேரா அது $கந்த.09892.2
ெநடிது நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) மனத்தினில்
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதற்றுமின் $கந்த.09892.3
விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இனி அம( என விளம்பி
ேமலுேம. $கந்த.09892.4
வாதியா இன்னும் நC( மைலதிேர எனின் $கந்த.09893.1
ஆதியாய் அருஉரு ஆனது ஓ( ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $கந்த.09893.2
ேசாதியாய் நடு உறத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காண்டி( என்று
$கந்த.09893.3
ஓதி ஆல் எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) இைவ உண(த்திப்
ேபாயினான். $கந்த.09893.4
ேபாயினன் உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால் புந்தி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலம் $கந்த.09894.1
தC என உருத்து இகல் ெசருக்கு நCங்கலம் $கந்த.09894.2
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆண்டு காற் அம( இயற்றினம் $கந்த.09894.3

மா இரும் புவனமும் உயிரும் மாயேவ. $கந்த.09894.4
இங்கு இைவ யாைவயும் இறுதி ஊழியின் $கந்த.09895.1
அங்கியின் நடம்புr அண்ணல் ேநாக்கிேய $கந்த.09895.2
தங்களில் இருவரும் சம(ெசய் கின்றன( $கந்த.09895.3
புங்கவ( தாம் எனும் புகைழ ெவஃகினா(. $கந்த.09895.4
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அைற
ேபாயின(_வி.மு.(ேபா_வி.+இன்_இ.கா.+அ(_பட(.பன்.) அகந்ைத உற்றன(
$கந்த.09896.1
உறுவது ஒன்று உண(கில( உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) ஓ(கில( $கந்த.09896.2
சிறுவrல் இருவரும் சீற்றப் ேபா( ெசயா $கந்த.09896.3
இறுதி ெசய்கின்றன( உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) யாைவயும். $கந்த.09896.4
ஈங்கு இவ( ெசயலிைன இன்னும் காண்டும் ஏல் $கந்த.09897.1
தCங்கு உறும் உலகு உயி( சிைதந்து வடும்
C
ஆல் $கந்த.09897.2
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
நிைல உண(த்தின் ஆய் இைடத் $கந்த.09897.3
தாங்க_குைற.எச்.(தாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அரும்
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சம(
தணித்ந்து_வி.எச்.(தணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிற்ப( ஆல். $கந்த.09897.4
தம்ைமேய ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எனச் சாற்று கின்றதும் $கந்த.09898.1
ெவம்ைம ேச( ெவகுளியும்
ெவறுத்து_வி.எச்.(ெவறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வட்டிேய
C
$கந்த.09898.2
ெசம்ைம ேச( மனத்த( ஆய்த் திகழ்வ( தாம் எனா $கந்த.09898.3
எம்ைம ஆள் உைடயவன் எண்ணினான் அேரா. $கந்த.09898.4

ஆன்றது ஓ( அளைவ தன்னில் அைடந்தது மாகம் தன்னில் $கந்த.09899.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) திகழ் பானாட் கங்குல் மதி பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) தழுவு
ெநன்னல்_ெப.(ெநன்னல்_ெப.) $கந்த.09899.2
ஞான்றது தனில் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) கண்டு நடுக்கு உற நடுவண் ஆகத்
$கந்த.09899.3
ேதான்றினன் கனல் குன்ேற ேபால் ெசால் அரும் பரத்தின் ேசாதி. $கந்த.09899.4
ேதாற்றிய ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேசாதி
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) அம( உழந்தி ஆம்கண் $கந்த.09900.1
மாற்ற அரும் பைடகள் ஆக வழங்கிய இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.)
ெவௗவி $கந்த.09900.2
ஆற்ற அரும் தன்ைமத்து ஆக அணுகு உறாது
அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாகிச் $கந்த.09900.3
சீற்றமும் சமரும் நCங்கிச் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உற
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்ேறம். $கந்த.09900.4
நிற்றலும் யாங்கள் ேகட்ப ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) விசும்பு இைட ஓ(
வா(த்ைத $கந்த.09901.1
ெதற்ெறன எழுந்தது அம்மா சிறுவி( காள் நுமது வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.)
$கந்த.09901.2
பற்று அல( புரம் மூன்று அட்ட பரமேன காண்பான் ேசாதி $கந்த.09901.3
மற்று இதன் அடியும் ஈறும் வரன் முைற ேதரும் என்ேற. $கந்த.09901.4
ேகட்டனம் அதைன ெநஞ்சில்
கிள(ந்து_வி.எச்.(கிள(_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு சீற்றம் யாவும்
$கந்த.09902.1
வட்டினம்
C
எனினும் பின்னும் விட்டிலம் அகந்ைத தன்ைனக் $கந்த.09902.2

காட்டிய எமது முன்ேனான் காண்பனும் வலிைய என்ன $கந்த.09902.3
வட்டு
C
உடன் விசும்பில் ெசாற்றா( யா(ெகால் என்று எண்ணிப் பின்னும்.
$கந்த.09902.4
ஏண் உற எதி(ந்தி யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ெசய் இகலினுக்கு இைடயூறு ஆக
$கந்த.09903.1
நCள் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) அதைனக் கீ ண்டு
நிமி(ந்து_வி.எச்.(நிமி(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
புகுந்து நCடு $கந்த.09903.2
மாண் உறு ேசாதி தானும் மைற முனி
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாறு $கந்த.09903.3
காணிய வந்தது எம்மில் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெகால் என்ேறம். $கந்த.09903.4
தCது_ெப.(தCது_ெப.) அறு காலின் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசம் தழல் அன்று ஆல் ஈது $கந்த.09904.1
யாதும் ஒன்று அறிதல் ேதற்றாம் இருவரும் இதைன இன்ேன $கந்த.09904.2
ஆதியும் முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாடி அன்னது
காண்டும் என்னா $கந்த.09904.3
மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) தானும் யானும் வம் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) இைசத்து
மன்ேனா. $கந்த.09904.4
நCடு வான்_ெப.(வான்_ெப.) உருவிச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிலன்_ெப.(நிலன்_ெப.) உற
விடந்து புக்கும் $கந்த.09905.1
ஓடி நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) ஒல்ைல தன்னில் உற்று இதற்கு அடியும் ஈறும்
$கந்த.09905.2

நாடினால் அவற்றில் ஒன்றும் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முன்னம் கண்ேடா( $கந்த.09905.3
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) உய( தைலவ( ஈேத துணிவு எனப்
ேபசி_வி.எச்.(ேபசு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்ேறம். $கந்த.09905.4
முடியிைனக் காண்பன் என்ேற ெமாழிந்தனன் தமியன் ஏைன $கந்த.09906.1
அடியிைனக் காண்பன் என்ேற அrயும் அங்கு இைசயா
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.09906.2
நைட_ெப.(நைட_ெப.) பயில் மழைல ஓவா நாகு_ெப.(நாகு_ெப.)
இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) சிறுவ(_ெப.(சிறுவ(_ெப.) வானில் $கந்த.09906.3
சுட( மலி கதிைரக் ைகயால் தCண்டுவான் துணியும் மா ேபால். $கந்த.09906.4
எr உறழ் தறுகண் ெசம் கண் இமில் உைட எருத்தம் யாரும் $கந்த.09907.1
உரு ெகழு துழனி கூ(வாய் ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.)
இலங்கு தந்தம்_ெப.(தந்தம்_ெப.) $கந்த.09907.2
கருவைர அைனய ேமனிக் கடு நைடக் குறும்தாள் ெவள்ைளக் $கந்த.09907.3
குரம் ஒடு கண்ணன் அன்று ஓ( ேகாலம் ஆம் ேகாலம் ெகாண்டான். $கந்த.09907.4
ஒருபது நூறு அது ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேயாசைன உகப்பின் ஓடு $கந்த.09908.1
பருைமயும் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அந்தப் பகட்டு
உருவு ஆகி முன்னம் $கந்த.09908.2
தரணிைய இடந்து கீ ழ் ேபாய்த் தடவிேய துருவிச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09908.3
நிைற படு புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) யாவும் நCந்திேய ேபாயினான் ஆல்.
$கந்த.09908.4
பாதலம் நாடி அன்னான் பட(தலும் யானும் ஆங்கு ஓ( $கந்த.09909.1

ஓதிமரம் வடிவம் ஆகி ஒல்ைலயில் எழுந்து மீ ப் ேபாய் $கந்த.09909.2
ேமதகு விசும்பின் ேமல் ஆம் வியன் புவனங்கள் நாடிப் $கந்த.09909.3
ேபாதலும் ேசாதி முன்னம் ேபால ேமல் ேபாயிற்று அம்மா. $கந்த.09909.4
முன்னம் ஓ( ஏனம் ஆகி முரண் ஒடு புவனி கீ ண்டு $கந்த.09910.1
வன்னியாய் எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசாதி வந்தது ஓ(
மூலம் காண்பான் $கந்த.09910.2
உன்னிேய ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாேலான் ஊக்கிேய
ெசல்லச் ெசல்லப் $கந்த.09910.3
பல் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) காலம்_ெப.(காலம்_ெப.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாதமும் காணான் மாேதா.
$கந்த.09910.4
ெநாந்தன எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) நுடங்கின ேநான்ைம
யாவும் $கந்த.09911.1
சிந்தின புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) உண் ேவட்ைக
ேச(ந்தன_வி.மு.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.) உயி(ப்பின்
ஓடும் $கந்த.09911.2
வந்தன துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.)
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வஞ்சினம்_ெப.(வஞ்சினம்_ெப.)
அகந்ைத வந்த
C
$கந்த.09911.3
முந்ைதயில் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) மால் பால் முழுது ஒருங்கு உற்றது
அன்ேற. $கந்த.09911.4
ெதால்ைலயில் உண(ச்சி ேதான்றத் துண் எனத் ெதளிந்த_ெப.அ.(ெதளிவு_ெப.)
கண்ணன் $கந்த.09912.1
அல் உறழ் புயலின் ேதாற்றத்து அண்ணல் அம் களிற்றின் யாக்ைக $கந்த.09912.2

ெமல்லேவ தrக்கல் ஆற்றான் வட்டவும்
C
இல்லான்
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09912.3
ெசல்லவும் ஊற்றம் இல்லான் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) அடி சிந்ைத ெசய்தான்.
$கந்த.09912.4
என்றும் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) அrய எம் ெபருமான் உன் திருத்தாள்
$கந்த.09913.1
அன்றி அரண் இல்ைல அவற்ைற அருச்சித் திடவும் $கந்த.09913.2
ெபான்றியது என் வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) ெபாறுத்தி குைற அடிேயன்
$கந்த.09913.3
ஒன்றும் உணேரன் என்று உளம்
ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாற்றினேன. $கந்த.09913.4
ஆன ெபாழுதில் அமலன் திரு அருளால் $கந்த.09914.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உலவு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தா(த் திருமால் மிடல்
உைடத்தாய் $கந்த.09914.2
ஏன வடிேவாடு எழுந்து புவிப் பால் எய்தி $கந்த.09914.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உறு ேசாதிக்கு அணித்தா
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றான். $கந்த.09914.4
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) ஒருபால் ெநடுமால் அது
நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
முன் $கந்த.09915.1
பின்றா வைகயால் ெபரும் சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) இைவ
ேபசி_வி.எச்.(ேபசு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வானில் $கந்த.09915.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
ஆண்டு திrந்து திrந்து நாடிக் $கந்த.09915.3

குன்றாத ேசாதிக் ெகாழுந்தின் தைல_ெப.(தைல_ெப.) கூடேலன் யான்.
$கந்த.09915.4
மீ ளும்_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) படியும் நிைனேயன்
விைனேயனும் மீ ளில் $கந்த.09916.1
சூளும் பழுதாம் அது அன்றித் துணிந்து முன்னம் $கந்த.09916.2
மூளும் சுடrன் முதல் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அrமூ(த்தி ஆவான் $கந்த.09916.3
ஆள் என்ப( என்ைன அழிவு எய்தும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஆற்றல்
மன்ேனா. $கந்த.09916.4
எந்நாள் வைர ெசல்லினும் ெசல்லுக இன்னும் விண்_ெப.(விண்_ெப.) ேபாய்ப்
$கந்த.09917.1
ெபான் ஆ( முடி கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்
அல்லது ேபாேகல் என்று $கந்த.09917.2
உன்னா அது காணிய ேபாதலும் உள்ளம் ெவம்பி $கந்த.09917.3
மன்னா உயிரும் உைலந்து ஆற்றலும் மாண்டது அன்ேற. $கந்த.09917.4
கண்ணும் சுழன்ற சிைற ெநாந்தன காலும் ஓய்ந்த $கந்த.09918.1
எண்ணும் திrந்தது அது ேபாதில்
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசாதி $கந்த.09918.2
உள் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சித்த( எனேவ
பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) ஒல்ைல ேமவி $கந்த.09918.3
விண்ணின் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேபாய் இது ஒன்று விளம்பல் உற்றா(.
$கந்த.09918.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ஆ( பரம் ேசாதியின் ஈற்றிைன வாr தன்னுள் $கந்த.09919.1
தானாம் உணரும் சிைற ேபாகித் தள(ந்து வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) $கந்த.09919.3

ேபானாலும் நாட வருகின்றது ேபாலும் அம்மா. $கந்த.09919.4
அன்னம் தனக்கு ஈது அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) இன்ைமயது
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அல்லால் $கந்த.09920.1
பின் ஒன்று உளேதா துணிவு உற்றது ஓ( ெபற்றி ேநாக்கின் $கந்த.09920.2
இன்னும் சிறிது ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) ஏகின் இறக்கும் இந்த $கந்த.09920.3
மன்னும் சுடைரச் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) என்று மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
ெகாளாேதா. $கந்த.09920.4
மால் என்பவனும் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) கீ ண்டனன் வல்ைல ஏகி $கந்த.09921.1
மூலம் ெதrவான் உணராமல் முரணும் நCங்கிச் $கந்த.09921.2
சீலம் குறுகச் சிவேன_ெப.(சிவன்_ெப.+ஏ_சாr.) சரண் என்று ைபய $கந்த.09921.3
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) தனில் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அனல் ெவற்பிைன நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்றான். $கந்த.09921.4
முந்து உற்று இதைன அருள் ெசய்திடும் மூ(த்தி தாேன $கந்த.09922.1
சிந்ைதக்குள் மாசு தைனத் தC(த்து அருள் ெசய்யின் உய்யும் $கந்த.09922.2
இந்தப் பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) என யானும் இதைன நாடிப் $கந்த.09922.3
புந்திக்குள் ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) ஒழிந்ேத அவ(ப்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெசய்ேதன். $கந்த.09922.4
ஈசன் அருளால் இைவ கூறின( ஏகல் ஓடும் $கந்த.09923.1
ஆசின் வழி ஆம் அகந்ைதத் திறன் ஆதி ஆய $கந்த.09923.2
பாசங்கைள வட்டி
C
அரன் புகழ் பன்னி
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09923.3

ேநசம் ெகாடு பூசைன ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ ண்ேடன். $கந்த.09923.4
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கண்ணன் தைன அணுகி
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
என்று அறிகலி $கந்த.09924.1
முந்து உறு ெவம்சம( இயற்றி முனிெமாழியும் உண(ந்திலம் ஆல் $கந்த.09924.2
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) அறியாமல் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேதடல் உற்ேறம்
$கந்த.09924.3
அந்தம் உறும் ேவைலதனில் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அருளால்
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) புகழ்ந்ேதம். $கந்த.09924.4
கீ ண்டு நிலன்_ெப.(நிலன்_ெப.) இரு விசும்பில் கிள(ந்தும் அடி முடி உணேரம்
$கந்த.09925.1
மீ ண்டும் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அருளால்
மிடல்ெபற்று
வந்தனம்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அம்_தன்.பன்.) ஆல்
$கந்த.09925.2
ஈண்டு சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) தைன வழி பட்டு இருவரும் அன்னவன் ேதாற்றம்
$கந்த.09925.3
காண்டும் எனயான் உைரப்பக் கண்ணனும் அங்கு அதற்கு இைசந்தான்.
$கந்த.09925.4
இருவரும் அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) உருைவ இயல்
முைறயால் தாபித்து $கந்த.09926.1
விைரமல( மஞ்சனம் சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) விளக்கு அழல் ஆதி அைமத்துப்
$கந்த.09926.2

ெபாருவரு பூசைனபுrந்து ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வணங்குதலும் $கந்த.09926.3
எrெகழு ேசாதிக்கு அணித்தா எந்ைத அவண் வந்தனேன. $கந்த.09926.4
ைமக் களமும் மான் மழுவும் வரதம் உடன் அபயம் உறும் $கந்த.09927.1
ெமய்க்கரமும் நால்புயமும் விளங்கு பணிக் ெகாடும் பூணும் $கந்த.09927.2
ெசக்க( உறு மதிச் சைடயும் ேசயிைழேயா( பாகமும் ஆய் $கந்த.09927.3
முக்கண் இைற யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) காண முன் நின்ேற அருள்
புrந்தான். $கந்த.09927.4
அவ்விைட ஆம் இருவ(களும் அமலன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அடி வணங்கிச்
$கந்த.09928.1
ெசவ்விதின் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அருளில் திைளத்து இதைனச் ெசப்பினம் ஆல்
$கந்த.09928.2
ெமய்வைக ஆம் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) இன்றி விளங்கா
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) இயல் மைறயும் $கந்த.09928.3
இவ்வைக என்று உணராேத யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) காணற்கு எளிவருேமா.
$கந்த.09928.4
புந்தி மயங்கிப் ெபாரும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) எம் முன்னில் $கந்த.09929.1
ெசம் தழலின் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெகாடு
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளித்
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) $கந்த.09929.2
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிைன உண(த்தித் தாக்கம் அரும்
நCக்கிைன ஆல் $கந்த.09929.3

எம் திரம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) உள்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயற்று கின்றாய்
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அன்ேறா. $கந்த.09929.4
உன்ைன உணரும் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) புrந்தால் உன்ைனப் $கந்த.09930.1
பின்ைன உண(ேவம் ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) சிறிேயம்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.09930.2
புன் ெநறிைய எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெபாறுத்தி ஆல் தம்
சிறுவ(_ெப.(சிறுவ(_ெப.) $கந்த.09930.3
என்ன ெசயினும் இனிது அன்ேறா ஈன்றவ(க்ேக. $கந்த.09930.4
இன்னாத் தைக ேச( இரும்பிைன வல்ேலான் இலங்கும் $கந்த.09931.1
ெபான் ஆக்கிய பrசு ேபாேல எைம அருளி $கந்த.09931.2
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ஆக்கிைன அய(த்ேதாம் மற்று உைனயும் யாங்களும்
உயி( $கந்த.09931.3
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
பிணித்த_ெப.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதாட( அற்ற
வல்ேலாேமா. $கந்த.09931.4
என்று இயம்பி யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ஏத்தலும் எதி( உற ேநாக்கிக்
$கந்த.09932.1
குன்ற வில் உைட ஒருவன் நC(
சய்தன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.) குறியா
$கந்த.09932.2
ஒன்றும் எண்ணl( நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) ெபரும் பூசைன உவந்தாம்
$கந்த.09932.3
அன்று உமக்கு அருள் பதந் தைன இன்னும் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
அளித்ேதாம். $கந்த.09932.4

ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.)
ேகண்மின் நC( என்றலும் விசும்பில் $கந்த.09933.1
தாண்டவம் புr பகவ நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) சரணேம அரணாப் $கந்த.09933.2
பூண்டிடும் தைல_ெப.(தைல_ெப.) அன்பருள் என்றலும் புrந்து $கந்த.09933.3
காண் தகும் தழல் ேசாதியுள் இைமப்பினில் கலந்தான். $கந்த.09933.4
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) யாங்கள் முன்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழும் காைலச் $கந்த.09934.1
சலம் ெகாள் பான்ைமயின் முன் உறத் ேதடுவான் தழலாய் $கந்த.09934.2
மல(ந்த_ெப.அ.(மல(ந்த_ெப.அ.) ேப( ஒளிமீ மிைச சுருங்கிேய வந்ேதா(
$கந்த.09934.3
விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆகியது உலகு எலாம்
பரவிேய வியப்ப. $கந்த.09934.4
அன்னது ஆம் சிவலிங்க ரூபம் தைன அணுகி $கந்த.09935.1
முன்னம் ஆகிேய மும்முைற வலம்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முைறயால் $கந்த.09935.2
ெசன்னியால் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எம்பதங்களில் ெசன்ேறம்
$கந்த.09935.3
பின்ன( எந்ைதைய மறந்திலம் ேபாற்றுதும் ெபrதும். $கந்த.09935.4
அrயும் யானும் முன்
ேதடும்_ெப.எச்.(ேதடு_ெப.எச்.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அனல் கிr அனல $கந்த.09936.1

கிr எனும் படி நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட(.ஒரு.) ஆல்
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஒளி
கிள(ந்த_ெப.எச்.(கிள(_ெப.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.09936.2
இரவு அேத சிவராத்திr ஆயின இைறவ( $கந்த.09936.3
பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உய்ந்தன( அன்னது ஓ(
ைவகலில் பலரும். $கந்த.09936.4
ஆதலால் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அருள்
ெபறிந்_நி.எச்.(ெபறு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) இயல்
அறியும் $கந்த.09937.1
ஓதி ஆகுவ( அல்லேரல் பல கைல
உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என் $கந்த.09937.2
ேவத நாடி என் இைறயும் அன்னவன் நிைல விளங்கா( $கந்த.09937.3
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) நCரரும் ஆங்கு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) அல்லது
பிற(_ெப.(பிற(_ெப.) ஆ(. $கந்த.09937.4
ேமாக வல் விைன ஆற்றிேய பவத்து இைட மூழ்கும் $கந்த.09938.1
பாக( அல்லவ(க்கு எய்திடாது அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அருள் பவமும்
$கந்த.09938.2
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாற்றிடும் தருமமும் நிக(வரு
புனித(க்கு $கந்த.09938.3
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மற்று
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அருள் நிைல பாக( ஆம் அவேர. $கந்த.09938.4
நCயும் ெதால்விைன நCங்கலின் எம்பிரான் நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) $கந்த.09939.1
ஆயும் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) இன்று
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தியது அவேன $கந்த.09939.2

தாயும் தந்ைதயும் குரவனும் கடவுளும் தவமும் $கந்த.09939.3
ஏயும் ெசல்வமும் அைனயவ( சா(தியால் என்றான். $கந்த.09939.4
மருமல( அயன் இைவ வகுப்ப நாடிேய $கந்த.09940.1
புrகுவன் அஃது எனப் புகன்று தாைத தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) $கந்த.09940.2
பrெவாடு சிறுவிதி பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காசி
ஆம் $கந்த.09940.3
திரு நக( அதன் இைடச் ேசறல் ேமயினான். $கந்த.09940.4
ெசன்றனன் காசியில் சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) $கந்த.09941.1
கன்றிைக ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புைட கங்ைக ேவைலயில் $கந்த.09941.2
ெபான் திகழ் ெசம் சைடப் புனிதற்கு ஆலயம்_ெப.(ஆலயம்_ெப.) $கந்த.09941.3
ஒன்று முன் விதித்தனன் உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) ேச(ந்துளான். $கந்த.09941.4
அருள் உருவு ஆகிேய அகிலம் ஆவிகள் $கந்த.09942.1
தருவதும் ெகாள்வதும் ஆகித் தாணுவாய் $கந்த.09942.2
உரு அருவு ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒப்பு இல் ேபற்
ஒளித் $கந்த.09942.3
திரு உருவு ஒன்றிைனச் சிவனுக்கு ஆக்கினான். $கந்த.09942.4
நாயகன் ெமாழிதரு நைவ இல் ஆகமம் $கந்த.09943.1
ேமயின முைற ெதr விரதன் ஆகிேய $கந்த.09943.2
பாய் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) புைன சைடப் பரமன் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) மல(
$கந்த.09943.3
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆண்டு காறும் அருச்சித்து ஏத்தினான். $கந்த.09943.4

அருச்சைன புrதலும் அயன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) $கந்த.09944.1
கருத்து உறும் அன்பிைனக் கண்டு கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $கந்த.09944.2
ெபாருக்கு என ெவளிப்படப் புகழ்ந்து_வி.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபான் உலாம் $கந்த.09944.3
திருக் கழல் வணங்கினன் ெதளிவு
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளான். $கந்த.09944.4
அகந்ைத அது ஆகிேய ஐய நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) தைன $கந்த.09945.1
இகழ்ந்தனன் என்கேண எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் பவம் $கந்த.09945.2
புகுந்தன அைவ எலாம் ேபாக்கி நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) இைடத் $கந்த.09945.3
தகும் பrசு அன்பிைனத் தருதி ஆல் என்றான். $கந்த.09945.4
ஆயைவ ெதாைலத்து அளித்து அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பூைசயின் $கந்த.09946.1
ேநயம் அது ஆகிேய நிமலன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) கண $கந்த.09946.2
நாயக இயற்ைகைய நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வல்ைலயில் $கந்த.09946.3
ேபாயினன் தக்கனும் புனிதன் ஆயினான். $கந்த.09946.4
கங்ைகச் சைடயான் தைனத் தக்கன் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காசி தன்னில்
$கந்த.09947.1
அங்கு அ(ச்சைன ெசய்திடப் ேபாந்துழி அம்புயன் மால் $கந்த.09947.2
துங்கத்து இைமேயா( இைறயாவரும் சூர மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) $கந்த.09947.3
சங்கத் தவரும் மக எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) தணந்து ேபானா(. $கந்த.09947.4
ேபாகு உற்றவ(கள் அைன ேவாரும் ெபாருவு இல் சீ(த்தி $கந்த.09948.1

வாகு உற்ற வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
சயம் தன்ைன வழுத்தித் தங்கட்கு $கந்த.09948.2
ஆகு உற்ற ெதால்ைலத் தலம் ேதாறும்
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாது ஓ( $கந்த.09948.3
பாகத்து அமலன் தைனப் பூசைனப் பண்ணல் உற்றா(. $கந்த.09948.4
ஆராதைனகள் புrந்ேத அைன ேவாரும் எங்கும் $கந்த.09949.1
ேபராது நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபருமான் அருள் ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெமய்யில்
$கந்த.09949.2
தCராத_எதி(.ம.ெப.எச்.(தC(_வி.+ஆத்_எதி(.ம.+அ_ெப.எச்.குறி.) சின்னங்களும்
தC(ந்து_வி.எச்.(தC(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தத்த $கந்த.09949.3
மூ( ஆகியது ஓ( பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) ேமவி உைறதல் உற்றா(. $கந்த.09949.4
ேமதக்க தக்கன் மகம் தன்னில்
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புக்கு ஆங்கு $கந்த.09950.1
ஏதத்து அடிசில் மிைசந்ேத ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) யாவும் ஏற்றுப்
$கந்த.09950.2
பூதத் தrன் மாய்ந்து எழுந்ேத தம் புrகள் ேதாறும் $கந்த.09950.3
ேபைதத் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) அந்தண(_ெப.(அந்தண(_ெப.) யாரும்
ெபய(ந்து_வி.எச்.(ெபய(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபானா(. $கந்த.09950.4
என்று இங்கு இைவகள் குரேவான் இைசத்திட்டல் ேகளா $கந்த.09951.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என்று ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) துளக்கு உற்று
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) மகிழ்ந்து $கந்த.09951.2
குன்றின் சிைற ெகாய்தவன் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குrசில் உள்ளத்து $கந்த.09951.3

ஒன்றும் கவைல இலன் ஆகி அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உம்ப( உற்றான்.
$கந்த.09951.4
உைர ெசறி மகவான் ெசம்மல் உம்பrல் இருப்ப இம்ப( $கந்த.09952.1
முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) எறிதாைன ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) முசுகுந்தன்
என்னும் வள்ளல் $கந்த.09952.2
விைர ெசறி நCபத் தண்தா( ேவலவன் விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) ேபாற்றித்
$கந்த.09952.3
திைரெசறி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பா( ஆண்ட
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) முைற விளம்பல் உற்றாம்.
$கந்த.09952.4
முந்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ஞான்று தன்னில் முசுகுந்தன் வசிட்டன் என்னும்
$கந்த.09953.1
அந்தணன் இருக்ைக எய்தி அடிமுைற
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாற்றிக் $கந்த.09953.2
கந்தேவள் விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) கட்டுைர
ெபrேயாய் என்ன $கந்த.09953.3
ைமந்த நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ேகட்டி என்னா மற்று அைவ வழாது ெசால்வான்.
$கந்த.09953.4
எள் அரும் சிறப்பின் மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) எழுவைக வாரம் தன்னுள்
$கந்த.09954.1
ெவள்ளி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) தாேன
விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) காத்த $கந்த.09954.2
வள்ளல் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மற்று அது புrந்த
ேமேலா( $கந்த.09954.3

உள்ளம் ேமல் நிைநந்த_ெப.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஒல்ைலயின்
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற. $கந்த.09954.4
பகிரதன் என்னும் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) பைடத்த பா( உலைக
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.09955.1
நிக( அறு ேகாரன் என்னும் நிருதன் அங்கு ஒருவன்
ெவௗவ_குைற.எச்.(ெவௗவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.09955.2
மகெவாடு மைனயும் தானும் வனத்து இைடவல்ைல ஏகிப் $கந்த.09955.3
புக(_ெப.(புக(_ெப.) அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தனது முன்ேபாய்த்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) குைற புகன்று நின்றான். $கந்த.09955.4
பா(க்கவன் என்னும் ஆசான் பகீ ரதன் உைரத்தல் ேகளா $கந்த.09956.1
ேவல்கரன் மகிழும் ஆற்றால் ெவள்ளி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) தன்ைன $கந்த.09956.2
ேநாற்குதி மூன்று ஆண்டு நுங்களுக்கு அல்லல்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.09956.3
மூ(க்கனும் முடிவன் நCேய முழுது உலகு ஆள்ைவ என்றான். $கந்த.09956.4
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) முதல் ஆம் நாளில்
$கந்த.09957.1
ஒன்று எனும் ெவள்ளி முற்றும் உணவிைனத்
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முன்பின் $கந்த.09957.2
ெசன்றிடும் இரண்டு நாளும் திவாவினில் அடிசில் மாந்தி $கந்த.09957.3
இன்துயில் அதைன நCத்தி ஆண்டு மூன்று அளவு ேநாற்றான். $கந்த.09957.4

ேநாற்றிடும் அளவில் ஐயன் நுதி உைடச் ெசவ்ேவல்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09958.1
மாற்றலன் உயிைர உண்டு வல்ைலயின்
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசல்லப் $கந்த.09958.2
ேபாற்றிேய பகீ ரதப் ேப(ப் புரவலன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஊ( எய்தி
$கந்த.09958.3
ஏற்ற ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) அரசு ெபற்றான் இன்னும் ஓ(
விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) ெசால்வாம். $கந்த.09958.4
வாrச மல(ேமல் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நான் முகன்
மதைல ஆன $கந்த.09959.1
நாரத முனிவன் என்ேபான் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) தகு விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.)
ஆற்றி $கந்த.09959.2
ஓ( எழு முனிவ( தம்மில் உய(ந்திடு பதமும் ேமல் அம் $கந்த.09959.3
சீ( ஒடு சிறப்பும்_ெப.(சிறப்பு_ெப.+உம்_சாr.) எய்தச் சிந்தைன ெசய்தான் என்ேற.
$கந்த.09959.4
நூல் படு ேகள்வி சான்ற நுண்ணிய_ெப.எச்.(நுண்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உண(வின் மிக்ேகான் $கந்த.09960.1
பா(ப் பதி உதவு முன்ேனான் பதமுைற
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09960.2
ஏற்பு உறு முனிவ( ஆன எழுவைகேயாrல்
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $கந்த.09960.3
ேமல்பட விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) ஒன்ைற விளம்புதி ேமேலாய் என்றான்.
$கந்த.09960.4

முன்னவன் அதைனக் ேகளா முழுது அருள் புrந்து
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09961.1
அன்னது ெபறுதி திண்ணம் ஆறுமா முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) நம்பி
$கந்த.09961.2
ெபான்னடி வழிபாடு ஆற்றிப் ெபாருவில் கா(த்திைக_ெப.(கா(த்திைக_ெப.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ேநான்ைபப் $கந்த.09961.3
பன்னிரு வரும் காறும் பrவுடன் புrதி என்றான். $கந்த.09961.4
நாரதன் வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஈது நான்
புrந்திடுவன் என்னாப் $கந்த.09962.1
பாருலகு அதனில் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பரணி
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அபராணத்தில் $கந்த.09962.2
ஓ(ெபாழுது உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) ெகாண்ேட ஒப்பு இல்
கா(த்திைக_ெப.(கா(த்திைக_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) தன்னில் $கந்த.09962.3
வரேவல்
C
தடக்ைக அண்ணல் விரதத்ைத இயற்றல் உற்றான். $கந்த.09962.4
தூசு ஒடு கயத்தில் மூழ்கித் துய்ய ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கைலகள்
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09963.1
ஆசு அறு நியமம் முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆன்று
அைம புலத்தன் ஆகித் $கந்த.09963.2
ேதசிகன் தனது பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) ெசன்னிேமல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசவ்ேவள் $கந்த.09963.3
பூசைன புrந்திட்டு அன்னான் புராணமும் வினவினான் ஆல். $கந்த.09963.4
கடிப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அள்ளித் தன்ேனா( ைக கவித்து உண்டு முக்கால்
$கந்த.09964.1

படித்திடு தருப்ைப என்னும் பாயலில் சயனம்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09964.2
மடக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) தம்ைம மறலியா மதித்து
வள்ளல் $கந்த.09964.3
அடித்துைண உன்னிக் கங்குல் அவதியும் உறங்காது உற்றான். $கந்த.09964.4
அந்த நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெசல்லப் பின்ன( உேராகிணி
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைலச் $கந்த.09965.1
சந்தியா நியமம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) சடக்கு என முடித்துக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09965.2
கந்த ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) ெசம் ெபான் தண்ைடக் கான் முைற வழிபட்டு
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09965.3
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாதவ( கேளாடும் பாரணம்
மகிழ்ந்து ெசய்தான். $கந்த.09965.4
பாரணம் விதியில் ெசய்ேதான்_வி.அ.ெப.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஓன்_பட(.ஒரு.)
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.)
உறங்கும்_ெப.எச்.(உறங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கந்த.09966.1
ஆரண மைறேயா( தம்மில் ஐம் பதிற்று இருவ( தம்ைமக் $கந்த.09966.2
காரணம் இன்றிக் ெகான்ற கடும் பழி எய்தும் என்னா $கந்த.09966.3
நாரதன் மாயம் வல்ேலான் இைமத்திலன் நயனம் சற்றும். $கந்த.09966.4
விழிெயாடும் இைம கூடாேம ெவய்யவன் குடபால்
வழும்_ெப.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
C
$கந்த.09967.1
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) அளவு இருந்து மற்ைறப் புறத்து உள ெசயலும்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09967.2

அழிவு அறு விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) இவ்வாறு ஆறு இரு வருடம் ஆற்றி
$கந்த.09967.3
எழுவைக முனிேவாருக்கும் ஏற்றம் ஆம் பதத்ைதப் ெபற்றான். $கந்த.09967.4
இந்த நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) தன்ைன ஈண்டு
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மைறேயான் ேநாற்று $கந்த.09968.1
முந்திய மனுேவ ஆகி முழுது உலகு அதைன ஆண்டான் $கந்த.09968.2
அந்தணன் ஒருவன் பின்னும் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விரதத்ைதப் ேபாற்றிச்
$கந்த.09968.3
சிந்ைதயில் நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு
எய்தித்திrசங்கு ஆகி உற்றான். $கந்த.09968.4
ஈங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ேவடன் இருவரும்
ேநாற்று வண்ைம_ெப.(வண்ைம_ெப.) $கந்த.09969.1
தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அந்தி மாேன சந்திமான்
என்று ேபராய் $கந்த.09969.2
வங்கு_ஏவ.(வ
C
ங்கு_வி.)
C
நC( உடுத்த பாைர ேமைல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) புரத்தா(
என்ப $கந்த.09969.3
ஆங்கு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) பின் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) முத்தி அைடவது
திண்ணம் அம்மா. $கந்த.09969.4
இப்படி ஆரல் நாளில் விரதத்ைத இயல்பின் ேநாற்று $கந்த.09970.1
முப் புவனத்தின் ேவண்டும் முைறைமைய
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நCரா( $கந்த.09970.2
ெமய்ப் படு ெதாைகைய யாேர விளம்புவ( ஈேத அன்றி $கந்த.09970.3
ஒப்ப அரும் விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) ேவறும் ஒன்று உளது உைரப்பக் ேகண்ேமா.
$கந்த.09970.4

ெவற்பு ஓடும் அவுணன் தன்ைன வட்டிய
C
தனிேவல் ெசம்ைக $கந்த.09971.1
அற்புதன் தன்ைனப் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அமரரும் முனிவ( யாரும் $கந்த.09971.2
ெசால்படு துைலயின் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) சுக்கில பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.)
தன்னில் $கந்த.09971.3
முன் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ஆதி ஆக மூ இரு ைவகல் ேநாற்றா(. $கந்த.09971.4
முந்திய ைவகல் ஆதி மூ இரு நாளும் காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கந்த.09972.1
அந்தம் இல் புனலின் மூழ்கி ஆைட ஓ( இரண்டு தாங்கிச் $கந்த.09972.2
சந்தியில் கடன்கள் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம்பவிம்
பங் கும் பத்தில் $கந்த.09972.3
கந்தைன முைறேய பூைச புrந்தன( கங்குல் ேபாதில். $கந்த.09972.4
நிைற தரு கட்டி கூட்டி ெநய்யினால் சைமக்கப்பட்ட $கந்த.09973.1
குைற தவி( ேமாதகத்ைதக் குமர நாயகற்கு அருத்திப் $கந்த.09973.2
பிறவுள விதியும் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பிரான் திருப்
புகழ் வினாவி $கந்த.09973.3
உறுபுனல் சிறிது மாந்தி உபவசித்து இருந்தா( மாேதா. $கந்த.09973.4
ஆரண முனிவ( வாேனா( அங்குஅதன் மற்ைற ைவகல் $கந்த.09974.1
சீ( அணி முருக ேவட்குச் சிறப்ெபாடு பூைச ஆற்றிப் $கந்த.09974.2
பாரணம் விதியில் ெசய்தா( பயிற்றும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) தன்னால் $கந்த.09974.3
தாரணி அவுண( ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தம்
பதத் தைலைம ெபற்றா(. $கந்த.09974.4

என்று இைவ குரவன் ெசப்ப இைறயவன்
வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எந்தாய் $கந்த.09975.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இைவ புrவன் என்னா நனிெபரு ேவட்ைக எய்தி
$கந்த.09975.2
அன்று ெதாட்டு எண் இல் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
விரதங்கள் ஆற்றிக் $கந்த.09975.3
குன்று எறி நுதிேவல் ஐயன் குைரகழல் உன்னிேநாற்றான். $கந்த.09975.4
ஆன காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ஆறுமா முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
உைட அமலன் $கந்த.09976.1
ேகான் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தனக்கு அருளுவான்
மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) ேமல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09976.2
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) வரனும்
C
எண்மரும் இலக்கரும் சார $கந்த.09976.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உேளா(களும் கணங்களும் சூழ் உற வந்தான். $கந்த.09976.4
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்றலும் மன்னவ(
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) மகிழ்ந்து $கந்த.09977.1
கந்த ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) அடி பணிந்தனன் ைக ெதாழூஉப் பரவ $கந்த.09977.2
அந்தம் இல் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) விரதங்கள் ஆற்றிைன அதனால் $கந்த.09977.3
எந்த நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ேவண்டிைன அதுபுகல்
என்றான். $கந்த.09977.4
என்ற காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) முசு முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
உைடயவன் எந்தாய் $கந்த.09978.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) பா( எலாம் எனது ெசம் ேகால் இைட நடப்பான் $கந்த.09978.2

ெவன்றி ெமாய்ம்பினன் ஆதி ஆம் வரைர
C
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.09978.3
ஒன்று ேகண்ைமயின் துைணவராத் தருதி என்று உைரத்தான். $கந்த.09978.4
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) இவ்வைக ேவண்டுேகாள்
வினவு_ஏவ.(வினவு_வி.) உறா வள்ளல் $கந்த.09979.1
அன்னவாறு உனக்கு உதவுவம் என்று அருள் புrந்து $கந்த.09979.2
மின்னல் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) பைட வரெமாய்ம்பன்
C
முதல் விளம்பும்
$கந்த.09979.3
துன்னு தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) அம் தைலவைர ேநாக்கிேய ெசால்வான்.
$கந்த.09979.4
ேநாற்றல் கூடிய முசுகுந்தன் நிம்மினும் எம்பால் $கந்த.09980.1
ஏற்றேம தகும் அன்பினான் எழுகடல் புவியும் $கந்த.09980.2
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ைவகுவான் நCவி(கள் ஆங்கு
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) புைடேபாய் $கந்த.09980.3
ஆற்றல் கான்றிடு துைணவராய் இருத்தி( என்று அைறந்தான். $கந்த.09980.4
முழுது அருள் புrதரும் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ெசால் வினவிேய முடிவது
இல்லாச் $கந்த.09981.1
ெசழுமதித் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) குைடச் சூ( குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) தைன
அடும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) இேனங்கள் $கந்த.09981.2
பழிபட பானுவின் வழிவரும் சிறுமகன் பாங்க( ஆகி $கந்த.09981.3
இழிெதாழில் புrகிேலாம் என மறுத்து உைர ெசய்தா( யாரும் வர(.
C $கந்த.09981.4
ஞான நாயகன் அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ெமாழிதைனத்
ேத(ந்து_வி.எச்.(ேத(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) உைர
மறுத்தC( $கந்த.09982.1

ஆனது ஓ( பான்ைமயால் நCவி( மானுடவராய் அவனி மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.)
$கந்த.09982.2
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ஆகிப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ேபாற்றிேய பல்
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ேச(தி( பின்ன( $கந்த.09982.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உேளா( புகழேவ ேநாற்று நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
பக்கலில் வருதி( என்றான். $கந்த.09982.4
ஐயன் வாய் ெமாழியினால் வரC ெமாய்ம்பு உைடயவன் ஆதி
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ஓ( $கந்த.09983.1
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) மானுடவராய்த் ெதால்ைல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
உைடயது ஓ( வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.)
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09983.2
ெமய் எலாம் விய( உறப் பைத பைதத்து ஏங்கிேய விழுமம் மிக்குப் $கந்த.09983.3
ெபாய்யேரம் பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ெபாறுத்து அருடியால் என்று ெபான் அடி
பணிந்தா(. $கந்த.09983.4
கமலம் ஆ( ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேசவடியின் ேமல்
தாழ்ந்து ைகெதாழுது ேபாற்றிக் $கந்த.09984.1
குமரேவள் விைடதைனப் ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மானவ( எலாம் ெகாற்ற மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $கந்த.09984.2
தம(களாய் ஒழுகினா( ேநமி அம்பைட உைடத்து தரும மூ(த்தி $கந்த.09984.3
அமர( ேகான் இளவலாய் ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) பின் ெசலும்
அைமதிேய ேபால். $கந்த.09984.4
ஆயது ஓ( காைலயின் முசு முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைறயவன்
ஆடல் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ைக $கந்த.09985.1
நாயகன் ெபான் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) வந்தியா நிற்ப நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
அருள் புrந்ேத $கந்த.09985.2

பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெபான் சுட( மணித்
ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) அம் புரவியும் பைடகள்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.09985.3
மா இரும் பூதரும் தானும் அந் நிைல தனில்
மைறதல்_ெதா.ெப.(மைற_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) உற்றான். $கந்த.09985.4
மைறந்தனன் குமரன் ஏக மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.09986.1
சிறந்திடு கருவூ( என்னும் திருநக( அரசின் ேமவி $கந்த.09986.2
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) தரு மாடவதி
C அளப்பு இல புrவித்து ஆங்ேக $கந்த.09986.3
நிைறந்திடு வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
தம்ைம நிைலெபற இருத்தினாேன. $கந்த.09986.4
ஆயவ( தங்கட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அரும்
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆக்கம் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.)
$கந்த.09987.1
ேதயமும் கr ேத( வாசித் திரள் களும் வrைச_ெப.(வrைச_ெப.) முற்றும்
$கந்த.09987.2
தூய பல் சனங்கள் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெதாகுதியும் உதவித் தண்ட $கந்த.09987.3
நாயக முதல்வ( ஆக நல்கினன்_வி.மு.(நல்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.)
ஞால மன்னன். $கந்த.09987.4
அன்னது ஓ( காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) தன்னில் அரம்ைபய( அவனி ஆளும்
$கந்த.09988.1
மன்னவ( தம் பால் ேதான்றி வள(தலும் வாைக ெமாய்ம்பின் $கந்த.09988.2
முன்னவன் முதேலா(க்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) முசுகுந்த
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) அந்தக் $கந்த.09988.3

கன்னிய( தம்ைமக் கூவி கடிமணம் இயற்று வித்தான். $கந்த.09988.4
அந்தம் இல் வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) சான்ற ஆடலம் புயத்ேதான் புட்ப
$கந்த.09989.1
கந்தி என்று உைர ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) கன்னிைக தன்ைன ேவட்டுச் $கந்த.09989.2
சிந்ைதயின் மகிழ்வால் ேச(ந்து_வி.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சித்திர வல்லி என்னும் $கந்த.09989.3
ைபம் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) தன்ைன அன்பால் பயந்தனன் பதும மின்ேபால்.
$கந்த.09989.4
அத்தகு ெபாழுதில் பின்ைன அனகேன சனகன் என்னும் $கந்த.09990.1
புத்திர( தம்ைம நல்கிப் புவனி ஆள் முசுகுந்தற்குச் $கந்த.09990.2
சித்திரவல்லி என்னும் சீ( ெகழு புதல்வி_ெப.(புதல்வி_ெப.) தன்ைன $கந்த.09990.3
ெமய்த்தகு வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) நCரால் விதிமுைற வழாமல் ஈந்தான்.
$கந்த.09990.4
ஏைனய வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
தாமும் இயல் புளி வழாமல் ேவட்ட $கந்த.09991.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இவ( குழலாேராடும்
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இல் வாழ்க்ைகப் ேபாற்றிப்
$கந்த.09991.2
பால் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) குதைலச் ெசவ்வாய்ப் பாலைர நCல_ெப.அ.(நCலம்_ெப.)
ேவல்கண் $கந்த.09991.3
மான் அைனயாைர நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மனுகுலத்து ஒன்றி உற்றா(. $கந்த.09991.4
சித்திரவல்லி என்னும் சீருைடச் ெசல்வி_ெப.(ெசல்வி_ெப.) ஆங்கு ஓ(
$கந்த.09992.1

தத்ைதைய வள(த்தேலாடும் தண்டகத் தருமன் ேதவி $கந்த.09992.2
அத்தனிக் கிளிைய ெவஃக ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) தூத( ேபாந்து
$கந்த.09992.3
ைகத் தலத்து அதைனப் பற்றிக் கடிதினில் ெகாடுேபாய் ஈந்தா(. $கந்த.09992.4
அவ்வழி கிள்ைள_ெப.(கிள்ைள_ெப.) காணாள் ஆயிைழ அய(தேலாடும்
$கந்த.09993.1
எவ்வழி ேபாயிற்ேறா என்று இைறயவன் உலகின் நாடி $கந்த.09993.2
ைம வழிகின்ற ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மறலி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
துைணவி_ெப.(துைணவி_ெப.) ஆனாள் $கந்த.09993.3
ைக வழி அமரும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) கதும் என உண(ந்தான் அன்ேற.
$கந்த.09993.4
பூ தலம் புரந்த ெசம் ேகால் புரவலன் வரC ெமாய்ம்பன் $கந்த.09994.1
ஆதிய( தம்ைமக் கூவி அங்ஙனம் தூண்ட அன்ேனா( $கந்த.09994.2
ஏதம் இல் கrேத( வாசி எல்ைலயின் மறவ(_ெப.(மறவ(_ெப.) சுற்ற $கந்த.09994.3
ேமதி அம் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) மூதூ(
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய்
வைளந்து_வி.எச்.(வைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகாண்டா(. $கந்த.09994.4
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) நக( வைளதேலாடும் தருமன்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏற்ற காைல_ெப.(காைல_ெப.)
$கந்த.09995.1
அன்னவ ேனாடு ேபா( ெசய்ேத அடுமுரண் ெதாைலச்சி அம் ெபான் $கந்த.09995.2
வன்ன ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கிள்ைள_ெப.(கிள்ைள_ெப.) தன்ைன வாங்கின(
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம் கண் $கந்த.09995.3

மின் உளம் மகிழ நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேவந்தற்கு
விசயம் ெசய்தா(. $கந்த.09995.4
சித்திரவல்லி பின்ன(ச் சீ(ெகழு சூல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்று $கந்த.09996.1
ெமய்த் தகு பலம் காய் ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேவண்டினள் வினவ ேலாடு $கந்த.09996.2
முத்து அணி அலங்கல் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
முசுகுந்தன் அது ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏக
$கந்த.09996.3
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திரு மைல நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட்டுக் களப்பு
இல் ஓ( தம்ைம உய்த்தான். $கந்த.09996.4
மஞ்சு சூழ் மைல நாட்டு உள்ளா( மன்னவ( மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.)
ஆைணக்கு $கந்த.09997.1
அஞ்சல( இகழ்தேலாடும் ஆடல் அம் புயனும் ஏைனச் $கந்த.09997.2
ெசம் சிைல வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
தாமும் ெசன்றன( அந்நாட்டு
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $கந்த.09997.3
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) ஈ( ஒன்பானும்
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
பகலின் மீ ண்டா(. $கந்த.09997.4
பூண்டிடும் கழல் கால் வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
ெபாற்பு உறு புதல்வி_ெப.(புதல்வி_ெப.)
ஆனாள் $கந்த.09998.1
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தCய ைபங்காய்
வியத்தக நல்கிப் பின்ன( $கந்த.09998.2
ஈண்டு உள தரணி எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஏகிேய திைற_ெப.(திைற_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எங்கும் $கந்த.09998.3

ஆண்ைடய மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ேகாலும் ஆைணயும் நடக்கச் ெசய்தா(.
$கந்த.09998.4
கரு முதி(கின்ற காம(_ெப.(காம(_ெப.) கற்பக வல்லி அன்னாள் $கந்த.09999.1
எrகிள( அங்கி வன்மன் என்பது ஓ( குமரன் தன்ைன $கந்த.09999.2
அrயது ஓ( தவத்தின் சீரால் அளித்தனள் அதைனக் கண்டு $கந்த.09999.3
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) உளம் மகிழ்ந்து மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ேப(
அரசாட்சி ெசய்தான். $கந்த.09999.4
அன்ன காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) வலாசுரன் என்பது ஓ(
அவுணன் $கந்த.10000.1
பல் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெபரும் ேசைனயும் தானும் ஆய்ப்
பட(ந்து_வி.எச்.(பட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10000.2
ெபான்னின் நாட்டிைனச் சுற்றிேய அட(த்தலும் புலேவா( $கந்த.10000.3
மன்ன(_ெப.(மன்ன(_ெப.) மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) அவனுடன் சில
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) மைலந்தான். $கந்த.10000.4
நிருத( ேபாற்றிய_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வலாசுரன்
தன்ெனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஒடு_கரு.ேவ.) ேந(ந்து $கந்த.10001.1
ெபாருது ெவன்றிலன் ஆதலால் பூதலம்
புரக்கும்_ெப.எச்.(புர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.10001.2
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட முசுகுந்த மன்னைனக் கூவி
$கந்த.10001.3
வருதி_வி.மு.(வா_வி.+ருத்_(?)+இ_முன்.ஒரு.) என்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
தூதைன விடுத்தனன் மகவான். $கந்த.10001.4
ஏய தூதுவன் இருநிலம் புக்கனன் இைமேயா( $கந்த.10002.1

நாயகன் பணி உைரத்தலும் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என
வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10002.2
மா இரும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வர(_ெப.(வ
C
ர(_ெப.)
C
தம் பைடெயாடும்
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேமல் $கந்த.10002.3
ேபாயினான் முசுகுந்தன் என்று உைர
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புகேழான். $கந்த.10002.4
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) புரந்தரன் ெபான் அடி வணங்கித் $கந்த.10003.1
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) விண்ண(வ(க்கு அதிபன் ஆம் தைலைமையத் தாங்கி
$கந்த.10003.2
மான் இனங்கள் ேமல் மடங்கல்
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்னவல் அவுண(
$கந்த.10003.3
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) அம் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) யாைவயும் இைமப்பினில்
ெசறுத்தான். $கந்த.10003.4
சுற்று நிற்புறும் அவுண( ஆம் சூழ் ெபரும் ெபௗவம்_ெப.(ெபௗவம்_ெப.)
$கந்த.10004.1
வற்று கின்று உழி வலாசுரன் தன்ெனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஒடு_கரு.ேவ.)
மகவான் $கந்த.10004.2
ெசற்ற நCெராடு சிலபகல் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபா(
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10004.3
ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) ஆ( குலிசத்தினால் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
உயி( குடித்தான். $கந்த.10004.4
மன்னு ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) புகழ் வலன் உயி( ேகாறலால் வலாr
$கந்த.10005.1

என்ன ஓ( ெபய( ெபற்றனன் வாைகயும் எய்திக் $கந்த.10005.2
ெகான்னு உைனப் பைட முசுகுந்த ேவந்தைனக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10005.3
ெபான் நக(த் திருக் ேகாயிலில் புரந்தரன் புகுந்தான். $கந்த.10005.4
காய்ந்த மாற்றல( தம் வலி கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எைனக் ககன $கந்த.10006.1
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ஆக்கிைன வரமும்
C
ேமதகு
புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.10006.2
ஈந்து எனக்கு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) துைணவனும் ஆயிைன இதனால்
$கந்த.10006.3
ஆந்த( அங்கம் ஆம் சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
அல்ைலேயா என்றான். $கந்த.10006.4
என்று மன்னைன ேநாக்கிேய முகமன்கள் இயம்பிக் $கந்த.10007.1
குன்று ேபால் உய( தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெபரும் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
உள் ெகாடுேபாய் $கந்த.10007.2
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) மாண்புனல் ஆடிேய மணிக் கைல
புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10007.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மால் ெதாழும் ேதவைனப்
பூசைன ெசய்தான். $கந்த.10007.4
எயிைல அங்கு எr ஊட்டிய கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) இைமய $கந்த.10008.1
மயிலும் ைமந்தனும் ஒருபுைட மகிழ்வுடன் ேமவக் $கந்த.10008.2
கயிைலயின் கேண அம(தல் ேபால் இருத்தலும் கண்டான் $கந்த.10008.3
பயிலும் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உைட மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) பரவசம்
ஆனான். $கந்த.10008.4

ஆடினான் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தினான்
அடிகைள முடிேமல் $கந்த.10009.1
சூடினான்_வி.மு.(சூடு_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) உளம் உருகினான்
துள்ளினான் சுருதி $கந்த.10009.2
பாடினான்_வி.மு.(பாடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) கரம்_ெப.(கரம்_ெப.)
ெகாட்டினான் பக( ஒணா உவைக $கந்த.10009.3
கூடினான் ெமாழி குழறினான் ெபாடிப்பு ெமய் ெகாண்டான். $கந்த.10009.4
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவள்ளி அம் கிrயின் ேமல்
கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) $கந்த.10010.1
உைறந்த இப்ெபரும் ேகாலத்ைதக் கண்டு கண்டு உளத்ேத $கந்த.10010.2
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா மகிழ்வு எய்திேய
இருந்தனன் ெநடுநாள் $கந்த.10010.3
மறந்தனன்_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
ெகாேலா பிறப்பினான் மயங்கிேய என்றான். $கந்த.10010.4
ஓவிலாமேல ஒருெபாருள் ேபாற்றுவான் உன்னி $கந்த.10011.1
ேமவு கின்றவன் அவசம் ஆய் விழி துயின்றது ேபால் $கந்த.10011.2
மாவின் மாமுகம் வாங்கியும்
மயங்கிய_ெப.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $கந்த.10011.3
ேதவ ேதவைன ேநாக்கிேய ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைவ ெசப்பும். $கந்த.10011.4
ஏகேன ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) யா(க்கும் ஈசேன
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அம்ைம $கந்த.10012.1

பாகேன ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேமல் ஆம்
பரம்சுட( உருேவ ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.10012.2
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) ஆ( களேன
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விைடமிைச வருவாய்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10012.3
ேமாகம் ஆ( தக்கன் ேவள்வி முடித்திடும் முதல்வா ேபாற்றி. $கந்த.10012.4
அம்புய ஆசனன் மால் இன்னும் அளப்பு அரும் திறத்தாய்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10013.1
நம்பேன ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எங்கள் நாதேன
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேகாது இல் $கந்த.10013.2
ெசம் ெபாேன மணிேய ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
சிவெபருமாேன ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.10013.3
எம்பிரான் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முக்கண்
இைறவேன ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேபாற்றி.
$கந்த.10013.4
ெபாங்கு அரா அணிகளாகப் புைனதரு புனிதா
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10014.1
அங்கராகத்தில் பூதி அணிந்திடும் ஆதி
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10014.2
ெவங்கு அராசலத்தின் வன்ேதால் வியன் புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) ேபா(த்தாய்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10014.3
சங்கரா பரமா ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) தாணுேவ
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேபாற்றி. $கந்த.10014.4

முன் எனும் ெபாருளுக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) முன்னவா
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முப்பால் $கந்த.10015.1
மன் உயி(க்கு உயிேர ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மைறகளின் முடிேவ ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.10015.2
என்ைன முன் வலிந்து ஆட் ெகாண்ேட இருநிலம் விடுத்தாய்ப்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10015.3
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) உருக் காட்டி என்ைன நிைனப்பித்த நித்தா ேபாற்றி.
$கந்த.10015.4
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) எவ( தம்ைம ேயனும் யாவேர எனினும்
ேபாற்றின் $கந்த.10016.1
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) இடமாக் ெகாண்ேட
அவ(க்கு அருள் தருவாய் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.10016.2
ெமய்வரு ெதளிவில் உன்ைன ெவளிப்பட
உண(ந்து_வி.எச்.(உண(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உேளா(க்குத் $கந்த.10016.3
ெதய்வத ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முத்தி சிறப்ெபாடு
தருவாய் ேபாற்றி. $கந்த.10016.4
அம்புய மல(ேமல் அண்ணல் அச்சுதன் ஆதி வாேனா( $கந்த.10017.1
தம்பதம் எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.)
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தற் பரா என்ேறயாரும்
$கந்த.10017.2
நம்புறு ெபாருட்டால் ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) நவின்றிட அைடந்ேதா(க்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.10017.3
உம்ப( தம் பதமும் ஈயும் உலகு உைட முதல்வா ேபாற்றி. $கந்த.10017.4

உைறதரும் அமர( யாரும் உைழயராய்ச்
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாப் பண் $கந்த.10018.1
மைறபயில் ெபrேயா( உற்று வழிபட இருந்தாய்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10018.2
அறுவைக ஐந்தும் ஆறும் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வைரப்பின் ேமல் ஆம் $கந்த.10018.3
இைறவேன ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேபாற்றி என்
பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ெபாறுத்தி என்றான். $கந்த.10018.4
இைவ முசுகுந்தன் கூற எம்பிரான் கருைண ெசய்ேத $கந்த.10019.1
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) தன்ைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆழியான் அளப்பு இல்
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) $கந்த.10019.2
உவைகயால் வழிபாடு ஆற்றி உம்ப(ேகான் இடத்தில் ைவத்தான் $கந்த.10019.3
புவிதனில் ெகாடு ேபாய் நம்ைமப் பூசைன புrதி என்றான். $கந்த.10019.4
என்று இைவ முக்கண் மூ(த்தி இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ேகளாவண்ணம்
$கந்த.10020.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அருள் புrதேலாடும் நனிெபரு மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.)
எய்தி $கந்த.10020.2
உன் திரு உளம் ஈது ஆயின்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) உய்ந்தனன்
அடிேயன் என்னா $கந்த.10020.3
ெவன்றி ெகாள் மன்ன(_ெப.(மன்ன(_ெப.) மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) விம்மிதன்
ஆகி உற்றான். $கந்த.10020.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) அமலன் பூைச இவ்வழி முடித்த பின்ன(ச்
$கந்த.10021.1

ெசம் தழல் ஓம்பி ஏைனச் ெசய்கடன் புrந்து ேவறு ஓ( $கந்த.10021.2
மந்திரம் புகுந்து ேதனு வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என
வல்ைல கூவி $கந்த.10021.3
ெவம்திறல் மனனற்கு அந்நாள் விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) ெசய்வித்தான்
அன்ேற. $கந்த.10021.4
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) ெசய் வித்த பின்ன( விசித்திரக் கைலயும் பூணும்
$கந்த.10022.1
ெதrந்திடு மணியும் முத்தும் ெதய்வதப் பைடயும் மற்றும் $கந்த.10022.2
பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன் உதவி இன்னும்
ேவண்டுவ பக(தி என்னப் $கந்த.10022.3
புரந்தரன் அருளேலாடும் புரவலன் இதைனச் ெசால்வான். $கந்த.10022.4
ஏவரும் ெதrதல் ேதற்றாது இருந்திடும் இைமயா முக்கண் $கந்த.10023.1
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ஓ( பாகன் தன்ைனப் பrெவாடு ெகாடுத்தி ஐய
$கந்த.10023.2
பூ உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) தனின் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ேபாய்ப்
பூசைன புrதற்கு என்னத் $கந்த.10023.3
ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.) முதல்வன் ேகளா இைனயன ெசப்பல்
உற்றான். $கந்த.10023.4
உந்தியால் உலைகத் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனி முதல்வன் முன்னம் $கந்த.10024.1
ைமந்த( தாம் இன்ைமயாேல மன் உயி(த் ெதாகுதிக்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.10024.2
தந்ைதயாய் இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தம் ேகான்
சரணேம அரணம் என்னாச் $கந்த.10024.3

சிந்ைத ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊழி
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ெசய்தவம் இயற்றிஇட்டான். $கந்த.10024.4
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) உழந்து இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைலச் சாரத புணr_ெப.(புணr_ெப.) சுற்றக் $கந்த.10025.1
கவுrயும் தானும் ஐயன் கருைணயால்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்றப் $கந்த.10025.2
புவிதைன அளந்த மாேயான் ெபாள் என எழுந்து ேபாற்றிச் $கந்த.10025.3
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) அடி வணக்கம்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசம்ைகயால்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்றான். $கந்த.10025.4
மாது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாகன் மகிழ்ந்து அருள்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10026.1
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ஆற்றி
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) நின்றாய் $கந்த.10026.2
ஏது இவண் ேவண்டும் இயம்புதி என்னச் $கந்த.10026.3
சீதரன் இன்னன ெசப்புதல் உற்றான். $கந்த.10026.4
அந்தம் இல் ஆயுவும் ஆ( உயி( காப்பும் $கந்த.10027.1
ெசம் திருேவாடு உைற ெசல்வமும் ஈந்தாய் $கந்த.10027.2
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) இலாமல்
வருந்தினன்_வி.மு.(வருந்து_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) எந்தாய்
$கந்த.10027.3
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளாய் தமிேயற்கு இனி
என்றான். $கந்த.10027.4
குன்றிைன ஆற்றிடும் ேகான் இைவ ெசப்ப $கந்த.10028.1

நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனேவ நைகயா நைவ இல்லா $கந்த.10028.2
ஒன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெசம்மல் உனக்கு உதவு உற்றாம் $கந்த.10028.3
என்று அருள்
ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.)
யாrனும் ேமேலான். $கந்த.10028.4
கைழ இைச ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கரும்
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வண்ணன்_ெப.(வண்ணன்_ெப.) $கந்த.10029.1
முழுது உலகு கீ ன்றிடும் முற்றிைழ பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) $கந்த.10029.2
ெதாழுதிலன் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துதித்திலன்
அன்பால் $கந்த.10029.3
வழிபடு நCrன் வணங்கிலன் மாேதா. $கந்த.10029.4
முைறயினால் தனக்கு இைளயவள் என்ேற முன்னினன் ெகாேலா மூலமும்
நடுவும் $கந்த.10030.1
இறுதியும் இலாப் பரமனுக்கு எம் ேபால் இவளும் ஓ( சத்தி என நிைனந்தனேனா
$கந்த.10030.2
மறு இலா மைலமகள் என உளத்ேத மதித்தனன் ெகாேலா மாயவன் கருத்ைத
$கந்த.10030.3
அறிகிேலம் உைம அம்ைம பால் சிறிதும் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) ெசய்திலன் முன்பு
ெசய் விைனயால். $கந்த.10030.4
ஆன்ற ஐம்புலன் ஒருவழிப் படுத்தி ஆ(வம் ேவ(
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஐயம் ஒன்று இன்றி
$கந்த.10031.1
ஊன் திrந்திடினும் நிைல திrயா உண்ைமேய_ெப.(உண்ைம_ெப.+ஏ_சாr.)
பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலகங்கள் முழுதும்
$கந்த.10031.2

ஈன்ற எம் ெபருமாட்டிைய நCக்கி_வி.எச்.(நCக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
எம்பிராைனேய வழிபடும் இயற்ைக $கந்த.10031.3
மூன்று தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) உைட ஒருவனுக்கு அல்லால் ஏைனேயா( களால்
முடியுேமா முடியா. $கந்த.10031.4
அன்ன காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) எம் ெபருமாட்டி ஆழி அம்
பைட அண்ணைல ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.10032.1
என்ைன நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இவண் அவ மதித் தைன ஆல் எம்பிராற்கு
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உளன் அன்றால் $கந்த.10032.2
முன்ன நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) ெபறு மதைலயும் ஐயன் முனிவின் ஒல்ைலயின்
முடிந்திட என்னாப் $கந்த.10032.3
பன்ன அரும் ெகாடு ெமாழி தைன இயம்பிப் பரா பரன் தைன ேநாக்கிேய பக(வாள்.
$கந்த.10032.4
ஆனது ஓ( பரப் பிரமமும் யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) அல்லது
இல்ைல என்று அறிவிலாப் ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) $கந்த.10033.1
மானுடப் ெபரும் பசுக்கைள எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) மருட்டிேய திrவஞ்சகன்
முன்னம் $கந்த.10033.2
ஞானநCrனா( அறிவினால் அன்றி நணுகு உறாத நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) அணுகி
நிற்பதுேவா $கந்த.10033.3
ஊன் உலாவிய உயிrனுக்கு உயிராம் ஒருவ ெசல்லுதும்
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என உைரத்தாள். $கந்த.10033.4
இன்னவாறு உைரத்து எம் ெபருமாட்டி எம்பிரான் தைனக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாம் அளவில்
$கந்த.10034.1

அன்னதன்ைம கண்டு அச்சுதக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) அலக்கண் எய்திேய
அச்சம் உற்று அய(ந்து $கந்த.10034.2
தன்னுளம் தடுமாறி ெமய் பனித்துத் தள(ந்து ேநமி அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
கைரக் கணித்தாய் $கந்த.10034.3
மன்னு பல் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) கலம் தைனக் கவிழ்த்த வணிகன் ஆம் என
வருந்தினன்_வி.மு.(வருந்து_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) மாேதா.
$கந்த.10034.4
அம்ைம தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெபாருட்டால் இைடயூறு இங்கு அைடந்தது
என்று மால் அகம் தனில் உன்னி $கந்த.10035.1
எம்ைம ஆள் உைட இைறயவன் தைனயும் இைறவி தன்ைனயும்
இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) குமரைனயும் $கந்த.10035.2
ெமய்ைம_ெப.(ெமய்ைம_ெப.) ேச(வடிவாக ஆங்கு அைமத்து ேவத ஆகம
விதிமுைற வழாமல் $கந்த.10035.3
ெபாய்ைம தC(ந்திடும் அன்பினால் பூைச புrந்து பின்னரும் வருந்திேய ேநாற்றான்.
$கந்த.10035.4
அைனய தன்ைமயால் ஆண்டு பல்லாயிரம் ேகாடி $கந்த.10036.1
புனிதன் ஆகிேய ேநாற்றனன் அதுகண்டு புழுங்கி $கந்த.10036.2
முனிவராய் உேளா( இன்னமும் வருகிலன் முதல்வன் $கந்த.10036.3
இனி அரும் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெசய்பவ( இல்ைலயால் என்றா(. $கந்த.10036.4
அந்த எல்ைலயில் சத்தியும் சிவமும் ஆய் அைனத்தும் $கந்த.10037.1
வந்திடும் பrசு அளித்தவ( இருவரும் வரலும் $கந்த.10037.2
சிந்ைதயின் மகிழ்வு எய்திேய அம்ைம ேசவடியின் $கந்த.10037.3
முந்தி ஓடிேய வணங்கினன் முழுதும் ஒருங்கு உண(ந்ேதான். $கந்த.10037.4

இைறவி தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) மல(
பணிந்த_ெப.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் எம்பிரான் பதமும்
$கந்த.10038.1
முைறயினால் பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருவ( தம்
கீ (த்திகள் முழுதும் $கந்த.10038.2
மைறயின் வாய்ைமயால் பல் முைற யால் வழுத்து தலும் $கந்த.10038.3
நிைறயும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அருள் புrந்தனன் தனக்கு ேந( இலாதான்.
$கந்த.10038.4
மாது நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) இவற்கு அருள்புr என்ன அம் மாது $கந்த.10039.1
சீதரன் தைன ேநாக்கிேய நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ெபரும் ேதவன்ெப.(ேதவன்_ெப.) $கந்த.10039.2
ஓதும் வாய்ைமயும் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) முனிந்து உைரத்திடும்
உைரயும் $கந்த.10039.3
ேபதியா இனி யாவேர அன்னைவ ெபய(ப்பா(. $கந்த.10039.4
எங்கள் நாயகன் விழிெபாழி அங்கியால்
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10040.1
துங்க ேமன்ைம ேபாய்ப் பின் முைற முன்பு ேபால் ேதான்றி $கந்த.10040.2
உங்கு உன் மா மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) இருக்க என்று உைரத்தனள் உைமயாள்
$கந்த.10040.3
அங்கு அது ஆக என்று அருளிேய மைறந்தனன் ஐயன். $கந்த.10040.4
அம்ைம தன்னுடன் எம்பிரான் மைறதலும் அண்ணல் $கந்த.10041.1
விம்மிதத் ெதாடு தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பதி புகுந்து வற்று
C
இருப்ப $கந்த.10041.2
ைமம் மலிந்திடு ெமய் உைடக் காம ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) வாரா $கந்த.10041.3

இம்ெம எனக் கடிது உதித்தனன் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.)
மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைடேய. $கந்த.10041.4
வந்திடும் காமேவள் வடிவு உைடக் காைளயாய்க் $கந்த.10042.1
கந்தம் ஆ( பூம் கைண கன்னல் வில் ைக ெகாேட $கந்த.10042.2
ைமந்த( ஆேனா( களும் மாதரும் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) ேமல் $கந்த.10042.3
புந்திைவத்திடும் வைக ேபா( புrந்து உலவினான். $கந்த.10042.4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) குைட எனச் சசிபைடத்து
உைடயவன் $கந்த.10043.1
எண்ண_குைற.எச்.(எண்ணு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மற்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) யா(க்கும் ேமல்
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.10043.2
கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) பகவன் ேமல் கைண மல( சிதறிேய $கந்த.10043.3
துண் எனத் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) அது ஆய்த் ெதாைலதல் உற்றான் அேரா.
$கந்த.10043.4
பூழியாய் மாண்டு உளான் ெபாருவு இலா நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அருள்
$கந்த.10044.1
ஆழியான் ஆைணயால் அரு ெவாேட உருவமாய் $கந்த.10044.2
வாழிேச( ெதால்ைல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வளெனாடு மன்னினான் $கந்த.10044.3
சூழிமால் திrதரும் ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) ெசால் தவறுேமா. $கந்த.10044.4
நிற்ப மற்று இத்திறம் ேநமியான் முன்ைனநாள் $கந்த.10045.1
அற்புடன் வழிபடும் அமைலையக் குமரைனத் $கந்த.10045.2
தற்பரக் கடவுைளத் தனது மா(பில்_ெப.(மா(பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ெகாேட
$கந்த.10045.3

பல் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) பணியின் ேமல் பால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) துஞ்சினான்.
$கந்த.10045.4
நCடேவ துயிலும் மால் ெநட்டு உயி(ப்பு அைசவினால் $கந்த.10046.1
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) ேச( நாக அைணப் ேப( உயி(ப்பு அைசவினால் $கந்த.10046.2
பாடு சூழ் ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைரப் பால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
அைசவினால் $கந்த.10046.3
ஆடிேய ைவகினா( அலகுஇலா ஆடலா(. $கந்த.10046.4
அன்னது ஓ( அைமதியில் அசுர ேசைனக்கு எலாம் $கந்த.10047.1
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ஆய் உற்று உளான் வாற்கலி என்பவன் $கந்த.10047.2
என்ைன வானவெராடும் ஈடுஅழித்து அம(தனில் $கந்த.10047.3
முன்ைன நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெவன்றனன் முடிவு இலா ெமாய்ம் பினால்.
$கந்த.10047.4
அத்திறம் கண்டு நான் அமரேராடு ஏகிேய $கந்த.10048.1
பத்து நூற்றுத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) பாந்தள் ேமல் துயில் ெகாளும் $கந்த.10048.2
சுத்தைனப் ேபாற்றிேய ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வாற் கலியினால் $கந்த.10048.3
எய்த்தனம் காத்தியால் எம்ைம நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என்றனன். $கந்த.10048.4
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) பில்கு எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) உைட நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.)
ஆம்பள்ளிேமல் $கந்த.10049.1
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வால் அறிவினான்
துயிைல விட்ேட எழC இ $கந்த.10049.2
அஞ்சலி( உங்களுக்கு அல்லேல ஆற்றிய $கந்த.10049.3
வஞ்சனா( உயி(தைன வல்ைல உண்டிடுதும் ஆல். $கந்த.10049.4

என்று தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ைக அைமத்து ஏெழாேட
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) உண்டு $கந்த.10050.1
அன்று ஒ( ஆல் இைலயின் ேமல் அறிதுயில்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.10050.2
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துழாய்
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) சூழ் மவுலியான் $கந்த.10050.3
ஒன்று ேப( அன்பினால் ஒன்று எனக்கு உைர ெசய்தான். $கந்த.10050.4
பா(த்தியால் எனது எனும் ைபம் ெபான் மா(பத்து இைட $கந்த.10051.1
மூ(த்தியாய் ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முதல்விையக் குமரைனத் $கந்த.10051.2
தC(த்தைனப் பூசைன ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) தCவிைன $கந்த.10051.3
ஆ(த்தி நCங்குதி எனா ஆதரத்து அருளினான். $கந்த.10051.4
அன்னவாறு அருள் ெசய்ேத அைனய( மூேவாைரயும் $கந்த.10052.1
ெபான் உலா மா(பினும் ெபாள் என வாங்கிேய $கந்த.10052.2
என்னது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கரத்து ஈந்தனன்
ஈதலும் $கந்த.10052.3
ெசன்னிேமல் தாங்கிேனன் மாதவத் திண்ைமயால். $கந்த.10052.4
அங்கு அதன்பின் முைறயாக அச்சுதன்பால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10053.1
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) குழுஎலாம் சூழ் நாவலம் தCகத்து அணுகி $கந்த.10053.2
எங்கள்பிரான் அருள் நடம் ெசய் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இலாத்
தில்ைல_ெப.(தில்ைல_ெப.) தனில் $கந்த.10053.3

துங்க மணி_ெப.(மணி_ெப.) மன்று தைனத்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பரவசம் ஆனான்.
$கந்த.10053.4
ெசல் அrய பரவசம் ஆய்த் திரு முன்ேன
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
இைறஞ்சித் $கந்த.10054.1
ெதால்ைல தனில் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துைண விழிகள்
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெபருகப் $கந்த.10054.2
பல் உயி(க்கும் உயி( ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பரமசிவ பூரணத்தின் $கந்த.10054.3
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) தனில் புக்கு அழுந்தி எழுந்திலன் ஈ( இருதிங்கள்.
$கந்த.10054.4
இத்திறத்தால் அவசம் அதாய் ஈறுமுதல் நடுவும் இலா $கந்த.10055.1
அத்தனது திருவடிக் கீ ழ் அடங்கிேய ஆைணயினால் $கந்த.10055.2
ெமய்த்துrயம் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உயி(மீ ண்டு
சாக் கிரத்து அைடயத் $கந்த.10055.3
தத்துவ ெமய் உண(ச்சி எலாம் தைலத் தைலவந்து ஈண்டின ஆல். $கந்த.10055.4
கண் துயில்வான் எழுந்தது எனக் கதும் என மாேயான் எழுந்து $கந்த.10056.1
புண்டrகப் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.)
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புறத்து ஏகித் $கந்த.10056.2
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைர சூழ் புவிக்கு அரசு ெசலுத்திய ஆல் கலியுடேன
$கந்த.10056.3

மண்டு ெபரும் சம( ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வல்ைலதனில் உயி( உண்டான். $கந்த.10056.4
வால் கலிதன் உயி( உண்டு வாைக புைனந்ேத திருமால் $கந்த.10057.1
சீ(க்கருைண ெநறிஅதனால் ேதவ(க்கும் என்தனக்கும் $கந்த.10057.2
ஏற்கும் வைக விைட உதவி இம் எனேவ
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகிப் $கந்த.10057.3
பால் கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) பணி அைண ேமல் பண்டு ேபால் கண்
வள(ந்தான். $கந்த.10057.4
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) குழாத் ெதாடு
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சிறந்திடும்
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) துறக்கத்தில் $கந்த.10058.1
ஆவலுடன் வந்ேத யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அன்று முதல் இன்று அளவும்
$கந்த.10058.2
பூைவ நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புத்ேதள் ெபான்
மா(பில்_ெப.(மா(பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) வற்று
C
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.10058.3
மூவைரயும் அருச்சித் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) முது மைறநூல் விதி முைறயால்.
$கந்த.10058.4
மன்ன(க்கு மன்னவ நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) வழிபடுதல் காரணம் ஆத்
$கந்த.10059.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ஒப்பு இலாதாைரத் தருக என்றாய் தந்திடுவது
$கந்த.10059.2
என் இச்ைச அன்ேற மால் இைச உனக்கு உண்டாம் ஆகில் $கந்த.10059.3
பின்ைனத் தந்திடுவன் எனப் ெபருந்தைக ேயான் ேபசினன் ஆல். $கந்த.10059.4

ேபசுதலும் முசுகுந்தன் ெபய(ந்து_வி.எச்.(ெபய(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இைட ேபாய்க் $கந்த.10060.1
ேகசவைன அடிவணங்கிக் கிட்டி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவண்டுதலும் $கந்த.10060.2
வாசவன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) தன்னில் ைவத்திடும்
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) உயி(க்கு உயிைரப் $கந்த.10060.3
பூசைன ெசய் ெகாடு ேபாந்து பூதலத்தின் இைட என்றான். $கந்த.10060.4
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனேவ இைசவு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாரணைன
விைடெகாண்டு $கந்த.10061.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புரந்தற்கு உைரப்பச் சிந்ைத
தள(ந்ேத இரங்கி $கந்த.10061.2
அன்று தைன ஈன்ற தனிப் புனிற்று ஆைவ அகலுவது ஓ( $கந்த.10061.3
கன்று எனேவ நனிபுலம்பி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சூழ்ச்சி கருதினன் ஆல்.
$கந்த.10061.4
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) பிரான் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அளவில் ெதய்வதக்
கம்மியன் ெசயலான் $கந்த.10062.1
மூ வடிவம் மூ இரண்டு முைற ேவறு ேவறு ஆக $கந்த.10062.2
ஏவ(களும் வியப்பு_ெப.(வியப்பு_ெப.) எய்த இைமப்பின் முனம் அைமப் பித்துக்
$கந்த.10062.3
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) ைக தனில் ெகாடுப்பக் ைகதவம் என்று
அறிந்தனேன. $கந்த.10062.4
ஆதியில் விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) தச்சன் அைமத்திடு மூ இரு வடிவும்
$கந்த.10063.1

பூதல மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) வாங்கிப் புதல்வெனாடும் கவுrெயாடும்
$கந்த.10063.2
வதி
C விடங்கப் ெபருமான் ேமவியதாம் என இருந்தும் $கந்த.10063.3
ஏதும் உைரயா ெநறியால் இவ( அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) அன்று என
ெமாழிந்தான். $கந்த.10063.4
துங்கம் உறு முசுகுந்தன் ெசால் வினவிச் சுட( ஆழிப் $கந்த.10064.1
புங்கவன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மா(பம் எனும் ெபான் ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.)
ஆட்டு உகந்து $கந்த.10064.2
மங்ைகெயாடும் குமரெனாடும் மகிழ்ச்சிெயாடும் வற்று
C
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.10064.3
எங்கள் பிரான் தைனக் ெகாடு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவ( ஆேமா என்றனேன. $கந்த.10064.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) இவ்வாறு உைரப்ப இைமயா முக் கண் பகவன்
$கந்த.10065.1
முந்து திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) முசுகுந்தன் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்பாலில் $கந்த.10065.2
வந்தனம்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அம்_தன்.பன்.) ஆல்
எம்ைம இனிமாநிலத்தில் ெகாடு ேபாந்து $கந்த.10065.3
புந்தி மகிழ்வால் பூைச புrவாய் என்று அருள் ெசய்தான். $கந்த.10065.4
ஊழி நாயகன் மகவான் உணராேம இஃது உைரப்பக் $கந்த.10066.1
ேகழ் இலாப் ேப( உவைக கிைடத்து இனிது
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10066.2

ஆழியான் பூசைன ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அம(ந்தவராம் இவைர $கந்த.10066.3
வாழியாய் தருக என வாங்கினன் மன்னவ( மன்னன். $கந்த.10066.4
வாங்கிய பின் இைமயவ( ேகான் மன்னவைன முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10067.1
ஈங்கு இவைர அறுவெராடும் இருநிலத்தின் இைடெகாடு ேபாய்ப் $கந்த.10067.2
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கமலாலய முதலாப் புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) கின்ற
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) தன்னில் $கந்த.10067.3
தCங்கு அறேவ வழிபாடு ெசய்தி என விைட ெகாடுத்தான். $கந்த.10067.4
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனேவ விைட
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நால்
நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைட
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10068.1
ெதன்திைச ஆரூ( தன்னில் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) உைற பூம்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்கு $கந்த.10068.2
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) கமழ் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துளேவான் வழிபட
வற்று
C
இருந்ேதாைர $கந்த.10068.3
ெவன்றி அr அைணமீ தில் விதி முைறயால் தாபித்தான். $கந்த.10068.4
கடன் ஆைக நள்ளாறு காறாயல் ேகாள் அrயூ( $கந்த.10069.1
மடன் ஆக முத்து ஈனும் வாய்மியூ( மைறக்கானம் $கந்த.10069.2
உடன் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தலம் ஆறில் ஓ(
ஆறு வடிவு ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.10069.3
படம் நாக மதி ேவணிப் பரஞ்சுடைர அம(வித்தான். $கந்த.10069.4
இப்படிேய ஒருபகலில் எழுவைரயும் தாபித்து $கந்த.10070.1

ெமய்ப் பrவில் வழிபாடு விதிமுைறயால் புrவித்துச் $கந்த.10070.2
ெசப்ப அrய புகழ் ஆரூ(த் ேதவனுக்கு விழாச்
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.10070.3
முப் புவனங்களும் ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
முசுகுந்தன் உன்னினன் ஆல். $கந்த.10070.4
அந் நாளில் இைமயவ( ேகான் அருச்சைன ெசய் பரம் ெபாருைளக் $கந்த.10071.1
ெகான்னா( ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ைகக்
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெகாடும் பவத்தால் $கந்த.10071.2
ெபான் நாட்டின் திரு இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புைல
உருவம் தைனத் தாங்கிக் $கந்த.10071.3
ைகந் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) மிைச ஊ(ந்து கமைல எனும் பதி அைடந்தான்.
$கந்த.10071.4
ஆரூrன் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் அமலன்
விழாப் ேபாற்றுதற்குப் $கந்த.10072.1
பா( ஊரும் திைரஊரும் பல ஊரும்
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்ேற $கந்த.10072.2
வா( ஊரும் முரசு_ெப.(முரசு_ெப.)
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மதக்களிற்றின் மிைச ஏறித்
$கந்த.10072.3
ேத( ஊரும் ெசம்ெபான் மணித் திருவதிப்
C
புைட சூழ்ந்தான். $கந்த.10072.4
பூம் கமலா புr வாழும் புங்கவனா(க்கு அைனதற் பின் $கந்த.10073.1
ஓங்கு திருவிழா நடத்தி_வி.எச்.(நடத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எஎ.குறி.) ஒழிந்த
பதிப் பண்ணவ(க்கும் $கந்த.10073.2

ஆங்கு அது ேபால் நிகழ்வித்ேத அந்தம் இல் சீ( முசுகுந்தன் $கந்த.10073.3
பாங்கில் வரும் வரருடன்
C
பா( உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) புரந்து இருந்தான்.
$கந்த.10073.4
ஆண்டு பல அப்பதியில் அமலன் விழாச் ேசவித்துக் $கந்த.10074.1
காண் தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தவம்புrந்து கைடஞ(
வடிவிைன நCங்கித் $கந்த.10074.2
தூண் தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
மகவான் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) உருவம் தைனப்
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10074.3
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சுர( பதிபுகுந்து விபவம்
உடன் வற்று
C
இருந்தான். $கந்த.10074.4
விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) ேகான் ஏகிய பின் விரவு புகழ்க் கருவூrல்
$கந்த.10075.1
எண் அrய பல காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) இைற அரசு ெசலுத்திய பின் $கந்த.10075.2
மண்_ெப.(மண்_ெப.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) புரக்க அங்கிவன் மனுக்கு
முடிசூட்டித் $கந்த.10075.3
துண் எனேவ ேநாற்று இருந்து ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) கயிைல தைன
அைடந்தான். $கந்த.10075.4
துங்க மிகு முசுகுந்தன் ெதால்கயிைல
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்ன( $கந்த.10076.1
எங்கள் விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ெமாய்ம்பின்னும் இலக்கருடன் எண்ம(களும்
$கந்த.10076.2
தங்கள் சிறா( தைம விளித்துத் தத்தமது சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.)
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10076.3

அங்கி வன்மன் பால் இருத்தி அrய தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ஆற்றினேர.
$கந்த.10076.4
மாதவம் எண்ணில இயற்றி மானுடத் தன்ைமைய
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10077.1
ஆதி தனில் அடல் எய்தி அருள் முைறயால் அைனவ(களும் $கந்த.10077.2
ேமதகு சீ(க் கந்த கிr விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகி
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) $கந்த.10077.3
பாத மல( பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்திப் பத்திைம
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றன( ஆல். $கந்த.10077.4
ஆைகயால் அயன் அறியா அருமைற மூலம்
ெததிந்த_ெப.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.10078.1
ஏக நாயகன் விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) எவேரனும்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இடின் $கந்த.10078.2
ஓைகயால் நிைநந்த_ெப.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எலாம்
ஒல்ைல தனில் ெபற்றிடுவ( $கந்த.10078.3
மாகேமல் இைமயவரும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவைர வணங்குவேர. $கந்த.10078.4
ெவள்ளி அம் கிrயின் ஓ( சா(
விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கந்த ெவற்பின்
$கந்த.10079.1
நள்ளுறு நகரம் தன்னில் நங்ைகேயாடு இனிது ேமவும் $கந்த.10079.2
அள் இைல ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ைக நம்பி அம்புவி எயின(
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.10079.3

வள்ளிைய வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மரபிைன வழாது ெசால்வாம்.
$கந்த.10079.4
அயன் பைடத்திடும் அண்டத்துக்கு ஆவியாய்ப் $கந்த.10080.1
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) பைடத்த பழம் பதி என்ப( ஆல் $கந்த.10080.2
நயன் பைடத்திடு அல் ெதண்ைட நாட்டினுள் $கந்த.10080.3
வியன் பைடத்து_வி.எச்.(பைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேமற்பாடிேய.
$கந்த.10080.4
ஆய ெதால்ைல அணிநக( ஞாங்கrன் $கந்த.10081.1
மீ உய(ந்த_ெப.எச்.(உய(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒ( ெவற்பு நிற்கின்றது
ஆல் $கந்த.10081.2
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பாரளவு இட்டிடும் $கந்த.10081.3
மாயவன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) வடிவு என நCண்டேத. $கந்த.10081.4
அரவும் திங்களும் ஆறு ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) ஆரமும் $கந்த.10082.1
குரவும் ெகான்ைறயும் கூவிளமும் மிைச $கந்த.10082.2
விரவும் தன்ைமயின் ெவற்பு விண்ேணா(_ெப.(விண்ேணா(_ெப.) எலாம்
$கந்த.10082.3
பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
பண்ணவன் ேபான்றது ஆல். $கந்த.10082.4
வாலிது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
அருவித் திரள் $கந்த.10083.1
நCல_ெப.அ.(நCலம்_ெப.) ேமக நிைரெயாடு தாழ்தலில் $கந்த.10083.2

ேதாலும் நூலும் துயல் வரு மா(புைட $கந்த.10083.3
நாலு மா முகன் ேபாலும் அந்நாகேம. $கந்த.10083.4
குமரேவள் குற மங்ைகெயாடு இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இைட $கந்த.10084.1
அமரும் மால் அது காண்பன் என்று ஆைசயால் $கந்த.10084.2
தமர வானதி தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அணுகு உற்றிட $கந்த.10084.3
நிமிரு கின்றது நCள்கிr அன்னேத. $கந்த.10084.4
கள் இைறத்திடு பூம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தா(க் கடம்பு_ெப.(கடம்பு_ெப.) அணி
காைள_ெப.(காைள_ெப.) பல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கந்த.10085.1
பிள்ைளைமத் ெதாழின் ேமல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபட்புடன் ஒழுகும்
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $கந்த.10085.2
வள்ளிையத் தன்பால் ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வள்ளிெவற்பு என்னும் நாமம் $கந்த.10085.3
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) அக்கிrயின் ேமன்ைம உைரத்திடும் அளவிற்று ஆேமா.
$கந்த.10085.4
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
குன்றி வித்தும் சீ( திகழ் கைழ வழ்
C முத்தும் $கந்த.10086.1
ைப அரவு இனங்கள் ஈன்ற பருமணித் ெதாைகயும் ஈண்டிச் $கந்த.10086.2
ைசயம் அது எங்கும் ேச(தல்_ெதா.ெப.(ேச(_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) தாரகா
கணங்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.10086.3
ெவய்யவன் அழற்கு ஆற்றாது வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
என விளங்குகின்ற. $கந்த.10086.4

கான் உறு தளவம்_ெப.(தளவம்_ெப.)
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காட்சியால் கைழகள்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.10087.1
தூ நைக முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) ஈன்ற ேதாற்றத்தால் ெபாதும்ப( தன்னில்
$கந்த.10087.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அம( ெதாைடயல் தூங்கும் ெசய்ைகயால் சிலம்பின் சாரன்
$கந்த.10087.3
மீ னமும் மதியும் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விண்_ெப.(விண்_ெப.) என விளங்கிற்று அம்மா. $கந்த.10087.4
கூட்ட அளி முரலும் நCலக் குண்டு நC(ச் சுைனகள் யாண்டும் $கந்த.10088.1
காட்டிய பிறங்கல் யாரும் காண் ஒணா வள்ளல் ஈண்ேட $கந்த.10088.2
ேவட்டுவ( சிறுமிக்கு ஆக ேமவுதல் காண்பன் என்னா $கந்த.10088.3
நாட்டம் ெமய் முழுதும் ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நண்ணிய தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ேபால் ஆம். $கந்த.10088.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உய( பிறங்கல் மீ து விrகின்ற சுைனகள் மிக்குத்
$கந்த.10089.1
துண் என விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபற்றி
சூrயன்_ெப.(சூrயன்_ெப.) முதேலா( காண $கந்த.10089.2
மண்_ெப.(மண்_ெப.) எனும் மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) ஆங்கு ஓ( மதைலயில்
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இலாத $கந்த.10089.3
கண்ணடி நிைரத்து_வி.எச்.(நிைர_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைவத்த காட்சி
ேபான்று இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாேதா. $கந்த.10089.4
ஒள்ளிண(க் அணியின் ெகாம்ப( உலவிேய அேசாகில் வாவி $கந்த.10090.1

ெவள்ளியில் பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மந்திவியன் கடு
உைறப்ப மீ ள்வ $கந்த.10090.2
வள்ளிய( இடத்துச் ெசன்ேறா(_வி.அ.ெப.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஓ(_பட(.பன்.)
மான அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பண்பிேலா( பால் $கந்த.10090.3
ெபாள் என இரப்பான் புக்குப் புலம் ெபாடு மீ ண்டவா ேபால். $கந்த.10090.4
ெதாைக உறு குைலச் ெசம்காந்தள் துடுப்பு எடுத்து அமரும் சூழ்வில் $கந்த.10091.1
சிைக உறு ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.)
ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலா உற்ற
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $கந்த.10091.2
அைக உறு கைழ ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உண்டவா( அழல் சிதற_குைற.எச்.(சிதறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆங்ேக
$கந்த.10091.3
புைக உறுகின்ற தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ேபாலேவ ெபாலிந்தது அம்மா.
$கந்த.10091.4
கண்டு தம் ேகளி( தம்ைமக் ைகெகாடு புல்லி இல்லம் $கந்த.10092.1
ெகாண்டுெசல் பான்ைம உன்னி விலக்கு உறு ெகாளைகத்து என்ன $கந்த.10092.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெதாட( ெசலவிற்று
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுட(க் கதிைர ெவற்பில் $கந்த.10092.3
தண்டைல கணியின் ெகாம்பால்_ெப.(ெகாம்பு_ெப.+ஆல்_கரு.ேவ.) தழC இக் ெகாடு
தடுக்கல் உற்ற. $கந்த.10092.4
நிைற அழி கடமால் யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைரச்
சிகரம்_ெப.(சிகரம்_ெப.) பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.10093.1

விறெலாடு முழங்க_குைற.எச்.(முழங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆங்கு ஓ(
விட(_ெப.(விட(_ெப.) அைள மடங்கல் ேகளாக் $கந்த.10093.2
கறுவு ெகாள் சினத்தினா(க்கும் கம்பைல கனகன் எற்றுந் $கந்த.10093.3
தறியிைட இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீயத் தழங்குரல்
என்னல் ஆம் ஆல். $கந்த.10093.4
பைற அடிப்பதனால் ேசணில் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) விrப் பா( ேபால் மாறாய்
$கந்த.10094.1
அைற அடிப் பாந்தள் ஆ(ப்ப அகல் இரு விசும்ேப ஆ(ப்பக் $கந்த.10094.2
கைற அடித் ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.) ஆ(ப்பக் கடும்திறல் அrமான் ஆ(ப்பச்
$கந்த.10094.3
சிைற அடிக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சிம்புள்
ஆ(த்திடத் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ெசல்லும். $கந்த.10094.4
இன்ன பல் வளைம சான்ற கிrதனில் எயின( ஈண்டி $கந்த.10095.1
மன்னியது ஆங்கு ஓ( சீறூ( வதனம் ஆறு உைடய வள்ளல் $கந்த.10095.2
பின்னேர தன்பால் ேமவப் ெபரும் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) தன்ைன ஆற்றிப்
$கந்த.10095.3
ெபான்னக( இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வா ேபால்
புன்ைம அற்று இருந்தது அம்மா. $கந்த.10095.4
ஆயது ஓ( குறிச்சி தன்னில் அம( தரும் கிராத(க்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$கந்த.10096.1
நாயகன் நுகம்பூண்டு உள்ேளான் நாம ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) நம்பி என்ேபான்
$கந்த.10096.2
மாயிரும் தவமுன் ெசய்ேதான்_வி.அ.ெப.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஓன்_பட(.ஒரு.)
ைமந்த(கள் சிலைரத் தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10096.3

ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) இைழ மகட்ேபறு உன்னித் ெதய்வதம் பராவி உற்றான்.
$கந்த.10096.4
அவ்வைர மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) தன்னில் ஐம்புலன் ஒருங்கு ெசல்லச்
$கந்த.10097.1
ெசவ்விதின் நடாத்தும் ெதான்ைமச் சிவமுனி என்னும் ேமேலான் $கந்த.10097.2
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) எவ( தமக்கும் எய்தா ஈசைன உளத்துள்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10097.3
ைசவ நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) பூண்டு
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrந்து இருத்தல் உற்றான். $கந்த.10097.4
சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) உறு ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) ைபங்கண் சிறுதைலச்
சிைலக்கும் புல்வாய் $கந்த.10098.1
ெநறிப் ெபாடு நிமி( உற்று ஆன்ற ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெசவிக் குறிய
ேதாைகப் $கந்த.10098.2
ெபாறிப் படு புனித யாக்ைகப் புன்மயி(க் குளம்பு ெமன்கால் $கந்த.10098.3
மறிப்பிைண ஒன்று கண்டு ஓ( மருள_குைற.எச்.(மருள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலாவிற்று அங்கண்.
$கந்த.10098.4
ேபா(த் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைவேவல் புங்கவன் அருளால்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.10099.1
சீ(த்திடும் நவ்வி தன்ைனச் சிவமுனி என்னும் தூேயான் $கந்த.10099.2
பா(த்தலும் இைளைமச் ெசவ்வி பைடத்திடும் பிறனில்
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.10099.3
தூ(த்தனின் ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) எய்திக் காமத்தால் சுழலல் உற்றான்.
$கந்த.10099.4

ஏமத்தின் வடிவம் சான்ற இலங்கு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) பிைணயின் மாட்ேட
$கந்த.10100.1
காமத்தின் ேவட்ைக ைவத்துக் கவைலயாய் அவலம் எய்தி $கந்த.10100.2
மா மத்தம் அன்புக்கு என்ன மனக்கருத்து உைடந்து ேவறாய் $கந்த.10100.3
ஊமத்தம் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) துய்த்தால் ேபால் உன்மத்தன் ஆகி உற்றான்.
$கந்த.10100.4
பட அரவு அைனய அல்குல் ைபந்ெதாடி நல்லா( தம்பால் $கந்த.10101.1
கடவுள( புண(ச்சி_ெப.(புண(ச்சி_ெப.) என்னக் காட்சியின்
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) துய்த்து $கந்த.10101.2
விடல் அருல் ஆ(வ நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெமய்
உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) எய்தப் ெபற்றுத் $கந்த.10101.3
திடெமாடு முந்து ேபாலச் சிவமுனி இருந்து ேநாற்றான். $கந்த.10101.4
நற்றவன் காட்சி தன்னால் நவ்வி பால் கருப்பம் ேசரத் $கந்த.10102.1
ெதற்று என அறிதல் ேதற்றிச் ெசம்கண்மால் உதவும் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.)
$கந்த.10102.2
மற்று அதன் இடத்தில் புக்காள் வைர பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எறிந்த ைவ ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $கந்த.10102.3
ெகாற்றவன் முன்னம் ெசாற்ற குறி வழிப்
படரும்_ெப.எச்.(பட(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நCராள். $கந்த.10102.4
மானிடத்தின் வரு ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) முந்து நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
$கந்த.10103.1
மானிடத்தின் வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்ற
வாய்ைமயான் $கந்த.10103.2
மானிடத்தின் வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) அைடந்தாள் மரு $கந்த.10103.3

மானிடத்தின் மான் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அம்மான் மகள். $கந்த.10103.4
அைனய காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ஆயிைட
நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $கந்த.10104.1
புனித நவ்வி புனம்_ெப.(புனம்_ெப.) எங்கணும் உலாய்ச் $கந்த.10104.2
சுைனயின் நC( உண்டு ஒ( சூழலின் ைவகிேய $கந்த.10104.3
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) மால் வைர ஏறி நடந்தேத. $கந்த.10104.4
நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நவ்வி நலத்தகு ெவற்பினில்
$கந்த.10105.1
இடந்ெதாறும் ெசறி ஏனல் புனம்_ெப.(புனம்_ெப.) எலாம் $கந்த.10105.2
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாயது
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ெகாள் ேவட்டுவ( $கந்த.10105.3
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) மா(கள் வrவிழி என்னேவ. $கந்த.10105.4
பிள்ைள ஈற்றுப் பிணா எயின் ேசrயின் $கந்த.10106.1
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) உளித் தைலக் ேகால் ெகாடு
$கந்த.10106.2
வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.) கீ ழ் புகு மா முதல் ெவௗவிேய $கந்த.10106.3
ெபாள்ளல் ெசய்திடு புன் புலம் புக்கேத. $கந்த.10106.4
ேதான்றலுக்குத் துைணவிையத் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பிைண
$கந்த.10107.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) தrத்துத் தள(ந்து தள(ந்து ேபாய் $கந்த.10107.2
மான்ற அரற்றி உயி(த்து வயிறு
ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10107.3

ஈன்று வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.) இரும் குழி இட்டது ஆல். $கந்த.10107.4
குைழ குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) ேகால் வைளேய முதல்
$கந்த.10108.1
பைழ பூண்கள் பலவுடன் தாங்கு உறாத் $கந்த.10108.2
தைழ புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) தனது
உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) இன்றிேய $கந்த.10108.3
உைழ வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உதித்தனள் ஒப்பு இலாள்.
$கந்த.10108.4
ேகால் ெதாடிக் ைகக் குழவிைய ேநாக்கிேய $கந்த.10109.1
ஈற்று மான் பிைண எம் இனத்து அன்று இது $கந்த.10109.2
ேவற்று உருக் ெகாடு ேமவியது ஈண்டு எனா $கந்த.10109.3
ஆற்றேவ மருண்டு_வி.எச்.(மருள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அஞ்சி
அகன்றேத. $கந்த.10109.4
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.) என ஈன்ற அrண
மருண்டு_வி.எச்.(மருள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடியபின் $கந்த.10110.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இைண இலாத தைலவி_ெப.(தைலவி_ெப.) தனித்
தனள் ஆய் $கந்த.10110.2
கின்னர நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யாழ் ஒலிேயா ேகடு இல் சீ( பாரதி
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.10110.3
இன்னிைசேயா என்று அயி(க்க ஏங்கி அழுதிட்டனேள. $கந்த.10110.4
அந்த அளைவ தனில் ஆறு இரண்டு ெமாய்ம்பு உைடய $கந்த.10111.1
எந்ைத அருள் உய்ப்ப எயின( குலக் ெகாற்றவனும் $கந்த.10111.2

ைபந்ெதாடி நல்லாளும் பrசனங்கள் பாங்கு எய்தச் $கந்த.10111.3
ெசம் திைனயின் ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கூழ் ெசறி புனத்துப் புக்கனேர.
$கந்த.10111.4
ெகால்ைல புகுந்த ெகாடிச்சி_ெப.(ெகாடிச்சி_ெப.) ேயாடு
கானவ(_ெப.(கானம்_ெப.+அ(_பட(.பன்.) ேகான் $கந்த.10112.1
அல்ைல நிக( குழலாள் அம் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
ேகளா $கந்த.10112.2
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) அதனில் எழும் ஒலி அங்கு ஏது என்னா $கந்த.10112.3
வல்ைல தனில் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அறும் புனத்தில் வந்தனேன.
$கந்த.10112.4
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) முதல் எடுத்த வள்ளிக்
குழியில் ைவகும் $கந்த.10113.1
நந்தா விளக்கு அைனய நங்ைக தைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10113.2
இந்தா இஃது ஓ( இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) என்று எடுத்துச்
$கந்த.10113.3
சிந்ைத ஆகுவம் தCரத் ேதவிைகயில் ஈந்தனேன. $கந்த.10113.4
ஈந்தான் சிைல நிலத்தில்_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) இட்டான்
எழுந்து ஓங்கிப் $கந்த.10114.1
பாய்ந்தான் ெதாழிந்தான் உவைகப் படு கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
$கந்த.10114.2
ேதாய்ந்தான் முறுவலித்தான் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) புைடத்தான்
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பிறப்பின் $கந்த.10114.3

நாந்தாம் இயற்று தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ஆம் ெகால் என்று
உைரத்தான். $கந்த.10114.4
ெகாற்றக் ெகாடிச்சி_ெப.(ெகாடிச்சி_ெப.) குழவிையத் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
ைக வாங்கி $கந்த.10115.1
மற்று அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாழுதில் வயாவும் வருத்தமும் ஆய்ப்
$கந்த.10115.2
ெபற்றுக் ெகாள்வாள் ேபாலப் ேபணிப் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) மகிழ் $கந்த.10115.3
உற்றுக் கனதனத்தில் ஊறும் அமி(து ஊட்டினள் ஆல். $கந்த.10115.4
ெவன்றிச் சிைல எடுத்து ேமைலப் புனம்_ெப.(புனம்_ெப.)
அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10116.1
குன்றக் குறவன்_ெப.(குறவன்_ெப.) குதைல வாய்க் ெகாம்பின் உடன் $கந்த.10116.2
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) துைணவி_ெப.(துைணவி_ெப.) தைன வல்ைல ெகாடு
சீறூrல் $கந்த.10116.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
கணத்தில் சிறு குடிலில் புக்கனேன. $கந்த.10116.4
அண்ட( அமுதம் அைனய மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ெபற்றிடலான் $கந்த.10117.1
மண்டு ெபரு மகிழ்வாய் மாத்தாள் ெகாழு விைடையக் $கந்த.10117.2
ெகண்டி ஒருதன் கிைளேயாடு இனிது அருந்தித் $கந்த.10117.3
ெதாண்டகம் அது ஆ(ப்பக் குரைவ_ெப.(குரைவ_ெப.) முைற தூங்குவித்தான்.
$கந்த.10117.4
காைல_ெப.(காைல_ெப.) அதன்பின் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) பலி ெசலுத்தி
$கந்த.10118.1
வால் அrசி மஞ்சள்_ெப.(மஞ்சள்_ெப.) மல( சிந்தி மறி அறுத்துக் $கந்த.10118.2

ேகால ெநடுேவல் குமரன் விழா ெகாண்டாடி $கந்த.10118.3
ேவலைன முன் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெவறியாட்டு ேந( வித்தான். $கந்த.10118.4
இன்ன பலவும் இயற்றி இரும் குறவ(_ெப.(குறவ(_ெப.) $கந்த.10119.1
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) வட மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
தைன அைனயாள் $கந்த.10119.2
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) மட மகட்குக் காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.) இட்டுக் கான
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) $கந்த.10119.3
ெபான் அம் சிைற படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூம்
ெதாட்டில் ஏற்றினேள. $கந்த.10119.4
நாத் தள(ந்து ேசா(ந்து நடுக்கம் உற்றுப் பல் கழன்று $கந்த.10120.1
மூத்து நைர முதி(ந்த_ெப.எச்.(முதி(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூதாள(
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈண்டிப் $கந்த.10120.2
பாத்தி_ெப.(பாத்தி_ெப.) படு வள்ளிப் படு குழியில் வந்திடலால் $கந்த.10120.3
வாய்த்த இவள்_பதி.ெப.(இவள்_பதி.ெப.) நாமம் வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.) எனக்
கூறினேர. $கந்த.10120.4
தம் மரபில் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) தம(
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முதுவ( $கந்த.10121.1
இம் முைறயால் ஆராய்ந்து இயல் ேப(
புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) உைரப்பக் $கந்த.10121.2
ெகாம்ைம முைலயாள் ெகாடிச்சிெயாடு குன்றவ( ேகான் $கந்த.10121.3
அம் மைனைய நம்மகள் என்றன் பால் வள(த்தனேன. $கந்த.10121.4
முல்ைலப் புறவ முதல்வன் திரு மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) $கந்த.10122.1

ெகால்ைலக் குறிஞ்சிக் குறவன்_ெப.(குறவன்_ெப.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ஆகிச்
$கந்த.10122.2
சில்ைலப் புன் கூைரச் சிறு குடிலில்
ேச(ந்தனள்_வி.மு.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட(.ஒரு.) ஆல்
$கந்த.10122.3
ெதால்ைலத் தனித் தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) ேதான்றி அம( உற்றது ேபால்.
$கந்த.10122.4
மூவா முகுந்தன் முதநாள்
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அமுைதத் $கந்த.10123.1
ேதவாதி ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) திருைமந்தன் ேதவிதைன $கந்த.10123.2
மா வாழ் சுரத்தில்_ெப.(சுரம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) தம் மா மகளாப்
ேபாற்று_ஏவ.(ேபாற்று_வி.) ைகயால் $கந்த.10123.3
ஆவா குறவ(_ெப.(குறவ(_ெப.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ஆ( அளக்க வல்லாேர.
$கந்த.10123.4
ெபான் ெதாட்டில் விட்டுப் புவியின் மிைச தவழக் $கந்த.10124.1
கற்றுத் தள( நைடயும் காட்டிக் கணி நCழல் $கந்த.10124.2
முற்றத்து இைட உலாவி முறத்தின் மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெகாழித்துச்
$கந்த.10124.3
சிற்றில் புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) சிறு ேசாறு இட்டு
ஆடினேள. $கந்த.10124.4
முந்ைத உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) முழுதும் இன்றி இம் முைறயால்
$கந்த.10125.1
புந்தி மகிழ் வண்டல்_ெப.(வண்டல்_ெப.) புrந்து வள( ெசவ்விக் கண் $கந்த.10125.2

எந்ைத புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) புல்லுவதற்கு இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) ஏற்கும் எனப் $கந்த.10125.3
ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) ெதாடியினுக்கு யாண்டு பன்னிரண்டு ெசன்றனேவ.
$கந்த.10125.4
ஆன பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) கண்டு அம்மைனயும் அம்மைனயில் $கந்த.10126.1
ேகானும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தம் குலத்தின் முைற
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10126.2
மானின் வயிற்று உதித்த வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.) தைனப் ைபம் புனத்தில்
$கந்த.10126.3
ஏனல் விைளயுள் இனிது அளிக்க_குைற.எச்.(அளிக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ைவத்தனேர. $கந்த.10126.4
காட்டில் எளிது உற்ற கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) மணிையக் ெகாண(ந்து
$கந்த.10127.1
கூட்டில் இருள் ஓட்டக் குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) உய்த்தவாறு அன்ேறா $கந்த.10127.2
தCட்டும் சுட( ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) குமரன் ேதவி ஆம் ெதள் அமுைதப்
$கந்த.10127.3
பூட்டு சிைலக் ைகயா( புனம்_ெப.(புனம்_ெப.) காப்ப ைவத்ததுேவ. $கந்த.10127.4
சுத்த ெமழுகு இட்டுச் சுட( ெகாளுவிப் பல் மணியின் $கந்த.10128.1
பத்தி குயின்றிட்ட பழுப் ேபணியில் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) $கந்த.10128.2
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மகிழ்ந்து ஏறி மகடூஉத்
திைனப்புனத்தில் $கந்த.10128.3
எத்திைசயும் காணும் இதணத்து இருந்தனேள. $கந்த.10128.4
கிள்ைள_ெப.(கிள்ைள_ெப.) ெயாடு ேககயேம அன்றிப் பிற
நிலத்தில்_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) $கந்த.10129.1

உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) ஒருசா( விலங்கிெனாடும்
$கந்த.10129.2
வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.) மைலப் புனத்தில்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றன மாவும் $கந்த.10129.3
புள்ளும் மயங்கல் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) நூல் துணிபு அன்ேறா. $கந்த.10129.4
கட்டு வrவில் கரும் குறவ(_ெப.(குறவ(_ெப.) ைகத் ெதாழிலால் $கந்த.10130.1
இட்ட இதணத்து இருந்து எம் ெபருமாட்டி $கந்த.10130.2
தட்ைட குளி( தழைலத் தாங்கித் திைனப் புனத்ைதக் $கந்த.10130.3
கிட்டல் உறா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) முதல்
புள்_ெப.(புள்_ெப.) ஓட்டினேள. $கந்த.10130.4
எய் ஆனைவயும் இரைல மைர மான் பிறவும் $கந்த.10131.1
ெகாய்யாத ஏனல் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) கவ(ந்து ெகாள்ளாமல் $கந்த.10131.2
ைமயா( விழியாள் மணிக்கல் கவண் இட்டுக் $கந்த.10131.3
ைகயால் எடுத்துக் கடிது ஓச்சி வசினேள.
C
$கந்த.10131.4
பூைவகாள் ெசம் கண் புறவம்காள் ஆேலாலம் $கந்த.10132.1
தூவிமா மஞ்ைசகாள் ெசால் கிளிகாள் ஆேலாலம் $கந்த.10132.2
கூவல் ேச( உற்ற குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) இனங்காள் ஆேலாலம் $கந்த.10132.3
ேசவல்காள் ஆேலாலம் என்றாள் திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) இைழயாள்.
$கந்த.10132.4
இந்த முைறயில் இவள்_பதி.ெப.(இவள்_பதி.ெப.) ஏனல் புனம்_ெப.(புனம்_ெப.)
காப்ப $கந்த.10133.1
அந்த வளவில் அவளுக்கு அருள் புrயக் $கந்த.10133.2

கந்த வைர நCங்கிக் கதி( ேவலவன் தனிேய $கந்த.10133.3
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தணிைக மைல
இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) ைவகினேன. $கந்த.10133.4
சூரல்_ெப.(சூரல்_ெப.) பம்பிய தணிைக மால் வைர தனில் சுட(
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $கந்த.10134.1
வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
வற்று
C
இருந்திடுதலும் ேவைல அங்கு அதனில் $கந்த.10134.2
வாrயும் வடித்து உந்தியும் வrைசயால் உறழ்ந்தும் $கந்த.10134.3
சீrயாழ் வல்ல நாரதன் புவிதனில் ேச(ந்தான். $கந்த.10134.4
வளவிது ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.) மால் வைர தனில்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10135.1
விைளயுள் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திைனப்
புனம்_ெப.(புனம்_ெப.) ேபற்றி வற்று
C
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.10135.2
புளின( பாைவையக் கண்டு ைக
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புந்தியினில் $கந்த.10135.3
அளவு இலாத ஓ( அற் புதத்துடன் இைவ அைறவான். $கந்த.10135.4
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.) ஆகி இங்கு இருப்பவ( ேப( அழகு_ெப.(அழகு_ெப.)
அைனத்தும் $கந்த.10136.1
உன்னி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) உைரக்கினும் உலவுேமா
உலவா $கந்த.10136.2
என்ைன ஆளுைட அறுமுகன் துைணவியாய் இருப்ப $கந்த.10136.3
முன்ன( மா தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrந்தவ( இவ( என ெமாழிந்தான். $கந்த.10136.4

கா(த் திைனப் புனம்_ெப.(புனம்_ெப.) காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) கன்னிையப்
$கந்த.10137.1
பா(த்து_வி.எச்.(பா(_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்று இைவ பக(ந்து
ேபாற்றிப் ேபாய் $கந்த.10137.2
மூ(த்தம் ஒன்றினில் மூன்று பூ மல( $கந்த.10137.3
தC(த்தி ைகச் சுைனச் சிகரம்_ெப.(சிகரம்_ெப.) நண்ணினான். $கந்த.10137.4
தணிைக அம் கிr தன்னில் ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.10138.1
இைண இல் கந்தைன எய்தி அன்னவன் $கந்த.10138.2
துைண ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) சீறடி
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பல் முைற $கந்த.10138.3
பணிதல் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைவ பக(தல்
ேமயினான். $கந்த.10138.4
ேமான நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தவ முனிவன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $கந்த.10139.1
மானின் உற்று உளாள் வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.) ெவற்பினில் $கந்த.10139.2
கானவக் குலக் கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) ஆகிேய $கந்த.10139.3
ஏனைலப்புரம் திதணில் ேமயினாள். $கந்த.10139.4
ஐயேன அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) ஆகம் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) $கந்த.10140.1
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பங்கயத் திருவிற்கும் இைல
$கந்த.10140.2
ெபாய் அது அன்று இது ேபாந்து காண்டி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.10140.3

ைகயேனன் இவண் கண்டு வந்தனன். $கந்த.10140.4
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) அது ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) முன்னேர $கந்த.10141.1
மாயவன் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) மற்று உன் ெமாய்ம்பிைனத் $கந்த.10141.2
ேதாய ேநாற்றனள் ெசாற்ற எல்ைலயில் $கந்த.10141.3
ேபாய் அவட்கு அருள் புrதி ஆல் என்றான். $கந்த.10141.4
என்ற ேவைலயில் எஃக ேவலினான் $கந்த.10142.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று இது நைவ இல் காட்சிேயாய் $கந்த.10142.2
ெசன்றி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) எனச் ெசப்பித் தூண்டிேய $கந்த.10142.3
கன்று காம ேநாய்க் கவைல உள் ைவத்தான். $கந்த.10142.4
எய்யும் வா( சிைல எயின( மாதராள் $கந்த.10143.1
உய்யுமாறு தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உருவம் நCத்து எழC இச் $கந்த.10143.2
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேப( அருள்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசவகன் $கந்த.10143.3
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) மானுட வடிவம் தாங்கினான். $கந்த.10143.4
காலில் கட்டிய கழலன் கச்சினன் $கந்த.10144.1
மாைலத் ேதாளினன் வrவில் வாளியன் $கந்த.10144.2
நCலக் குஞ்சியன் ெநடியன் ேவட்டுவக் $கந்த.10144.3
ேகாலத்ைதக் ெகாடு குமரன் ேதான்றினான். $கந்த.10144.4
கிள்ைள_ெப.(கிள்ைள_ெப.) அன்னது ஓ( கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.)
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) மாட்டு $கந்த.10145.1

உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) ேமாகம் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உள்
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) கந்தைனத் $கந்த.10145.2
தள்ள எம்பிரான் தணிைக ெவற்பு ஒrஇ $கந்த.10145.3
வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.) அம் கிr வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தினான். $கந்த.10145.4
மண்டலம் புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெதால்சீ(
வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.) அம் சிலம்பின் ேமல் ேபாய்ப் $கந்த.10146.1
பிண்டி அம் திைனயின் ைபம் கூழ்ப் ெபரும் புனத்து இைறவி தன்ைனக்
$கந்த.10146.2
கண்டனன் குமரன் அம்மா கருதிய எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) தன்னில்
$கந்த.10146.3
பண்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புைடயில் ைவத்த பழம்
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) கிைடத்தவா ேபால். $கந்த.10146.4
பூமஞ் சா( மின் ெகால் என்னப் ெபருப்பினில் ஏனல்காக்கும் $கந்த.10147.1
காமஞ் சால் இைளைமயாைளக் கடம்பு_ெப.(கடம்பு_ெப.) அம(
காைள_ெப.(காைள_ெப.) ேநாக்கித் $கந்த.10147.2
தூமஞ் சால் விரகச் ெசந்தCச் சுட்டிடச் ேசா(ந்து ெவம்பி $கந்த.10147.3
ஏமஞ் சால்கின்ற ெநஞ்சன் இதணினுக்கு அணியன் ெசன்றான். $கந்த.10147.4
நாந்தகம் அைனய உண்கண் நங்ைக ேகள் ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) தன்னில்
$கந்த.10148.1
ஏந்திைழயா( கட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இைறவியாய் இருக்கும்
நின்ைனப் $கந்த.10148.2
பூந்திைன காக்க ைவத்துப் ேபாயினா( புளின( ஆேனா(க்கு $கந்த.10148.3
ஆய்ந்திடும் உண(ச்சி ஒன்றும் அயன் பைடத்திலன் ெகால் என்றான். $கந்த.10148.4

வா( இரும் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) நல்லாய் மதி தள( ேவனுக்கு உன்றன்
$கந்த.10149.1
ேபrைன உைரத்தி மற்று உன் ேபrைன உைரயாய் என்னின் $கந்த.10149.2
ஊrைன உைரத்தி ஊரும் உைரத்திட முடியாது என்னில் $கந்த.10149.3
சீrய நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) சீறு(க்குச் ெசல்வழி உைரத்தி என்றான்.
$கந்த.10149.4
ெமாழி ஒன்று புகலாய் ஆயின்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) முறுவலும்
புrயாய் ஆயின்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கந்த.10150.1
விழி ஒன்று ேநாக்காய் ஆயின்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) விரகம் மிக்கு
உழல் ேவன் உய்யும் $கந்த.10150.2
வழி ஒன்று காட்டாய் ஆயின்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) மனமும் சற்று
உருகாய் ஆயின்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $கந்த.10150.3
பழி ஒன்று நின்பால் சூழும் பராமுகம் தவி(தி என்றான். $கந்த.10150.4
உைலப்படு ெமழுகது என்ன உருகிேய ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.)
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) $கந்த.10151.1
வைலப்படு கின்றான் ேபால வருந்திேய இரங்கா
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.10151.2
கைலப்படு மதியப் புத்ேதள் கலம் கலம் புனலில் ேதான்றி $கந்த.10151.3
அைலப்படு தன்ைமத்து அன்ேறா அறுமுகன் ஆடல் எல்லாம். $கந்த.10151.4
ெசய்யவன் குமr_ெப.(குமr_ெப.) முன்னம் திரு ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
குமரன் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10152.1
ைமயலின் மிகுதி_ெப.(மிகுதி_ெப.) காட்டி மற்று இைவ
பகரும்_ெப.எச்.(பக(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $கந்த.10152.2

எய்யுடன் உளியம் ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) இrதர இரைல ஊத $கந்த.10152.3
ஒய் என எயின( சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனித் தாைத வந்தான். $கந்த.10152.4
ஆங்கு அது காைல_ெப.(காைல_ெப.) தன்னின் அடி முதல் மைறகள் ஆக
$கந்த.10153.1
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நடுவண்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உய( சிவ நூல் அது ஆகப் $கந்த.10153.2
பாங்கு அம( கவடு முற்றும் பல் கைல ஆகத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஓ(
$கந்த.10153.3
ேவங்ைகயின் உருவம் ஆகி ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
நின்றான். $கந்த.10153.4
கானவ(_ெப.(கானம்_ெப.+அ(_பட(.பன்.) முதல்வன் ஆங்ேக கதும் என
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தங்கள் $கந்த.10154.1
மானினி தன்ைனக் கண்டு வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.) அம் கிழங்கு_ெப.(கிழங்கு_ெப.)
மாவும் $கந்த.10154.2
ேதெனாடு கடமான் பாலும் திற்றிகள் பிறவும்
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10154.3
ஏனல் அம் புனத்தில் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
யாண(_ெப.(யாண(_ெப.) ேவங்ைகயிைனக் கண்டான். $கந்த.10154.4
ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) அயலாய்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அடுெதாழில்
மறவ(_ெப.(மறவ(_ெப.) ஆேனா( $கந்த.10155.1
ேவங்ைகயின் நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விம்மித நCர( ஆகி
$கந்த.10155.2

ஈங்கு இது முன் உற்று அன்றால் இத்துைண புகுந்த ஆற்றால் $கந்த.10155.3
தCங்கு வந்திடுதல் திண்ணம் என்றன( ெவகுளித் தCயா(. $கந்த.10155.4
எறித்தரு கதிைர மாற்றும் இரு நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) கணிைய இன்ேன
$கந்த.10156.1
முறித்திடு வ(கள்
C
என்பா( முதெலாடு வழச்
C
சூழப் $கந்த.10156.2
பறித்திடுவ(கள்
C
என்பா( பராைரையக் கணிச்சி தன்னால் $கந்த.10156.3
தறித்திடுவ(கள்
C
என்பா( தாழ்க்கl( சற்றும் என்பா(. $கந்த.10156.4
இங்கு இைவ உைரக்கும் தCேயா( யாைரயும் விலக்கி மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.)
$கந்த.10157.1
நங்ைக தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) வதனம் பாரா நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மல(
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) ஒன்று $கந்த.10157.2
ெசம் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ஏனல் ைபங்கூழ் ெசறிதரு புனத்தின் மாேட
$கந்த.10157.3
தங்கியது என்ைன ெகால்ேலா சாற்றுதி சரதம் என்றான். $கந்த.10157.4
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) ஆங்கு உைரத்தல் ேகளாத்ைதயலும் ெவருவி ஈது
$கந்த.10158.1
வந்தவாறு உண(கிேலன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) மாயம்ேபால்
ேதான்றிற்று ஐயா $கந்த.10158.2
முந்ைத நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இல்லாது ஒன்று புதுவதாய் முைளத்தது என்னாச்
$கந்த.10158.3
சிந்ைத ேமல் நடுக்கம் எய்தி இருந்தனன்
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) இது என்றாள். $கந்த.10158.4
என்று இைவ ெசாற்றபின் ஏந்திைழ அஞ்ேசல் $கந்த.10159.1

நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இவண் ைவகுதி நாள்மல( ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.)
$கந்த.10159.2
இன் துைண ஆய் இவண் எய்தியது என்னாக் $கந்த.10159.3
குன்று வன் ேவட( குழாத்ெதாடு ேபானான். $கந்த.10159.4
ேபானது கண்டு புனத்து இைட ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) $கந்த.10160.1
ஆனது ஒ( தன்ைமைய ஐயன்
அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10160.2
கானவ(_ெப.(கானம்_ெப.+அ(_பட(.பன்.) தம் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) காண் வைக
ெதால்ைல $கந்த.10160.3
மானுட நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வடிவம் ெகாடு நின்றான். $கந்த.10160.4
ெதால்ைலயின் உருக்ெகாடு ேதான்றி
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.)
$கந்த.10161.1
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) உற்று இரங்குவான்
என $கந்த.10161.2
அல் இவ( கூந்தலாள் அருகு நிற்புறCஇ $கந்த.10161.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அருளால் இைவ நவிறல் ேமயினான். $கந்த.10161.4
ேகாங்கு_ெப.(ேகாங்கு_ெப.) என வள( முைலக் குறவ(_ெப.(குறவ(_ெப.)
பாைவேய $கந்த.10162.1
ஈங்கு உைன அைடந்தனன் எனக்கு நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) இரு $கந்த.10162.2
பூம் கழல் அல்லது புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) ஒன்று இல்ைல ஆல் $கந்த.10162.3
நCங்கலன் நCங்கலன் நின்ைன என்றுேம. $கந்த.10162.4
மா இயல் கரும் கணாய் மற்று நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) தைனப் $கந்த.10163.1

பாவியன் நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) படர
வல்லேனா $கந்த.10163.2
ஆவிைய அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெமய்
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழC இப் $கந்த.10163.3
ேபாவது ெகால் இது புகல ேவண்டுேம. $கந்த.10163.4
ைம திகழ் கரும் கணின் வைலப் பட்ேடற்கு அருள் $கந்த.10164.1
ெசய்திடல் அன்றிேய சிைறக்க அணித்தைன $கந்த.10164.2
உய் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ேவறு எனக்கு உள ெகால் ஈண்டுநின் $கந்த.10164.3
ைக தனில் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உயி( காத்துக் ேகாடி ஆல். $கந்த.10164.4
ேகாடு இவ( ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வைரக் குறவ(_ெப.(குறவ(_ெப.) மாது
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.10165.1
ஆடிய சுைன அதாய் அணியும் சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) ஆய்ச் $கந்த.10165.2
சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மல(களாய்த் ேதாயப்
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இேலன் $கந்த.10165.3
வாடினன் இனிச் ெசயும் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ஆவேத. $கந்த.10165.4
புல்லிது புல்லிது புனத்ைதக் காத்திடல் $கந்த.10166.1
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இயல்_ெப.(இயல்_ெப.)
வருதி_வி.மு.(வா_வி.+ருத்_(?)+இ_முன்.ஒரு.) ஆல் விண்ணின் பால் வரும்
$கந்த.10166.2
வல்லிய( யாவரும் வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வாழ்த்திடத் $கந்த.10166.3
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) இயல் வழ நவளம் துய்ப்ப நல்குேவன்.
$கந்த.10166.4

என்று இைவ பல பல இைசத்து நிற்றலும் $கந்த.10167.1
குன்றுவ( மடக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) குமரன் சிந்ைதயில் $கந்த.10167.2
ஒன்றிய கருத்திைன உற்று ேநாக்கிேய $கந்த.10167.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இவ( திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) என நாணிக் கூறுவாள்.
$கந்த.10167.4
இழி_வி.(இழி_வி.) குலம்_ெப.(குலம்_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எயின(
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) நான் $கந்த.10168.1
முழுது உலகு அருள் புr முதல்வ( நC( எைனத் $கந்த.10168.2
தழுவுதல்_ெதா.ெப.(தழுவு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) உன்னிேய தாழ்ச்சி ெசப்புதல்
$கந்த.10168.3
பழி அதுேவ அலால் பான்ைமத்து ஆகுேமா. $கந்த.10168.4
இைல முதி( ஏனல் காத்து இருக்கும் ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $கந்த.10169.1
உலகு அருள் இைறவ( நC( உளம்
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என் $கந்த.10169.2
புலியது பசி உறில் புல்லும் துய்க்குேமா. $கந்த.10169.4
என்று இைவ பலப் பலவும் ஏந்திைழ இயம்பா $கந்த.10170.1
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாழுதத்தில்
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பதி.ெப.) ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) ெவருக்
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.10170.2
ெவன்றி ெகழு ெதாண்டகம் வியன் துடி இயம்பக் $கந்த.10170.3
குன்று இைறவன் ேவட்டுவ( குழாத்திெனாடும் வந்தான். $கந்த.10170.4

வந்தபடி கண்டு மட மான் நடு நடுங்கிச் $கந்த.10171.1
சிந்ைத ெவருவிக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10171.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெகாள் ேவடுவ(கள் ெவய்ய(
இவண் நில்லாது $கந்த.10171.3
உய்ந்திட நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கடிது ஓடும்
இனி என்றாள். $கந்த.10171.4
ஓடும் இனி என்றவள் உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெமாழி ேகளா $கந்த.10172.1
நCடு மகிழ்வு எய்தி அவண் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குமேரசன் $கந்த.10172.2
நாடு புகழ் ைசவ ெநறி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தவ விருத்த $கந்த.10172.3
ேவடம் அது ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வரும்
ேவட( எதி( ெசன்றான். $கந்த.10172.4
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கிழேவான்_ெப.(கிழேவான்_ெப.) குறவ(_ெப.(குறவ(_ெப.) ெசம்மல் எதி(
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10173.1
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பrேவாடு திருநCறு தைன
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10173.2
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) மிகுத்திடுக வாைக ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) ஆக
$கந்த.10173.3
இன்றி அைமயாத_எதி(.ம.ெப.எச்.(அைம_வி.+ஆத்_எதி(.ம.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வளன் எய்திடுக என்றான். $கந்த.10173.4
பூதியிைன அன்ெபாடு புrந்த குரவன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) $கந்த.10174.1

பாத மல( ைகெகாடு பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குற
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $கந்த.10174.2
ேமதகு இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ெவற்பினில் விருத்த( என வந்தC(
$கந்த.10174.3
ஓதிடுதி( ேவண்டியைத ஒல்ைலதனில் என்றான். $கந்த.10174.4
ஆண் ெதாழிலின் ேம தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அண்ணல்
இது ேகண்ேமா $கந்த.10175.1
நCண்ட_ெப.எச்.(நCள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தனி மூப்பு அகல
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) மருள் நCங்க_குைற.எச்.(நCங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$கந்த.10175.2
ஈண்டு நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) வைரக் குமr_ெப.(குமr_ெப.) எய்தி இனிது ஆட
$கந்த.10175.3
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வருகின்றனன்
ெமலிந்து_வி.எச்.(ெமலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கடிது என்றான்.
$கந்த.10175.4
நற்றவன் ெமாழிையக் ேகளா நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நC(
நவின்ற_ெப.எச்.(நவில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தC(த்தம் $கந்த.10176.1
நிற்றலும் ஆடி எங்கள் ேநrைழ தமியள் ஆகி $கந்த.10176.2
உற்றனள் அவளுக்கு எந்ைத ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனித் துைணயது ஆகி
$கந்த.10176.3
மற்று இவண் இருத்தி( என்ன அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) இதாம் மன்ன என்றான்.
$கந்த.10176.4
இைனயது ஓ( ெபாழுதில் தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) ஏந்திைழ தன்பால் ஏகித்
$கந்த.10177.1

திைனெயாடு கிழங்கு_ெப.(கிழங்கு_ெப.) மாவும் தCம்_ெப.அ.(தCம்_ெப.அ.) கனி
பிறவும் நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10177.2
அைனயவள் துைணயது ஆக அரும் தவன் தன்ைன
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10177.3
வைன கழல் எயின ேராடும் வல்ைலயின்
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபானான். $கந்த.10177.4
ேபானது முதிேயான் கண்டு புைன இைழ தன்ைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10178.1
நான் இனிச் ெசய்வது என்ெகால் நலிவது பசி ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) என்னத்
$கந்த.10178.2
ேதெனாடு கனியும் மாவும் ெசம்ைகயில் ெகாடுப்பக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10178.3
ேவனிலும் முடுகிற்று உண்ண(C விடாய் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) உைடேயன்
என்றான். $கந்த.10178.4
ெசப்புறும் அைனய மாற்றம் ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) இைழக் கிழத்தி ேகளா
$கந்த.10179.1
இப்புற வைரக்கும் அப்பால் எழுவைர
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அதன்பின் $கந்த.10179.2
உப்புறம் இருந்தது எந்தாய் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சுைன ஆங்கண் ஏகி
$கந்த.10179.3
ெவப்பு உறல் இன்றித் ெதண்ண(C
மிைசந்து_வி.எச்.(மிைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின்வருதி( என்றாள்.
$கந்த.10179.4
பூட்டுவா( சிைலக்ைக ேவட( பூைவேய
புலந்து_வி.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதண்ண(C $கந்த.10180.1

ேவட்டனன் விருத்தன் ெவற்பில் வியன் ெநறி சிறிதும் ேதேரன் $கந்த.10180.2
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) துைண
வருந்தும்_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று தாழ்ந்திடாது
ஒல்ைல ஏகிக் $கந்த.10180.3
காட்டுதி சுைன நC( என்றான் அறுமுகம் கரந்த கள்வன். $கந்த.10180.4
முருகனது உைரைய அந்த ெமாய் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.)
வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எந்தாய் $கந்த.10181.1
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என அைழத்து முன் ேபாய்
வைர எலாம் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10181.2
விைர கமழ் சுைன நC( காட்ட ேவனிலால் ெவதும்பினான் ேபால் $கந்த.10181.3
பருகினன் பருகிப் பின்ன( இஃது ஒன்று பக(தல் உற்றான். $கந்த.10181.4
ஆகத்ைத வருத்து கின்ற அரும்பசி அவித்தாய் ெதள்நC(த் $கந்த.10182.1
தாகத்ைத அவித்தாய் இன்னும் தவி(ந்தில தள(ச்சி மன்ேனா $கந்த.10182.2
ேமகத்ைத அைனய கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.)
இயல்_ெப.(இயல்_ெப.) விைனேயன்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.10182.3
ேமாகத்ைதத் தணித்தியாயின் முடிந்தது என் குைற அது என்றான். $கந்த.10182.4
ஈறு இல் முதிேயான் இரங்கி இரந்து குைற $கந்த.10183.1
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மதி மயங்கிக் கும்பிட்டு
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அளவில் $கந்த.10183.2
நாறு மல(க் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) நங்ைக நைகத்து உயி(த்துச் $கந்த.10183.3
சீறி நடுநடுங்கி இவ்வாறு ெசப்புகின்றாள். $கந்த.10183.4

ேமல் ஆகிய_ெப.எச்.(அகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தவத்ேதா( ேவடம்
தைனப் பூண்டு இங்கு $கந்த.10184.1
ஏலா தனேவ இயற்றின C( யா( விழிக்கும் $கந்த.10184.2
பால் ஆகித் ேதான்றிப் பருகினா( ஆவி
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.10184.3
ஆலால நC(ைமத்ேதா ஐய( இயற்ைக அேத. $கந்த.10184.4
ெகாய் திைனகள் காப்ேபைனக் ேகாது இலா மா தவத்தC( $கந்த.10185.1
ெமய் தழுவ_குைற.எச்.(தழுவ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உன்னி விளம்பாதன
விளம்பிக் $கந்த.10185.2
ைக ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிற்றல் கடன் அன்று
கானவrச் $கந்த.10185.3
ெசய்ைக தைன அறியின் தCதாய் முடிந்திடுேம. $கந்த.10185.4
நத்துப் புைர முடியீ( நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) சற்றும்
இl( $கந்த.10186.1
எத்துக்கு மூத்தC( இழி_வி.(இழி_வி.) குலத்ேதன் தன்ைன ெவஃகிப் $கந்த.10186.2
பித்துக் ெகாண்டா( ேபால் பிதற்றுவ(C இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ேவட(
$கந்த.10186.3
ெகாத்துக் ெகால் ஆம் ஓ( ெகாடும் பழிையச் ெசய்தCேர. $கந்த.10186.4
ேசவலாய் ைவகும் திைனப் புனத்தில் புள்ளின் உடன் $கந்த.10187.1
மா எலாம் கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வள(
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) கவரும் $கந்த.10187.2
நாவேலாய் நCரும் நடந்து அருளும் நான் முந்திப் $கந்த.10187.3
ேபாவன் ஆல் என்று புைன இைழயால் ேபாந்தனேள. $கந்த.10187.4

ெபான்ேன அைனயாள் முன்
ேபாகும்_ெப.எச்.(ேபா_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_ெப.எச்.குறி.+ண_ெப.எச்.குறி.)
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.10188.1
என்ேன இனிச் ெசய்வது என்று இரங்கி எம்ெபருமான் $கந்த.10188.2
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ேந( இலாது அமரும் தந்தி
முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) எந்ைத தைன $கந்த.10188.3
முன்ேன வருவாய் முதல்வா என நிைனந்தான். $கந்த.10188.4
அந்தப் ெபாழுதில் அறுமா முகற்கு இரங்கி $கந்த.10189.1
முந்திப் பட(கின்ற ெமாய் குழலாள் முன் ஆகத் $கந்த.10189.2
தந்திக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) தனி வாரணப் ெபாருப்பு $கந்த.10189.3
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றது அம்மா மறிகடேல
ேபால் முழங்கி. $கந்த.10189.4
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ேவைலயில் வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.) அச்செமாடு
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உதவப் $கந்த.10190.1
ெபாய் ேவடம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புங்கவன்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பால் அணுகி $கந்த.10190.2
இவ்ேவழம் காத்து அருள்க எந்ைத நC( ெசாற்றபடி $கந்த.10190.3
ெசய்ேவண்ன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) என ஒருபால்
ேச(ந்து_வி.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தழC இக் ெகாண்டனேள.
$கந்த.10190.4
அன்னது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காைல_ெப.(காைல_ெப.) அறுமா முகக்
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) $கந்த.10191.1

முன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சா(
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முது களிற்றின் ேகாடு ஒற்றப்
$கந்த.10191.2
பின் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சா( வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பிடியின் மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.)
ஊன்ற_குைற.எச்.(ஊன்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.10191.3
இந் நடுேவ நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) எறுழ் வயிரத்
தூேண ேபால். $கந்த.10191.4
கந்தன் முருகன் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) களிறு தைன $கந்த.10192.1
வந்தைனகள் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வழுத்தி_வி.எச்.(வழுத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
வந்திடலால் $கந்த.10192.2
புந்தி மயல் தC(ந்ேதன் புைன இைழயும்
ேச(ந்தனள்_வி.மு.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட(.ஒரு.) ஆல்
$கந்த.10192.3
எந்ைத ெபருமான் எழுந்து அருள்க
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்றான். $கந்த.10192.4
என்னும் அளவில் இனிது என்றி யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) முக $கந்த.10193.1
முன் இளவல் ஏக முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ஆறு உைடய பிரான் $கந்த.10193.2
கன்னிதைன ஓ( கடி காவினில் கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.10193.3
துன் அரு கருைண ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) உருவம் காட்டினேன. $கந்த.10193.4
முந் நான்கு ேதாளும் முகங்கள் மூ இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.)
$கந்த.10194.1

ெகான்னா( ைவ ேவலும் குலிசமும் ஏைனப் பைடயும் $கந்த.10194.2
ெபான்னா( மணி_ெப.(மணி_ெப.) மயிலும் மாகப் புனக் குறவ(_ெப.(குறவ(_ெப.)
$கந்த.10194.3
மின்னாள் கண் காண ெவளி
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.பன்.)
விறேலான். $கந்த.10194.4
கூ( ஆ( ெநடுேவல் குமரன் திரு உருைவப் $கந்த.10195.1
பாரா வணங்காப் பரவல் உறா விம்மிதமும் $கந்த.10195.2
ேசரா நடு நடுங்காச் ெசம் ைக குவியா வியரா $கந்த.10195.3
ஆராத கதல் உறா அம்ைம இது ஓதுகின்றாள். $கந்த.10195.4
மின்ேன அைனய சுட( ேவலவேர இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உருவம்
$கந்த.10196.1
முன்ேன நC( காட்டி முயங்காமல் இத்துைணயும் $கந்த.10196.2
ெகான்ேன கழித்தC( ெகாடிேயன் ெசய் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) எலாம்
$கந்த.10196.3
இன்ேன தணித்ேத எைன ஆண்டு
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்றாள்.
$கந்த.10196.4
உம்ைம அதனில் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) உண்ேடான்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
$கந்த.10197.1
நம்ைம_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) அைணயும் வைக
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
ெசய்தாய்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) அதனால் $கந்த.10197.2

இம்ைம தனில் உன்ைன எய்திேனாம் என்று எங்கள் $கந்த.10197.3
அம்ைம தைனத் தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஐயன்
அருள் புrந்தான். $கந்த.10197.4
எங்கள் முதல்வன் இைறவி தைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10198.1
உங்கள் புனம்_ெப.(புனம்_ெப.) தன்னில் உைறந்திட முன் ஏகுதி ஆல் $கந்த.10198.2
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஆயமும்
வருேவாம்_வி.மு.(வா_வி.+ரு_இ.இ.கா.+ஓம்_தன்.பன்.) என உைரப்ப $கந்த.10198.3
அங்கண் விைட ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாயினேள. $கந்த.10198.4
வாங்கிய சிைல நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.) என்பவள்
$கந்த.10199.1
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ஏனல் அம் புனத்துள் ஏகிேய
$கந்த.10199.2
ஆங்கனம் இருத்தலும் அயல் புனத்து அம( $கந்த.10199.3
பாங்கி_ெப.(பாங்கி_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி முைற
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நண்ணினாள். $கந்த.10199.4
நாற்றமும் ேதாற்றமும் நவில் ஒழுக்கமும் $கந்த.10200.1
மாற்றமும் ெசய்ைகயும் மனமும் மற்றதும் $கந்த.10200.2
ேவற்றுைம ஆதலும் விைளவு ேநாக்கிேய $கந்த.10200.3
ேதற்றெமாடு இகுைள அங்கு இைனய ெசப்புவாள். $கந்த.10200.4
இப்புனம் அழிதர எங்ஙன் ஏகிைன $கந்த.10201.1

ெசப்புதி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) எனத் ெதrைவ நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) உறா
$கந்த.10201.2
அப்புறம் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சுைன ஆடப் ேபாந்தனன் $கந்த.10201.3
ெவப்பு உறும் ேவனிலால் ெமலிந்தி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்றாள்.
$கந்த.10201.4
ைம விழி சிவப்பவும் வாய் ெவளுப்பவும் $கந்த.10202.1
ெமய் விய(வு அைடயவும் நகிலம் விம்மவும் $கந்த.10202.2
ைக வைள ெநகிழவும் காட்டும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) சுைன $கந்த.10202.3
எவ்விைட இருந்து உளது இயம்புவாய் என்றாள். $கந்த.10202.4
ெசாற்றிடும் இகுைளையச் சுளித்து ேநாக்கிேய $கந்த.10203.1
உற்றிடும் துைணயதா உைன உட்ெகாண்டு யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
$கந்த.10203.2
மற்று இவண் இருந்தனன் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எனக்கு ஓ( $கந்த.10203.3
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) அது உைரத்தைன
ெகாடிைய_ெப.(ெகாடி_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) என்றாள்.
$கந்த.10203.4
பாங்கியும் தைலவியும் பக(ந்து மற்று இைவ $கந்த.10204.1
யாங்கனம் இருத்தலும் அதைன ேநாக்கிேய $கந்த.10204.2
ஈங்கு இது ெசவ்வி என்று எய்தச் ெசன்றனன் $கந்த.10204.3
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) அது ஆகி முன்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமைலேயான். $கந்த.10204.4
ேகாட்டிய சிைலயினன் குறிக் ெகாள் வாளியான் $கந்த.10205.1

தCட்டிய குறியவாள் ெசறித்த கச்சினன் $கந்த.10205.2
ேவட்டம் அது அழுங்கிய விைனவேலான் எனத் $கந்த.10205.3
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) துைண சிவந்திடத் தமியன் ஏகினான். $கந்த.10205.4
கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) ேபாலிய கரத்தின C( யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) எய்த
கைணயால் $கந்த.10206.1
பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசாrயும் ெபரு முழக்கு உறு
பகு வாயும் $கந்த.10206.2
ஓய்ந்த புண் படு ேமனியும் ஆகி ஓ( ஒருத்தல் $கந்த.10206.3
ேபாந்த ேதா இவண் புகலுதி( புகலுதி( என்றான். $கந்த.10206.4
ேவழேம முதல் உள்ளன ெகடுதிகள்
வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10207.1
ஊழி நாயகன் நிற்றலும் உமக்கு ேந( ஒத்து $கந்த.10207.2
வாழும் நCரருக்கு உைரப்பேத அன்றி நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.)
வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) $கந்த.10207.3
ஏைழ ேயங்களுக்கு இைசப்பது என் என்றனள் இகுைள. $கந்த.10207.4
ஐய( ேவட்ைட வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இடுவதும்
திைனப் புனத்து அம(ந்து_வி.எச்.(அம(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10208.1
ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) காத்திடு கின்றதும் சரதேமா பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.)
$கந்த.10208.2
எய்யும் ேவட்டுவ( ேகாலேம
ேபான்றன_வி.மு.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.பன்.) இருவ(
$கந்த.10208.3
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) தன்ைனயும் உைரத்திடும் விழி என மதித்தாள்.
$கந்த.10208.4

மனத்தில் இங்கு இைவ உன்னிேய துைணவியும் மற்ைறப் $கந்த.10209.1
புனத்தில் ஏகி வற்று
C
இருந்தனள் அன்னது ஓ( ெபாழுதில் $கந்த.10209.2
சினத்திடும் கr எய்தனம் என்ற ேசவகன் ேபாய்க் $கந்த.10209.3
கனத்ைத ேந( தரு கூந்தலாய் ேகள் எனக் கழறும். $கந்த.10209.4
உற்ற ேகளிரும் நCங்கேள தமியனுக்கு உமக்குப் $கந்த.10210.1
பற்றது ஆய் உள ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எலாம் தருவன்
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) பணிகள் $கந்த.10210.2
முற்றும் நாடிேய புrகுவன் முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.)
ெகாள்ளாது_எதி(.ம.வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ஆத்_எதி(.ம.+உ_பட(.ஒரு.) $கந்த.10210.3
சற்று நC( அருள் ெசய்திடும் என்றனன் தைலவன். $கந்த.10210.4
அண்ணல் கூறியது இகுைள ேத(ந்திடு தலும் ஐய( $கந்த.10211.1
எண்ணம் ஈது ெகால் எம் ெபரும் கிைளக்கு ஓ( இழுக்ைக $கந்த.10211.2
மண்ணின் நாட்டேவா வந்தது மறவ(_ெப.(மறவ(_ெப.) தம் ேபைதப் $கந்த.10211.3
ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.) ஆதrத்து இடுவேரா ெபrயவ( என்றாள்.
$கந்த.10211.4
சீதரன் தரும் அமி(திைன எயின(கள்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.10212.1
மா தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) தைனப் ெபண்ணினுக்கு அரைச மற்று எனக்குக்
$கந்த.10212.2
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) நல்கிேய நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அருள் புrந்த
காrைகையப் $கந்த.10212.3
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) என்பேத ேபைதைம என்றனன் ெபrேயான். $கந்த.10212.4
என்று எம் ேகான் உைர ெசய்தலும் மட மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) இங்ஙன் $கந்த.10213.1

குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) காவல(_ெப.(காவல்_ெப.+அ(_பட(.பன்.) வருகுவ(
அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) மிகக் ெகாடிேயா( $கந்த.10213.2
ஒன்றும் ேத( கில( காண்பேரல் எம் உயி( ஒறுப்பா( $கந்த.10213.3
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இங்கு ஆவது என் ேபாம் என
ெநறிப்படுத்து உைரத்தாள். $கந்த.10213.4
ேதாட்டின் மீ து ெசல் விழியினாய் ேதாைகேயாடு என்ைனக் $கந்த.10214.1
கூட்டிடாய் எனில் கிழிதனில் ஆங்கு அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) ேகாலம்
$கந்த.10214.2
தCட்டி மா மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) ஏறி நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) ஊ(த் ெதரு அதனில்
$கந்த.10214.3
ஓட்டுேவன் இது நாைள யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெசய்வது என்று
உைரத்தான். $கந்த.10214.4
ஆதி தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெமாழி துைணவி_ெப.(துைணவி_ெப.)
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அஞ்சி ஐய(க்கு $கந்த.10215.1
நCதி அன்று தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பைன_ெப.(பைன_ெப.) மடல்_ெப.(மடல்_ெப.)
ஏறுதல் நC( இம் $கந்த.10215.2
மாதவித் தருச் சூழலில் மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இரும் மற்று என் $கந்த.10215.3
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மங்ைகையத் தருவன் என்று ஏகினள் கடிதின்.
$கந்த.10215.4
அங்கு அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) எல்ைலயில் அக மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.)
யாய் $கந்த.10216.1
எங்கள் தம்பிரான் இனிதின் ஏகிேய $கந்த.10216.2

மங்குல் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கண்
வளரும்_ெப.எச்.(வள(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாதவிப் $கந்த.10216.3
ெபாங்க( தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இைடப் புக்கு ைவகினான். $கந்த.10216.4
ெபாள் என அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திைனப் புனத்தில்
பாங்கி_ெப.(பாங்கி_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ேபாய் $கந்த.10217.1
வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.) தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) பதம்_ெப.(பதம்_ெப.)
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மான
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $கந்த.10217.2
பிள்ைள காதலும் பிறவும் ெசப்பிேய $கந்த.10217.3
உள்ளம் ேதற்றிேய ஒருப் படுத்தினாள். $கந்த.10217.4
இைளய மங்ைகைய இகுைள ஏனலின் $கந்த.10218.1
விைள தரும் புனம்_ெப.(புனம்_ெப.) ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.)
நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $கந்த.10218.2
அளவு இல் மஞ்ைஞகள் அகவும் மாதவிக் $கந்த.10218.3
குளி( ெபாதும் பrல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாயினாள். $கந்த.10218.4
பற்றின் மிக்கது ஓ( பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) இவ்வைர $கந்த.10219.1
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏகி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.)
சூடும் ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) கள் $கந்த.10219.2
குற்று வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.)
குழற்கு நல்குவான் $கந்த.10219.3
நிற்றி ஈண்டு என நிறுவிப் ேபாயினாள். $கந்த.10219.4
ேகால் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) இகுைள தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) குறிப்பினால்
வைக $கந்த.10220.1

சாற்றினள் அகன்றிடத் ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) நிற்றலும் $கந்த.10220.2
ஆற்றவும் மகிழ் சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆறு மா
முகன் $கந்த.10220.3
ேதாற்றினன் எதி(ந்தனன் ெதான்ைம ேபாலேவ. $கந்த.10220.4
வடுத்துைண நிக( விழி வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.) எம்பிரான் $கந்த.10221.1
அடித்துைண வணங்கலும் அவைள அம் ைகயால் $கந்த.10221.2
எடுத்தனன் புல்லினன் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.)
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.) $கந்த.10221.3
சுட(த் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) ேகட்டி என்று இதைனச் ெசால்லினான். $கந்த.10221.4
உந்ைதயும் பிறரும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உன்ைன
நாடுவ( $கந்த.10222.1
ெசம் திைன விைளபுனம் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) ேபாற்றிடப் $கந்த.10222.2
ைபந்ெதாடி அணங்ெகாடு_ெப.(அணங்கு_ப்(.+ஒடு_கரு.ேவ.) பட(தி நாைள
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $கந்த.10222.3
வந்திடு ேவாம் என மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாயினான். $கந்த.10222.4
ேபாந்தபின் இரங்கி அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாதும்ப(
நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.) $கந்த.10223.1
ஏந்திைழ வருதலும் இகுைள ேந(ெகாடு $கந்த.10223.2
காந்தளின் மல( சில காட்டி அன்னவள் $கந்த.10223.3
கூந்தலில் சூடிேய ெகாடு ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏகினாள். $கந்த.10223.4

இவ்வைக வழிபடும் இகுைள தன்ெனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஒடு_கரு.ேவ.)
$கந்த.10224.1
ைந வளேம என நவிலும் தCம்_ெப.அ.(தCம்_ெப.அ.) ெசாலாள் $கந்த.10224.2
ெகாய் வரு திைனப் புனம்_ெப.(புனம்_ெப.) குறுகிப் ேபாற்றிேய $கந்த.10224.3
அவ்விைட இருந்தனள் அகம் புல(ந்து_வி.எச்.(புல(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உளாள். $கந்த.10224.4
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) தரு புனம்_ெப.(புனம்_ெப.) தனில் வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.)
நாயகி $கந்த.10225.1
தள(ந்தனள் இருத்தலும் தைல_ெப.(தைல_ெப.) அளித்திடும் $கந்த.10225.2
இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) திைனயின் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) என்று முற்றிேய
$கந்த.10225.3
விைளந்தன_வி.மு.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.ஒரு.)
குறவ(கள் விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கூடினா(.
$கந்த.10225.4
குன்ற வாண(கள் யாவரும் ெகாடிச்சிைய ேநாக்கித் $கந்த.10226.1
துன்றும் ஏனல்கள்
விைளந்தன_வி.மு.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட(.ஒரு.)
கணிகளும் ெசாற்ற $கந்த.10226.2
இன்று காறிது ேபாற்றிேய வருந்திைன இனி நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) $கந்த.10226.3
ெசன்றிடு அம்ம உன் சிறு குடிக்கு என உைர ெசய்தா(. $கந்த.10226.4
குறவ(_ெப.(குறவ(_ெப.) இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ைவைக ெசாற்றன ெசவிப்
புலம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு $கந்த.10227.1
எறியும் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) படு புண் இைட எr நுைழந்து என்ன $கந்த.10227.2
மறுகு உள்ளத்தள் ஆகிேய மற்று அவண் நCங்கிச் $கந்த.10227.3

சிறு குடிக்கு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இகுைளயும் தானுமாய்ச் ெசன்றாள்.
$கந்த.10227.4
மான் இனங்கைள மயில்கைளக் கிளிைய மாண் புறைவ $கந்த.10228.1
ஏைன உள்ளைவ தங்கைள ேநாக்கிேய யாங்கள் $கந்த.10228.2
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசய்ைகையப் புகலுதி(
புங்கவ(க்கு என்னாத் $கந்த.10228.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) இரங்கிேய ேபாயினள் ஒருதனித் தைலவி. $கந்த.10228.4
பூைவ அன்னது ஓ( ெமாழியினாள் சிறு குடிப் புகுந்து $கந்த.10229.1
ேகாவில் ைவப்பினுள் குறுகிேய ெகாள்ைக ேவறு ஆகிப் $கந்த.10229.2
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கழங்கு ஆடலள் பண்டு ேபால்
மடவா( $கந்த.10229.3
ஏவ( தம்ெமாடும் ேபசலள் புலம்பி_வி.எச்.(புலம்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வற்று
C
இருந்தாள். $கந்த.10229.4
மற்ற எல்ைலயில் ெசவிலியும் அன்ைனயும் மகைள $கந்த.10230.1
உற்று ேநாக்கிேய ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ேவறு ஆகியது உனக்குக் $கந்த.10230.2
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) வந்தவாறு என் என வற் புறக் கூறிச் $கந்த.10230.3
ெசற்றம் எய்திேய அன்னவள் தன்ைன இல் ெசறித்தா(. $கந்த.10230.4
ஓவியம்_ெப.(ஓவியம்_ெப.) அைனய நCராள் உடம்பிடித் தடக்ைக ேயாைன
$கந்த.10231.1
ேமவினள் பிrதலாேல ெமய் பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உள்ளம் ெவம்பி $கந்த.10231.2
ஆவியது இல்லாள் என்ன அவசமாய் அங்கண் வழப்
C
$கந்த.10231.3
பாைவய( எடுத்துப் புல்லிப் பருவரல் உற்றுச் சூழ்ந்தா(. $கந்த.10231.4

ஏ(ெகாள் ெமய் நுடங்குமாறும் இைற வைள கழலு மாறும் $கந்த.10232.1
கூ( ெகாள் கண் பனிக்கு மாறும் குணங்கள் ேவறு ஆய வாறும் $கந்த.10232.2
பீ( ெகாளுமாறும் ேநாக்கிப் ெபண்ணிைனப் பிறங்கல் சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.)
$கந்த.10232.3
சூ( ெகாலாம் தCண்டிற்று என்றா( சூ(ப் பைக ெதாட்டது ஓரா(. $கந்த.10232.4
தந்ைதயும் குறவ(_ெப.(குறவ(_ெப.) தாமும் தம(களும் பிறரும் ஈண்டிச்
$கந்த.10233.1
சிந்ைதயுள் அய(வு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெதrைவ தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) ெசயைல
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10233.2
முந்ைதயின் முதியாேளாடு முருகைன முைறயில் கூவி $கந்த.10233.3
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ேவலினாற்கு ெவறி அய(
வித்தா( அன்ேற. $கந்த.10233.4
ெவறி அய( கின்ற காைல_ெப.(காைல_ெப.) ேவலன்_ெப.(ேவலன்_ெப.) ேமல்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்றிப் $கந்த.10234.1
பிறிது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திறமும் அன்றால் ெபய் வைள தமியள் ஆகி
$கந்த.10234.2
உைற தரு புனத்தில் ெதாட்டாம் உளம் மகிழ் சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) ேநrல்
$கந்த.10234.3
குைற இது நCங்கும் என்ேற குமரேவள் குறிப்பில் ெசாற்றான். $கந்த.10234.4
குறிப்ெபாடு ெநடுேவல் அண்ணல் கூறிய கன்ன மூல $கந்த.10235.1
ெநறிப்பட வருதேலாடும் ேந( இைழ அவசம்
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10235.2
முைறப்பட எழுந்து ைவக முருகைன முன்னி ஆங்ேக $கந்த.10235.3

சிறப்பிைன ேந(தும் என்று ெசவிலித் தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) பராவல் ெசய்தாள்.
$கந்த.10235.4
மைன இைட அம்ைம ைவக வனசர(
முதி(ந்த_ெப.எச்.(முதி(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசவ்வித் $கந்த.10236.1
திைனயிைன அrந்து ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சிறு குடி அதனில் ெசன்றா( $கந்த.10236.2
இைனயது ேநாக்கிச் ெசவ்ேவள் இருவியம் புனத்தில் புக்குப் $கந்த.10236.3
புைன இைழ தன்ைனக் காணான் புலம்பிேய திrதல் உற்றான். $கந்த.10236.4
கனம் தைன வினவும்_ெப.எச்.(வினவு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மஞ்ைஞக் கணம் தைன
வினவும்_ெப.எச்.(வினவு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஏனல் $கந்த.10237.1
புனம்_ெப.(புனம்_ெப.) தைன
வினவும்_ெப.எச்.(வினவு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அம்
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பூைவைய
வினவும்_ெப.எச்.(வினவு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கிள்ைள_ெப.(கிள்ைள_ெப.) $கந்த.10237.2
இனம் தைன வினவும்_ெப.எச்.(வினவு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) இரைலைய
வினவும்_ெப.எச்.(வினவு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கா $கந்த.10237.3
வனம்தைன வினவும்_ெப.எச்.(வினவு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மற்ைற
வைரகைள வினவும்_ெப.எச்.(வினவு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாேதா.
$கந்த.10237.4
வாடினான் தள(ந்தான் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) வருந்தினான் ைமயற்கு
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $கந்த.10238.1
கூடினான் ெவய்து உயி(த்தான் குற்றடிச் சுவடு தன்ைன $கந்த.10238.2

நாடினான் திைகத்தான் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நடுங்கினான் நங்ைக தன்ைனத் $கந்த.10238.3
ேதடினான் குமரற்கு ஈது திரு விைளயாடல் ேபாலாம். $கந்த.10238.4
வல்லிைய நாடுவான் ேபால் மாண் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) கழித்து வாடிக்
$கந்த.10239.1
ெகால்ைல அம் புனத்தில் சுற்றிக் குமர ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) நடு
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) யாமம்_ெப.(யாமம்_ெப.) $கந்த.10239.2
ெசல் உறும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ேவட( சிறு குடி தன்னில் புக்குப்
$கந்த.10239.3
புல்லிய குறவ(_ெப.(குறவ(_ெப.) ெசம்மல் குரம்ைபயின் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
ேபாய் நின்றான். $கந்த.10239.4
பாங்கி_ெப.(பாங்கி_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) ேவைளக் கண்டு
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நC( கங்குல் ேபாதில்
$கந்த.10240.1
ஈங்கு வந்திடுவது ஒல்லாது இைறவியும் பிrயின் உய்யாள் $கந்த.10240.2
நCங்கள்_பதி.ெப.(நCங்கள்_முன்.பன்.) இவ்விடத்தில் கூட ேந(ந்தது ஓ( இடமும்
இல்ைல $கந்த.10240.3
ஆங்கு அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) தன்ைனக் ெகாண்ேட அகலுதி( அடிகள்
என்றாள். $கந்த.10240.4
என்று இைவ கூறிப் பாங்கி_ெப.(பாங்கி_ெப.+ண_விளி.ேவ.) இைறவைன நிறுவி
ஏகித் $கந்த.10241.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) துைண ஆகி ைவகும் ைதயைல
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேகள்வ( $கந்த.10241.2
உன் தைன வவ்விச் ெசல்வான்_வி.மு.(ெசல்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட(.ஒரு.)
உள்ளத்தில் துணியா இங்ஙன் $கந்த.10241.3

ெசன்றன( வருதி_வி.மு.(வா_வி.+ருத்_(?)+இ_முன்.ஒரு.) என்னச் சீrது என்று
ஒருப்பாடு உற்றாள். $கந்த.10241.4
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) துயில் அறிந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தங்கள் தம( துயில் அறிந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துஞ்சா
$கந்த.10242.1
நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) துயில் அறிந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மற்ற அந் நக( துயில் அறிந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட(.பன்.) $கந்த.10242.2
ேபய் துயில் ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) யாமப்
ெபரும் ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) அதனில்
பாங்கி_ெப.(பாங்கி_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $கந்த.10242.3
வாய்தலில் கதைவ நCக்கி_வி.எச்.(நCக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வள்ளிையக் ெகாடு ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உய்த்தாள். $கந்த.10242.4
அறுமுக ஒருவன் தன்ைன ஆய் இைழ எதி(ந்து தாழ்ந்து $கந்த.10243.1
சிறுெதாழில் எயின( ஊrல் தCயேனன் ெபாருட்டால் இந்த $கந்த.10243.2
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மல(ப் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) கன்ற நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
இருள் யாமம்_ெப.(யாமம்_ெப.) தன்னில் $கந்த.10243.3
இைறவ நC( நடப்பேத என்று இரங்கிேய
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்றாள். $கந்த.10243.4
மாத்தவ மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) நிற்ப வள்ளைல இகுைள ேநாக்கித்
$கந்த.10244.1
தCத் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) எயின( காணில் தCைமயாய் விைளயும் இன்ேன
$கந்த.10244.2

ஏத் தரும் சிறப்பின் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) ஊ(க்கு இங்கு
அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) தைன
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகிக் $கந்த.10244.3
காத்து அருள் புrயும் என்ேற ைகயைட யாக ேந(ந்தாள். $கந்த.10244.4
முத்து உறு முறுவலாைள மூ இரு முகத்தினன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
$கந்த.10245.1
ைகத் தலம் தன்னில் ஈந்து ைக
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இகுைள நிற்ப $கந்த.10245.2
ெமய்த்தகு கருைண ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விளங்கு
இழாய் நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) எம்பாலின் $கந்த.10245.3
ைவத்திடு கருைண தன்ைன மறக்கலம் கண்டாய் என்றான். $கந்த.10245.4
ைம உறு தடங்கண் நல்லாள் வள்ளிைய வணக்கம்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10246.1
ெமய் உறப் புல்லி அன்னாய் விைரந்தைன ேசறி என்னா $கந்த.10246.2
ஐயேனாடு இனிது கூட்டி ஆங்கு அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) விடுப்ப
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10246.3
ெகாய்யுறு கவr ேமய்ந்த_ெப.எச்.(ேமய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குரம்ைபயின் கூைர புக்காள். $கந்த.10246.4
விைட ெபற்ேற இகுைள ஏக ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) உைடக்
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) அன்ன $கந்த.10247.1
நைட_ெப.(நைட_ெப.) ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மடந்ைதேயாடு நள் இருள் இைடேய
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10247.2

கைட ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீறூ( நCங்கிக்
காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.) எலாம் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
காமன் $கந்த.10247.3
பைட ெபற்றுக் குலவும் ஆங்கு ஓ( பசுமரக் காவுள் ேச(ந்தான். $கந்த.10247.4
ெசம் சுட( ெநடுேவல் அண்ணல் ெசழுமல(க் காவில் புக்கு $கந்த.10248.1
வஞ்சிெயாடு இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைல_ெப.(காைல_ெப.) ைவ கைற விடியல்_ெப.(விடியல்_ெப.)
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.10248.2
எஞ்சல் இல் சீறூ( தன்னில் இைறயவன் தனது ேதவி $கந்த.10248.3
துஞ்சைல அகன்று_வி.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வல்ேல
துணுக்கம் உற்று எழுந்தாள் அன்ேற. $கந்த.10248.4
சங்கு அைலகின்ற ெசம் ைகத் தனிமகள் காணாள் ஆகி $கந்த.10249.1
எங்கணும் நாடிப் பின்ன( இகுைளைய
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேகட்பக் $கந்த.10249.2
கங்குலின் அவளும் நானும் கண்பைட ெகாண்டது உண்டு ஆல் $கந்த.10249.3
அங்கு அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பதி.ெப.) அதன் பின் ெசய்தது அறிகிேலன் அன்னாய்
என்றாள். $கந்த.10249.4
தம் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) காணா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புகலக்
ேகட்டுத் $கந்த.10250.1
ெதம்முைனக் குறவ(_ெப.(குறவ(_ெப.) ெசம்மல் ெதருமந்து ெசயி(த்துப்
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10250.2
நம்மைனக் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.)
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நல்நுதல்
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) தன்ைன $கந்த.10250.3

இம் எனக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாந்தான்
யாவேனா ஒருவன் என்றான். $கந்த.10250.4
மற்று இைவ புகன்று தாைத வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) பைட மருங்கில் கட்டிக்
$கந்த.10251.1
ெகாற்ற வில் வாளி ஏந்திக் குமrையக் கவ(ந்த கள்வன் $கந்த.10251.2
உற்றிடு ெநறிைய நாட ஒல்ைலயில் ேபாவன் என்னாச் $கந்த.10251.3
ெசற்றெமாடு எழுந்து ெசல்லச் சிறுகுடி எயின( ேத(ந்தா(. $கந்த.10251.4
எள்ளுதற்கு அrய சீறூ( இைடதனில் யாமத்து_ெப.(யமம்_ெப.+_அத்து_சாr.) ஏகி
$கந்த.10252.1
வள்ளிையக் கவ(ந்து ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மாையயால் மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.10252.2
கள்வைனத் ெதாட(தும் என்ேற கானவ(_ெப.(கானம்_ெப.+அ(_பட(.பன்.) பலரும்
கூடிப் $கந்த.10252.3
ெபாள் எனச் சிைல ேகால் பற்றிப் ேபா(த்ெதாழில் கைமந்து ேபானா(. $கந்த.10252.4
ேவடுவ( யாரும் ஈண்டி விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாய் ேவந்தேனாடு $கந்த.10253.1
கூடின( இரைல தன்ைனக் குறித்தன( ெநறிகள் ேதாறும் $கந்த.10253.2
ஓடின( ெபாதும்ப( எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உலாவின( புலங்கள் புக்கு
$கந்த.10253.3
நாடின( சுவடு ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நடந்தன(
இடங்கள் எங்கும். $கந்த.10253.4
ஈங்கனம் மறவேராடும் இைறயவன் ேதடிச் ெசல்லப் $கந்த.10254.1
பாங்கrல் ஒருதண் காவில் பட்டிைம ெநறியால் உற்றாள் $கந்த.10254.2

ஆங்கனம் ெதrயா அஞ்சி ஆறுமா முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) வள்ளல்
$கந்த.10254.3
பூங்கழல் அடியில் வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
ெபாருமிேய புகலல் உற்றாள். $கந்த.10254.4
ேகாெலாடு சிைலயும் வாளும் குந்தமும் மழுவும் பிண்டி $கந்த.10255.1
பாலமும் பற்றி ேவட( பலருமாய்த் துருவிச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10255.2
ேசாைலயின் மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.)
வந்தா(_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ(_பட(.பன்.) துணுக்கம் உற்று உளது என்
சிந்ைத $கந்த.10255.3
ேமல் இனிச் ெசய்வது என்ெகால் அறிகிேலன் விளம்பாய் என்றாள். $கந்த.10255.4
வருந்தைல வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) நல்லாய் மால்
வைரேயாடு சூரன் $கந்த.10256.1
உரம் தைன முன்பு கீ ண்ட உடம் பிடி
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.)
ேமா( $கந்த.10256.2
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம( புrயச் சூழின்
வட்டுதும்
C
அதைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.10256.3
இருந்து அருள் நம்பின் என்னா இைற மகட்கு எந்ைத ெசாற்றான். $கந்த.10256.4
குறத் திரு மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) இன்ன கூற்றிைன வினவிச் ெசவ்ேவள்
$கந்த.10257.1
புறத்தினில் வருதேலாடும் ெபாள் எனக் குறுகி அந்தத் $கந்த.10257.2
திறத்திைன உற்று ேநாக்கிச் சீறி ெவய்துயி(த்துப்
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10257.3

மறத்ெதாழில் எயின( காைவ மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) உற
வைளந்து_வி.எச்.(வைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகாண்டா(. $கந்த.10257.4
தாைத அங்கு அதைனக் கண்டு தண்டைல குறுகி நம்தம் $கந்த.10258.1
ேபைதையக் கவ(ந்த கள்வன் ெபய(கிலன் எமது வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.)
$கந்த.10258.2
ஏைதயும் மதியான் அம்மா இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பதி.ெப.)
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) எr பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.10258.3
ஊைத அம் கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) என்ன முடிக்குதும் ஒல்ைல என்றான்.
$கந்த.10258.4
குறவ(கள் முதல்வன் தானும் ெகாடும் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) எயின(
யாரும் $கந்த.10259.1
மறிகடல் என்ன வா(த்து வா(சிைல முழுதும் வாங்கி $கந்த.10259.2
எறி சுட(ப் பrதித் ேதைவ எழிலிகள் மைறத்தால் என்ன $கந்த.10259.3
முைற முைற அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) வசி
C முருகைன
வைளந்து_வி.எச்.(வைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகாண்டா(. $கந்த.10259.4
ஒட்டல( ஆகிச் சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு
உடன்று ேபா( புrந்து ெவய்ேயா( $கந்த.10260.1
விட்ட ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) மல( நCர ஆகிக்
$கந்த.10260.2
கட்டழகு உைடய ெசவ்ேவல் கருைண அம் கடலின் மீ து $கந்த.10260.3
பட்டன பட்டேலாடும் ைபந்ெதாடி பைதத்துச் ெசால்வாள். $கந்த.10260.4

ெநட்டிைல வாளி தன்ைன ெஞேரல் என நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) ேமல் ெசல்லத்
$கந்த.10261.1
ெதாட்டிடும் ைகய( தம்ைமச் சுட( உைட ெநடுேவல் ஏவி $கந்த.10261.2
அட்டிடல் ேவண்டும் சீயம் அடுெதாழில் குறியாது என்னில் $கந்த.10261.3
கிட்டுேம மைரயும் மானும் ேகழலும் ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) தானும்.
$கந்த.10261.4
என்று இைவ குமr_ெப.(குமr_ெப.) ெசப்ப எம்பிரான் அருளால் பாங்க(
$கந்த.10262.1
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட(.ஒரு.) ஓ( ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
மாண் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.)
நிமி(ந்து_வி.எச்.(நிமி(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந்து ஆ(ப்புக் ெகாள்ளக்
$கந்த.10262.2
குன்றவ( முதல்வன் தானும் குமரரும் தமரும் யாரும் $கந்த.10262.3
ெபான்றின( ஆகி மாண்டு ெபாள் எனப் புவியில் வழ்ந்தா(.
C
$கந்த.10262.4
தந்ைதயும் முன்ைன ேயாரும் தமரும்
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
C
இறந்த_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
$கந்த.10263.1
ைபந்ெதாடி வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.) ேநாக்கிப் பைதபைதத்து இரங்கிச் ேசாரக்
$கந்த.10263.2
கந்தனத் துைணவி_ெப.(துைணவி_ெப.) அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) காணுவான் கடிகா
நCங்கிச் $கந்த.10263.3
சிந்ைதயில் அருேளாடு ஏக அைனயளும்
ெதாட(ந்து_வி.எச்.(ெதாட(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசன்றாள். $கந்த.10263.4

ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாரதப் ேப(
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீ( ெகழு முனிேந(
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10264.1
வல்லிேயாடு இைறவன் தன்ைன
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ெசய்ைக எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.10264.2
ெசால்லுதி என்ன அன்னான் ேதாைகையக் காண்டல் ெதாட்டு $கந்த.10264.3
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) ேவட்டுவைர அட்டு வந்திடும் அளவும் ெசாற்றான்.
$கந்த.10264.4
ெபற்றிடு தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) தன்ைனப் பிற உள சுற்றத் ேதாைரச்
$கந்த.10265.1
ெசற்றம் ஒடு அட்டு நCக்கிச் சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அருள் ெசயாமல் $கந்த.10265.2
ெபான் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) தன்ைனக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபான் திடத் தகுேமா
என்னா $கந்த.10265.3
மற்று இைவ முனிவன் கூற வள்ளலும் அஃதாம் என்றான். $கந்த.10265.4
விழுப்பம் உள தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) காவில் விசாகன்
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளித் தன்பால்
$கந்த.10266.1
முழுப்பrவு உைடய நங்ைக முகத்திைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நம்ேமல் $கந்த.10266.2
பழிப்படு ெவம்ேபா( ஆற்றிப் பட்ட நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) கிைளைய
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $கந்த.10266.3
எழுப்புதி என்னேலாடும் இனிது என இைறஞ்சிச் ெசால்வாள். $கந்த.10266.4

விழுமிய உயி(கள் சிந்தி வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
C
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
C
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ேகளி( யாரும் $கந்த.10267.1
எழுதி( என்று அருளேலாடும் இரு நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.)
உறங்குகின்ேறா( $கந்த.10267.2
பைழய_ெப.அ.(பைழைம_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
உண(வு_ெப.(உண(வு_ெப.) ேதான்றப் பைத பைதத்துத் எழுதற்கு ஒப்பக்
$கந்த.10267.3
குழுவுறு தம(கேளாடும் குறவ(_ெப.(குறவ(_ெப.) ேகான் எழுந்தான் அன்ேற.
$கந்த.10267.4
எழுந்திடுகின்ற காைல_ெப.(காைல_ெப.) எம்பிரான் கருைண
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $கந்த.10268.1
ெபாழுந்திடும் வதனம் ஆறும் புயங்கள் பன்னிரண்டும் ேவலும் $கந்த.10268.2
ஒழிந்திடு பைடயும் ஆகி உருவிைன அவ(குக் காட்ட $கந்த.10268.3
விழுந்தன( பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விம்மித( ஆகிச்
ெசால்வா(. $கந்த.10268.4
அடும்திறல் எயின( ேசr_ெப.(ேசr_ெப.) அளித்திடு நCேய எங்கள் $கந்த.10269.1
மடந்ைதையக் கரவில் ெவௗவி வரம்பிைன அழித்துத் தCரா $கந்த.10269.2
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தனிப் பழியது ஒன்று நிறுவிைன புதல்வ(
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.10269.3
விடம்தைன அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.) ஊட்டின் விலக்கிடு கின்றா( உண்ேடா.
$கந்த.10269.4
ஆங்கு அது நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எங்கள்
அrைவைய நைசயால் ெவௗவி $கந்த.10270.1

நாங்களும் உணரா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ெபரும்
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.10270.2
ஈங்கு இவள்_பதி.ெப.(இவள்_பதி.ெப.) ெகாண(ந்தாய் எந்தாய் இன்னினிச் சீறூ(க்கு
ஏகித் $கந்த.10270.3
தCங்கனல் சான்றா ேவட்டுச் ெசல்லுதி நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) ஊ(க்கு என்றா(.
$கந்த.10270.4
மாதுலன் முதேலா( ெசாற்ற மண ெமாழிக்கு இைசவு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10271.1
ேமதகு கருைண ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெமல்லியல்
தைனயும் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10271.2
ேகாது இலா முனிவேனாடும் குளி( மல(க் காவு நCங்கிப் $கந்த.10271.3
பாத பங்கயங்கள் ேநாவப் பருப்பதச் சீறூ( புக்கான். $கந்த.10271.4
தந்ைதயும் சுற்றத்ேதாறும் சண்முகன் பாங்க( ஏகிச் $கந்த.10272.1
சிந்ைதயின் மகிழ்ச்சிேயாடு சிறு குடிேயாைர ேநாக்கிக் $கந்த.10272.2
கந்தேன நமது மாைதக் கவ(ந்தனன் நமது ெசால்லால் $கந்த.10272.3
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) மணமும்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மற்று இது நிகழ்ச்சி என்றா(.
$கந்த.10272.4
சங்கரன் மதைல தாேன ைதயைலக் கவ(ந்தான் என்றும் $கந்த.10273.1
மங்கல வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.)
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட(.ஒரு.) இங்ஙன்
என்றும் $கந்த.10273.2

தங்கள் சுற்றத்ேதா( கூறச் சிறு குடி தன்னில் உற்ேறா( $கந்த.10273.3
ெபாங்கு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினமும்
நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மகிழ்ச்சியும் ெபாடிப்ப
நின்றா(. $கந்த.10273.4
குன்றவ( தமது ெசம்மல் குறிச்சியில் தைலைமத்து ஆன $கந்த.10274.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) திரு மைனயின் ஊேட சரவண முதல்வன் தன்ைன
$கந்த.10274.2
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) அம் குழலிேயாடு மரபுளி உய்த்து ேவங்ைகப்
$கந்த.10274.3
ெபான் திகழ் அதளின் மீ து ெபாலிஉற இருத்தினாேன. $கந்த.10274.4
அன்னது ஓ( ேவைல தன்னில் அறுமுகம் உைடய வள்ளல் $கந்த.10275.1
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) உைழ
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நங்ைக தைன அருேளாடு
ேநாக்கக் $கந்த.10275.2
ெகான்ன வில் குறவ(_ெப.(குறவ(_ெப.) மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) குயிற்றிய ேகாலம்
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10275.3
முன் உறு ெதய்வக் ேகால முழுது ஒருங்கு உற்ற தன்ேற. $கந்த.10275.4
கவைல தC( தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) தானும் கணிப்பு இலாச் சுற்றத்தாரும்
$கந்த.10276.1
ெசவிலியும் அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.) தானும் இகுைளயும் ெதrைவ மாரும்
$கந்த.10276.2
தவல்_ெப.(தவல்_ெப.) அரும் கற்பின் மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) தம்
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ேகாலம்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10276.3

இவள்_பதி.ெப.(இவள்_பதி.ெப.) எமது இடத்தில் வந்தது எம் ெபரும் தவேம
என்றா(. $கந்த.10276.4
அந்த நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேவைல தன்னில் அன்புைடக்
குறவ(_ெப.(குறவ(_ெப.) ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $கந்த.10277.1
கந்தேவள் பாணி தன்னில் கன்னிைக
கரத்ைத_ெப.(கரம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10277.2
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ஆகி
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நங்ைகைய நயப்பால் இன்று
$கந்த.10277.3
தந்தனன் ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) தாைர உய்த்தான். $கந்த.10277.4
நல்தவம் இயற்றும் ெதால்சீ( நாரதன் அைனய காைலக் $கந்த.10278.1
ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) அது உைடய ேவேலான் குறிப்பினால் அங்கிேயாடு
$கந்த.10278.2
மற்றுள கலனும் தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வதுைவயின்
சடங்கு நாடி $கந்த.10278.3
அற்றம் அது அைடயா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) அரு மைற விதியால்
ெசய்தான். $கந்த.10278.4
ஆவது ஓ( காைல_ெப.(காைல_ெப.) தன்னில் அrயும் நான் முகனும் வாேனா(
$கந்த.10279.1
ேகாெவாடு பிறரும் சூழக் குலவைர மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) ேயாடும்
$கந்த.10279.2

ேதவ(கள்_ெப.(ேதவ(_ெப.+கள்_பன்.) ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) மிைச
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசவ்ேவள் $கந்த.10279.3
பாைவைய வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பrசிைன முழுதும்
கண்டான். $கந்த.10279.4
கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ஒருவன் தானும் கவுrயும் கண்ணால் கண்டு
$கந்த.10280.1
தண்ணளி புrந்து நிற்பத் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துழாய் முடிேயான் ஆதிப்
$கந்த.10280.2
பண்ணவ( உவைக நCடிப் பனிமல( மாrவசி
C $கந்த.10280.3
அண்ணைல வழி பட்டு ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அஞ்சலி புrந்திட்டு ஆ(த்தா(. $கந்த.10280.4
அறுமுகம் உைடய வள்ளல் அன்னது ேநாக்கிச் சீறூ( $கந்த.10281.1
இைறயதும் உணரா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) இைமயேமல்
அணங்கிேனாடும் $கந்த.10281.2
கைற அம( கண்டன் தன்ைனக் ைக
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏைன ேயா(க்கு
$கந்த.10281.3
முைற முைற உவைக ேயாடு முழுது அருள் புrந்தான் அன்ேற. $கந்த.10281.4
அங்கு அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ேவைலயின் அலrன் ேமலவன் $கந்த.10282.1
ெசம் கண் மாயவன் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ேகா மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
$கந்த.10282.2
சங்ைக தC( தரும் தவத்த( தம்ெமாடு $கந்த.10282.3

மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) பாதியன்
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாயினான். $கந்த.10282.4
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எல்ைலயில் ெபாருவில்
நாரதன் $கந்த.10283.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) இயற்றிய சடங்கு முற்றலும் $கந்த.10283.2
கான ேவடுவ( கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.)
தன்ெனாடு_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.+ஒடு_கரு.ேவ.) $கந்த.10283.3
மான ேவலவைன வணங்கிப் ேபாற்றினான். $கந்த.10283.4
மற்ற அது காைல_ெப.(காைல_ெப.) தன்னில் மாதுலன் வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.)
தன்ைனக் $கந்த.10284.1
ெகாற்றேவல் உைடய நம்பி வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) ெசய் ேகாலம்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10284.2
உற்ற இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விழிகள் தம்மால் உறுபயன் ஒருங்ேக இன்று
$கந்த.10284.3
ெபற்றனன் என்றான் அன்னான் உவைகயா( ேபசல் பாலா(. $கந்த.10284.4
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இைட ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) என்று உன்ன
விைரமல( தைழ ேமல் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.10285.1
புல்லிய குறவ(_ெப.(குறவ(_ெப.) மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) ெபாருவில் சீ( மருகன்
தானும் $கந்த.10285.2
வல்லியும் இன்ேன ேபால ைவகலும்
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று $கந்த.10285.3
ெசால் இயல் ஆசி கூறித் தூமல( அறுகு தூ(த்தா(. $கந்த.10285.4

ெசந்திைன இடியும் ேதனும் தCம்_ெப.அ.(தCம்_ெப.அ.) பல கனியும் காயும்
$கந்த.10286.1
கந்தமும் பிறவும் ஆக இைல ெபாலி கலத்தில் இட்டுப் $கந்த.10286.2
ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) அணங்கு நCயும் பrவுடன்
நுக(தி( என்ன $கந்த.10286.3
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) எயின( கூற வியன் அருள்
புrந்தான் ேமேலான். $கந்த.10286.4
கிராத( மங்ைகயும் பராபரன் மதைலயும் ெகழுமி $கந்த.10287.1
விராவு சில் உணா மிைசந்தன( மிைசந்திடு தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
$கந்த.10287.2
முராr ஆதி ஆம் ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) பால் முனிவ(பால் மற்ைறச்
$கந்த.10287.3
சராசரங்கள் பால் எங்கணும் சா(ந்து உளது அன்ேற. $கந்த.10287.4
அைனய காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அறுமுகன் எழுந்து
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்ேக $கந்த.10288.1
குனியும் வில் உைடக் குறவ(_ெப.(குறவ(_ெப.) தம் குrசிைல
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10288.2
வனிைத தன்னுடன் ெசன்றி யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ெசருத் தணி வைரயில்
$கந்த.10288.3
இனிது ைவகுதும் என்றலும் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என இைசத்தான். $கந்த.10288.4
தாயும் பாங்கியும் ெசவிலியும் ைதயைல
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10289.1
நாயகன் பின்ன( நடத்திேயா நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனப் புல்லி $கந்த.10289.2
ேநயேமாடு பல் ஆசிகள் புகன்றிட ெநடுேவல் $கந்த.10289.3

ேசயுடன் கடிது ஏகேவ சிந்ைதயுள் ெகாண்டாள். $கந்த.10289.4
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) தன்னுடன் பன்னிரு புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) உைடப் பகவன்
$கந்த.10290.1
ேகாவில் நCங்கிேய_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எச்.குறி.+ஏ_சாr.)
குறவ(_ெப.(குறவ(_ெப.) தம் குrசிைல விளித்துத் $கந்த.10290.2
ேதவரும் ெதாழச் சிறுகுடி அரசியல் ெசலுத்தி $கந்த.10290.3
ேமவுக என்று அவண் நிறுவிேய ேபாயினன் விைரவில். $கந்த.10290.4
இன்ன தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ேச( வள்ளியும் சிலம்பிைன இகந்து
$கந்த.10291.1
பன்னிரண்டு ெமாய்ம்பு உைடயவன் பாைவயும் தானும் $கந்த.10291.2
மின்னும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுட(ப் பrதியும் ேபால விண்பட(ந்து
$கந்த.10291.3
தன்ைனேய நிக( தணிைக மால் வைரயிைனச் சா(ந்தான். $கந்த.10291.4
ெசச்ைச ெமௗலியான் ெசருத்தணி வைர மிைசத் ெதய்வத் $கந்த.10292.1
தச்சன் முன்னேர இயற்றிய தனிநக( புகுந்து $கந்த.10292.2
பச்சிளம் ெகாங்ைக வனசர( பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ேயாடு ஒன்றி $கந்த.10292.3
இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சகத்து உயி( யாைவயும் உய்ய வற்று
C
இருந்தான்.
$கந்த.10292.4
அந்த ேவைலயில் வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.) நாயகி அயில் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
ைகக் $கந்த.10293.1
கந்த ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) வணங்கிேய ைக
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஐய $கந்த.10293.2
இந்த மால் வைர இயற்ைகைய இயம்புதி என்னச் $கந்த.10293.3

சிந்ைத நCடு ேப( அருளினால் இன்ன ெசப்பும். $கந்த.10293.4
ெசம் கண் ெவய்யச் சூ(ச் ெசருத் ெதாழிலினும் சிைல ேவட( $கந்த.10294.1
தங்களில் ெசயும் ெசருத் ெதாழிலினும் தணிந் திட்ேட $கந்த.10294.2
இங்கு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) இருத்தலால் ெசருத்தணி என்று ஓ( $கந்த.10294.3
மங்கலம் தரு ெபயrைனப் ெபற்றது இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைரேய.
$கந்த.10294.4
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நைக உைமயவள்
முைல_ெப.(முைல_ெப.) வைள அதனான் $கந்த.10295.1
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) மா நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) இைற வைர வடுப்
படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அமரும் $கந்த.10295.2
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) நC( வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) காஞ்சியின் அணுக
நின்றிடலால் $கந்த.10295.3
ெசால்லல் ஆம் தைகத்து அன்றி இந்த மால்வைரத் தூய்ைம. $கந்த.10295.4
விைர இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெகாளும் ேபாதினுள் மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.)
பங்கயம் ேபால் $கந்த.10296.1
திைர இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெகாளும் நதிகளில்
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கங்ைகையப் ேபால்
$கந்த.10296.2
தைர இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெகாளும் பதிகளில் காஞ்சி அம் தலம் ேபால்
$கந்த.10296.3
வைர இடங்களில் சிறந்தது இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தணிைக மால் வைரேய.
$கந்த.10296.4
ேகாடி அம்பியும் ேவய்ங்குழல் ஊதியும் குரலால் $கந்த.10297.1

நCடு தந்திr இயக்கியும் ஏழிைச நிறுத்துப் $கந்த.10297.2
பாடியும் சிறு பல்லியத்து இன்னிைச படுத்தும் $கந்த.10297.3
ஆடுதும் விைளயாடுதும் இவ்வைர அதன் கண். $கந்த.10297.4
மந்தரத்தினும் ேமரு மால் வைரயினும் மணிேதாய் $கந்த.10298.1
கந்தரத் தவன் கயிைலேய காதலித்தது ேபால் $கந்த.10298.2
சுந்தரக் கிr ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) புவிதனில் பல எனினும் $கந்த.10298.3
இந்த ெவற்பினில் ஆற்றவும் மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) உண்டு எமக்ேக.
$கந்த.10298.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) திகழ்ந்திடும் இரு நில வைர பல அவற்றுள் $கந்த.10299.1
ஆன்ற காதலால் இங்ஙனம் ேமவுதும் அதற்குச் $கந்த.10299.2
சான்று வாசவன் ைவகலும் சாத்துதல் ெபாருட்டால் $கந்த.10299.3
மூன்று காவி இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சுைன தனில்
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) முன் ைவத்தான். $கந்த.10299.4
காைலப் ேபாதினில் ஒருமல( கதி( முதி( உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) $கந்த.10300.1
ேவைலப் ேபாதினில் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மல( விண்_ெப.(விண்_ெப.) எலாம்
இருள் சூழ் $கந்த.10300.2
மாைலப் ேபாதினில் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மலராக
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைர ேமல் $கந்த.10300.3
நCலப் ேபாது மூன்று ஒழிவின்றி நிற்றலும் மலரும். $கந்த.10300.4
ஆழி நC( அரசு உலகு எலாம் உண்ணினும் அளிப்ேபா( $கந்த.10301.1
ஊழி ேபrனும் ஒருபகல் உற்பலம் மூன்றாய்த் $கந்த.10301.2

தாழ் இரும் சுைன தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) இைட மல(ந்திடும் தவிரா
$கந்த.10301.3
மாைழ ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கணாய் இவ்வைரப் ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.)
யா( வகுப்பா(. $கந்த.10301.4
இந்த ெவற்பிைனத் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளா(
பவம் எலாம் ஏகும் $கந்த.10302.1
சிந்ைத அன்புடன் இவ்வைரயின் கேண
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10302.2
முந்த நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சுைன தனில் விதி முைற மூழ்கி $கந்த.10302.3
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) தைமத்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளா(
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) வாழ்வா(. $கந்த.10302.4
அஞ்சு ைவகல் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அகன் கிr
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எம் அடிகள் $கந்த.10303.1
தஞ்சம் என்று உளத்து உன்னிேய வழிபடும் தவத்ேதா( $கந்த.10303.2
ெநஞ்சகம் தனில் ெவஃகிய ேபாகங்கள் நிரப்பி $கந்த.10303.3
எஞ்சல் இல்லது ஓ( வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
ேபறு
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனிது இருப்பா(.
$கந்த.10303.4
ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
முனிவ( ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) சிறந்ேதா(
$கந்த.10304.1

ஏவ( ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைர ெதாழா தா(_ெப.(தா(_ெப.) $கந்த.10304.2
தாவ( ஆதிகள் தம்மினும் கைடயேர தமது $கந்த.10304.3
பாவ ராசிகள் அகலுேமா பா( வலம் ெசயினும். $கந்த.10304.4
பாதகம் பல ெசய்தவ( ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
பவங்கள் $கந்த.10305.1
ஏதும் ைவகலும் புrபவ( ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
எம்பால் $கந்த.10305.2
ஆதரம் ெகாடு தணிைக ெவற்பு அைடவேரல் அவேர $கந்த.10305.3
ேவதன் மாலினும் விழுமிய( எவற்றினும் மிக்கா(. $கந்த.10305.4
உற்பல வைரயின் வாழ்ேவா( ஓ( ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தருமம் ெசய்யில்
$கந்த.10306.1
பலபல ஆகி ஓங்கும் பவங்களில் பல ெசய்தாலும் $கந்த.10306.2
சிற்பம் அது ஆகி ஒன்றாய்த் ேதய்ந்திடும் இதுேவ அன்றி $கந்த.10306.3
அற்புதம் ஆக இங்ஙன் அநந்த ேகாடிகள் உண்டு அன்ேற. $கந்த.10306.4
என்று இைவ குமரன் கூற எயின( தம் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ேகளா
$கந்த.10307.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என உவைக எய்தி நால் நில வைரப்பில்
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $கந்த.10307.2
குன்று இைடச் சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இந்தத் தணிைக
மால் வைரயின் ெகாள்ைக $கந்த.10307.3
உன் திரு அருளால் ேத(ந்ேத உய்ந்தனன் தமியன் என்றாள். $கந்த.10307.4

இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைர ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சா( தன்னில் இராறு
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) உைடய எந்ைத $கந்த.10308.1
ைம விழி அணங்கும் தானும் மால் அயன் உணரா வள்ளல் $கந்த.10308.2
ஐ வைக உருவில் ஒன்ைற ஆகம விதியால் உய்த்து $கந்த.10308.3
ெமய் வழிபாடு ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவண்டியாங்கு
அருளும் ெபற்றான். $கந்த.10308.4
கருத்து இைட மகிழ்வும் அன்பும் காதலும் கடவ முக்கண் $கந்த.10309.1
ஒருத்தைன வழிபட்டு ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒப்பு
இலா ெநடுேவல் அண்ணல் $கந்த.10309.2
மருத் ெதாைட ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.) நாயகியும் தானும் $கந்த.10309.3
ெசருத் தணி வைரயில் ைவகிச் சில பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) அம(ந்தான் அன்ேற.
$கந்த.10309.4
தள் அரும் விைழவின் மிக்க_ெப.அ.(மிகு_ெப.அ.) தணிைகயின் நின்றும் ஓ(
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கந்த.10310.1
வள்ளியும் தானும் ஆக மானம் ஒன்று அதனில் புக்கு $கந்த.10310.2
ெவள்ளி அம் கிrயின் பாங்க(
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கந்த ெவற்பில் $கந்த.10310.3
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) இண(க் கடப்பம் தாேரான் உலகு எலாம் வணங்கப்
ேபானான். $கந்த.10310.4
கந்த ெவற்பு அதனில் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கடி
ெகழு மானம் நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10311.1
அந்தம் இல் பூத( ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அம் ெபான் ஆலயத்தின் ஏகி $கந்த.10311.2

இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) மகடூஉ
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஏந்திைழ இனிது வாழும்
$கந்த.10311.3
மந்திரம் அதனில் புக்கான் வள்ளியும் தானும் வள்ளல். $கந்த.10311.4
ஆரணம் ெதrதல்
ேதற்றா_எதி(.ம.ெப.எச்.(ேதற்று_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) அறுமுகன்
வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$கந்த.10312.1
வாரண மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) புrய
அன்னாள் $கந்த.10312.2
பூரண முைலயும் மா(பும் ெபாருந்து_ஏவ.(ெபாருந்து_வி.) மாறு எடுத்துப் புல்லித்
$கந்த.10312.3
தாரணி தன்னில் தC(ந்த_ெப.எச்.(தC(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தனிைமயின்
துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) தC(த்தான். $கந்த.10312.4
ஆங்கு அது காைல_ெப.(காைல_ெப.) வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.) அமர( ேகான்
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.)
$கந்த.10313.1
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கழல் வணக்கம் ெசய்யப் ெபாருக் ெகன எடுத்துப் புல்லி
$கந்த.10313.2
ஈங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தமியள் ஆகி இருந்திடுேவனுக்கு இன்று ஓ(
$கந்த.10313.3
பாங்கி_ெப.(பாங்கி_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றவாறு நன்று_ெப.(நன்று_ெப.)
எனப் பrவு கூ(ந்தாள். $கந்த.10313.4

சூ(க் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பருகும் ேவேலான் துைணவிய( இருவேராடும்
$கந்த.10314.1
ேபா(க்கடல் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீயப்
ெபாலன் மணி_ெப.(மணி_ெப.) அைணேமல் ேச(ந்தான் $கந்த.10314.2
பால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அமளி தன்னில் பாைவய( புறத்து ைவகக் $கந்த.10314.3
கா(க் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பவள வண்ணன்_ெப.(வண்ணன்_ெப.) கருைணேயாடு
அமரு மா ேபால். $கந்த.10314.4
ெசம் கனல் வடைவ ேபாலத் திைரக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பருகும் ேவேலான்
$கந்த.10315.1
மங்ைகய(_ெப.(மங்ைகய(_ெப.) இருவேராடு மடங்கலம் பீட மீ தில் $கந்த.10315.2
அங்கு இனிது இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைல_ெப.(காைல_ெப.) அரமகள் அவைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10315.3
இங்கு இவள்_பதி.ெப.(இவள்_பதி.ெப.) வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) தன்ைன இயம்புதி
எந்ைத என்றாள். $கந்த.10315.4
கிள்ைள_ெப.(கிள்ைள_ெப.) அன்ன ெசால் கிஞ்சுகச்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாய் $கந்த.10316.1
வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.) தன்ைமைய வாரணத்தின் பிணாப் $கந்த.10316.2
பிள்ைள ேகட்பப் ெபரும்தைக ேமைலேயான் $கந்த.10316.3
உள்ளம் மா மகிழ்வால் இைவ ஓதுவான். $கந்த.10316.4
நCண்ட_ெப.எச்.(நCள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாலத்து ேநமி அம் ெசல்வ(
பால் $கந்த.10317.1
ஈண்ைட நCவி( இருவரும் ேதான்றின C( $கந்த.10317.2

ஆண்டு பன்னிரண்டாம் அளவு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) புயம்_ெப.(புயம்_ெப.)
$கந்த.10317.3
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விழுத்தவம் ஆற்றின C(.
$கந்த.10317.4
ேநாற்று நின்றிடு நுங்கைள எய்தி யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $கந்த.10318.1
ஆற்றவும் மகிழ்ந்து அன்ெபாடு ேசருதும் $கந்த.10318.2
வற்று
C
வற்று
C
விசும்பினும் பாrனும் $கந்த.10318.3
ேதாற்று வ(C என்று ெசாற்றனம் ெதால்ைலயில். $கந்த.10318.4
ெசான்னது_வி.அ.ெப.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அது_பட(.ஒரு.) ஓ( முைற தூக்கி
இருவருள் $கந்த.10319.1
முன்னம் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நC_பதி.ெப.(நC_முன்.ஒரு.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ஊ( தரு $கந்த.10319.2
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) மா மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ஆகி வள(ந்தைன
$கந்த.10319.3
அன்ன ேபாது உைன அன்ெபாடு ேவட்டனம். $கந்த.10319.4
பிளவு ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.)
நின்_திr.(நின்_முன்.ஒரு.) $கந்த.10320.1
இைளயளாய் வரும் இங்கு இவள்_பதி.ெப.(இவள்_பதி.ெப.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) பக( $கந்த.10320.2
விைளவு நாடி வியன் தழல் மூழ்கிேய $கந்த.10320.3
வளவிதாம் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) வடிவிைன நCக்கினாள். $கந்த.10320.4
ெபாள் எனத் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) புறவுடல் ெபான்றலும் $கந்த.10321.1

உள்ளின் உற்ற உருவத்துடன் எழC இ $கந்த.10321.2
வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.) ெவற்பின் மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) பயில் சூழல் ேபாய்த்
$கந்த.10321.3
ெதள்ளிதில் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருந்தாள் அேரா. $கந்த.10321.4
அன்ன சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) அதனில் சிவ முனி $கந்த.10322.1
என்னும் மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் காலமாய்
$கந்த.10322.2
மன்னி ேநாற்புழி மாயத்தின் நCரதாய்ப் $கந்த.10322.3
ெபான்னின் மான் ஒன்று ேபாந்து உலவு உற்றேத. $கந்த.10322.4
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலாவும் மறிதைன
மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) $கந்த.10323.1
புந்தி மாெலாடு ெபாள் என ேநாக்கலும் $கந்த.10323.2
அந்த ேவைல அது கருப்பம் ெகாள $கந்த.10323.3
இந்த மாது அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கருவினுள் எய்தினாள். $கந்த.10323.4
மான் இவள்_பதி.ெப.(இவள்_பதி.ெப.) தன்ைன வயிற்றிைட தாங்கி $கந்த.10324.1
ஆனெதா( வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.)
அகழ்ந்த_ெப.எச்.(அகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பயம்பில் $கந்த.10324.2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அருள்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தணந்திட அங்கண் $கந்த.10324.3
கானவன்_ெப.(கானம்_ெப.+அன்_பட(.பன்.) மாெதாடு கண்டனன் அன்ேற.
$கந்த.10324.4

அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இரு ேவா(களும் ஆங்கு
இவள்_பதி.ெப.(இவள்_பதி.ெப.) தன்ைனக் $கந்த.10325.1
ைக வைகயில் ெகாடு காதெலாடு ஏகி $கந்த.10325.2
எவ்வம் இல் வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.) எனப் ெபய( நல்கிச் $கந்த.10325.3
ெசவ்விது ேபாற்றின( சீ( மகளாக. $கந்த.10325.4
திருந்திய கானவ(_ெப.(கானம்_ெப.+அ(_பட(.பன்.) சீ( மகளாகி $கந்த.10326.1
இருந்திடும் எல்ைலயில் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
இவள்_பதி.ெப.(இவள்_பதி.ெப.) பால் ேபாய்ப் $கந்த.10326.2
ெபாருந்தியும் ேவட்ைக புகன்றும் அகன்றும் $கந்த.10326.3
வருந்தியும் வாழ்த்தியும் மாையகள் ெசய்ேதம். $கந்த.10326.4
அந்தம் இல் மாையகள் ஆற்றியதன் பின் $கந்த.10327.1
முந்ைத உண(ச்சிைய முற்று உற நல்கித் $கந்த.10327.2
தந்ைதயுடன் தம( தந்திட ெநன்னல்_ெப.(ெநன்னல்_ெப.) $கந்த.10327.3
இந்த மடந்ைதைய யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
ெசய்ேதம். $கந்த.10327.4
அவ்விைட மா மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) ஆற்றி அகன்ேற $கந்த.10328.1
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இவள்_பதி.ெப.(இவள்_பதி.ெப.) தன்னுடன் இம் என
ஏகித் $கந்த.10328.2
ெதய்வ வைரக்கண் ஒ( சில் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ைவகி $கந்த.10328.3
ைம விழியாய் இவண்
வந்தனம்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அம்_தன்.பன்.) என்றான்.
$கந்த.10328.4
என்று இைவ வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.) இயற்ைக அைனத்தும் $கந்த.10329.1

ெவன்றிடு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பைட வரன்_ெப.(வ
C
ரன்_ெப.)
C
இயம்ப $கந்த.10329.2
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வாரண மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) வினாவி
$கந்த.10329.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என ஒன்று நவின்றிடு கின்றாள். $கந்த.10329.4
ெதால்ைலயின் முராr தன்பால்
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இவளும் யானும்
$கந்த.10330.1
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.)
நிங்கி_வி.எச்.(நCங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இருந்தனம் இருந்திட்ேடம்
எைம $கந்த.10330.2
ஒல்ைல இல் இங்ஙன் கூட்டி உடன் உறுவித்த உன் தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.)
$கந்த.10330.3
வல்லபம் தனக்கு யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ெசய் மாறு மற்று இல்ைல
என்றாள். $கந்த.10330.4
ேமதகும் எயின( பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) விண்_ெப.(விண்_ெப.) உலகு உைடய
நங்ைக $கந்த.10331.1
ஓது ெசால் வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேமல்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உனக்கு யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
தங்ைக_ெப.(தங்ைக_ெப.) ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$கந்த.10331.2
ஈது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) அன்றி இம்ைமயும்
இைளயள் ஆேனன் $கந்த.10331.3
ஆதலின் உய்ந்ேதன் நின்ைன அைடந்தனன் அளித்தி என்றாள். $கந்த.10331.4
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) குறவ(_ெப.(குறவ(_ெப.) பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.)
மற்று இது புகன்று ெதௗைவ $கந்த.10332.1

தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) திருப்பதங்கள் தம்ைமத் தாழ்தலும் எடுத்துப் புல்லி
$கந்த.10332.2
இன்று உைனத் துைணயாப் ெபற்ேறன் எம்பிரான் அருளும் ெபற்ேறன்
$கந்த.10332.3
ஒன்று எனக்கு அrயது உண்ேடா உளம் தனில் சிறந்தது என்றாள். $கந்த.10332.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) அருளும் மாதும் எயின( தம் மாதும் இவ்வாறு
$கந்த.10333.1
அந்தரம் சிறிதும் இன்றி அன்புடன் அள வளாவிச் $கந்த.10333.2
சிந்ைதயும் உயிரும் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_விஉம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசயற்ைகயும் சிறப்பும்_ெப.(சிறப்பு_ெப.+உம்_சாr.) ஒன்றாக் $கந்த.10333.3
கந்தமும் மலரும்_ெப.எச்.(மல(_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேபாலக்
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவறு இன்றி உற்றா(.
$கந்த.10333.4
இங்கு இவ( இருவ( தாமும் யாக்ைகயும் உயிரும் ேபாலத் $கந்த.10334.1
தங்களில் ேவறு இன்று ஆகிச் சரவண தடத்தில்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.10334.2
புங்கவன் தன்ைனச் ேச(ந்து_வி.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாற்றிேய ஒழுகல் உற்றா( $கந்த.10334.3
கங்ைகயும் யமுைன தானும் கைன கடலுடன்
ேச(ந்து_வி.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ன. $கந்த.10334.4
கற்ைற அம் கதி( ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
இருந்துழிக் கனலிப் புத்ேதள் $கந்த.10335.1
உற்றிடு தன்ைமத்து என்ன உம்ப( ேகான் உதவு மானும் $கந்த.10335.2

மற்ைற வில் ேவட( மானும் வழிபடல் புrந்து
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $கந்த.10335.3
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) அம் தனி ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அண்ணல் வற்று
C
இருந்து அருளினாேன. $கந்த.10335.4
கல் அகம் குைடந்த ெசவ்ேவல் கந்தன் ஓ( தருவது ஆகி $கந்த.10336.1
வல்லிய( கிrைய ஞான வல்லியின் கிைளயாய்ச் சூழப் $கந்த.10336.2
பல் உயி(க்கு அருைளப் பூத்துப் பவெநறி காய்த்திட்டு அன்ப( $கந்த.10336.3
எல்லவ( தமக்கு முத்தி இரும் கனி உதவும் என்றும். $கந்த.10336.4
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாகம்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிஞ்ஞகன் வதனம்
ஒன்றில் $கந்த.10337.1
கண் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மூன்று ைவகும் காட்சிேபால் எயின( மாதும்
$கந்த.10337.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உலகு உைடய மாதும் வியன் புைட தன்னின் ேமவ
$கந்த.10337.3
அண்ணல் அம் குமரன் அன்னா(க்கு அருள் புrந்து இருந்தான் அங்கண்.
$கந்த.10337.4
ேசவலும் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மான் ேதரும் சிைற மணி_ெப.(மணி_ெப.)
மயிலும் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $கந்த.10338.1
ேமவரும் தகரும் ேவலும் ேவறு உள பைடகள் யாவும் $கந்த.10338.2
மூ இரு முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) வள்ளல் ெமாழிந்திடு பணிகள்
ஆற்றிக் $கந்த.10338.3
ேகாவிலின் மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) முன்னும் குறுகி வற்று
C
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மன்ேனா. $கந்த.10338.4

ஆறு இரு தடந்ேதாள் வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
அறுமுகம் வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) ெவற்ைபக்
$கந்த.10339.1
கூறு ெசய் தனி ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) குக்குடம்
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) ெசவ்ேவள் $கந்த.10339.2
ஏறிய மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.)
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) யாைன_ெப.(யாைன_ெப.)
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) அணங்கு
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $கந்த.10339.3
மாறிலா வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.)
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) வாழ்க சீ ( அடியா(
எல்லாம். $கந்த.10339.4
புன் ெநறி அதனில் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேபாக்கிைன விலக்கி ேமல் ஆம் $கந்த.10340.1
நன்ெநறி ஒழுகச் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நைவ அறு
காட்சி நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $கந்த.10340.2
என்ைனயும் அடியன் ஆக்கி இருவிைன
நCக்கி_வி.எச்.(நCக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆண்ட $கந்த.10340.3
பன்னிரு தடந்ேதாள் வள்ளல் பாத பங்கயங்கள் ேபாற்றி. $கந்த.10340.4
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ேச(ந்த_ெப.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசம்ைகக் குமரன் வியன் காைத தன்ைன $கந்த.10341.1
மால் ேச(ந்து_வி.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரத்ேதன் தமிழ்ப் பா
வழு உற்றது ஏனும் $கந்த.10341.2
நூல் ேச(ந்த_ெப.எச்.(ேச(_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சான்றC( குணேமன்ைம
நுவன்று ெகாள்மின் $கந்த.10341.3

பால் ேசந்ததனால் புனலும் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ஆவது அன்ேற. $கந்த.10341.4
ெபாய் அற்ற கீ ரன் முதலாம் புலேவா(
புகழ்ந்த_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $கந்த.10342.1
ஐயற்கு எனது சிறு ெசால்லும்
ஒப்பாகும்_ெப.எச்.(ஒப்பாகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இப்பா(
$கந்த.10342.2
ெசய் உற்றவன் மால் உைம பூைச ெகாள் ேதவ ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.)
$கந்த.10342.3
ைவயத்தவ( ெசய் வழிபாடு மகிழும் அன்ேற. $கந்த.10342.4
என் நாயகன் விண்ணவ(_ெப.(விண்ணவ(_ெப.) நாயகன்
யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) நாமம் $கந்த.10343.1
மின் நாயகனான் மைற நாயகன் ேவட( நங்ைக $கந்த.10343.2
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) நாயகன் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) தனி நாயகன்
தன்_தற்.சு.(தன்_தன்.ஒரு.) புராணம் $கந்த.10343.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாயகம் ஆம் எனக்
ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) இஞ்
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) எல்லாம். $கந்த.10343.4
வற்றா அருள் ேச( குமேரசன் வண் காைத தன்ைனச் $கந்த.10344.1
ெசாற்றாரும் ஆராய்ந்திடுவாரும் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) உறாேம $கந்த.10344.2
கற்றாரும் கற்பான் முயல்வாரும் கசிந்து ேகட்கல் $கந்த.10344.3
உற்றாரும் வடு_ெப.(வ
C
டு_ெப.)
C
ெநறிப் பாலின் உறுவ( அன்ேற. $கந்த.10344.4
பா( ஆகி ஏைனப் ெபாருளாய் உயி(ப் பன்ைம ஆகிப் $கந்த.10345.1
ேபரா உயி(கட்கு உயிராய்ப் பிறவற்றும் ஆகி $கந்த.10345.2

ேந( ஆகித் ேதான்றல் இலது ஆகி
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட(.ஒரு.) கழற்ேக $கந்த.10345.3

