ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) உைடய ெசவியன் விைட ஏறி ஓ தூ ெவண்மதி
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0001.1
காடு_ெப.(காடு_ெப.) உைடய சுடைலப் ெபாடி பூசி என் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
கவ கள்வன் $ேதவா.1.0001.2
ஏடு உைடய மலரான் முைனநாள்
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருள்ெசய்த $ேதவா.1.0001.3
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) உைடய பிரமாபுரம்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபம்மான்-இவன் அன்ேற
$ேதவா.1.0001.4
முற்றல் ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நாகெமாடு ஏனமுைளக்
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அைவ பூண்டு $ேதவா.1.0002.1
வற்றல் ஓடு கலனாப் பலி ேதந்து_வி.எச்.(ேத_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எனது உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) கவ கள்வன் $ேதவா.1.0002.2
கற்றல் ேகட்டல் உைடயா ெபாஞ்யா கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ைகயால்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0002.3
ெபற்றம்_ெப.(ெபற்றம்_ெப.) ஊந்த_ெப.எச்.(ஊ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பிரமாபுரம் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபம்மான்-இவன்
அன்ேற $ேதவா.1.0002.4
ந< பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிமி புன் சைட ேமல் ஒ
நிலா ெவண்மதி சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0003.1
ஏ பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இன
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) வைள ேசார என் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) கவ
கள்வன் $ேதவா.1.0003.2

ழுஊ பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உலகின் முதல்
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ ஊ இதுழு என்னப்
$ேதவா.1.0003.3
ேப பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிரமாபுரம்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபம்மான்-இவன் அன்ேற
$ேதவா.1.0003.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) மகிழ்ந்த_ெப.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) எய்ததும் அன்றி விளங்கு தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஓட்டில்
$ேதவா.1.0004.1
உள் மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பலி ேதாஞ்ய
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனது உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
கவ கள்வன் $ேதவா.1.0004.2
மண்_ெப.(மண்_ெப.) மகிழ்ந்த_ெப.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அரவம் மலக் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.)
மலிந்த_ெப.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வைரமாபில் $ேதவா.1.0004.3
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) மகிழ்ந்த_ெப.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பிரமாபுரம் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபம்மான்-இவன்
அன்ேற $ேதவா.1.0004.4
ழுஒருைம ெபண்ைம உைடயன் சைடயன் விைட ஊரும்(ம்)
இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பட.ஒரு.) ழு என்ன $ேதவா.1.0005.1
அருைம_ெப.(அருைம_ெப.) ஆக உைர
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனது
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) கவ கள்வன் $ேதவா.1.0005.2
ழுகருைம ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மிதந்தது
ஒ காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) இதுழு என்னப் $ேதவா.1.0005.3

ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பிரமாபுரம் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபம்மான்-இவன்
அன்ேற $ேதவா.1.0005.4
மைற கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒலிபாடெலாடு ஆடல
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மழு ஏந்தி $ேதவா.1.0006.1
இைற கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இனெவள்வைள ேசார
என் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) கவ கள்வன் $ேதவா.1.0006.2
கைற கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடி ஆ
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ந<டு உய ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) கதி சிந்தப்
$ேதவா.1.0006.3
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பிரமாபுரம் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபம்மான்-இவன்
அன்ேற $ேதவா.1.0006.4
சைட முயங்கு_ஏவ.(முயங்கு_வி.) புனலன் அனலன் எr வசிச்
<
சதிவு
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0007.1
உைட முயங்கும் அரேவாடு உழிதந்து எனது உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) கவ
கள்வன் $ேதவா.1.0007.2
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) முயங்கு_ஏவ.(முயங்கு_வி.) கழி சூழ் குளிகானல் அம்
ெபான் அம் சிறகு_ெப.(சிறகு_ெப.) அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) $ேதவா.1.0007.3
ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) முயங்கு_ஏவ.(முயங்கு_வி.) பிரமாபுரம்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபம்மான்
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அன்ேற $ேதவா.1.0007.4
விய இலங்கு வைர உந்திய ேதாள்கைள வரம்_ெப.(வ
<
ரம்_ெப.)
<
விைளவித்த
$ேதவா.1.0008.1
உய இலங்ைக அைரயன் வலி ெசற்று எனது உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) கவ
கள்வன் $ேதவா.1.0008.2

துய இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உலகில் பல
ஊழிகள் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $ேதவா.1.0008.3
ெபய இலங்கு பிரமாபுரம் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபம்மான்-இவன் அன்ேற $ேதவா.1.0008.4
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைற காணிய மாெலாடு
தண்தாமைர யானும் $ேதவா.1.0009.1
ந<ணுதல் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிமிந்தான் எனது
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) கவ கள்வன் $ேதவா.1.0009.2
வாள்நுதல் ெசய் மகள < முதல்
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைவயத்தவ
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0009.3
ேபணுதல் ெசய் பிரமாபுரம் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபம்மான்-இவன் அன்ேற $ேதவா.1.0009.4
புத்தேராடு ெபாறி இல் சமணும் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) கூற ெநறி நில்லா
$ேதவா.1.0010.1
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) பலி
ேதந்து_வி.எச்.(ேத_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனது
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) கவ கள்வன் $ேதவா.1.0010.2
ழுமத்தயாைன மறுக_குைற.எச்.(மறுகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உr ேபாத்தது
ஒமாயம் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ழு என்ன $ேதவா.1.0010.3
பித்த ேபாலும் பிரமாபுரம் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபம்மான்-இவன் அன்ேற $ேதவா.1.0010.4

அருெநறிய மைற வல்ல முனி அகன் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) அல ேமய
$ேதவா.1.0011.1
ெபரு ெநறிய பிரமாபுரம் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபம்மான் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) தன்ைன $ேதவா.1.0011.2
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெநறிய மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண ஞானசம்பந்தன் உைர
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0011.3
திரு ெநறிய தமிழ் வல்லவ ெதால்விைன
த<தல்_ெதா.ெப.(த<_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) எளிதுஆேம $ேதவா.1.0011.4
குறி கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைச பாடலினான்
நைசயால் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $ேதவா.1.0012.1
ெநறி கலந்தது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ந<ைமயனாய் எருது_ெப.(எருது_ெப.) ஏறி
பலி ேபணி $ேதவா.1.0012.2
முறி கலந்தது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேதால் அைரேமல் உைடயான்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெமாய்ம் மலாஞ்ன் $ேதவா.1.0012.3
ெபாறி கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அயேல புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) ஆரும் புகலூேர $ேதவா.1.0012.4
காது இலங்கு குைழயன் இைழ ேச திருமாபன் ஒருபாகம் $ேதவா.1.0013.1
மாது இலங்கு திருேமனியினான் கருமானின் உr ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.)
$ேதவா.1.0013.2
மீ து இலங்க_குைற.எச்.(இலங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அணிந்தான் இைமேயா
ெதாழ ேமவும் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ேசாைலப் $ேதவா.1.0013.3
ேபாதில் அங்கு நைசயால் வாஞ்வண்டு இைச பாடும் புகலூேர $ேதவா.1.0013.4

பண் நிலாவும் மைற பாடலினான் இைற ேசரும்_ெப.எச்.(ேசவி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வைள அம் ைகப் $ேதவா.1.0014.1
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) நிலாவ உைடயான் ெபாஞ்யா கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
என்றும் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0014.2
உள்-நிலாவி அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) சிந்ைத உள்
ந<ங்கா_எதி.ம.வி.எச்.(ந<ங்கு_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என்ப $ேதவா.1.0014.3
மண்_ெப.(மண்_ெப.) நிலாவும் அடியா குடிைமத் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புகலூேர
$ேதவா.1.0014.4
ந<rன் மல்கு சைடயன் விைடயன் அைடயா தம் அரண்_ெப.(அரண்_ெப.) மூன்றும்
$ேதவா.1.0015.1
சீrன் மல்கு மைலேய சிைல ஆக முனிந்தான் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உய்யக்
$ேதவா.1.0015.2
காrன் மல்கு கடல்நஞ்சம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உண்ட
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என்ப $ேதவா.1.0015.3
ஊrன்_நி.எச்.(ஊ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) மல்கி வள ெசம்ைமயினால்
உயவு_ெப.(உயவு_ெப.)
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புகலூேர $ேதவா.1.0015.4
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெவளிய
ெபாடிப் பூசுவ ேசரும்_ெப.எச்.(ேச-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அடியாேமல் $ேதவா.1.0016.1
ைபய நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விைன பாற்றுவ
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இைசத்து என்றும்
பணிவாைர $ேதவா.1.0016.2

ெமய்ய நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபருமான்
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என்ப அருள் ேபணி $ேதவா.1.0016.3
ெபாய் இலாத மனத்தா பிrயாது ெபாருந்தும் புகலூேர $ேதவா.1.0016.4
கழலின் ஓைச சிலம்பின் ஒலி ஓைச கலிக்க பயில் கானில் $ேதவா.1.0017.1
குழலின் ஓைச குறள்பாrடம் ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
குனித்தா இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என்ப $ேதவா.1.0017.2
விழவின் ஓைச அடியா மிைடவு உற்று விரும்பிப்
ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எங்கும் $ேதவா.1.0017.3
முழவின் ஓைச முந் ந< அயவு எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
முழங்கும்_ெப.எச்.(முழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புகலூேர
$ேதவா.1.0017.4
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஆந்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மிளி ெசஞ்சைட தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேமல்
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மதி
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0018.1
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ஆந்த அடியா
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உகக்கும்_ெப.எச்.(உக_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அருள்
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எம் $ேதவா.1.0018.2
கள்ளம் ஆந்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கழியப் பழி த<த்த
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என்ப $ேதவா.1.0018.3
புள்ைள ஆந்த வயலின் விைளவால் வளம்_ெப.(வளம்_ெப.)
மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புகலூேர
$ேதவா.1.0018.4

ெதன் இலங்ைக அைரயன் வைர பற்றி எடுத்தான் முடி திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $ேதவா.1.0019.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இலங்கு விரலால் ெநாஞ்வித்து இைச
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்று அருள்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0019.2
மின் இலங்கு சைடயான் மடமா ெதாடு ேமவும் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என்ப
$ேதவா.1.0019.3
ெபான் இலங்கு மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாளிைக ேமல் மதி ேதாயும் புகலூேர
$ேதவா.1.0019.4
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ைவத்த முடியான் அடி ைக
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தும் அடியாகள்
$ேதவா.1.0020.1
ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) ைவத்த ெபருமான் பிரமெனாடு மாலும்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0020.2
ஏகம் ைவத்த எr ஆய் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம்மான் இடம்ேபாலும்
$ேதவா.1.0020.3
ேபாகம் ைவத்த ெபாழிலின் நிழலால் மது வாரும் புகலூேர $ேதவா.1.0020.4
ெசய்தவத்த மிகு ேதரகள் சாக்கிய ெசப்பில் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
அல்லாக் $ேதவா.1.0021.1
ைகதவத்த ெமாழிையத் தவிவாகள் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ேபாலும் $ேதவா.1.0021.2
ெகாய்து_வி.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பத்த
மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புனலும் ெகாடு தூவி
துதி ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0021.3

ெமய் தவத்தின் முயல்வா உய வானகம்
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புகலூேர $ேதவா.1.0021.4
புற்றில் வாழும் அரவம் அைர ஆத்தவன் ேமவும் புகலூைர $ேதவா.1.0022.1
கற்று நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) காழியுள்
ஞானசம்பந்தன் தமிழ் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $ேதவா.1.0022.2
பற்றி என்றும் இைச பாடிய_ெப.எச்.(பாடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாந்த_ெப.(மாந்த_ெப.) பரமன் அடி
ேசந்து_வி.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0022.3
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) இன்றி குைறபாடு ஒழியா புகழ்
ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெபாலிவாேர
$ேதவா.1.0022.4
பத்தேராடு பலரும் ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மல
அங்ைகப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) தூவி $ேதவா.1.0023.1
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உலகத்தவ தாம்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உய ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.)
$ேதவா.1.0023.2
மத்தம் ைவத்த ெபருமான் பிrயாது உைறகின்ற வலி தாயம் $ேதவா.1.0023.3
சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) ைவத்த அடியா அவேமல் அைடயா மற்று இட
ேநாேய_ெப.(ேநாய்_வி.+ஏ_சாr.) $ேதவா.1.0023.4
பைட இலங்கு கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) எட்டு உைடயான் படிறு ஆகக்
கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ஏந்திக் $ேதவா.1.0024.1
கைட இலங்கு மைனயில் பலி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உணும் கள்வன் உைற
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.0024.2

மைட இலங்கு ெபாழிலின் நிழல்வாய் மது
வசும்_ெப.எச்.(வ
<
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
<
வலி தாயம் $ேதவா.1.0024.3
அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அடியாக்கு அைடயா விைன
அல்லல் துயதாேன $ேதவா.1.0024.4
ஐயன் ெநாய்யன் அணியன் பிணி இல்லவ என்றும்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0025.1
ெசய்யன் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) பைட
ஏந்த_குைற.எச்.(ஏந்து_வி.+அ_ெப.எச்.குறி.) வல்லான் திருமாேதாடு உைற
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.0025.2
ைவயம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பணிய பிணி த<த்து
உயகின்ற வலி தாயம் $ேதவா.1.0025.3
உய்யும் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) நிைனமின் நிைனந்தால் விைன
த<ரும்_ெப.எச்.(த<_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ஆேம
$ேதவா.1.0025.4
ஒற்ைற ஏறு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உைடயான் நடம் ஆடி
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பூதப்பைட சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0026.1
புற்றில் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) அைர
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழல்கின்ற எம்ெபம்மான்
மடவாேளாடு $ேதவா.1.0026.2
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஒளி மல்கிட உள்கும் வலி தாயம்
$ேதவா.1.0026.3

பற்றி வாழும் அதுேவ சரண் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) பாடும்
அடியாக்ேக $ேதவா.1.0026.4
புந்தி ஒன்றி நிைனவா விைன ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.)
த<ர_குைற.எச்.(த<_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆய
$ேதவா.1.0027.1
அந்தி அன்னது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேப ஒளியான் அம
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) அயல் எங்கும் $ேதவா.1.0027.2
மந்தி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கடுவெனாடும்
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வணங்கும்_ெப.எச்.(வணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வலி தாயம்
$ேதவா.1.0027.3
சிந்தியாத அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) தம் அடும் ெவந்துய
த<தல்_ெதா.ெப.(த<_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) எளிது அன்ேற $ேதவா.1.0027.4
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) இயன்ற தைலயில்_ெப.(தைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) பலி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உள்ளவ
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0028.1
கான் இயன்ற காஞ்யின் உr ேபாத்து உழல் கள்வன் சைட தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ேமல் $ேதவா.1.0028.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) இயன்ற பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ைவத்த எம் ஆதி மகிழும்
வலி தாயம் $ேதவா.1.0028.3
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இயன்ற நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மா மல
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_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.) ெதளிவு ஆேம $ேதவா.1.0028.4

கண் நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விழியின் அழலால்
வரு காமன் உயி வட்டி
<
$ேதவா.1.0029.1
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒருபால் மகிழ்வு எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபம்மான்
உைற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.0029.2
மண்_ெப.(மண்_ெப.) நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புகழ்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடியாகள்
வணங்கும்_ெப.எச்.(வணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வலிதாயத்து
$ேதவா.1.0029.3
உள் நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபருமான்
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) உண்ைமக் கதி ஆேம $ேதவா.1.0029.4
கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) நஞ்சம் அமுது உண்டு இைமேயா
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நடம் ஆடி $ேதவா.1.0030.1
அடல் இலங்ைக அைரயன் வலி ெசற்று அருள் அம்மான் அம
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.0030.2
மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) இலங்கு கமுகின் பலவின் மது விம்மும் வலி தாயம்
$ேதவா.1.0030.3
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உயி உள்ளளவும்
ெதாழ உள்ளத்துய ேபாேம $ேதவா.1.0030.4
ெபாஞ்ய ேமருவைரேய சிைலயா மைலவு_ெப.(மைலவு_ெப.) உற்றா எயில்
மூன்றும் $ேதவா.1.0031.1

எrய எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
இருவக்கு அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ஒண்ணா வடிவு
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0031.2
எr அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உற ஓங்கியவன் வலிதாயம்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0031.3
உrய ஆக உைடயா ெபாஞ்யா என உள்கும் உலேகாேர $ேதவா.1.0031.4
ஆசி ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெமாழியா அமண் சாக்கிய
அல்லாதவ கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0032.1
ஏசி ஈரம்_ெப.(ஈரம்_ெப.) இலராய் ெமாழிெசய்தவ ெசால்ைலப்
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) என்ேனல் $ேதவா.1.0032.2
வாசி த<ர_குைற.எச்.(த<_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அடியாக்கு அருள்ெசய்து
வளந்தான் வலிதாயம் $ேதவா.1.0032.3
ேபசும்_ெப.எச்.(ேபசு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆவம் உைடயா
அடியா எனப் ேபணும்_ெப.எச்.(ேபணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாஞ்ேயாேர $ேதவா.1.0032.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ைவகும் மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) மல்கிய
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.)
வளரும்_ெப.எச்.(வள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வலிதாயத்து
$ேதவா.1.0033.1
அண்டவாணன் அடி உள்குதலால் அருள்மாைலத் தமிழ் ஆக $ேதவா.1.0033.2
கண்டல் ைவகு_ஏவ.(ைவகு_வி.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) காழியுள் ஞானசம்பந்தன்
தமிழ் பத்தும் $ேதவா.1.0033.3

ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைவகி இைச
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா குளி
வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) உய வாேர $ேதவா.1.0033.4
ைமம் மரு பூங்குழல் கற்ைற துற்ற வாள்நுதல் மான்விழி மங்ைகேயாடும்
$ேதவா.1.0034.1
ெபாய்ம் ெமாழியா மைறேயாகள் ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
புகலி நிலாவிய புண்ணியேன $ேதவா.1.0034.2
எம் இைறேய இைமயாத முக்கண் ஈச என் ேநச
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்ெகால் ெசால்லாய் $ேதவா.1.0034.3
ெமய்ம்ெமாழி நால்மைறேயா மிழைல விண்_ெப.(விண்_ெப.) இழி_வி.(இழி_வி.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) விரும்பியேத $ேதவா.1.0034.4
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) மல்கு பந்ெதாடு அம்மாைன முற்றில் கற்றவ சிற்றிைடக்
கன்னிமாகள் $ேதவா.1.0035.1
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) மல்கு கிள்ைளையச் ெசால் பயிற்றும் புகலி நிலாவிய
புண்ணியேன $ேதவா.1.0035.2
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மலேரான் சிரம் ஏந்தி உண்டு ஓ இன்பு_ெப.(இன்பு_ெப.) உறு
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என் ெகால்
ெசால்லாய் $ேதவா.1.0035.3
மிழைலயுள் ேவதிய ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வாழ்த்த_குைற.எச்.(வாழ்த்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விண்_ெப.(விண்_ெப.)
இழி_வி.(இழி_வி.) ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) விரும்பியேத $ேதவா.1.0035.4
கன்னிய ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.)
கந்துக வாைட_ெப.(வாைட_ெப.)
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துங்கப் $ேதவா.1.0036.1

ெபான் இயல் மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) ெநருங்கு ெசல்வப் புகலி நிலாவிய
புண்ணியேன $ேதவா.1.0036.2
இன் இைச யாழ் ெமாழியாள் ஒருபாகத்து எம் இைறேய
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என் ெகால் ெசால்லாய் $ேதவா.1.0036.3
மின் இயல் நுண் இைடயா மிழைல விண்_ெப.(விண்_ெப.) இழி_வி.(இழி_வி.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) விரும்பியேத $ேதவா.1.0036.4
நாகபணம் திகழ் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.)
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) மான்விழி மங்ைகேயாடும் $ேதவா.1.0037.1
பூக வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
புகலி நிலாவிய புண்ணியேன $ேதவா.1.0037.2
ஏக ெபருந்தைக ஆய ெபம்மான் எம் இைறேய இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
என்ெகால் ெசால்லாய் $ேதவா.1.0037.3
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) உrஞ்சு எயில் சூழ் மிழைல விண்_ெப.(விண்_ெப.)
இழி_வி.(இழி_வி.) ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) விரும்பியேத $ேதவா.1.0037.4
சந்து அளறு ஏறு தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ெகாள் ெகாங்ைகத் ைதயெலாடும் தளராத
வாய்ைமப் $ேதவா.1.0038.1
புந்தியின் நால் மைறேயாகள் ஏத்தும் புகலி நிலாவிய புண்ணியேன
$ேதவா.1.0038.2
எம் தைம ஆள் உைட ஈச எம்மான் எம் இைறேய
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்ெகால் ெசால்லாய் $ேதவா.1.0038.3
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
ந<று அணிவா மிழைல விண்_ெப.(விண்_ெப.) இழி_வி.(இழி_வி.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) விரும்பியேத $ேதவா.1.0038.4

சங்கு ஒலி இப்பி சுறா மகரம் தாங்கி
நிரந்து_வி.எச்.(நிர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தரங்கம் ேமல்ேமல்
$ேதவா.1.0039.1
ெபாங்கு ஒலி ந< சுமந்து ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) ெசம்ைமப் புகலி நிலாவிய
புண்ணியேன $ேதவா.1.0039.2
எங்கள் பிரான் இைமேயாகள் ெபம்மான் எம் இைறேய
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்ெகால் ெசால்லாய் $ேதவா.1.0039.3
ெவங்கதி ேதாய் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் மிழைல விண்_ெப.(விண்_ெப.)
இழி_வி.(இழி_வி.) ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) விரும்பியேத $ேதவா.1.0039.4
காமன் எrப்பிழம்பு ஆக ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
காம்பு_ெப.(காம்பு_ெப.) அன ேதாளிெயாடும்
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0040.1
பூ மரு நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) ேபால்வ
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) புகலி நிலாவிய புண்ணியேன
$ேதவா.1.0040.2
ஈமவனத்து எr ஆட்டு உகந்த எம் ெபருமான் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
என்ெகால் ெசால்லாய் $ேதவா.1.0040.3
வ மரு
<
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் மிழைல
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இழி_வி.(இழி_வி.) ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
விரும்பியேத $ேதவா.1.0040.4
இலங்ைகய ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) வாய்த்த
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இற்று அலற
விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) ஒற்றி ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) $ேதவா.1.0041.1
புலம் கைள கட்டவ ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அம்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புகலி நிலாவிய புண்ணியேன $ேதவா.1.0041.2

இலங்கு எr ஏந்தி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எல்லி
ஆடும் எம் இைறேய இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்ெகால் ெசால்லாய்
$ேதவா.1.0041.3
விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
மாளிைக சூழ் மிழைல விண்_ெப.(விண்_ெப.) இழி_வி.(இழி_வி.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) விரும்பியேத $ேதவா.1.0041.4
ெசறி முளாஞ்த்தவிசு ஏறி ஆறும் ெசற்று அதில் வற்றிருந்
<
தானும் மற்ைறப்
$ேதவா.1.0042.1
ெபாறி அரவத்து அைணயானும் காணாப் புகலி நிலாவிய புண்ணியேன
$ேதவா.1.0042.2
எறி மழுேவாடு இளமான் ைக இன்றி
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிரான்
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்ெகால் ெசால்லாய் $ேதவா.1.0042.3
ெவறி கமழ் பூம்ெபாழில் சூழ் மிழைல விண்_ெப.(விண்_ெப.) இழி_வி.(இழி_வி.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) விரும்பியேத $ேதவா.1.0042.4
பத்த கணம்_ெப.(கணம்_ெப.)
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாய்த்த பான்ைம
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அன்றியும் பல் சமணும் $ேதவா.1.0043.1
புத்தரும் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அல தூற்ற அம்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புகலி நிலாவிய புண்ணியேன $ேதவா.1.0043.2
எத்தவத் ேதாக்கும் இலக்கு ஆய்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம்ெபருமான்
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்ெகால் ெசால்லாய் $ேதவா.1.0043.3
வித்தக வாழ் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் மிழைல விண்_ெப.(விண்_ெப.)
இழி_வி.(இழி_வி.) ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) விரும்பியேத $ேதவா.1.0043.4

ழுவிண் இழி_வி.(இழி_வி.) ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேமவும் வித்தகம்
என்ெகால் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ழு என்று
ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0044.1
புண்ணியைன புகலி நிலாவு பூங்ெகாடிேயாடு இருந்தாைனப்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0044.2
நண்ணிய கீ த்தி நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாள் ேகள்வி நால்மைற ஞானசம்பந்தன்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0044.3
பண் இயல் பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) வல்லாகள் இந்தப் பாெராடு
விண்_ெப.(விண்_ெப.) பாஞ்பாலகேர $ேதவா.1.0044.4
ெசய் அருேக புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஓங்கிச் ெசங்கயல் பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சில மலத்ேதன்
$ேதவா.1.0045.1
ைக அருேக கனி வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.)
ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) எலாம்
கமழ் காட்டுப்பள்ளி $ேதவா.1.0045.2
ைப அருேக அழல் வாய ஐவாய்ப் பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) அைணயான் பைணத்
ேதாளி பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) $ேதவா.1.0045.3
ெமய் அருேக உைடயாைன உள்கி விண்டவ ஏறுவ ேமல் உலேக
$ேதவா.1.0045.4
திைரகள் எல்லா மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சுமந்து ெசழுமணி முத்ெதாடு ெபான் வரன்றி $ேதவா.1.0046.1
கைரகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அணி
ேசந்து_வி.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உrஞ்சி
காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) கால் ெபாரு காட்டுப் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.)
$ேதவா.1.0046.2

உைரகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உணவு_ெப.(உணவு_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
உத்தமராய் உயந்தா உலகில் $ேதவா.1.0046.3
அரவம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அைர ஆத்த ெசல்வக்கு ஆட்ெசய அல்லல்
அறுக்கல் ஆேம $ேதவா.1.0046.4
ேதால் உைடயான் வண்ணப் ேபாைவயினான் சுண்ண
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ந<று துைதந்து இலங்கு $ேதவா.1.0047.1
நூல் உைடயான் இைமேயா ெபருமான் நுண் அறிவால் வழிபாடு
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0047.2
கால் உைடயான் காஞ்து ஆய கண்டன் காதலிக்கப்படும் காட்டுப்பள்ளி
$ேதவா.1.0047.3
ேமல் உைடயான் இைமயாத முக்கண் மின் இைடயாெளாடும் ேவண்டினாேன
$ேதவா.1.0047.4
சலசல சந்து அகிேலாடும் உந்தி சந்தனேம கைர சாத்தி எங்கும் $ேதவா.1.0048.1
பலபல வாய்த்தைல ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மண்டி
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இழி_வி.(இழி_வி.) காவிrப்
பாங்காஞ்ன்வாய் $ேதவா.1.0048.2
கலகல நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அதிரும் கழலான்
காதலிக்கப்படும் காட்டுப்பள்ளி $ேதவா.1.0048.3
ெசால வல ெதாண்டகள் ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.)
வல்லான் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ெசால்லுேவாேம $ேதவா.1.0048.4
தைள அவிழ் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) ந<லம்_ெப.(ந<லம்_ெப.)
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ெசங்கழு ந<ரும்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $ேதவா.1.0049.1

கைள அவிழும் குழலா கடிய காதலிக்கப்படும் காட்டுப்பள்ளி $ேதவா.1.0049.2
துைள பயிலும் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) யாழ் முரல துன்னிய இன் இைசயால்
துைதந்த $ேதவா.1.0049.3
அைள பயில் பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) அைர ஆத்த ெசல்வக்கு ஆட்ெசய அல்லல்
அறுக்கல் ஆேம $ேதவா.1.0049.4
முடி ைகயினால் ெதாடும் ேமாட்டு உழவ_ெப.(உழவ_ெப.) முன்ைகத்
தருக்ைகக் கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) இன் கட்டிக் $ேதவா.1.0050.1
கடிைகயினால் எறி காட்டுப்பள்ளி காதலித்தான் காஞ்து ஆய கண்டன்
$ேதவா.1.0050.2
ெபாடி அணி ேமனியினாைன உள்கி ேபாெதாடு ந< சுமந்து
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முன்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0050.3
அடி ைகயினால் ெதாழ வல்ல ெதாண்ட அருவிைனையத் துரந்து
ஆட்ெசய்வாேர $ேதவா.1.0050.4
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) உைடயான் ெபாஞ்ேயாகள் ெபம்மான் ெபய்
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) நாள்ெதாறும் ேபணிஏத்த $ேதவா.1.0051.1
மைற உைடயான் மழுவாள் உைடயான் வாதரு மால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
நஞ்சம் உண்ட $ேதவா.1.0051.2
கைற உைடயான் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ஆடு கண்ணால் காமைனக் காய்ந்தவன்
காட்டுப்பள்ளிக் $ேதவா.1.0051.3
குைற உைடயான் குறள் பூதச் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) குைர கழேல ைககள்
கூப்பிேனாேம $ேதவா.1.0051.4
ெசற்றவ தம் அரணம் அவற்ைறச் ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) அழல் வாய் எrயூட்டி
நன்றும் $ேதவா.1.0052.1

கற்றவ தாம் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) காதலிக்கப்படும்
காட்டுப்பள்ளி $ேதவா.1.0052.2
உற்றவதாம் உணவு_ெப.(உணவு_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) உள்ளா
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0052.3
ெபற்றமரும் ெபருமாைன அல்லால் ேபசுவதும் மற்று ஓ ேபச்சு இேலாேம
$ேதவா.1.0052.4
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) துவ ஆ துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.)
ெமய் ேபாத்து உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) ெகாளாைம உண்ேட உைரக்கும்
$ேதவா.1.0053.1
குண்டகேளாடு அைரக் கூைற இல்லா கூறுவது ஆம்குணம் அல்லகண்டீ
$ேதவா.1.0053.2
அண்ட மைறயவன் மாலும் காணா ஆதியினான் உைற காட்டுப்பள்ளி
$ேதவா.1.0053.3
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அமரும் மலக் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.)
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வா சைடயான் கழல வாழ்த்துேவாேம $ேதவா.1.0053.4
ெபான் இயல் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ந<லம்_ெப.(ந<லம்_ெப.)
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) ேபாதுகளால் ெபாலிவு எய்து
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) $ேதவா.1.0054.1
கன்னிய தாம் குைட காட்டுப்பள்ளிக் காதலைன கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
காழியேகான் $ேதவா.1.0054.2

துன்னிய இன் இைசயால் துைதந்து
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞானசம்பந்தன்-நல்ல
$ேதவா.1.0054.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இைசயால்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாைலபத்தும்
தாங்க_குைற.எச்.(தாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா புகழ் தாங்குவாேர
$ேதவா.1.0054.4
அங்கமும் ேவதமும் ஓதும் நாவ அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) நாளும் அடி பரவ
$ேதவா.1.0055.1
மங்குல்மதி தவழ் மாட வதி
< மருகல் நிலாவிய ைமந்த ெசால்லாய் $ேதவா.1.0055.2
ெசங்கயல் ஆ புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) மல்கு சீ
ெகாள் ெசங்காட்டங்குடி அதனுள் $ேதவா.1.0055.3
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) விளங்கு எr ஏந்தி ஆடும் கணபதியீச்சுரம் காமுறேவ
$ேதவா.1.0055.4
ெநய் தவழ் மூ எr காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ஓம்பும் ேந புrநூல் மைறயாள
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0056.1
ைம தவழ் மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.)
மலிந்த_ெப.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வதி
< மருகல் நிலாவிய
ைமந்த ெசால்லாய் $ேதவா.1.0056.2
ெசய் தவ நால் மைறேயாகள் ஏத்தும் சீ ெகாள் ெசங்காட்டங்குடி அதனுள்
$ேதவா.1.0056.3
ைக தவழ் கூ எr ஏந்தி ஆடும் கணபதியீச்சுரம் காமுறேவ $ேதவா.1.0056.4
ேதாெலாடு நூல் இைழ ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாப ெதாகும் மைறேயாகள் வளத்த ெசந்த< $ேதவா.1.0057.1

மால்புைக ேபாய் விம்மு மாட வதி
< மருகல் நிலாவிய ைமந்த ெசால்லாய்
$ேதவா.1.0057.2
ேசல் புல்கு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) வயல்_ெப.(வயல்_ெப.)
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீ
ெகாள் ெசங்காட்டங்குடி அதனுள் $ேதவா.1.0057.3
கால் புல்கு ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஆக்க ஆடும்
கணபதி யீச்சுரம் காமுறேவ $ேதவா.1.0057.4
நா_ெப.(நா_ெப.) மரு ேகள்விய ேவள்வி ஓவா நால் மைறேயா வழிபாடு
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0058.1
மா மருவும் மணிக் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ேமய மருகல் நிலாவிய ைமந்த
ெசால்லாய் $ேதவா.1.0058.2
ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) மரு பூம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீ
ெகாள் ெசங்காட்டங்குடி அதனுள் $ேதவா.1.0058.3
காமரு சீ மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எல்லி ஆடும்
கணபதியீச்சுரம் காமுறேவ $ேதவா.1.0058.4
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) முழவும் விழவும் ஓவாப் பல் மைறேயா அவதாம் பரவ
$ேதவா.1.0059.1
மாட ெநடுங்ெகாடி விண்_ெப.(விண்_ெப.) தடவு மருகல் நிலாவிய ைமந்த
ெசால்லாய் $ேதவா.1.0059.2
ேசடகம் மா மலச் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீ ெகாள் ெசங்காட்டங்குடி
அதனுள் $ேதவா.1.0059.3
காடு_ெப.(காடு_ெப.) அகேம இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆக ஆடும் கணபதியீச்சுரம்
காமுறேவ $ேதவா.1.0059.4

புைன அழல் ஓம்பு ைக அந்தணாள ெபான் அடி நாள்ெதாறும்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இைசப்ப $ேதவா.1.0060.1
மைன ெகழு மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.)
மலிந்த_ெப.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வதி
< மருகல் நிலாவிய
ைமந்த ெசால்லாய் $ேதவா.1.0060.2
சிைன ெகழு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) வயல்_ெப.(வயல்_ெப.)
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீ
ெகாள் ெசங்காட்டங்குடி அதனுள் $ேதவா.1.0060.3
கைன வள கூ எr ஏந்தி ஆடும் கணபதியீச்சுரம் காமுறேவ $ேதவா.1.0060.4
பூண் தங்கு மாபின் இலங்ைக ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ெபான் ெநடுந்ேதாள்
வைரயால் அடத்து $ேதவா.1.0061.1
மாண் தங்கு நூல் மைறேயா பரவ மருகல் நிலாவிய ைமந்த ெசால்லாய்
$ேதவா.1.0061.2
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) தங்கு மா மலச் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீ ெகாள் ெசங்காட்டங்குடி
அதனுள் $ேதவா.1.0061.3
காண் தங்கு ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெபயத்து எல்லி ஆடும் கணபதியீச்சுரம்
காமுறேவ $ேதவா.1.0061.4
அந்தமும் ஆதியும் நான்முகனும் அரவு அைணயானும் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
அrய $ேதவா.1.0062.1
மந்திரேவதங்கள் ஓதும் நாவ மருகல் நிலாவிய ைமந்த ெசால்லாய்
$ேதவா.1.0062.2
ெசந்தமிேழாகள் பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏத்தும் சீ
ெகாள் ெசங்காட்டங்குடி அதனுள் $ேதவா.1.0062.3

கந்தம் அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) புைகேய
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கணபதியீச்சுரம்
காமுறேவ $ேதவா.1.0062.4
இைல மருேத அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆக நாளும் இடு துவக்காெயாடு சுக்குத்
தின்னும் $ேதவா.1.0063.1
நிைல அமண் ேதரைர நிங்கி_வி.எச்.(ந<ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ந<த அல்லா ெதாழும் மா
மருகல் $ேதவா.1.0063.2
மைலமகள் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) புணவாய் அருளாய் மாசு இல்
ெசங்காட்டங்குடி அதனுள் $ேதவா.1.0063.3
கைல மல்கு ேதால் உடுத்து எல்லி ஆடும் கணபதியீச்சுரம் காமுறேவ
$ேதவா.1.0063.4
நாலும் குைலக் கமுகு ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) காழி ஞானசம்பந்தன்
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0064.1
மாலின் மதி தவழ் மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) மருகலில்
மற்று அதன்ேமல் ெமாழிந்த $ேதவா.1.0064.2
ேசலும் கயலும் திைளத்த கண்ணா சீ ெகாள் ெசங்காட்டங்குடி அதனுள்
$ேதவா.1.0064.3
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) வல்லான் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஏத்து_ஏவ.(ஏத்து_வி.)
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வல்லா விைன இல்ைல ஆேம $ேதவா.1.0064.4
பாடக ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அடிப் பாைவேயாடும் படு பிணக்காடு
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) பற்றி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0065.1

நாடகம்_ெப.(நாடகம்_ெப.) ஆடும் நள்ளாறு உைடய நம்ெபருமான்
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்ெகால் ெசால்லாய் $ேதவா.1.0065.2
சூடக முன்ைக மடந்ைதமாகள் துைணவெராடும்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வாழ்த்த_குைற.எச்.(வாழ்த்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0065.3
ஆடகமாடம் ெநருங்கு கூடல் ஆலவாயின் கண்
அமந்த_ெப.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆேற $ேதவா.1.0065.4
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) அம்ேபாதும் ெசழும்புனலும் ெசஞ்சைடமாட்டு அயல்
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உகந்து $ேதவா.1.0066.1
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) கண் மகிழும் நள்ளாறு உைடய நம்ெபருமான்
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்ெகால் ெசால்லாய் $ேதவா.1.0066.2
ெபாங்கு இளெமன் முைலயாகேளாடும் புனமயில்
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிலா முைளக்கும் $ேதவா.1.0066.3
அம் களகச் சுைத மாடக் கூடல் ஆலவாயின்கண்
அமந்த_ெப.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆேற $ேதவா.1.0066.4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறுமத்தமும் கூவிளமும் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
தைலமாைலயும் தாங்கி யாக்கும் $ேதவா.1.0067.1
நண்ணல் அrய நள்ளாறு உைடய நம்ெபருமான்
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்ெகால் ெசால்லாய் $ேதவா.1.0067.2
புண்ணியவாணரும் மா தவரும் புகுந்து உடன்
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) புைனயிைழயா $ேதவா.1.0067.3
அண்ணலின் பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) எடுக்கும்
_ெப.எச்.(எடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கூடல்
ஆலவாயின்கண் அமந்த_ெப.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆேற
$ேதவா.1.0067.4

பூவினில் வாசம் புனலில் ெபாற்பு புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) விைரச்சாந்தினில்
நாற்றத்ேதாடு $ேதவா.1.0068.1
நாவினில் பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) நள்ளாறு உைடய நம்ெபருமான்
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்ெகால் ெசால்லாய் $ேதவா.1.0068.2
ேதவகள்_ெப.(ேதவ_ெப.+கள்_பன்.) தானவ சித்த விச்சாதர கணத்ேதாடும்
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0068.3
ஆவினில் ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) உகந்து ஆட்டும் கூடல் ஆலவாயின் கண்
அமந்த_ெப.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆேற $ேதவா.1.0068.4
ெசம்ெபான் ெசய் மாைலயும் வாசிைகயும் திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) புைகயும்
அவியும் பாட்டும் $ேதவா.1.0069.1
நம்பும் ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) நள்ளாறு உைடய நம்ெபருமான்
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்ெகால் ெசால்லாய் $ேதவா.1.0069.2
உம்பரும் நாக உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) தானும் ஒலி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உலகத்ேதாரும் $ேதவா.1.0069.3
அம்புதம் நால்களால் ந<டும் கூடல் ஆலவாயின் கண்
அமந்த_ெப.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆேற $ேதவா.1.0069.4
பாகமும் ேதவிைய ைவத்துக்ெகாண்டு ைப விr துத்திப் பாஞ்ய ேபழ்வாய்
$ேதவா.1.0070.1
நாகமும் பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நள்ளாறு உைடய
நம்ெபருமான் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்ெகால் ெசால்லாய்
$ேதவா.1.0070.2
ேபாகமும் நின்ைன மனத்துைவத்துப் புண்ணிய நண்ணும்
புணவு_ெப.(புணவு_ெப.) பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0070.3

ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) உைடயவ ேசரும்_ெப.எச்.(ேசவி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கூடல் ஆலவாயின்கண்
அமந்த_ெப.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆேற $ேதவா.1.0070.4
ேகாவண ஆைடயும் ந<ற்றுப்பூச்சும் ெகாடுமழு ஏந்தலும் ெசஞ்சைடயும்
$ேதவா.1.0071.1
நாவணப் பாட்டும் நள்ளாறு உைடய நம்ெபருமான்
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்ெகால் ெசால்லாய் $ேதவா.1.0071.2
பூவண ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.)
மாத_ெப.(மாத_ெப.) ெபான்னும் மணியும் ெகாழித்து
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0071.3
ஆவண வதியில்
<
ஆடும் கூடல் ஆலவாயின்கண்
அமந்த_ெப.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆேற $ேதவா.1.0071.4
இலங்ைக இராவணன் ெவற்பு எடுக்க_குைற.எச்.(எடுக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) விரல்_ெப.(விரல்_ெப.)
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இைச
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0072.1
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாளச் ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நள்ளாறு உைடய நம்ெபருமான் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்ெகால்
ெசால்லாய் $ேதவா.1.0072.2
புலன்கைளச் ெசற்று ெபாறிைய ந<க்கி_வி.எச்.(ந<க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
புந்தியிலும் நிைனச் சிந்ைதெசய்யும் $ேதவா.1.0072.3
அலங்கல் நல்லாகள் அமரும் கூடல் ஆலவாயின்கண்
அமந்த_ெப.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆேற $ேதவா.1.0072.4
பணி உைட மாலும் மலாஞ்ேனானும் பன்றியும் ெவன்றிப்
பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) ஆயும் $ேதவா.1.0073.1

நணுகல் அrய நள்ளாறு உைடய நம்ெபருமான்
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்ெகால் ெசால்லாய் $ேதவா.1.0073.2
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஒலி சங்கு ஒலிேயாடு மற்ைற மா முரசின் ஒலி என்றும்
ஓவாது $ேதவா.1.0073.3
அணி கிள ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.) புகுதும் கூடல் ஆலவாயின்கண்
அமந்த_ெப.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆேற $ேதவா.1.0073.4
தடுக்கு உைடக் ைகயரும் சாக்கியரும் சாதியின்
ந<ங்கிய_ெப.எச்.(ந<ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
தவத்த $ேதவா.1.0074.1
நடுக்கு உற நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நள்ளாறு உைடய
நம்ெபருமான் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்ெகால் ெசால்லாய்
$ேதவா.1.0074.2
எடுக்கும் _ெப.எச்.(எடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
விழவும் நன்நாள் விழவும் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பலி இன்பிேனாடு
எத்திைசயும் $ேதவா.1.0074.3
அடுக்கும் ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) ேச மாடக் கூடல் ஆலவாயின்கண்
அமந்த_ெப.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆேற $ேதவா.1.0074.4
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உைடயாைன அரைன ழுகூடல் ஆலவாய் ேமவியது
என்ெகால் ழு என்று $ேதவா.1.0075.1
நன்ெபாைன நாதைன நள்ளாற்றாைன நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) ெபறப்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
குலாவும் $ேதவா.1.0075.2
ெபான் புைட சூழ்தரு மாடக் காழிப் பூசுரன்-ஞானசம்பந்தன்-ெசான்ன
$ேதவா.1.0075.3
இன்பு_ெப.(இன்பு_ெப.) உைடப் பாடல்கள்பத்தும் வல்லா இைமயவ
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இருப்ப தாேம $ேதவா.1.0075.4

ழுபுண்ணிய பூதிய பூத நாத புைடபடுவா தம் மனத்தா
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) $ேதவா.1.0076.1
கண்ணிய ழு என்று என்று காதலாள ைகெதாழுது
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஊ ஆம் $ேதவா.1.0076.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உய மாளிைக மாட வதி
< விைர கமழ்
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) சுலாவி எங்கும் $ேதவா.1.0076.3
பண் இயல் பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) அறாத ஆவூப் பசுபதியீச்சுரம் பாடு நாேவ
$ேதவா.1.0076.4
ழுமுத்திய மூப்பு இல ஆப்பின் உள்ளா முக்கண தக்கன்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேவள்வி சாடும் $ேதவா.1.0077.1
அத்தியழு என்று என்று அடிய ஏத்தும் ஐயன்
அணங்ெகாடு_ெப.(அணங்கு_ப்.+ஒடு_கரு.ேவ.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஊ ஆம் $ேதவா.1.0077.2
ெதாத்து இயலும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) பாடு வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
துைதந்து எங்கும் மதுப் பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.0077.3
பத்திைமப் பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) அறாத ஆவூப் பசுபதியீச்சுரம் பாடு நாேவ
$ேதவா.1.0077.4
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வரும்
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ைவத்தா ேபாம் வழி
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இழிவு ஏற்றம் ஆனா
$ேதவா.1.0078.1
இங்கு உய ஞானத்த வாேனா ஏத்தும் இைறயவ என்றும்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஊ ஆம் $ேதவா.1.0078.2

ெதங்கு_ெப.(ெதங்கு_ெப.) உய ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ேச ஆைல சாலி
திைளக்கும் விைள வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ேசரும்_ெப.எச்.(ேசவி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாய்ைகப்_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.+ப்_ஒற்.)
$ேதவா.1.0078.3
பங்கய மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.)
விரும்பும்_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆவூப்
பசுபதியீச்சுரம் பாடு நாேவ $ேதவா.1.0078.4
ேதவி ஒருகூறின ஏறு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஏறும் ெசல்வின
நல்குரவு என்ைன ந<க்கும்_ெப.எச்.(ந<க்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0079.1
ஆவிய அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) அல்லல் த<க்கும் அப்பனா அங்ேக
அமந்த_ெப.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஊராம் $ேதவா.1.0079.2
பூ இயலும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) வாசம்
வச_குைற.எச்.(வ
<
சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
<
புrகுழலா சுவடு ஒற்றி முற்றப்
$ேதவா.1.0079.3
பா இயல் பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) அறாத ஆவூப் பசுபதியீச்சுரம் பாடு நாேவ
$ேதவா.1.0079.4
இந்து அைணயும் சைடயா விைடயா இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பிறப்பு
என்ைன அறுக்க வல்லா $ேதவா.1.0080.1
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைணந்து_வி.எச்.(அைண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இன் இைச பாடுவா
பால் மன்னின மன்னி இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஊ
ஆம் $ேதவா.1.0080.2
ெகாந்து அைணயும் குழலா விழவில் கூட்டம்_ெப.(கூட்டம்_ெப.) இைட இைட
ேசரும்_ெப.எச்.(ேச-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வதி
< $ேதவா.1.0080.3

பந்து_ெப.(பந்து_ெப.) அைணயும் விரலாதம் ஆவூப் பசுபதியீச்சுரம் பாடு நாேவ
$ேதவா.1.0080.4
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) அறுத்தா குணத்தின் உள்ளா கும்பிடுவா தமக்கு
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) ெசய்வா_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ_பட.பன்.)
$ேதவா.1.0081.1
ஒற்ைற விைடயின ெநற்றிக்கண்ணா உைற பதி
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசறிெகாள்
மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) $ேதவா.1.0081.2
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாசலில்
மாத_ெப.(மாத_ெப.) விழாச் ெசால் கவி
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிதானம் நல்க $ேதவா.1.0081.3
பற்றிய ைகயின வாழும் ஆவூப் பசுபதியீச்சுரம் பாடு நாேவ $ேதவா.1.0081.4
ந<று உைடயா ெநடுமால்
வணங்கும்_ெப.எச்.(வணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நிமி சைடயா
நிைனவா தம் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $ேதவா.1.0082.1
கூறு உைடயா உைட ேகாவணத்தா குவலயம்
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஊ ஆம் $ேதவா.1.0082.2
தாறு உைட வாைழயில் கூைழ மந்தி தகு கனி உண்டு மிண்டிட்டு இனத்ைதப்
$ேதவா.1.0082.3
பாறிடப் பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பயிலும் ஆவூப்
பசுபதியீச்சுரம் பாடு நாேவ $ேதவா.1.0082.4
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
விரவிப் பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமய் உைடயா
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ஆ அரக்கன் $ேதவா.1.0083.1

வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அம முடி ெசற்று உகந்த ைமந்த இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
எங்கும் $ேதவா.1.0083.2
கண்டவ_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ_பட.பன்.)
சிந்ைதக் கருத்தின் மிக்கா ழுகதி அருள் ழு என்று ைக ஆரக் கூப்பி $ேதவா.1.0083.3
பண்டு அல ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பயிலும்
ஆவூப் பசுபதியீச்சுரம் பாடு நாேவ $ேதவா.1.0083.4
மாலும் அயனும் வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேநட
மற்று அவருக்கு எr ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ந<ண்ட_ெப.எச்.(ந<ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0084.1
சீலம் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அrது
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசம்ைமயினா
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேசரும்_ெப.எச்.(ேசவி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊ ஆம் $ேதவா.1.0084.2
ேகால விழாவின் அரங்கு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஏறி
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) இைட மாதகள் ைமந்தேராடும் $ேதவா.1.0084.3
பால் எனேவ ெமாழிந்து ஏத்தும் ஆவூப் பசுபதியீச்சுரம் பாடு நாேவ $ேதவா.1.0084.4
பின்னிய தாழ்சைடயா பிதற்றும் ேபைதய ஆம் சமண் சாக்கியகள்
$ேதவா.1.0085.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இயலும் உைர ெகாள்ளகில்லாச் ைசவ
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) தளவு_ெப.(தளவு_ெப.) ஏறு ேசாைலத் $ேதவா.1.0085.2
துன்னிய மாதரும் ைமந்த தாமும் சுைன இைட மூழ்கி
ெதாடந்த_ெப.எச்.(ெதாட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிந்ைதப் $ேதவா.1.0085.3
பன்னிய பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) பயிலும் ஆவூப் பசுபதியீச்சுரம் பாடு நாேவ
$ேதவா.1.0085.4

எண் திைசயாரும் வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஏத்தும் எம்ெபருமாைன எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெகாள் ஆவூப் $ேதவா.1.0086.1
பண்டு உrயா சில_ெப.(சில_ெப.) ெதாண்ட
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பசுபதியீச்சுரத்து
ஆதிதன்ேமல் $ேதவா.1.0086.2
கண்டல்கள் மிண்டிய கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) காழிக் கவுணியன்ஞானசம்பந்தன்-ெசான்ன $ேதவா.1.0086.3
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனிதா இைச பாடி
ஆடிக் கூடுமவ உைடயாகள் வாேன $ேதவா.1.0086.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆ குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) அrைவெயாடு பிrயா வைக
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) $ேதவா.1.0087.1
ெபண்தான் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆனான் பிைறச் ெசன்னிப்
ெபருமான் ஊ $ேதவா.1.0087.2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மலராள் உைற தவள
ெநடுமாடம் $ேதவா.1.0087.3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) தாங்குவ ேபாலும் மிகு ேவணுபுரம் அதுேவ $ேதவா.1.0087.4
பைடப்பு நிைல இறுதி பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) பருைமெயாடு ேநைம
$ேதவா.1.0088.1
கிைடப் பல்கணம் உைடயான் கிறி தப்பைடயான் ஊ $ேதவா.1.0088.2
புைடப் பாைளயின் கமுகிெனாடு புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) மல
நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) $ேதவா.1.0088.3
விைடத்ேத வரு ெதன்றல் மிகு ேவணுபுரம் அதுேவ $ேதவா.1.0088.4
கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காஞ்ைய அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) ெவருவ உr ேபாத்து
$ேதவா.1.0089.1

படம் தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரவக்குைழப்
பரேமட்டிதன் பழ ஊ $ேதவா.1.0089.2
நடம் தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நைடயா நல
பவளத்துவ வாய் ேமல் $ேதவா.1.0089.3
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கண்ணா பயில் ேவணுபுரம் அதுேவ $ேதவா.1.0089.4
தக்கன்தன சிரம் ஒன்றிைன அrவித்து
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) தனக்கு $ேதவா.1.0090.1
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) அருள்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம்
விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.) ெபருமான் ஊ $ேதவா.1.0090.2
பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) பலமயில் ஆடிட ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) முழவு அதிர
$ேதவா.1.0090.3
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) மது வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆ
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ேவணு புரம் அதுேவ $ேதவா.1.0090.4
நானாவித உருவான் நைம ஆள்வான் நணுகாதா $ேதவா.1.0091.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ஆ திr புரம் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) எrயுண்ணச் சிைல
ெதாட்டான் $ேதவா.1.0091.2
ேத ஆந்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு கதலிக்கனி உண்பான்
திகழ் மந்தி $ேதவா.1.0091.3
ேமல் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ேவணுபுரம் அதுேவ $ேதவா.1.0091.4

விண்ேணாகளும் மண்ேணாகளும் ெவருவி
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அஞ்ச $ேதவா.1.0092.1
கண் ஆ சலம் மூடிக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஓங்க உயந்தான் ஊ $ேதவா.1.0092.2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ஆ நறுங்கமலம் மல சாய இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.)
வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) $ேதவா.1.0092.3
மைலயான் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) அஞ்ச வைர
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வலி அரக்கன் $ேதவா.1.0093.1
தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அைவ ெநாஞ்யச் சரண்
உகி_ெப.(உகி_ெப.) ைவத்தவன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஊ $ேதவா.1.0093.2
கைல ஆெறாடு சுருதித் ெதாைக கற்ேறா மிகு கூட்டம்_ெப.(கூட்டம்_ெப.)
$ேதவா.1.0093.3
விைல_ெப.(விைல_ெப.) ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.)
ெசால்-ேததரு ேவணுபுரம் அதுேவ $ேதவா.1.0093.4
வயம் உண்ட அமாலும் அடி காணாது அலமாக்கும் $ேதவா.1.0094.1
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பிரமன் படுதைல ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பரன் ஊ
$ேதவா.1.0094.2
கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) தரு கழி விட்டு உய ெசந்ெநல் $ேதவா.1.0094.3
வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) ேமவி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உறங்கும்_ெப.எச்.(உறங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ேவணுபுரம் அதுேவ $ேதவா.1.0094.4
மாசு ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உடலா
அமண்குழுக்கெளாடு ேதர $ேதவா.1.0095.1

ேதசு ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.)
வணங்காைமத் ெதாஞ்யான் ஊ $ேதவா.1.0095.2
தூசு ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
துடி இைடயா துைணமுைலயா $ேதவா.1.0095.3
வசு
< ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புருவத்தவ ேவணுபுரம்
அதுேவ $ேதவா.1.0095.4
ேவதத்து ஒலியானும் மிகு ேவணுபுரம் தன்ைனப் $ேதவா.1.0096.1
பாதத்தினில் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு பந்தன்தன
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) $ேதவா.1.0096.2
ஏதத்திைன இல்லா இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) பத்தும் இைச வல்லா
$ேதவா.1.0096.3
ேகதத்திைன இல்லா சிவெகதிையப் ெபறுவாேர $ேதவா.1.0096.4
உண்ணாமுைல உைமயாெளாடும் உடன்
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
$ேதவா.1.0097.1
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபருமான் மைல திரு மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) திகழ $ேதவா.1.0097.2
மண்_ெப.(மண்_ெப.)
ஆந்தன_வி.மு.(ஆ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.)
அருவித்திரள் மழைல முழவு அதிரும் $ேதவா.1.0097.3
அண்ணாமைல ெதாழுவா விைன வழுவா வணம் அறுேம $ேதவா.1.0097.4
ேதமாங்கனி கடுவன்_ெப.(கடுவன்_ெப.) ெகாள விடு_ஏவ.(விடு_வி.) ெகாம்ெபாடு
_ெப.(ெகாம்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) த<ண்டி_வி.எச்.(த<ண்டுவி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0098.1

தூ மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) துறுகல் மிைச சிறு நுண் துளி
சிதற_குைற.எச்.(சிதறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0098.2
ஆமாம் பிைண அைணயும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அண்ணாமைல
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) $ேதவா.1.0098.3
பூ மாங் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) புைன ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) நிைனவா
விைன இலேர $ேதவா.1.0098.4
பீலிமயில் ெபைடேயாடு உைற ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ்
கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) $ேதவா.1.0099.1
சூலி மணி_ெப.(மணி_ெப.) தைரேமல் நிைற ெசாrயும் விr சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.)
$ேதவா.1.0099.2
ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
தவழும்_ெப.எச்.(தழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அண்ணாமைல அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
$ேதவா.1.0099.3
காலன் வலி ெதாைல ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) ெதாழுவாரன புகேழ
$ேதவா.1.0099.4
உதிரும்_ெப.எச்.(உதி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மயி_ெப.(மயி_ெப.) இடு ெவண்தைல கலனா உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $ேதவா.1.0100.1
எதிரும் பலி உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) ஆகவும் எருது_ெப.(எருது_ெப.) ஏறுவது
அல்லால் $ேதவா.1.0100.2
முதிரும் சைட இளெவண் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) முடிேமல் ெகாள அடி ேமல்
$ேதவா.1.0100.3
அதிரும் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அடிகட்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) அண்ணாமைல
அதுேவ $ேதவா.1.0100.4

மரவம்_ெப.(மரவம்_ெப.) சிைல தரளம் மிகு மணி_ெப.(மணி_ெப.) உந்து
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அருவி $ேதவா.1.0101.1
அரவம் ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முரவம் படும்
அண்ணாமைல அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) $ேதவா.1.0101.2
உரவம் சைட உலவும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) உடன் ஆவதும்
ஓரா_வி.மு.(ஓ_வி.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) $ேதவா.1.0101.3
குரவம்_ெப.(குரவம்_ெப.) கமழ் நறுெமன்குழல் உைம புல்குதல் குணேம
$ேதவா.1.0101.4
ெபருகும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அண்ணாமைல பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ேச
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நஞ்ைசப் $ேதவா.1.0102.1
பருகும் தைன துணிவா ெபாடி அணிவா அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
பருகிக் $ேதவா.1.0102.2
கருகும் மிடறு உைடயா கமழ் சைடயா கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0102.3
உருகும் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) உைடயா தமக்கு உறு ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
அைடயாேவ $ேதவா.1.0102.4
காஞ் காலன குட ெகாள்வன கழுது_ெப.(கழுது_ெப.)
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காட்டில் $ேதவா.1.0103.1
நாஞ் ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நகு
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) உைதயுண்டைவ உருள
$ேதவா.1.0103.2
எr ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைறவக்கு
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இனவண்டு இைச முரல $ேதவா.1.0103.3
அr ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணாெளாடும்
அண்ணாமைல அதுேவ $ேதவா.1.0103.4

ஒளிறூ புலி_ெப.(புலி_ெப.) அதள் ஆைடயன் உைம அஞ்சுதல் ெபாருட்டால்
$ேதவா.1.0104.1
பிளிறூ குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) மதவாரணம் வதனம்
பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உrத்து_வி.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0104.2
ெவளிறூபட விைளயாடிய விகிதன் இராவணைன $ேதவா.1.0104.3
அளறூபட அடத்தான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) அண்ணாமைல அதுேவ
$ேதவா.1.0104.4
விளவு ஆ கனி பட நூறிய கடல்வண்ணனும் ேவதக் $ேதவா.1.0105.1
கிள தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மலேமல் உைற ேகடு இல் புகேழானும்
$ேதவா.1.0105.2
அளவா வணம் அழல் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அண்ணாமைல அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) $ேதவா.1.0105.3
தளராமுைல முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) உைம தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.)
அடி சரேண $ேதவா.1.0105.4
ேவ வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற மாசு ஊதர
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உழல்வாரும் $ேதவா.1.0106.1
மாவம் புைத மலி சீவரம் மைறயா வருவாரும் $ேதவா.1.0106.2
ஆரம்பதம் உைர ெகாள்ளன்மின் அண்ணாமைல அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
$ேதவா.1.0106.3
கூ ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மழுப்பைடயான் நல கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
ேசவது குணேம $ேதவா.1.0106.4
ெவம்பு உந்திய கதிேரான் ஒளி விலகும் விrசாரல் $ேதவா.1.0107.1

அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) உந்தி மூ எயில் எய்தவன் அண்ணாமைல அதைன
$ேதவா.1.0107.2
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) உந்துவ குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) ஆலுவ குளி காழியுள்
ஞான $ேதவா.1.0107.3
சம்பந்தன தமிழ் வல்லவ அடி ேபணுதல் தவேம $ேதவா.1.0107.4
சைட ஆ புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) உைடயான் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சாஞ்
ேகாவணம் உைடயான் $ேதவா.1.0108.1
பைட ஆ மழு உைடயான் பல பூதப்பைட உைடயான் $ேதவா.1.0108.2
மடமான் விழி உைமமாது இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) உைடயான் எைன உைடயான்
$ேதவா.1.0108.3
விைட ஆ ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) உைடயான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
வழிமிழைலேய
<
$ேதவா.1.0108.4
ஈறு ஆய் முதல் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆய் இரு ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ஆண்
குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) ஆய் $ேதவா.1.0109.1
மாறா மைற நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.) ஆய் வரு பூதம் அைவ ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.)
ஆய் $ேதவா.1.0109.2
ஆறு ஆ சுைவ ஏழ் ஓைசெயாடு எட்டுத்திைச தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஆய்
$ேதவா.1.0109.3
ேவறு ஆய் உடன் ஆனான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) வழிமிழைலேய
<
$ேதவா.1.0109.4
வம்மின் அடியீ நாள்மல இட்டுத்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உய்ய_குைற.எச்.(உய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0110.1
உம் அன்பிெனாடு எம் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈசன் உைற
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.0110.2

மும்ெமன்று இைச முரல் வண்டுகள் ெகண்டித் திைச எங்கும் $ேதவா.1.0110.3
விம்மும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் தண்வயல் வழிமிழைலேய
<
$ேதவா.1.0110.4
பண்ணும் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) ஏழும் பல ஓைசத் தமிழ் அைவயும் $ேதவா.1.0111.1
உள் நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
சுைவயும் உறு தாளத்து ஒலி பலவும் $ேதவா.1.0111.2
மண்ணும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) உயிரும் வரு காற்றும் சுட மூன்றும்
$ேதவா.1.0111.3
விண்ணும் முழுது ஆனான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) வழிமிழைலேய
<
$ேதவா.1.0111.4
ஆயாதன சமயம் பல அறியாதவன் ெநறியின் $ேதவா.1.0112.1
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) ஆனவன் உயி கட்கு முன் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஆனவன்
மைற முத் $ேதவா.1.0112.2
த< ஆனவன் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) எம் இைற ெசல்வத் திரு ஆரூ $ேதவா.1.0112.3
ேமயான் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.)
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) வழிமிழைலேய
<
$ேதவா.1.0112.4
ழுகல்லால் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) கீ ழாய் இட காவாய் ழு என வாேனா
$ேதவா.1.0113.1
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேத ஆய் அயன் மைற பூட்டி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்ப்ப $ேதவா.1.0113.2
வல்லாய் எr காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) ஈக்கு அr ேகால் வாசுகி
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) கல் $ேதவா.1.0113.3
வில்லால் எயில் எய்தான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) வழிமிழைலேய
<
$ேதவா.1.0113.4

கரத்தால் மலி சிரத்தான் காஞ் உrத்து_வி.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆயது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) படத்தான் $ேதவா.1.0114.1
புரத்தா ெபாடிபட தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அடி பணி மூவகட்கு ஓவா
$ேதவா.1.0114.2
வரத்தான் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அளித்தான்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) வள புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) முத்து அரும்பி
$ேதவா.1.0114.3
விைரத் தாது_ெப.(தாது_ெப.) ெபான் மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஈன்று அணி
வழிமிழைலேய
<
$ேதவா.1.0114.4
முன் நிற்பவ இல்லா முரண் அரக்கன் வடகயிைல $ேதவா.1.0115.1
தன்ைனப் பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எடுத்தான் முடி
தடந்ேதாள் இற ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0115.2
பின்ைனப் பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெபரு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
ேபெராடும் ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0115.3
மின்னின் ெபாலி சைடயான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) வழிமிழைலேய
<
$ேதவா.1.0115.4
பண்டு ஏழ் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உண்டான் அைவ கண்டானும் முன்
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0116.1
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) த< உரு ஆனான் உைற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) நிைற
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) $ேதவா.1.0116.2
வண் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மல ேமல் மட அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.)
நைட_ெப.(நைட_ெப.) பயில $ேதவா.1.0116.3

ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.)
தாது_ெப.(தாது_ெப.) உதி வழிமிழைலேய
<
$ேதவா.1.0116.4
மசங்கல் சமண் மண்ைடக் ைகய குண்டக் குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) இலிகள்
$ேதவா.1.0117.1
இசங்கும் பிறப்பு அறுத்தான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இருந்ேதன்
களித்து_வி.எச்.(களி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைரத்து $ேதவா.1.0117.2
பசும் ெபான்கிளி களி மஞ்ைஞகள் ஒளி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு பகேலான்
$ேதவா.1.0117.3
விசும்ைபப் ெபாலிவிக்கும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) வழிமிழைலேய
<
$ேதவா.1.0117.4
வழிமிழைல
<
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விகிதன்தைன விைர ேச $ேதவா.1.0118.1
காழி நக கைல ஞானசம்பந்தன் தமிழ்பத்தும் $ேதவா.1.0118.2
யாழின் இைச வல்லா ெசாலக் ேகட்டா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $ேதவா.1.0118.3
ஊழின் மலி விைன ேபாயிட உயவான் அைடவாேர $ேதவா.1.0118.4
மத்தா வைர நிறுவி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கைடந்து அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) உண்ட $ேதவா.1.0119.1
ெதாத்து ஆதரு மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந<ள் முடிச் சுட வண்ணனது
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.1.0119.2
ெகாத்து ஆ மல குளி சந்து அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) ஒளி குங்குமம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0119.3
முத்தாறு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி
வழ்தரு_வி.(வ
<
ழ்_வி.+தரு_து.வி.)
<
முதுகுன்று அைடேவாேம $ேதவா.1.0119.4

தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) ஆ வடவிடவதனில்
<
தவேம புr ைசவன் $ேதவா.1.0120.1
இைழ ஆ இைட மடவாெளாடும் இனிதா
உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம்
$ேதவா.1.0120.2
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) இைட முழவ எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
வைள வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உகி_ெப.(உகி_ெப.) எr கண் $ேதவா.1.0120.3
முைழ வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அr குமிறும் உய முதுகுன்று அைடேவாேம
$ேதவா.1.0120.4
விைளயாதது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாஞ்சில் வரு பசு_ெப.(பசு_ெப.)
பாசேவதைன ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) $ேதவா.1.0121.1
தைள ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) தவிர அருள்
தைலவனது சாபு ஆம் $ேதவா.1.0121.2
கைள ஆதரு கதி ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) உைடய அவேனாடு $ேதவா.1.0121.3
முைள மா மதி தவழும்_ெப.எச்.(தழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உய
முதுகுன்று அைடேவாேம $ேதவா.1.0121.4
சுர மா தவ ெதாகு கின்னர அவேரா ெதாைலவு இல்லா $ேதவா.1.0122.1
நர ஆன பல் முனிவ ெதாழ இருந்தான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ஆ $ேதவா.1.0122.2
அரசா வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) அணி ெபான்கலன் அைவ
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பல் நாளும்
$ேதவா.1.0122.3
முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) ஆல்வரு மண ெமாய்ம்பு உைட முதுகுன்று அைடேவாேம
$ேதவா.1.0122.4
அைற ஆ கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அந்தன்தைன அயில் மூஇைல
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆ $ேதவா.1.0123.1

கைற ஆ ெநடுேவலின்மிைச ஏற்றான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) கருதில்
$ேதவா.1.0123.2
மைற ஆயினபல ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஒண்மல சாந்து அைவ ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0123.3
முைறயால் மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முனிவ
ெதாழும் முதுகுன்று அைடேவாேம $ேதவா.1.0123.4
ஏ ஆ சிைல எயினன் உரு ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) விசயற்கு $ேதவா.1.0124.1
ஓவாத இன் அருள் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம்
ஒருவற்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) உலகில் $ேதவா.1.0124.2
சாவாதவ பிறவாதவ தவேம மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உைடயா $ேதவா.1.0124.3
மூவாத பல் முனிவ ெதாழும் முதுகுன்று அைடேவாேம $ேதவா.1.0124.4
தழல் ேசதரு திருேமனிய சசி ேச சைட முடிய $ேதவா.1.0125.1
மழ மால்விைட மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மைறேயான் உைற
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.0125.2
விழேவாடு ஒலி மிகு மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) தகும் நாடகசாைல
$ேதவா.1.0125.3
முழேவாடு இைச நடம் முன் ெசயும் முதுகுன்று அைடேவாேம $ேதவா.1.0125.4
ெசது வாய்ைமகள் கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வைர
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அரக்கன்
$ேதவா.1.0126.1

கதுவாய்கள் பத்து அலற<யிடக் கண்டான் உைற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
$ேதவா.1.0126.2
மது வாய ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) மல
நிைறய_குைற.எச்.(நிைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) குைறவு இல்லா $ேதவா.1.0126.3
முதுேவய்கள் முத்து
உதிரும்_ெப.எச்.(உதி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) முதுகுன்று அைடேவாேம $ேதவா.1.0126.4
இயல் ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிரமன் அr இருவக்கு
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அrய $ேதவா.1.0127.1
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) த< ஆ உரு
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எழு
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) $ேதவா.1.0127.2
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) ஆடு வண்ெபாழில் சூழ் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) படப்ைபத்
தடத்து அருேக $ேதவா.1.0127.3
முயல் ஓட ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) பாய் தரு
முதுகுன்று அைடேவாேம $ேதவா.1.0127.4
அருகெராடு புத்த அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) அரன் மைலயான்
$ேதவா.1.0128.1
மருகன் வரும் இடபக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) உைடயான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
மல ஆ $ேதவா.1.0128.2
கருகு குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) மடவா கடிகுறிஞ்சி
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) பாடி $ேதவா.1.0128.3
முருகனது ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) பக முதுகுன்று அைடேவாேம
$ேதவா.1.0128.4

முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ேசதரு முதுகுன்று உைடயாைன மிகு
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) சீ $ேதவா.1.0129.1
புகலிநக மைற ஞானசம்பந்தன் உைரெசய்த $ேதவா.1.0129.2
நிக இல்லன தமிழ் மாைலகள் இைசேயாடு இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
பத்தும் $ேதவா.1.0129.3
பகரும்_ெப.எச்.(பக_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அடியவகட்கு இட
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) அைடயாேவ $ேதவா.1.0129.4
குரவம்_ெப.(குரவம்_ெப.) கமழ் நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) அrைவ அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
ெவருவ $ேதவா.1.0130.1
ெபாரு ெவங்காஞ் பட ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
அதன் உrைவ உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) அணிேவான் $ேதவா.1.0130.2
அரவும் அைலபுனலும் இளமதியும் நகுதைலயும் $ேதவா.1.0130.3
விரவும் சைட அடிகட்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) விr ந< வியலூேர $ேதவா.1.0130.4
ஏறு ஆதரும் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) பல உருவன் நிைல ஆனான்
$ேதவா.1.0131.1
ஆறு ஆதரு சைடயன் அனல் உருவன் புrவு உைடயான் $ேதவா.1.0131.2
மாறா புரம் எrயச் சிைல வைளவித்தவன் மடவாள் $ேதவா.1.0131.3
வறு
< ஆதர நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) விr ந< வியலூேர $ேதவா.1.0131.4
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சைட அைவ தாழ்வு உற மடவா
மைன ேதாறும் $ேதவா.1.0132.1

ழுெபய்ம்மின் பலி ழு என நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைச பகவா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம்
$ேதவா.1.0132.2
உம்ெமன்று எழும் அருவித்திரள் வைர பற்றிட உைற ேமல் $ேதவா.1.0132.3
விம்மும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ெகழுவும் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) விr ந<
வியலூேர $ேதவா.1.0132.4
அைடவு ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அடியா ெதாழ
அலேரான் தைல_ெப.(தைல_ெப.) அதனில் $ேதவா.1.0133.1
மடவா இடு பலி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உணல்
உைடயான் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ஆம் $ேதவா.1.0133.2
கைட ஆதர அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) ஆ கைழ_ெப.(கைழ_ெப.)
முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) நிைர சிந்தி $ேதவா.1.0133.3
மிைட ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) புைட சூழ் தரு விr ந< வியலூேர
$ேதவா.1.0133.4
எண் ஆதரு பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ஆய் அயன் அவனாய் மிகு கைல ஆய்
$ேதவா.1.0134.1
பண் ஆதரு மைற ஆய் உய ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆய் இைறயவனாய்
$ேதவா.1.0134.2
கண் ஆதரும் உரு ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) எனல் ஆம் $ேதவா.1.0134.3
விண்ேணாெராடு மண்ேணா ெதாழும் விr ந< வியலூேர $ேதவா.1.0134.4
வைச வில்ெகாடு வரு ேவடுவன் அவனாய் நிைல
அறிவான்_வி.மு.(அறி_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) $ேதவா.1.0135.1
திைச உற்றவ காண ெசரு மைலவான் நிைலயவைன $ேதவா.1.0135.2

அைசயப் ெபாருது
அைசயா_எதி.ம.ெப.எச்.(அைச_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) வணம்
அவனுக்கு உய பைடகள் $ேதவா.1.0135.3
விைசயற்கு அருள் ெசய்தான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) விr ந< வியலூேர
$ேதவா.1.0135.4
ழுமான் ஆ அரவு உைடயான் இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) உைடயான்
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) நட்டம் $ேதவா.1.0136.1
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) ஆதரும் உயிரான் உயவு_ெப.(உயவு_ெப.) இைசயான்
விைள ெபாருள்கள் $ேதவா.1.0136.2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) ழு என நிைனவா
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.1.0136.3
ேமல் நாடிய விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.) ெதாழும் விr ந< வியலூேர
$ேதவா.1.0136.4
ழுெபாருவா எனக்கு எதி ஆ ழு எனப் ெபாருப்ைப எடுத்தான்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $ேதவா.1.0137.1
கரு மால் வைர கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) உரம்_ெப.(உரம்_ெப.)
கதி ந<ள் முடி ெநாஞ்ந்து $ேதவா.1.0137.2
சிரம் ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) கதற ெசறி
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ேச திருவடியின் $ேதவா.1.0137.3
விரலால் அடவித்தான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) விr ந< வியலூேர $ேதவா.1.0137.4
வளம்பட்டு அல மல ேமல் அயன் மாலும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வைகயால்
$ேதவா.1.0138.1

அளம்பட்டு அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ஒண்ணா வைக அழல்
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) $ேதவா.1.0138.2
உளம்பட்டு எழு தழல் தூண் அதன் நடுேவ ஓ உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.)
$ேதவா.1.0138.3
விளம்பட்டு அருள் ெசய்தான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) விr ந< வியலூேர
$ேதவா.1.0138.4
தடுக்கால் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) மைறப்பா அவ_பதி.ெப.(அவ_பதி.ெப.) தவ
சீவரம் மூடிப் $ேதவா.1.0139.1
பிடக்ேக உைர ெசய்வாெராடு ேபணா நம ெபாஞ்ேயா $ேதவா.1.0139.2
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேசதரு விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) உண்டு அமுது அமரக்கு
அருள் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0139.3
விைட ேசதரு ெகாடியான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) விr ந< வியலூேர
$ேதவா.1.0139.4
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) சைட ேமல் உைட விகிதன் வியலூைர $ேதவா.1.0140.1
தளம் ெகாண்டது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புகலித் தகு தமிழ் ஞானசம்பந்தன்
$ேதவா.1.0140.2
துளங்கு இல் தமிழ் பரவித் ெதாழும் அடியா அவ_பதி.ெப.(அவ_பதி.ெப.)
என்றும் $ேதவா.1.0140.3
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புகழ் அதேனாடு
உய விண்ணும் உைடயாேர $ேதவா.1.0140.4
வானில் ெபாலிவு எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) கிழித்து ஓடி $ேதவா.1.0141.1

கூனல் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ேசரும்_ெப.எச்.(ேசவி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குளி சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) ெகாடுங்குன்றம்
$ேதவா.1.0141.2
ஆனில் ெபாலி ஐந்தும் அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடி
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0141.3
ேதனின் ெபாலி ெமாழியாெளாடும் ேமயான் திரு நகேர $ேதவா.1.0141.4
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) புல்கு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபைடேயாடு உடன்
ஆடும் வள சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $ேதவா.1.0142.1
குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) இன்_இைச பாடும் குளி ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.)
ெகாடுங்குன்றம் $ேதவா.1.0142.2
அயில் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) மலி ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெவஞ்சுட அனல்
ஏந்தி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடி $ேதவா.1.0142.3
எயில் முன்பட எய்தான் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ேமய
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) நகேர $ேதவா.1.0142.4
மிளிரும் மணி_ெப.(மணி_ெப.) ைபம் ெபான்ெனாடு விைர மாமல உந்தி
$ேதவா.1.0143.1
குளிரும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குளி
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) ெகாடுங்குன்றம் $ேதவா.1.0143.2
கிள கங்ைகெயாடு இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெவண்மதி ெகழுவும் சைட
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேமல் $ேதவா.1.0143.3
வள ெகான்ைறயும் மத மத்தமும் ைவத்தான் வள நகேர $ேதவா.1.0143.4
பரு மா மதகாஞ்ேயாடு அr இழியும் விrசாரல் $ேதவா.1.0144.1

குரு மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெபான்ேனாடு இழி_வி.(இழி_வி.) அருவிக்
ெகாடுங்குன்றம் $ேதவா.1.0144.2
ெபாரு மா எயில் வைரவில் தரு கைணயின் ெபாடி
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0144.3
ெபருமான் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) உைமயாெளாடும்
ேமவும் ெபரு நகேர $ேதவா.1.0144.4
ேமகத்து_ெப.(ேமகம்_ெப.+அத்து_சாr.) இடி குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவருவி வைர இழியும் $ேதவா.1.0145.1
கூைகக்குலம் ஓடித் திr சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) ெகாடுங்குன்றம் $ேதவா.1.0145.2
நாகத்ெதாடும் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெவண்பிைற
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நல மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.)
$ேதவா.1.0145.3
பாகத்தவன் இைமேயா ெதாழ ேமவும் பழ நகேர $ேதவா.1.0145.4
ைகம் மா மத காஞ்யின் இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) இடியின் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
அதிர $ேதவா.1.0146.1
ெகாய்ம் மா மலச் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) புக மண்டும் ெகாடுங்குன்றம்
$ேதவா.1.0146.2
ழுஅம்மான் ழு என உள்கித் ெதாழுவாகட்கு அருள்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0146.3
ெபம்மான் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.) இைமேயா ெதாழ ேமவும் ெபரு
நகேர $ேதவா.1.0146.4
மரவத்ெதாடு மணமாதவி ெமௗவல் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) விண்ட
$ேதவா.1.0147.1

குரவத்ெதாடு விரவும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
ெகாடுங்குன்றம் $ேதவா.1.0147.2
அரவத்ெதாடும் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெவண்பிைற விரவும் மலக்ெகான்ைற
$ேதவா.1.0147.3
நிரவச் சைட முடி ேமல் உடன் ைவத்தான் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நகேர
$ேதவா.1.0147.4
முட்டா முது காஞ்யின் இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) முது ேவய்கைள முனிந்து
$ேதவா.1.0148.1
குட்டாச் சுைன அைவ மண்டி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆடும் ெகாடுங்குன்றம் $ேதவா.1.0148.2
ஒட்டா அரக்கன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) முடி ஒருபஃது அைவ உடேன
$ேதவா.1.0148.3
பிட்டான் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) உைமயாெளாடும் ேமவும்
ெபரு நகேர $ேதவா.1.0148.4
அைறயும் அr குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ஓைசைய அஞ்சி அடும் ஆைன
$ேதவா.1.0149.1
குைறயும் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
முைழ ைவகும் ெகாடுங்குன்றம் $ேதவா.1.0149.2
மைறயும் அைவ உைடயான் என ெநடியான் என இவகள் $ேதவா.1.0149.3
இைறயும் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ஒண்ணாதவன் ேமய எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
நகேர $ேதவா.1.0149.4
மத்தக்களிறு ஆளி வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) அஞ்சி மைல
தன்ைனக் $ேதவா.1.0150.1
குத்திப் ெபரு முைழதன் இைட ைவகும் ெகாடுங்குன்றம் $ேதவா.1.0150.2

புத்தெராடு ெபால்லா மனச் சமண புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) கூற $ேதவா.1.0150.3
பத்தக்கு அருள் ெசய்தான் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ேமய
பழ நகேர $ேதவா.1.0150.4
கூனல் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) சைடேமல்
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உைடயான் ெகாடுங்குன்ைறக்
$ேதவா.1.0151.1
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) கழுமலமா நகத் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) நல
கவுணி $ேதவா.1.0151.2
ஞானத்து உய சம்பந்தன நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாள் தமிழ் வல்லா
$ேதவா.1.0151.3
ஊனத்ெதாடு துய த<ந்து_வி.எச்.(த<_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏத்தும் எழிேலாேர $ேதவா.1.0151.4
ைம ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்டன் மைல
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உைடயான் $ேதவா.1.0152.1
ைக ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகடு இல் காஞ் உr மூடிய
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) $ேதவா.1.0152.2
ெசய் ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) மல நயனத்தவேளாடும் $ேதவா.1.0152.3
ெநய் ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபருமான்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெநய்த்தானம் என <ேர $ேதவா.1.0152.4
பைறயும் பழிபாவம் படு துயரம்பல
த<ரும்_ெப.எச்.(த<_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0153.1
பிைறயும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அரவும் படு சைட எம்ெபருமான் ஊ
$ேதவா.1.0153.2

அைறயும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) வரு காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) அைல ேச
வடகைர ேமல் $ேதவா.1.0153.3
நிைறயும் புைன மடவா பயில் ெநய்த்தானம் என <ேர $ேதவா.1.0153.4
ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.)
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெபரு நடம்
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபருமான் $ேதவா.1.0154.1
ேவய் ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) ேதாளிக்கு ஒருபாகம்
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உைடயான் $ேதவா.1.0154.2
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உலகங்கைள நிைலேபறுெசய் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) $ேதவா.1.0154.3
ேந ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபருமான்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெநய்த்தானம் என <ேர $ேதவா.1.0154.4
சுடு ந<று அணி அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) சுட சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) அனல்
ஏந்தி $ேதவா.1.0155.1
நடு நள் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) நடம்
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நம்பன்
உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம்
$ேதவா.1.0155.2
கடு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) அரவு ஆடு உமிழ்
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நஞ்சம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உண்டான்
$ேதவா.1.0155.3
ெநடுவாைளகள் குதிெகாள் உய ெநய்த்தானம் என <ேர $ேதவா.1.0155.4
நுக ஆரெமாடு ஏலம் மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெசம்ெபான் நுைர உந்தி
$ேதவா.1.0156.1

பகரா வருபுனல் காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) பரவிப்
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தும் $ேதவா.1.0156.2
நிகரால் மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) இடு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கைர நிகழ்வு ஆய
ெநய்த்தான $ேதவா.1.0156.3
நகரான் அடி ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நைம நடைல
அைடயாேவ $ேதவா.1.0156.4
விைட ஆ ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) உைடய அணல் வந்தா
<
ெவைள எலும்பும்
$ேதவா.1.0157.1
உைடயா நறுமாைல சைட உைடயா அவ_பதி.ெப.(அவ_பதி.ெப.) ேமய
$ேதவா.1.0157.2
புைடேய புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வயல்_ெப.(வயல்_ெப.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநய்த்தானம் $ேதவா.1.0157.3
அைடயாதவ என்றும் அமருலகம் அைடயாேர $ேதவா.1.0157.4
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ஆ வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) கமழ் ேசாைலகள் நிைறகின்ற
ெநய்த்தானத்து $ேதவா.1.0158.1
அழல் ஆனவன் அனல் அங்ைகயில் ஏந்தி அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆய
$ேதவா.1.0158.2
கழலான் அடி நாளும் கழலாேத விடல் இன்றித் $ேதவா.1.0158.3
ெதாழலா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) நாளும் துய இன்றித்
ெதாழுவாேர $ேதவா.1.0158.4
அைற ஆ கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இலங்ைகக்கு இைற அணி ேச கயிலாயம்
$ேதவா.1.0159.1

இைற ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முன் எடுத்தான் இருபது
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இற ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0159.2
நிைற ஆ புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெநய்த்தானன் நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) நிகழ்
ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) பரவ $ேதவா.1.0159.3
கைற ஆ கதி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ஈந்தவ கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஏத்துதல்
கதிேய $ேதவா.1.0159.4
ேகாலம் முடி ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மாெலாடு ெகாய்
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) யானும் $ேதவா.1.0160.1
சீலம் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அrது ஆய் ஒளி திகழ்வு ஆய ெநய்த்தானம்
$ேதவா.1.0160.2
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மல ந<
அைவ தூவித் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தும்
$ேதவா.1.0160.3
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) புகழ் அடியா உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) உறு
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) நலியாேவ $ேதவா.1.0160.4
மத்தம் மலி சித்தத்து இைற மதி இல்லவ சமண $ேதவா.1.0161.1
புத்த அவ_பதி.ெப.(அவ_பதி.ெப.)
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமாழி ெபாருளா
நிைனேயன்_வி.மு.(நிைன_வி.+ண_எதி.ம.+ஏன்_தன்.ஒரு.) மின் $ேதவா.1.0161.2
நித்தம்_ெப.(நித்தம்_ெப.) பயில் நிமலன் உைற ெநய்த்தானம்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஏத்தும் $ேதவா.1.0161.3
சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) உைட அடியா உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ெசறு
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) அைடயாேவ $ேதவா.1.0161.4

தலம் மல்கிய புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) காழியுள் தமிழ் ஞானசம்பந்தன்
$ேதவா.1.0162.1
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) மல்கிய புகழால்
மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெநய்த்தானைன நிக இல்
$ேதவா.1.0162.2
பலம் மல்கிய பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) பத்தும்
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா $ேதவா.1.0162.3
சில மல்கிய ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) அடி ேசவ சிவ கதிேய $ேதவா.1.0162.4
பால் உந்து உறு திரள் ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) பரமன்
பிரமன் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $ேதவா.1.0163.1
ேபாலும் திறலவ வாழ்தரு ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் புள
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) $ேதவா.1.0163.2
காலன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அறச் சாடிய கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) கருதில் $ேதவா.1.0163.3
ஆலந்துைற ெதாழுவா தைம அைடயா விைன தாேன $ேதவா.1.0163.4
மைலயான் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) மலி
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சூழ்தரு தன்ைமப் $ேதவா.1.0164.1
புைல ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) கைளவான்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் புளமங்ைக $ேதவா.1.0164.2
கைலயால் மலி மைறேயா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) கருதித்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0164.3
அைல ஆ புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) வரு காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) ஆலந்துைற
அதுேவ $ேதவா.1.0164.4
கைற ஆ மிடறு உைடயான் கமழ் ெகான்ைறச் சைட முடி ேமல் $ேதவா.1.0165.1

ெபாைற ஆ தரு கங்ைகப்புனல் உைடயான் புளமங்ைகச் $ேதவா.1.0165.2
சிைற ஆதரு களி வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அைற ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
சூழ் திரு ஆலந் $ேதவா.1.0165.3
துைறயான் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.) நைற ஆ கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
ெதாழுமின் துதி ெசய்ேத $ேதவா.1.0165.4
தணி ஆ மதி அரவின்ெனாடு ைவத்தான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெமாய்த்து எம்
$ேதவா.1.0166.1
பணி ஆயவன் அடியா ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்தும் புளமங்ைக $ேதவா.1.0166.2
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆதரு கனகம் அைவ வயிரத்திரேளாடும் $ேதவா.1.0166.3
அணி ஆ மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) அைண காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) ஆலந்துைற
அதுேவ $ேதவா.1.0166.4
ெமய்த் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உறும் விைன த< வைக ெதாழுமின் ெசழு
மலாஞ்ன் $ேதவா.1.0167.1
ெகாத்தின்ெனாடு சந்து ஆ அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) ெகாண காவிrக் கைர ேமல்
$ேதவா.1.0167.2
ெபாத்தின் இைட ஆந்ைத பல பாடும் புளமங்ைக $ேதவா.1.0167.3
அத்தன் நைம ஆள்வான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆலந்துைற அதுேவ
$ேதவா.1.0167.4
மன் ஆனவன் உலகிற்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஆனவன்
பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) இல் $ேதவா.1.0168.1
ெபான் ஆனவன் முதல் ஆனவன் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் புளமங்ைக
$ேதவா.1.0168.2

என் ஆனவன் இைச ஆனவன் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ஞாயிறின் ேசாதி
$ேதவா.1.0168.3
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.)
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆலந்துைற அதுேவ $ேதவா.1.0168.4
முடி ஆ தரு சைடேமல் முைள இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெவண்மதி
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0169.1
ெபாடி ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திருேமனிய
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் புளமங்ைக $ேதவா.1.0169.2
கடி ஆ மல புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
கழேல ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தும்
$ேதவா.1.0169.3
அடியா தமக்கு இனியான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆலந்துைற அதுேவ
$ேதவா.1.0169.4
இலங்ைக மனன் முடி ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இற எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆ
திருவிரலால் $ேதவா.1.0170.1
விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) இைட அடத்தான்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) பயின்று
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0170.2
புலன்கள் தைம ெவன்றா புகழவ வாழ் புளமங்ைக $ேதவா.1.0170.3
அலங்கல் மலி சைடயான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆலந்துைற அதுேவ
$ேதவா.1.0170.4
ெசறி ஆதரு ெவள்ைளத் திரு ந<ற்றின் திருமுண்டப் $ேதவா.1.0171.1
ெபாறி ஆதரு புrநூல் வைர மாபன் புளமங்ைக $ேதவா.1.0171.2

ெவறி ஆதரு கமலத்து அயன் மாலும் தைன நாடி $ேதவா.1.0171.3
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) வைக
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ஆலந்துைற அதுேவ $ேதவா.1.0171.4
ந<தி அறியாத அமண்ைகயெராடு மண்ைடப் $ேதவா.1.0172.1
ேபாதியவ ஓது உைர ெகாள்ளா_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.)
புளமங்ைக $ேதவா.1.0172.2
ஆதி அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) திரு
ஆலந்துைற ெதாழுமின் $ேதவா.1.0172.3
சாதி மிகு வாேனா ெதாழு தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆேம $ேதவா.1.0172.4
ெபாந்தின் இைடத் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஊறிய ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ்
புளமங்ைக $ேதவா.1.0173.1
அம் தண்புனல் வரு காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) ஆலந்துைற அரைனக்
$ேதவா.1.0173.2
கந்தம் மலி கமழ் காழியுள் கைல ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.1.0173.3
சந்தம் மலி பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ெசாலி
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ஆேம
$ேதவா.1.0173.4
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ஆதரு மடவாெராடு மகிழ் ைமந்தகள் மல தூய்
$ேதவா.1.0174.1
தனம்_ெப.(தனம்_ெப.) ஆதரு சங்கக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வங்கத்திரள் உந்தி
$ேதவா.1.0174.2
சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) ஆதரு திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரக்கன் மிகு குன்றில் $ேதவா.1.0174.3

இன மா தவ இைறவக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இடும்பாவனம் இதுேவ
$ேதவா.1.0174.4
மைலயா தரு மடவாள் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) மகிழ்வு
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0175.1
நிைல ஆதரு நிமலன் வலி நிலவும் புகழ் ஒளி ேச $ேதவா.1.0175.2
கைல ஆதரு புலேவா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) மிகு குன்றில் $ேதவா.1.0175.3
இைல ஆதரு ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ்வரும் இடும்பாவனம் இதுேவ
$ேதவா.1.0175.4
சீலம் மிகு சித்தத்தவ சிந்தித்து எழும் எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) $ேதவா.1.0176.1
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) மிகு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சூழ் தரும் உலகத்தவ
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ஆ $ேதவா.1.0176.2
ேகாலம் மிகு மல ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) முைல_ெப.(முைல_ெப.) மடவா
மிகு குன்றில் $ேதவா.1.0176.3
ஏலம் கமழ் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் தரும் இடும்பாவனம் இதுேவ
$ேதவா.1.0176.4
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ஆதரு குைல வாைழகள் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆ
திகழ் ேபாழ்தில் $ேதவா.1.0177.1
ெதாழிலால் மிகு ெதாண்ட அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.)
$ேதவா.1.0177.2
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ஆதரு மல ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
முைல_ெப.(முைல_ெப.) மடவா மிகு குன்றில் $ேதவா.1.0177.3

எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆதரும் இைறவக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
இடும்பாவனம் இதுேவ $ேதவா.1.0177.4
ழுபந்து ஆ விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) உைமயாள் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பங்கா
கங்ைக முடிேமல் $ேதவா.1.0178.1
ெசந்தாமைர மல மல்கிய ெசழு ந< வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) கைரேமல்
$ேதவா.1.0178.2
ெகாந்து ஆ மலப்புன்ைன மகிழ் குரவம்_ெப.(குரவம்_ெப.) கமழ் குன்றில்
$ேதவா.1.0178.3
எந்தாய் ழு என இருந்தான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இடும்பாவனம் இதுேவ
$ேதவா.1.0178.4
ெநறி ந<ைமய ந<ள் வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) நிைனயும் நிைனவு
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0179.1
அறி ந<ைமயில் எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அவக்கு அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட.ஒரு.)
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அருளி $ேதவா.1.0179.2
குறி ந<ைமய குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) ஆதரு மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) ஆதரு
குன்றில் $ேதவா.1.0179.3
எறி ந< வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) புைட சூழ்தரும் இடும்பாவனம் இதுேவ
$ேதவா.1.0179.4
ந<று ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திருேமனிய நிலவும்
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $ேதவா.1.0180.1
பாறு ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) படு
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ைகயில் பலி வாங்கா
$ேதவா.1.0180.2

கூறு ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மடவாள்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) மகிழ்வு
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0180.3
ஏறு ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைறவக்கு
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இடும்பாவனம் இதுேவ $ேதவா.1.0180.4
ேத ஆதரு திகழ் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரக்கன்
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) மைலைய $ேதவா.1.0181.1
ஓராது எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆத்தான் முடி
ஒருபஃது அைவ ெநாஞ்த்து $ேதவா.1.0181.2
கூ ஆதரு ெகாைலவாெளாடு குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) நாமமும்
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0181.3
ஏ ஆதரும் இைறவக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இடும்பாவனம் இதுேவ
$ேதவா.1.0181.4
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆதரும் மைறேயா புகழ் விருத்த ெபாலி மலி சீத்
$ேதவா.1.0182.1
ெதருள் ஆதரு சிந்ைதெயாடு சந்தம் மல பல தூய் $ேதவா.1.0182.2
மருள் ஆதரு மாயன் அயன் காணா மயல்
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0182.3
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ஆதரு கண்டக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இடும்பாவனம்
இதுேவ $ேதவா.1.0182.4
தடுக்ைக உடன் இடுக்கித் தைல_ெப.(தைல_ெப.) பறித்துச் சமண் நடப்பா
$ேதவா.1.0183.1
உடுக்ைகபல துவக்கூைறகள் உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) இட்டு உழல்வாரும்
$ேதவா.1.0183.2

மடுக்கள் மல வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ேச ெசந்ெநல் மலி ந< மலக் கைரேமல்
$ேதவா.1.0183.3
இடுக் கண் பல கைளவான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இடும்பாவனம் இதுேவ
$ேதவா.1.0183.4
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ஆ ெநடுமாடக் குன்றளூrன் கைரக் ேகால $ேதவா.1.0184.1
இடி ஆ கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அடி வழ்தரும்
<
இடும்பாவனத்து இைறைய
$ேதவா.1.0184.2
அடி ஆயும் அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) காழியுள் அணி ஞானசம்பந்தன்
$ேதவா.1.0184.3
படியால் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ெசால பைறயும் விைனதாேன $ேதவா.1.0184.4
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) பைட சுண்ணப்ெபாடி சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) சுடு ந<று
$ேதவா.1.0185.1
பால் அம்மதி பவளச் சைட முடி ேமலது பண்ைடக் $ேதவா.1.0185.2
காலன் வலி காலிெனாடு ேபாக்கி கடி
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0185.3
ந<ல_ெப.அ.(ந<லம்_ெப.) மலப் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) நின்றியூrன்
நிைலேயாக்ேக $ேதவா.1.0185.4
அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) இல பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) இல ேகடும் இல அடியா
$ேதவா.1.0186.1
நிச்சம் உறு ேநாயும் இல தாமும் நின்றியூrல் $ேதவா.1.0186.2
நச்சம் மிடறு உைடயா நறுங்ெகான்ைற
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆளும் $ேதவா.1.0186.3
பச்சம் உைட அடிகள் திருப்பாதம் பணிவாேர $ேதவா.1.0186.4

பைறயின் ஒலி சங்கின் ஒலி பாங்கு ஆரவும்
ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0187.1
அைறயும் ஒலி எங்கும் அைவ அறிவா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $ேதவா.1.0187.2
நிைறயும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சைட ேமல் உைட அடிகள் நின்றியூrல்
$ேதவா.1.0187.3
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இைற அல்லது
எனது உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) உணராேத $ேதவா.1.0187.4
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வைரமாபில் புrநூலன் விr
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) $ேதவா.1.0188.1
ஈண்ட அதேனாடு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பால் அம்மதி அதைனத் $ேதவா.1.0188.2
த<ண்டும்_ெப.எச்.(த<ண்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திரு நின்றி அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) தன்னில் $ேதவா.1.0188.3
ஆண்ட கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ெதாழல் அல்லது
அறியா_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.)
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) அறிேவ $ேதவா.1.0188.4
குழலின் இைச வண்டின் இைச கண்டு குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) கூவும்
$ேதவா.1.0189.1
நிழலின் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நின்றியூrல் $ேதவா.1.0189.2
அழலின் வலன் அங்ைகயது ஏந்தி அனல் ஆடும் $ேதவா.1.0189.3
கழலின் ஒலி ஆடும் புr கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) கைளகேண $ேதவா.1.0189.4

மூரல் முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நைக
உைடயாள் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாகம் $ேதவா.1.0190.1
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) மதி அதேனாடு உடன் சலவம் சைட ைவத்த $ேதவா.1.0190.2
வரன்_ெப.(வ
<
ரன்_ெப.)
<
மலி அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
மிைடயும் திரு நின்றி $ேதவா.1.0190.3
யூரன் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அல்லாது எனது உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) உணராேத
$ேதவா.1.0190.4
பற்றி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ைகயினில் ஏந்திப் பலி
ேதரும் $ேதவா.1.0191.1
ெபற்றி அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆகித் திr ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.)
ெபருமானா $ேதவா.1.0191.2
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) அதேளாடும் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) சூடும்
$ேதவா.1.0191.3
ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கண்ணா நின்றியூrன்
நிைலயாேர $ேதவா.1.0191.4
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மல ேமலாெனாடு ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உண்டான் $ேதவா.1.0192.1
ழுஅல்லழு என ழுஆவழு என நின்றும் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அrய
$ேதவா.1.0192.2
ெநல்லின் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நின்றியூrல் நிைல ஆ எம்
$ேதவா.1.0192.3
ெசல்வ அடி அல்லாது என சிந்ைத உணராேத $ேதவா.1.0192.4
ெநறியில் வரு ேபரா வைக நிைனயா நிைனவு ஒன்ைற $ேதவா.1.0193.1

அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) இல் சமண் ஆத உைர ேகட்டும் அயராேத $ேதவா.1.0193.2
ெநறி இல்லவ குறிகள் நிைனயாேத நின்றியூrல் $ேதவா.1.0193.3
மறி ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைகயான் அடி வாழ்த்தும்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) வாழ்த்ேத $ேதவா.1.0193.4
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) எடுத்தான்
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ேதாளும் ெநாஞ்வு ஆக $ேதவா.1.0194.1
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அங்கு ஒருவிரலால் உற
ைவத்தான் நின்றியூைர $ேதவா.1.0194.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ஆதரு புகலித் தமிழ் ஞானம் மிகு பந்தன் $ேதவா.1.0194.3
குன்றாத் தமிழ் ெசால்லக் குைறவு இன்றி நிைற புகேழ $ேதவா.1.0194.4
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) அணி பட சைட முடி இைடப்
ெபருகிய_ெப.எச்.(ெபருகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
உைடயவன் நிைற $ேதவா.1.0195.1
இைற அணி வைள இைண முைலயவள் இைணவனது எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
உைட இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வைக $ேதவா.1.0195.2
கைற அணி ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) நிைற வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) அணி
கழுமலம் அம கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) உருவினன் $ேதவா.1.0195.3
நைற அணி மல நறுவிைர புல்கு நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) மலி கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
ெதாழல் மருவுேம $ேதவா.1.0195.4
பிணி படு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பிறவிகள் அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) எளிது உளது
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ெபருகிய_ெப.எச்.(ெபருகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திைர $ேதவா.1.0196.1
அணி படு கழுமலம் இனிது அம அனல் உருவினன் அவி சைட மிைச
$ேதவா.1.0196.2

தணிபடு கதி வள இளமதி_ெப.(இளமதி_ெப.) புைனவைன உைமதைலவைன
நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) $ேதவா.1.0196.3
மணி_ெப.(மணி_ெப.) படு கைறமிடறைன நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) மலி
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) இைண ெதாழல் மருவுேம $ேதவா.1.0196.4
வாஞ் உறு புலி_ெப.(புலி_ெப.) அதள் உைடயினன் வளபிைற ஒளி கிள கதி
ெபாதி $ேதவா.1.0197.1
விr உறு சைட விைர புைழ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) விழவு ஒலி மலி
கழுமலம் அம $ேதவா.1.0197.2
எr உறு நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) இைறவனது அடி இரெவாடு பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
பரவுவ தமது $ேதவா.1.0197.3
எr உறு விைன ெசறிகதி முைன இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
நிைனவு எய்துமேத $ேதவா.1.0197.4
விைன ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மன நிைனவு
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
முடிக_வியங்.வி.மு.(முடி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனின்
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு குலமதி $ேதவா.1.0198.1
புைன ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) இைட ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) தரு படு
களிறினது உr புைத உடலினன் $ேதவா.1.0198.2
மைன குடவயிறு உைடயனசில வரு குறள் பைட உைடயவன் மலி
$ேதவா.1.0198.3
கைன கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அைட கழுமலம் அம கதி மதியினன் அதி
கழல்கேள $ேதவா.1.0198.4
தைலமதி புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) விட அரவு இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
தைலைமயது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சைட இைட உடன் $ேதவா.1.0199.1

நிைல மருவ ஓ இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) அருளினன் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
மழுவிெனாடு அழல் கைணயினன் $ேதவா.1.0199.2
மைல மருவிய சிைலதனில் மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) எrயுண
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) மருவினன்-நல $ேதவா.1.0199.3
கைல மருவிய புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) அணிதரு கழுமலம் இனிது அம
தைலவேன $ேதவா.1.0199.4
வைர ெபாருது இழி_வி.(இழி_வி.) அருவிகள் பல பருகு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வாஞ் மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) இைட $ேதவா.1.0200.1
கைர ெபாரு திைர ஒலி ெகழுமிய கழுமலம் அம கனல்_ெப.(கனல்_ெப.)
உருவினன் $ேதவா.1.0200.2
அைர ெபாரு புலி_ெப.(புலி_ெப.) அதள் உைடயினன் அடி இைண ெதாழ
அருவிைன எனும் $ேதவா.1.0200.3
உைர ெபாடி பட உறு துய ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உய
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எய்தல் ஒருதைலைமேய $ேதவா.1.0200.4
முதி உறு கதி வள இளமதி_ெப.(இளமதி_ெப.) சைடயைன நற நிைற
தைலதனில் $ேதவா.1.0201.1
உதி உறு மயி_ெப.(மயி_ெப.) பிைண தவி தைச உைட புலி_ெப.(புலி_ெப.)
அதள் இைட இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கடி $ேதவா.1.0201.2
கதி உறு சுட ஒளி ெகழுமிய கழுமலம் அம மழு மலி பைட $ேதவா.1.0201.3
அதி உறு கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அடிகளது அடி ெதாழும் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
அலது அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அறியேம $ேதவா.1.0201.4
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) என நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) ெநடுமுடியவன் அடுதிறல்
ெதற_குைற.எச்.(ெதறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ழுஅடி சரண் ழு என $ேதவா.1.0202.1
அடல் நிைற பைட அருளிய புகழ் அரவு அைரயினன் அணி கிள
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) $ேதவா.1.0202.2

விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) நிைற மிடறு உைடயவன் விrசைடயவன் விைட
உைடயவன் உைம $ேதவா.1.0202.3
உடன் உைற பதி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மறுகு உைட உய கழுமல
வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) நக அேத $ேதவா.1.0202.4
ெகாழு மல உைற பதி உைடயவன் ெநடியவன் என இவகளும்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $ேதவா.1.0203.1
விழுைமைய அளவு அறிகில இைற விைர புண ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
அணி விழவு அம $ேதவா.1.0203.2
கழுமலம் அம கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) உருவினன் அடி இைண ெதாழுமவ
அருவிைன $ேதவா.1.0203.3
எழுைமயும் இல நில வைகதனில் எளிது இைமயவ வியன் உலகேம
$ேதவா.1.0203.4
அைமவன துவ இழுகிய துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) அணி உைடயின அமண்
உருவகள் $ேதவா.1.0204.1
சைமயமும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எனும் அைவ
சல ெநறியன அற உைரகளும் $ேதவா.1.0204.2
இைமயவ ெதாழு கழுமலம் அம இைறவனது அடி பரவுவ தைம
$ேதவா.1.0204.3
நைமயல விைன நலன்_ெப.(நலன்_ெப.) அைடதலில் உயெநறி
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) நணுகுவகேள $ேதவா.1.0204.4
ெபருகிய_ெப.எச்.(ெபருகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தமிழ் விரகினன் மலி
ெபயரவன் உைற பிண_ெப.(பிண_ெப.) திைரெயாடு $ேதவா.1.0205.1
கருகிய_ெப.எச்.(கருகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.)
விrகடல் அைட கழுமலம் உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) $ேதவா.1.0205.2

ெபருகிய_ெப.எச்.(ெபருகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.)
அடி பரவிய_ெப.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிைண ெமாழியன
ஒருபதும் உடன் $ேதவா.1.0205.3
மருவிய மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) உைடயவ மதி உைடயவ விதி உைடயவகேள
$ேதவா.1.0205.4
தட நிலவிய மைல நிறுவி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தழல் உமிழ்தரு பட
அரவுெகாடு $ேதவா.1.0206.1
அடல் அசுரெராடு அமரகள் அைலகடல் கைடவுழி எழும் மிகு சின
$ேதவா.1.0206.2
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) அைடதரும் மிடறு உைடயவன் விைடமிைச வருமவன்
உைற பதி $ேதவா.1.0206.3
திடம் மலிதரு மைற முைற உண மைறயவ நிைற திரு மிழைலேய
$ேதவா.1.0206.4
தைரெயாடு திவிதலம் நலிதரு தகு திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) உறு சலதரனது
$ேதவா.1.0207.1
வைர அன தைல_ெப.(தைல_ெப.) விைசெயாடு வரு திகிrைய அr
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருளினன் $ேதவா.1.0207.2
உைர மலிதரு சுரநதி மதி ெபாதி சைடயவன் உைற பதி மிகு $ேதவா.1.0207.3
திைர மலி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) அணிதரு ெபறு திட
வள திரு மிழைலேய $ேதவா.1.0207.4
மைலமகள் தைன இகழ்வு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மதி அறு சிறுமனவனது உய
$ேதவா.1.0208.1

தைலயிெனாடு அழல் உருவன கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) அற முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.)
ெசய்தவன்_வி.அ.ெப.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அன்_பட.பன்.)
உைற பதி $ேதவா.1.0208.2
கைல நிலவிய புலவகள் இட கைளதரு ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) பயில்பவ
மிகு $ேதவா.1.0208.3
சிைல மலி மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) புைட
தழுவிய_ெப.எச்.(தழுவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திகழ்
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) வள திரு மிழைலேய $ேதவா.1.0208.4
மருவல புரம் எrயினில் மடிதர ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கைண
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிறுவிய $ேதவா.1.0209.1
ெபரு வலியினன் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) மலிதரு கரன் உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) மிகு
பிணம் அம வன $ேதவா.1.0209.2
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) இைட அைட உறெவாடு நட விைச உறு பரன் இனிது
உைற பதி $ேதவா.1.0209.3
ெதருவினில் வரு ெபரு விழவு ஒலி மலிதர வள திரு மிழைலேய $ேதவா.1.0209.4
அணி ெபறு வட மர நிழலினில் அமெவாடும் அடி இைண இருவகள்
$ேதவா.1.0210.1
பணிதர அறெநறி மைறெயாடும் அருளிய பரன்
உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஒளி
$ேதவா.1.0210.2
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெபாருவு அரு மரகத நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) மலி
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அைண தரு வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) அணி $ேதவா.1.0210.3
திணி ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) தரு மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) மது நுக அறுபதம்
முரல் திரு மிழைலேய $ேதவா.1.0210.4

வைச அறு வலி வனசர உரு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெகாடு நிைனவு
அருதவம் முயல் $ேதவா.1.0211.1
விைசயன திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) மைலமகள் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) உறு
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அம மிடல்ெகாடு
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0211.2
அைசவு இல பைட அருள் புrதருமவன் உைற பதி
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) மிகு தரு $ேதவா.1.0211.3
திைசயினில் மல குலவிய ெசறி ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) மலிதரு திரு
மிழைலேய $ேதவா.1.0211.4
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) மலிதரு மைறெமாழிெயாடு நதி உறுபுனல் புைக ஒளி
முதல் $ேதவா.1.0212.1
மல அைவெகாடு வழிபடு திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) மைறயவன் உயி
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெகாள வரு $ேதவா.1.0212.2
சலம் மலிதரு மறலிதன் உயிெகட உைதெசய்த அரன் உைற பதி $ேதவா.1.0212.3
ழுதிலகம் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ழு என உலகுகள் புகழ்தரு
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அணி திரு மிழைலேய $ேதவா.1.0212.4
அரன் உைறதரு கயிைலைய நிைல குைலவு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தசமுகனது $ேதவா.1.0213.1
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) இருபதும் ெநாஞ்தர விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) நிறுவிய
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அடி உைடயவன் $ேதவா.1.0213.2
வரல் முைற உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அைவ தரு மல வள மைறயவன் வழி
வழுவிய $ேதவா.1.0213.3
சிரம் அதுெகாடு பலி திrதரு சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) உைற பதி திரு மிழைலேய
$ேதவா.1.0213.4

அயெனாடும் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) அம மல மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) மகிழ் கணன்
அளவிடல் ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
$ேதவா.1.0214.1
பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) உறு வைக தழல் நிகழ்வது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) படி உரு
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.)
வரல்முைற $ேதவா.1.0214.2
ழுசய சய ழு என மிகு துதிெசய ெவளி உருவிய
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) உைற பதி $ேதவா.1.0214.3
ெசயம் நிலவிய மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) மதி அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
தவழ்தர உய திரு மிழைலேய $ேதவா.1.0214.4
இகழ் உருெவாடு பறி தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெகாடும் இழி_வி.(இழி_வி.)
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) மலி சமண்விரகின $ேதவா.1.0215.1
திகழ் துவ உைட உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ெபாதிபவ
ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அடியவ
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருளிய $ேதவா.1.0215.2
புகழ் உைட இைற உைற பதி புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அணி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
புைட தழுவிய_ெப.எச்.(தழுவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புவி $ேதவா.1.0215.3
திகழ் சுரதரு நிக ெகாைடயின ெசறிெவாடு திகழ் திரு மிழைலேய
$ேதவா.1.0215.4
சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) மலி காஞ் உrெசய்த சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) உைறதரு திரு
மிழைலைய மிகு $ேதவா.1.0216.1
தன மன சிரபுரநக இைற தமிழ்விரகனது உைர ஒருபதும் $ேதவா.1.0216.2
மன மகிழ்ெவாடு பயில்பவ எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மல மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
கைல மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) சய மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $ேதவா.1.0216.3

இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) மலி புகழ்மகள் இைச தர இரு நிலன்_ெப.(நிலன்_ெப.)
இைட இனிது அமவேர $ேதவா.1.0216.4
புவம் வளி_ெப.(வளி_ெப.) கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) புவி கைல
உைர மைற திrகுணம் அம ெநறி $ேதவா.1.0217.1
திவம் மலிதரு சுர முதலிய திகழ்தரும் உயி அைவ அைவதம $ேதவா.1.0217.2
பவம் மலி ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
நிைனெவாடு பதும நல்மல அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) மருவிய
$ேதவா.1.0217.3
சிவனது சிவபுரம் நிைனபவ ெசழு நிலனினில் நிைலெபறுவேர $ேதவா.1.0217.4
மைல பல வள தரு புவி இைட மைற தரு வழி மலி மனிதகள் $ேதவா.1.0218.1
நிைல மலி சுர முதல் உலகுகள் நிைல ெபறு வைக நிைனெவாடு
மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0218.2
அைல கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நடுவு அறிதுயில் அம அr உருவு இயல் பரன் உைற
பதி $ேதவா.1.0218.3
சிைல மலி மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) சிவபுரம் நிைனபவ திரு மகெளாடு திகழ்வேர
$ேதவா.1.0218.4
பழுது இல கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) புைட
தழுவிய_ெப.எச்.(தழுவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) படி முதலிய உலகுகள் மலி
$ேதவா.1.0219.1
குழுவிய சுர பிற_ெப.(பிற_ெப.) மனிதகள் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) மலிதரும்
உயி அைவ அைவ $ேதவா.1.0219.2
முழுவதும் அழி வைக நிைனெவாடு முதல் உருவு இயல் பரன் உைற பதி
$ேதவா.1.0219.3
ெசழு மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி சிவபுரநக ெதாழுமவ புகழ்
மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உலகிேல $ேதவா.1.0219.4

நைற மலிதரும் அளெறாடு முைக நகு மல புைக மிகு வள ஒளி $ேதவா.1.0220.1
நிைற புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெகாடு தைன நிைனெவாடு நியதமும் வழிபடும்
அடியவ $ேதவா.1.0220.2
குைறவு இல பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) அைண தர அருள் குணம்_ெப.(குணம்_ெப.)
உைட இைற உைற வன பதி $ேதவா.1.0220.3
சிைற புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அம சிவபுரம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
நிைனபவ ெசயமகள் தைலவேர $ேதவா.1.0220.4
சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) மலி அறுபைக மிகு ெபாறி சிைத தரு வைக
வளி_ெப.(வளி_ெப.) நிறுவிய $ேதவா.1.0221.1
மனன் உணெவாடு மல மிைச எழுதரு_வி.(எழு_வி.+தரு_து.வி.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) நியதமும் உணபவ $ேதவா.1.0221.2
தனது எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) உரு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெகாடு அைட
தகு பரன் உைறவது நக மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) $ேதவா.1.0221.3
கனம் மருவிய சிவபுரம் நிைனபவ கைலமகள் தர நிகழ்வேர $ேதவா.1.0221.4
சுருதிகள் பல நல முதல் கைல துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) அறு வைக பயில்ெவாடு
மிகு $ேதவா.1.0222.1
உரு இயல் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அைவ புகழ்தர வழி
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெமய் உறு ெபாறி
ஒழி $ேதவா.1.0222.2
அருதவம் முயல்பவ தனது அடி அைட வைக நிைன அரன் உைற பதி
$ேதவா.1.0222.3
திரு வள சிவபுரம் நிைனபவ திகழ் குலன் நிலன்_ெப.(நிலன்_ெப.) இைட
நிகழுேம $ேதவா.1.0222.4
கதம்_ெப.(கதம்_ெப.) மிகு கரு உருெவாடு உகி_ெப.(உகி_ெப.) இைட வடவைர
கணகண என $ேதவா.1.0223.1

மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) மிகு ெநடுமுகன் அம வைளமதி திகழ்
எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) அதன் நுதிமிைச $ேதவா.1.0223.2
இதம் அம புவி அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) நிறுவிய
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) அr வழி பட அருள்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0223.3
பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) உைடயவன் அம சிவபுரம் நிைனபவ நிலவுவ படியிேல
$ேதவா.1.0223.4
அைசவு உறு தவ முயல்வினில் அயன் அருளினில் வரு வலிெகாடு
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) $ேதவா.1.0224.1
இைச கயிைலைய எழுதரு_வி.(எழு_வி.+தரு_து.வி.) வைக இருபது
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) அைவ நிறுவிய $ேதவா.1.0224.2
நிசிசரன் முடி உைட தர ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) பணி
ெகாளுமவன் உைற பதி $ேதவா.1.0224.3
திைச மலி சிவபுரம் நிைனபவ ெசழு நிலனினில் நிகழ்வு உைடயேர
$ேதவா.1.0224.4
அடல் மலி பைட அr அயெனாடும் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அrயது ஓ அழல்
மலிதரு $ேதவா.1.0225.1
சுட உருெவாடு நிகழ் தர அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ெவருெவாடு துதி
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எதி $ேதவா.1.0225.2
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) மலி களம் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) அம கண்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உைட உரு ெவளிபடுமவன் நக $ேதவா.1.0225.3
திடம் மலி ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) சிவபுரம் நிைனபவ
வழி புவி திகழுேம $ேதவா.1.0225.4

ழுகுணம் அறிவுகள் நிைல இல ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உைர மருவிய
ெபாருள்களும் இல $ேதவா.1.0226.1
திணம்ழு எனுமவெராடு ெசதுமதி மிகு சமணரும் மலி தமது ைக $ேதவா.1.0226.2
உணல் உைடயவ உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) அரு பரன் உைற தரு பதி
உலகினில் நல $ேதவா.1.0226.3
கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) மருவிய சிவபுரம் நிைனபவ எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) உரு
உைடயவகேள $ேதவா.1.0226.4
திகழ் சிவபுர நக மருவிய சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) அடி இைண பணி சிரபுர
$ேதவா.1.0227.1
நக இைற தமிழ் விரகனது உைர நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) மலி ஒருபதும் நவில்பவ
$ேதவா.1.0227.2
நிகழ் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) நிைற திரு உரு நிக இல
ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) மிகு சய மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $ேதவா.1.0227.3
புகழ் புவி வள வழி அடிைமயின் மிைக புண தர நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) மிகுவேர
$ேதவா.1.0227.4
சிைல தைன நடு இைட நிறுவி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
மலி அரவு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெகாடு திவி $ேதவா.1.0228.1
தலம் மலி சுர அசுரகள் ஒலி சலசல கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கைடவுழி மிகு
$ேதவா.1.0228.2
ெகாைல மலி விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) குைல தர
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) நுகபவன்-எழில் $ேதவா.1.0228.3
மைல மலி மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) புைட
தழுவிய_ெப.எச்.(தழுவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மைறவனம் அம தரு
பரமேன $ேதவா.1.0228.4

கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) முதலிய அவயவம் அைவ கடுவிட அரவு
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெகாடு வரு $ேதவா.1.0229.1
வரல் முைற அணி தருமவன் அடல் வலி மிகு புலி_ெப.(புலி_ெப.) அதள்
உைடயினன் $ேதவா.1.0229.2
இரவல_ெப.(இவல்_ெப.+அ_பட.பன்.) துய ெகடு வைக நிைன இைமயவ
புரம் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வள
$ேதவா.1.0229.3
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) நிக ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) மனிதகள் பயில்
மைறவனம் அமதரு பரமேன $ேதவா.1.0229.4
இைழ வள தரும் முைல_ெப.(முைல_ெப.) மைலமகள் இனிது உைறதரும்
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) உருவினன் $ேதவா.1.0230.1
முைழயினில் மிகு துயில் உறும் அr முசிெவாடும்
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முளாஞ்ெயாடு எழு $ேதவா.1.0230.2
கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) நுக தரு காஞ் இr தரு கயிைலயில் மலிபவன்-இருள்
உறும் $ேதவா.1.0230.3
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) தவழ் தரு ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) நிலவிய
மைறவனம் அம தரு பரமேன $ேதவா.1.0230.4
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) மிகு திரு இதழி இன்மல நகு தைலெயாடு கனகியின்
முைக $ேதவா.1.0231.1
பல சுர நதி பட அரெவாடு மதி ெபாதி சைடமுடியினன்-மிகு $ேதவா.1.0231.2
தலம் நிலவிய மனிதகெளாடு தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) முயல்தரும் முனிவகள்
தம $ேதவா.1.0231.3
மலம் அறு வைக மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) நிைனதரு மைறவனம் அம தரு
பரமேன $ேதவா.1.0231.4

கதி மலி களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) பிளிறிட
உrெசய்த அதிகுணன் உய பசு_ெப.(பசு_ெப.) $ேதவா.1.0232.1
பதி அதன்மிைச வரு பசு_ெப.(பசு_ெப.) பதி பல கைல அைவ முைற முைற உண
$ேதவா.1.0232.2
விதி அறிதரும் ெநறி அம முனிகணெனாடு மிகு தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
முயல்தரும் $ேதவா.1.0232.3
அதி நிபுணகள் வழிபட வள மைறவனம் அம தரு பரமேன $ேதவா.1.0232.4
கைற மலி திrசிைக பைட அடல் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) மழு எழுதர ெவறி மறி
$ேதவா.1.0233.1
முைற முைற ஒலி தமருகம் முைடதைல முகிழ் மலி கணி வட
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) $ேதவா.1.0233.2
உைறதரு கரன்-உலகினில் உய ஒளி ெபறு வைக நிைனெவாடு மல
$ேதவா.1.0233.3
மைறயவன் மைறவழி வழிபடும் மைறவனம் அமதரு பரமேன $ேதவா.1.0233.4
இரு நிலன்_ெப.(நிலன்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) இைட மடிதர எr புக எr அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
மிகு $ேதவா.1.0234.1
ெபரு வளியினில் அவிதர வளி_ெப.(வளி_ெப.)
ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வியன் இைட முழுவதும்
ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0234.2
இருவகள் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ெபாைறெயாடு திr எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) உரு
உைடயவன்-இனமல $ேதவா.1.0234.3
மருவிய அறுபதம் இைச முரல் மைறவனம் அம தரு பரமேன $ேதவா.1.0234.4
சனம் ெவரு உற வரு தசமுகன் ஒருபது முடிெயாடும் இருபது $ேதவா.1.0235.1

கனம் மருவிய புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) ெநாஞ் வைக கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அடியில்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) நிறுவினன் $ேதவா.1.0235.2
ழுஇனம் மலி கண நிசிசரன் மகிழ்வு உற அருள்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கருைணயன்ழு என
$ேதவா.1.0235.3
மன மகிழ்ெவாடு மைற முைற உண மைறவனம் அமதரு பரமேன
$ேதவா.1.0235.4
அணி மல மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) தைலமகன் அயன் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
அrயது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாஞ்சினில் எr $ேதவா.1.0236.1
திணி தரு திரள் உரு வளதர அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ெவரு
உறெலாடு துதி ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0236.2
பணிவு உற ெவளி உருவிய பரன் அவன்-நுைர மலி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) திரள்
எழும் $ேதவா.1.0236.3
மணி_ெப.(மணி_ெப.) வள ஒளி ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) மிகுதரும்
மைறவனம் அமதரு பரமேன $ேதவா.1.0236.4
இயல்வு அழிதர விது ெசலவு உற இனமயில் இறகு உறு தைழெயாடு
$ேதவா.1.0237.1
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மருவிய சிறு கடம்_ெப.(கடம்_ெப.)
முடி அைட ைகய தைல_ெப.(தைல_ெப.) பறிெசய்து தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
$ேதவா.1.0237.2
முயல்பவ துவபடம் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ெபாதிபவ அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
அரு பரன் அவன்-அணி $ேதவா.1.0237.3
வயலினில் வைள வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) மருவிய மைறவனம் அமதரு பரமேன
$ேதவா.1.0237.4
வைச அறு மலமகள் நிலவிய மைறவனம் அம பரமைன நிைன $ேதவா.1.0238.1

பைசெயாடு மிகு கைலபல பயில் புலவகள் புகழ் வழி வளதரு $ேதவா.1.0238.2
இைச அம கழுமல நக இைற தமிழ்விரகனது உைர இயல் வல $ேதவா.1.0238.3
இைச மலி தமிழ் ஒருபதும் வல அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) உலகினில்
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெபறுவேர $ேதவா.1.0238.4
மைடயில் வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மாதரா $ேதவா.1.0239.1
குைடயும் ெபாய்ைகக் ேகாலக்கா உளான் $ேதவா.1.0239.2
சைடயும் பிைறயும் சாம்பல் பூச்சும் கீ ள் $ேதவா.1.0239.3
உைடயும் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) என்ெகாேலா $ேதவா.1.0239.4
ெபண்தான் பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆக பிைறச்
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $ேதவா.1.0240.1
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) ேகாலக்காவு
ேகாயிலாக் $ேதவா.1.0240.2
கண்டான் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) ைகயால் கூப்பேவ $ேதவா.1.0240.3
உண்டான் நஞ்ைச உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) உய்யேவ $ேதவா.1.0240.4
பூண் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெபாறி ெகாள் அரவம் புன்சைட $ேதவா.1.0241.1
ேகாணல் பிைறயன் குழகன் ேகாலக்கா $ேதவா.1.0241.2
மாணப் பாடி மைற வல்லாைனேய $ேதவா.1.0241.3
ேபண பைறயும் பிணிகள் ஆனேவ $ேதவா.1.0241.4
தழுக் ெகாள் பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) தளர ேவண்டுவ< $ேதவா.1.0242.1
மழுக் ெகாள் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) மறி ேச அம் ைகயான் $ேதவா.1.0242.2

குழுக் ெகாள் பூதப்பைடயான் ேகாலக்கா $ேதவா.1.0242.3
இழுக்கா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாழ்மிேன $ேதவா.1.0242.4
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ஆ சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) மாது ஓ பாகமா
$ேதவா.1.0243.1
எயிலா சாய எrத்த எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$ேதவா.1.0243.2
குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) ஆ ேசாைலக் ேகாலக்காைவேய $ேதவா.1.0243.3
பயிலா நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) பைறயும் பாவேம
$ேதவா.1.0243.4
ெவடிெகாள் விைனைய வட்ட
<
ேவண்டுவ< $ேதவா.1.0244.1
கடி ெகாள் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.)
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசன்னியான் $ேதவா.1.0244.2
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ெகாள் விழவு ஆ ேகாலக்காவுள் எம் $ேதவா.1.0244.3
அடிகள் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.)
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழ்மிேன $ேதவா.1.0244.4
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ஆ ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ந<லவண்டு
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) $ேதவா.1.0245.1
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ஆ பண் ெசய் ேகாலக்கா உளான் $ேதவா.1.0245.2
கழலால் ெமாய்த்த பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) ைககளால் $ேதவா.1.0245.3
ெதாழலா பக்கல் துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) இல்ைலேய $ேதவா.1.0245.4
எறி ஆ கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சூழ் இலங்ைகக் ேகான்தைன $ேதவா.1.0246.1
முைற ஆ தடக்ைக அடத்த மூத்தி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $ேதவா.1.0246.2

குறி ஆ பண் ெசய் ேகாலக்காைவேய $ேதவா.1.0246.3
ெநறியால் ெதாழுவா விைனகள் ந<ங்குேம $ேதவா.1.0246.4
நாற்றமலேமல் அயனும் நாகத்தில் $ேதவா.1.0247.1
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) அைண ேமலவனும் காண்கிலா $ேதவா.1.0247.2
கூற்றம் உைதத்த குழகன்-ேகாலக்கா $ேதவா.1.0247.3
ஏற்றன்-பாதம் ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாழ்மிேன
$ேதவா.1.0247.4
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாசு பிறக்கும் சமணரும்
$ேதவா.1.0248.1
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) துவ ேதாய் உரு இலாளரும்
$ேதவா.1.0248.2
குற்ற_ெப.எச்.(குறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநறியா
ெகாள்ளா_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) ேகாலக்காப்
$ேதவா.1.0248.3
பற்றிப் பரவ பைறயும் பாவேம $ேதவா.1.0248.4
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாள் காழி ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.1.0249.1
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ெகாள் ேகாலக்கா உளாைனேய $ேதவா.1.0249.2
வலம் ெகாள் பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) வல்ல வாய்ைமயா $ேதவா.1.0249.3
உலம் ெகாள் விைன ேபாய் ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வாழ்வேர $ேதவா.1.0249.4
ழு பூஆ ெகான்ைறப் புrபுன் சைட ஈசா $ேதவா.1.0250.1
காவாய் ழு என நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தும்
காழியா $ேதவா.1.0250.2

ேமவா புரம் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) அட்டா அவேபால் ஆம் $ேதவா.1.0250.3
பா ஆ இன்ெசால் பயிலும் பரமேர $ேதவா.1.0250.4
ழுஎந்ைத ழு என்று அங்கு இைமேயா புகுந்து ஈண்டி $ேதவா.1.0251.1
கந்தமாைல ெகாடு ேச காழியா $ேதவா.1.0251.2
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந<ற்ற விமல
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேபால் ஆம் $ேதவா.1.0251.3
அந்தி நட்டம் ஆடும் அடிகேள $ேதவா.1.0251.4
ேதைன ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) ெமாழியாள்
ஒருபாகம் $ேதவா.1.0252.1
கானமான் ைகக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காழியா $ேதவா.1.0252.2
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) ேகாயிலவ ேபால் ஆம்
$ேதவா.1.0252.3
ஆன இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) ஆடும் அடிகேள $ேதவா.1.0252.4
மாணா ெவன்றிக் காலன் மடியேவ $ேதவா.1.0253.1
காணா மாணிக்கு அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காழியா
$ேதவா.1.0253.2
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஆ வாளி ெதாட்டா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
ேபால் ஆம் $ேதவா.1.0253.3
ேபணா புரங்கள் அட்ட ெபருமாேன $ேதவா.1.0253.4
மாேட ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) எறிய_குைற.எச்.(எறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ெசந்ெநல் $ேதவா.1.0254.1

காடு_ெப.(காடு_ெப.) ஏறிச் சங்கு
ஈனும்_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காழியா
$ேதவா.1.0254.2
வாடா மலராள் பங்க அவேபால் ஆம் $ேதவா.1.0254.3
ஏடா புரம் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) எrத்த இைறவேர $ேதவா.1.0254.4
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) ெசருந்தி_ெப.(ெசருந்தி_ெப.) ெகான்ைறமல கூடக்
$ேதவா.1.0255.1
கங்ைக புைனந்த சைடயா காழியா $ேதவா.1.0255.2
அம் கண் அரவம் ஆட்டுமவ ேபால் ஆம் $ேதவா.1.0255.3
ெசங்கண் அரக்க புரத்ைத எrத்தாேர $ேதவா.1.0255.4
ெகால்ைல விைடமுன் பூதம் குனித்து ஆடும் $ேதவா.1.0256.1
கல்லவடத்ைத உகப்பா காழியா $ேதவா.1.0256.2
அல்ல இடத்தும் நடந்தா அவேபால் ஆம் $ேதவா.1.0256.3
பல்ல இடத்தும் பயிலும் பரமேர $ேதவா.1.0256.4
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரக்கன் ெநாஞ்ய
விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0257.1
கடுத்து முrய அடத்தா காழியா $ேதவா.1.0257.2
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாடற்கு இரங்குமவ ேபால்
ஆம் $ேதவா.1.0257.3
ெபாடிக் ெகாள் ந<று பூசும் புனிதேர $ேதவா.1.0257.4
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) உைடய அrயும் பிரமனும் $ேதவா.1.0258.1
ேதாற்றம் காணா ெவன்றிக் காழியா $ேதவா.1.0258.2

ஏற்றம் ஏறு அங்கு ஏறுமவ ேபால் ஆம் $ேதவா.1.0258.3
கூற்றம் மறுகக் குைமத்த குழகேர $ேதவா.1.0258.4
ெபருக்கப் பிதற்றும் சமண சாக்கிய $ேதவா.1.0259.1
கரக்கும் உைரைய விட்டா காழியா $ேதவா.1.0259.2
இருக்கின் மலிந்த_ெப.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைறவ
அவேபால் ஆம் $ேதவா.1.0259.3
அருப்பின் முைலயாள் பங்கத்து ஐயேர $ேதவா.1.0259.4
கா ஆ வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) சூழ் காழிக் ேகான்தைனச் $ேதவா.1.0260.1
சீ ஆ ஞானசம்பந்தன் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0260.2
பாரா புகழப் பரவ வல்லவ $ேதவா.1.0260.3
ஏ ஆ வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) இனிதா இருப்பேர $ேதவா.1.0260.4
மரு ஆ குழலிமாது ஓ பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆய் $ேதவா.1.0261.1
திரு ஆ ெசம்ெபான் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.)
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0261.2
கரு ஆ கண்டத்து ஈசன் கழல்கைள $ேதவா.1.0261.3
மருவாதவ ேமல் மன்னும் பாவேம $ேதவா.1.0261.4
வா ஆ ெகாங்ைக மாது ஓபாகம் ஆய் $ேதவா.1.0262.1
சீ ஆ ெசம்ெபான் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.)
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0262.2
ஏ ஆ புrபுன்சைட எம் ஈசைனச் $ேதவா.1.0262.3

ேசராதவ ேமல் ேசரும்_ெப.எச்.(ேச-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
விைனகேள $ேதவா.1.0262.4
வைர ஆ சந்ேதாடு அகிலும் வரு ெபான்னித் $ேதவா.1.0263.1
திைர ஆ ெசம்ெபான் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.)
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0263.2
நைர ஆ விைட ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நம்பைன $ேதவா.1.0263.3
உைரயாதவ ேமல் ஒழியா ஊனேம $ேதவா.1.0263.4
மழுவாள் ஏந்தி மாது ஓ பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆய் $ேதவா.1.0264.1
ெசழு ஆ ெசம்ெபான் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.)
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0264.2
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆ புrபுன்சைட எம் இைறவைனத் $ேதவா.1.0264.3
ெதாழுவா தம்ேமல் துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) இல்ைலேய $ேதவா.1.0264.4
மைலயான் மகேளாடு உடன் ஆய் மதில்_ெப.(மதில்_ெப.)
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0265.1
சிைல ஆ ெசம்ெபான் பள்ளியாைனேய $ேதவா.1.0265.2
இைல ஆ மல ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எல்லி
நண்பகல் $ேதவா.1.0265.3
நிைலயா வணங்க நில்லா விைனகேள $ேதவா.1.0265.4
அைற ஆ புனேலாடு அகிலும் வரு ெபான்னிச் $ேதவா.1.0266.1
சிைற ஆ ெசம்ெபான் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.)
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0266.2
கைற ஆ கண்டத்து ஈசன் கழல்கைள $ேதவா.1.0266.3

நிைறயால் வணங்க நில்லா விைனகேள $ேதவா.1.0266.4
ைப ஆ அரவு ஏ அல்குலாெளாடும் $ேதவா.1.0267.1
ெசய் ஆ ெசம்ெபான் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.)
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0267.2
ைக ஆ சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ஏந்து கடவுைள $ேதவா.1.0267.3
ெமய்யால் வணங்க ேமவா விைனகேள $ேதவா.1.0267.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ஆ திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) வள புன் சைட
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0268.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஆ ெசம்ெபான் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.)
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0268.2
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) ஆ தைலயில்_ெப.(தைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) பலி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழல்
வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) $ேதவா.1.0268.3
ஆனான் கழேல அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வாழ்மிேன $ேதவா.1.0268.4
கா ஆ வண்ணன்_ெப.(வண்ணன்_ெப.) கனகம் அைனயானும் $ேதவா.1.0269.1
ேதரா ெசம்ெபான் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.)
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0269.2
ந< ஆ நிமிபுன் சைட எம் நிமலைன $ேதவா.1.0269.3
ஓராதவேமல் ஒழியா ஊனேம $ேதவா.1.0269.4
ழுமாசு ஆ உடம்ப மண்ைடத் ேதரரும் $ேதவா.1.0270.1
ேபசா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ேபசித் திrயேவ $ேதவா.1.0270.2

ேதசு ஆ ெசம்ெபான் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.)
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0270.3
ஈசா ழு என்ன நில்லா இடகேள $ேதவா.1.0270.4
நறவு ஆ புகலி ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.1.0271.1
ெசறு ஆ ெசம்ெபான் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) ேமயாைனப் $ேதவா.1.0271.2
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆறு இைசயால்
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) இைவபத்தும் $ேதவா.1.0271.3
உறுமா ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாழ்வேர $ேதவா.1.0271.4
ெவங் கள் விம்மு ெவறி ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $ேதவா.1.0272.1
திங்கேளாடு திைளக்கும் திருப்புத்தூ $ேதவா.1.0272.2
கங்ைக தங்கும்_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முடியா
அவேபாலும் $ேதவா.1.0272.3
எங்கள் உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.)
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இைறயாேர
$ேதவா.1.0272.4
ேவனல் விம்மு ெவறி ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ேசாைலத் $ேதவா.1.0273.1
ேதனும் வண்டும் திைளக்கும் திருப்புத்தூ $ேதவா.1.0273.2
ஊனம் இன்றி உைறவா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேபாலும்
$ேதவா.1.0273.3
ஏனமுள்ளும் எயிறும் புைனவாேர $ேதவா.1.0273.4
பாங்கு நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வாஞ்வண்டு இைச
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0274.1

ேதம் ெகாள் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) திைளக்கும் திருப்புத்தூ
$ேதவா.1.0274.2
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) உைறவா அவேபாலும்
$ேதவா.1.0274.3
தாங்கு திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) தவழ் புன்சைடயாேர $ேதவா.1.0274.4
நாற விண்ட நறுமாமல கவ்வி_வி.எச்.(கவ்வு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0275.1
ேதறல் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) திைளக்கும் திருப்புத்தூ $ேதவா.1.0275.2
ஊறல் வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) உைடயா
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேபாலும் $ேதவா.1.0275.3
ஏறு ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) எம் இைறயாேர $ேதவா.1.0275.4
இைச விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) ஆகத் $ேதவா.1.0276.1
திைச விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் திருப்புத்தூ $ேதவா.1.0276.2
பைச விளங்கப் படித்தா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேபாலும்
$ேதவா.1.0276.3
வைச விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வடி ேச
நுதலாேர $ேதவா.1.0276.4
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நிறத்த விைரேயாடு அல உந்தி $ேதவா.1.0277.1
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) நிறத்த புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) பாய் திருப்புத்தூ
$ேதவா.1.0277.2

ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நிறத்த ஒளியா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
ேபாலும் $ேதவா.1.0277.3
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நிறத்த விைட ேச ெகாடியாேர $ேதவா.1.0277.4
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) கழுந<
மலந்து_வி.எச்.(மல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எங்கும் $ேதவா.1.0278.1
ெசய்கள் மல்கு சிவனா திருப்புத்தூ $ேதவா.1.0278.2
ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) மகிழ்ந்தா
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேபாலும் $ேதவா.1.0278.3
ைமயுண் நஞ்சம் மருவும் மிடற்றாேர $ேதவா.1.0278.4
கருக்கம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ேசாைலத் $ேதவா.1.0279.1
திருக்ெகாள் ெசம்ைம விழவு ஆ திருப்புத்தூ $ேதவா.1.0279.2
இருக்க வல்ல இைறவ அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேபாலும்
$ேதவா.1.0279.3
அரக்கன் ஒல்க விரலால் அடத்தாேர $ேதவா.1.0279.4
மருவி எங்கும் வளரும்_ெப.எச்.(வள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மடமஞ்ைஞ $ேதவா.1.0280.1
ெதருவு ேதாறும் திைளக்கும் திருப்புத்தூப் $ேதவா.1.0280.2
ெபருகி_வி.எச்.(ெபருகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாழும் ெபருமான்
அவன்ேபாலும் $ேதவா.1.0280.3
பிரமன் மாலும் அறியாப் ெபாஞ்ேயாேன $ேதவா.1.0280.4
கூைற ேபாக்கும் ெதாழிலா அமண் கூறல் $ேதவா.1.0281.1

ேதறல் ேவண்டா ெதளிமின் திருப்புத்தூ $ேதவா.1.0281.2
ஆறும் நான்கும் அமந்தா அவேபாலும் $ேதவா.1.0281.3
ஏறு ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) எம் இைறயாேர $ேதவா.1.0281.4
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேகள்வி ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.1.0282.1
ெசல்வ ேசட உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
திருப்புத்தூச் $ேதவா.1.0282.2
ெசால்லல் பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) வல்லா தமக்கு என்றும் $ேதவா.1.0282.3
அல்லல் த<ரும்_ெப.எச்.(த<_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) அைடயாேவ $ேதவா.1.0282.4
முந்தி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விைனகள் அைவ
ேபாகச் $ேதவா.1.0283.1
சிந்தி ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) சிவனா திருப் புன்கூ $ேதவா.1.0283.2
அந்தம் இல்லா அடிகள் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேபாலும்
$ேதவா.1.0283.3
கந்தம் மல்கு கமழ் புன் சைடயாேர $ேதவா.1.0283.4
மூவ ஆய முதல்வ முைறயாேல $ேதவா.1.0284.1
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
வணங்கும்_ெப.எச்.(வணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திருப் புன்கூ
$ேதவா.1.0284.2
ஆவ என்னும் அடிகள் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேபாலும்
$ேதவா.1.0284.3
ஏவின் அல்லா எயில் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) எrத்தாேர $ேதவா.1.0284.4

பங்கயங்கள் மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பழனத்துச்
$ேதவா.1.0285.1
ெசங்கயல்கள் திைளக்கும் திருப் புன்கூ $ேதவா.1.0285.2
கங்ைக தங்கு சைடயா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேபாலும்
$ேதவா.1.0285.3
எங்கள் உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.)
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இைறயாேர
$ேதவா.1.0285.4
கைர உலாவு கதி மா மணிமுத்தம் $ேதவா.1.0286.1
திைர உலாவு வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) சூழ் திருப் புன்கூ $ேதவா.1.0286.2
உைரயின் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெபருமான்
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேபாலும் $ேதவா.1.0286.3
விைரயின் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மலச் ேசவடியாேர $ேதவா.1.0286.4
பவழ வண்ணப் பாஞ்சு ஆ திருேமனி $ேதவா.1.0287.1
திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திருப் புன்கூ
$ேதவா.1.0287.2
அழக என்னும் அடிகள் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேபாலும்
$ேதவா.1.0287.3
புகழ நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புrபுன் சைடயாேர
$ேதவா.1.0287.4
ெதாஞ்ந்து இலங்கு கழுந< வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ெசந்ெநல் $ேதவா.1.0288.1

திருந்த நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வயல்_ெப.(வயல்_ெப.)
சூழ் திருப் புன்கூப் $ேதவா.1.0288.2
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அடிகள்
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேபாலும் $ேதவா.1.0288.3
விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலங்கு சைட
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பிைறயாேர $ேதவா.1.0288.4
பாரும் விண்ணும் பரவித் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்தும் $ேதவா.1.0289.1
ேத ெகாள் வதி
< விழவு ஆ திருப் புன்கூ $ேதவா.1.0289.2
ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அடிகள்
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேபாலும் $ேதவா.1.0289.3
கூரம் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எயில்
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) எrத்தாேர $ேதவா.1.0289.4
மைல அதனா உைடய மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) மூன்றும் $ேதவா.1.0290.1
சிைல அதனால் எrத்தா திருப் புன்கூத் $ேதவா.1.0290.2
தைலவ வல்ல அரக்கன் தருக்கிைன $ேதவா.1.0290.3
மைல அதனால் அடத்து மகிழ்ந்தாேர $ேதவா.1.0290.4
நாட வல்ல மலரான் மாலும் ஆய்த் $ேதவா.1.0291.1
ேதட நின்றா உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திருப்
புன்கூ $ேதவா.1.0291.2
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ல அடிகள்
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேபாலும் $ேதவா.1.0291.3

பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) பயிலும்
பரமேர $ேதவா.1.0291.4
குண்டு முற்றிக் கூைற இன்றிேய $ேதவா.1.0292.1
பிண்டம்_ெப.(பிண்டம்_ெப.)
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பிராந்த ெசால்
ெகாேளல் $ேதவா.1.0292.2
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மல ஆ
திருப் புன்கூக் $ேதவா.1.0292.3
கண்டு ெதாழுமின் கபாலிேவடேம $ேதவா.1.0292.4
மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) மல்கு மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) சூழ் காழி மன்
$ேதவா.1.0293.1
ேசட ெசல்வ உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திருப்
புன்கூ $ேதவா.1.0293.2
நாட வல்ல ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.1.0293.3
பாடல்பத்தும் பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாழ்மிேன
$ேதவா.1.0293.4
ெசப்பம் ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) ெநறி ெகாள் சிற்றின்பம் $ேதவா.1.0294.1
துப்பன் என்னாது அருேள துைண ஆக $ேதவா.1.0294.2
ஒப்ப ஒப்ப ெபருமான் ஒளி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ந<ற்று $ேதவா.1.0294.3
அப்ப ேசாற்றுத்துைற ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைடேவாேம $ேதவா.1.0294.4
பாலும் ெநய்யும் தயிரும் பயின்று ஆடி $ேதவா.1.0295.1
ேதாலும் நூலும் துைதந்த வைரமாப $ேதவா.1.0295.2

மாலும் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) புைட சூழ் மடமஞ்ைஞ $ேதவா.1.0295.3
ஆலும் ேசாற்றுத்துைற ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைடேவாேம $ேதவா.1.0295.4
ெசய்ய ெசய்யசைடய விைட ஊவ $ேதவா.1.0296.1
ைக ெகாள் ேவல கழல காஞ்காட $ேதவா.1.0296.2
ைதயலாள் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆய
எம் $ேதவா.1.0296.3
ஐய ேசாற்றுத்துைற ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைடேவாேம $ேதவா.1.0296.4
பிணி ெகாள் ஆக்ைக ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பிறப்பு உள <
$ேதவா.1.0297.1
துணி ெகாள் ேபாரா துளங்கும் மழுவாள $ேதவா.1.0297.2
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெகாள் கண்ட ேமய வா ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
$ேதவா.1.0297.3
அணி ெகாள் ேசாற்றுத்துைற
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடேவாேம
$ேதவா.1.0297.4
பிைறயும் அரவும் புனலும் சைட
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0298.1
மைறயும் ஓதி மயானம் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆக $ேதவா.1.0298.2
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) உைடயா காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) $ேதவா.1.0298.3
அைறயும் ேசாற்றுத்துைற ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைடேவாேம $ேதவா.1.0298.4

துடிகேளாடு முழவம் விம்மேவ $ேதவா.1.0299.1
ெபாடிகள் பூசி புறங்காடு அரங்கு ஆக $ேதவா.1.0299.2
படி ெகாள் பாணி பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) பயின்று ஆடும் $ேதவா.1.0299.3
அடிகள் ேசாற்றுத்துைற ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைடேவாேம $ேதவா.1.0299.4
சாடிக் காலன் மாள தைலமாைல $ேதவா.1.0300.1
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மிக்குச் சுவண்டு ஆய் வருவா
தாம் $ேதவா.1.0300.2
பாடி ஆடிப் பரவுவா உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) $ேதவா.1.0300.3
ஆடி ேசாற்றுத்துைற ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைடேவாேம $ேதவா.1.0300.4
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ஓபாகம் உைடயா பிைறச் ெசன்னிக் $ேதவா.1.0301.1
கண் ஓபாகம் கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நுதலினா
$ேதவா.1.0301.2
எண்ணாது அரக்கன் எடுக்க_குைற.எச்.(எடுக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஊன்றிய_ெப.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0301.3
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ேசாற்றுத்துைற
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடேவாேம
$ேதவா.1.0301.4
ெதாழுவா இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) ந<ங்கேவ
$ேதவா.1.0302.1
அழல் ஆய் ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அருள்கள்
ெசய்தவன்_வி.அ.ெப.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அன்_பட.பன்.)
$ேதவா.1.0302.2

விழவு ஆ மறுகில் விதியால் மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) எம் $ேதவா.1.0302.3
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆ ேசாற்றுத்துைற
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடேவாேம
$ேதவா.1.0302.4
ேகாது சாற்றித் திrவா அமண் குண்ட $ேதவா.1.0303.1
ஓதும் ஓத்ைத உணராது எழு ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $ேதவா.1.0303.2
ந<தி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிைனவா ேவடம் ஆம்
$ேதவா.1.0303.3
ஆதி ேசாற்றுத்துைற ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைடேவாேம $ேதவா.1.0303.4
அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேசாற்றுத்துைற எம் ஆதிையச் $ேதவா.1.0304.1
சிந்ைத ெசய்ம்மின் அடிய ஆயின < $ேதவா.1.0304.2
சந்தம் பரவு ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.1.0304.3
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆேற புைனதல் வழிபாேட
$ேதவா.1.0304.4
ஊ உலாவு பலி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0305.1
ந< உலாவும் நிமி புன் சைட அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) $ேதவா.1.0305.2
சீ உலாவும் மைறேயா நைறயூrல் $ேதவா.1.0305.3
ேசரும்_ெப.எச்.(ேச-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சித்த<ச்சுரம்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைட
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $ேதவா.1.0305.4

காடும் நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கலக்கப் பலி
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0306.1
ஓடு கங்ைக ஒளி புன் சைட தாழ $ேதவா.1.0306.2
வடும்
<
ஆக மைறேயா நைறயூrல் $ேதவா.1.0306.3
ந<டும் சித்த<ச்சுரேம நிைன ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $ேதவா.1.0306.4
கல்வியாள கனகம் அழல் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $ேதவா.1.0307.1
புல்கு கங்ைக புr புன் சைடயான் ஊ $ேதவா.1.0307.2
மல்கு திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் நைறயூrல்
$ேதவா.1.0307.3
ெசல்வ சித்த<ச்சுரம் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைட
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $ேதவா.1.0307.4
ந<ட_குைற.எச்.(ந<டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ல நிமி புன்சைட தாழ
$ேதவா.1.0308.1
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ல அடிகள் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0308.2
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பயிலும் நைறயூrல்
$ேதவா.1.0308.3
ேசட சித்த<ச்சுரேம ெதளி ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $ேதவா.1.0308.4
உம்பராலும் உலகின் அவராலும் $ேதவா.1.0309.1
தம் ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) அளத்தற்கு அrயான் ஊ $ேதவா.1.0309.2
நண்பு உலாவும் மைறேயா நைறயூrல் $ேதவா.1.0309.3
ெசம்ெபான் சித்த<ச்சுரேம ெதளி ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $ேதவா.1.0309.4
கூ உலாவு பைடயான் விைட ஏறி $ேதவா.1.0310.1

ேபா உலாவு மழுவான் அனல் ஆடி $ேதவா.1.0310.2
ேப உலாவு ெபருமான் நைறயூrல் $ேதவா.1.0310.3
ேசரும்_ெப.எச்.(ேச-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சித்த<ச்சுரேம
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆேம $ேதவா.1.0310.4
அன்றி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அவுண_ெப.(அவுண_ெப.) புரம் எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0311.1
ெவன்றி வில்லி விமலன்-விரும்பும் ஊ $ேதவா.1.0311.2
மன்றில் வாச மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) ஆ நைறயூrல் $ேதவா.1.0311.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சித்த<ச்சுரேம ெதளி
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $ேதவா.1.0311.4
அரக்கன் ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.)
அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வைரதன்னால் $ேதவா.1.0312.1
ெநருக்க ஊன்றும் விரலான்
விரும்பும்_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊ $ேதவா.1.0312.2
பரக்கும்_ெப.எச்.(பர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கீ த்தி
உைடயா நைறயூrல் $ேதவா.1.0312.3
திருக்ெகாள் சித்த<ச்சுரேம ெதளி ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $ேதவா.1.0312.4
ஆழியானும் அலாஞ்ன் உைறவானும் $ேதவா.1.0313.1
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) நாடி
உணரா_வி.மு.(உண_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) திrந்து ேமல்
$ேதவா.1.0313.2
சூழும் ேநட எr ஆம் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) சீ $ேதவா.1.0313.3
ந<ழல் சித்த<ச்சுரேம நிைன ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $ேதவா.1.0313.4

ெமய்யின் மாச விr நுண் துகில்_ெப.(துகில்_ெப.)
இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) $ேதவா.1.0314.1
ைகயில் உண்டு கழறும் உைர ெகாள்ேளல் $ேதவா.1.0314.2
உய்ய_குைற.எச்.(உய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டில் இைறவன் நைறயூrல்
$ேதவா.1.0314.3
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சித்த<ச்சுரேம
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ஆேம $ேதவா.1.0314.4
ெமய்த்து உலாவும் மைறேயா நைறயூrல் $ேதவா.1.0315.1
சித்தன் சித்த<ச்சுரத்ைத உய காழி $ேதவா.1.0315.2
அத்தன் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) அணி ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.1.0315.3
பத்தும் பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பைறயும் பாவேம
$ேதவா.1.0315.4
விதி ஆய் விைளவு ஆய் விைளவின் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0316.1
ெகாதியா வரு கூற்ைற உைதத்தவ ேசரும்_ெப.எச்.(ேசவி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0316.2
பதி ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) பங்கயம்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அலர_குைற.எச்.(அலரு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
$ேதவா.1.0316.3
ெபாதி ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் புகலி நகதாேன $ேதவா.1.0316.4
ஒன்னா புரம் மூன்றும் எrத்த ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) $ேதவா.1.0317.1
மின் ஆ இைடயாெளாடும் கூடிய ேவடம் $ேதவா.1.0317.2

தன்னால் உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.)
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) தண்கடல்
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0317.3
ெபான் ஆ வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) பூம் புகலி நகதாேன $ேதவா.1.0317.4
வலி இல் மதி ெசஞ்சைட ைவத்த மணாளன் $ேதவா.1.0318.1
புலியின் அதள் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைர
ஆத்த புனிதன் $ேதவா.1.0318.2
மலியும் பதி மா மைறேயா
நிைறந்து_வி.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈண்டிப் $ேதவா.1.0318.3
ெபாலியும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) பூம் புகலி நகதாேன $ேதவா.1.0318.4
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) ஆ தடங்கண்ணிெயாடும் எருது_ெப.(எருது_ெப.) ஏறி
$ேதவா.1.0319.1
அயலா கைடயில் பலி ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அழகன் $ேதவா.1.0319.2
இயலால் உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) எண் திைசேயாக்கும் $ேதவா.1.0319.3
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) ஆ கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பூம் புகலி நகதாேன
$ேதவா.1.0319.4
காது ஆ கன ெபான் குைழ ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இலங்க $ேதவா.1.0320.1
தாது_ெப.(தாது_ெப.) ஆ மல தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) சைட ஏற முடித்து
$ேதவா.1.0320.2
நாதான் உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) நாளும்
$ேதவா.1.0320.3

ேபாது ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) பூம் புகலி நகதாேன $ேதவா.1.0320.4
வலம் ஆ பைட மான் மழு ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $ேதவா.1.0321.1
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) ஆ கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அமுது
உண்ட கருத்தன் $ேதவா.1.0321.2
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ஆ பதி ெகான்ைறகள் ெபான் ெசாrய ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
$ேதவா.1.0321.3
புலம் ஆ வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) பூம் புகலி நகதாேன $ேதவா.1.0321.4
கறுத்தான் கனலால் மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) மூன்ைறயும் ேவவ $ேதவா.1.0322.1
ெசறுத்தான் திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அமுது ஆக $ேதவா.1.0322.2
அறுத்தான் அயன்தன் சிரம் ஐந்திலும் ஒன்ைற $ேதவா.1.0322.3
ெபாறுத்தான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) பூம் புகலி நகதாேன $ேதவா.1.0322.4
ெதாழிலால் மிகு ெதாண்டகள் ேதாத்திரம்
ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0323.1
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆ வைரயால் அன்று அரக்கைனச் ெசற்ற $ேதவா.1.0323.2
கழலான் உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) கண்டல்கள் மிண்டி $ேதவா.1.0323.3
ெபாழிலால் மலி பூம் புகலி நகதாேன $ேதவா.1.0323.4
மாண்டா சுடைலப் ெபாடி பூசி மயானத்து $ேதவா.1.0324.1
ஈண்டா நடம் ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏந்தல்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $ேதவா.1.0324.2
ந<ண்டான் இருவக்கு எr ஆய் அரவு ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) $ேதவா.1.0324.3

பூண்டான் நக பூம் புகலி நகதாேன $ேதவா.1.0324.4
உைடயா துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) ேபாத்து உழல்வா சமண்ைகய
$ேதவா.1.0325.1
அைடயாதன ெசால்லுவ ஆதகள் ஓத்ைதக் $ேதவா.1.0325.2
கிைடயாதவன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நக நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மலி பூகம்
$ேதவா.1.0325.3
புைட ஆதரு பூம் புகலி நகதாேன $ேதவா.1.0325.4
இைரக்கும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெசஞ்சைட ைவத்த எம்மான்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $ேதவா.1.0326.1
புைரக்கும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) பூம் புகலி நக தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேமல்
$ேதவா.1.0326.2
உைரக்கும் தமிழ் ஞானசம்பந்தன் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $ேதவா.1.0326.3
வைரக்கும் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) வல்லவ நல்லவ தாேம $ேதவா.1.0326.4
விழுந< மழுவாள் பைட அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0327.1
கழுந< குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) மலரக் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.)
பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0327.2
ெகாழுந< வயல்_ெப.(வயல்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குரங்கணில் முட்டம்
$ேதவா.1.0327.3
ெதாழும் ந<ைமய த<து_ெப.(த<து_ெப.) உறு துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) இலேர
$ேதவா.1.0327.4

விைட ேச ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) விளங்கு உய
மாடக் $ேதவா.1.0328.1
கைட ேச கரு ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) குளத்து_ெப.(குளம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காட்டில் $ேதவா.1.0328.2
குைட ஆ புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) மல்கு குரங்கணில் முட்டம் $ேதவா.1.0328.3
உைடயான் எைன ஆள் உைட எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) பிராேன $ேதவா.1.0328.4
சூலப்பைடயான் விைடயான் சுடு ந<ற்றான் $ேதவா.1.0329.1
காலன் தைன ஆ உயி வவ்விய காலன் $ேதவா.1.0329.2
ேகாலப் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குரங்கணில் முட்டத்து
$ேதவா.1.0329.3
ஏலம் கமழ் புன்சைட எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) பிராேன $ேதவா.1.0329.4
வாடா விr ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) வலத்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
காதில் $ேதவா.1.0330.1
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) ஆ குைழயான் நல பாலனம்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0330.2
கூடாதன ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குரங்கணில் முட்டம்
$ேதவா.1.0330.3
ஆடா வருவா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
உைடயாேர $ேதவா.1.0330.4
இைற ஆ வைளயாைள ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாகத்து அடக்கி $ேதவா.1.0331.1
கைற ஆ மிடற்றான் காஞ் கீ றிய ைகயான் $ேதவா.1.0331.2
குைற ஆ மதி சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) குரங்கணில்
முட்டத்து $ேதவா.1.0331.3

உைறவான் எைம ஆள் உைட ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) சுடராேன $ேதவா.1.0331.4
பலவும் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) உள்ளன
பற்றும்_ெப.எச்.(பற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒழிந்ேதாம்
$ேதவா.1.0332.1
கலவம்மயில் காமுறு ேபைடெயாடு ஆடிக் $ேதவா.1.0332.2
குலவும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குரங்கணில் முட்டம்
$ேதவா.1.0332.3
நிலவும் ெபருமான் அடி நித்தல் நிைனந்ேத $ேதவா.1.0332.4
மாடு ஆ மலக்ெகான்ைற வளசைட
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0333.1
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) ஆ குைழதான் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காதில் இலங்க
$ேதவா.1.0333.2
கூடா மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) எய்து குரங்கணில் முட்டத்து $ேதவா.1.0333.3
ஆடு ஆ அரவம் அைர ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அமவாேன $ேதவா.1.0333.4
ைம ஆ நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அரக்க தம் ேகாைன
$ேதவா.1.0334.1
உய்யா வைகயால் அடத்து இன் அருள்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0334.2
ெகாய் ஆ மல சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) குரங்கணில்
முட்டம் $ேதவா.1.0334.3
ைகயால் ெதாழுவா விைன காண்டல் அrேத $ேதவா.1.0334.4
ெவறி ஆ மலத் தாமைரயாெனாடு மாலும் $ேதவா.1.0335.1

அறியாது_எதி.ம.வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) அைசந்து
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓ ஆ அழல்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0335.2
குறியால் நிமிந்தான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) குரங்கணில் முட்டம் $ேதவா.1.0335.3
ெநறியால் ெதாழுவா விைன நிற்ககிலாேவ $ேதவா.1.0335.4
கழுவா துவ ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.)
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெமய் ேபாக்கும்
$ேதவா.1.0336.1
வழுவாச் சமண் சாக்கிய வாக்கு அைவ ெகாள்ேளல் $ேதவா.1.0336.2
குழு மின்சைட அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) குரங்கணில் முட்டத்து
$ேதவா.1.0336.3
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பிைறயான் அடி ேசவது
இயல்ேப $ேதவா.1.0336.4
கல் ஆ மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) காழியுள் ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.1.0337.1
ெகால் ஆ மழு ஏந்தி குரங்கணில் முட்டம் $ேதவா.1.0337.2
ெசால் ஆ தமிழ் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெசவிக்கு இனிது ஆக $ேதவா.1.0337.3
வல்லாக்கு எளிது ஆம் பிறவா வைக வேட
<
$ேதவா.1.0337.4
ஓேட கலன் உண்பதும் ஊ இடு பிச்ைச $ேதவா.1.0338.1
காேட இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
கல்லால் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) கீ ழ் $ேதவா.1.0338.2
வாடா முைல_ெப.(முைல_ெப.) மங்ைகயும் தானும்
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0338.3
ஈடா உைறகின்ற இைட மருது_ெப.(மருது_ெப.) ஈேதா $ேதவா.1.0338.4

தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ெகாண்டது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
தாமைரப்_ெப.(தாமைர_ெப.+ப்_ஒற்.) ெபான் முடி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேமல்
$ேதவா.1.0339.1
குடம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடியா குளி ந<
சுமந்து ஆட்ட $ேதவா.1.0339.2
படம் ெகாண்டது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) அைர ஆத்த
பரமன் $ேதவா.1.0339.3
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்தான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இைட மருது_ெப.(மருது_ெப.) ஈேதா
$ேதவா.1.0339.4
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாவணம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஏந்தி $ேதவா.1.0340.1
அம் ேகால்வைளயாைள ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0340.2
ெபாங்கா வரு காவிrக் ேகாலக் கைரேமல் $ேதவா.1.0340.3
எம் ேகான் உைறகின்ற இைடமருது ஈேதா $ேதவா.1.0340.4
அந்தம் அறியாத அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) உந்திக்
$ேதவா.1.0341.1
கந்தம் கமழ் காவிrக் ேகாலக் கைர ேமல் $ேதவா.1.0341.2
ெவதெபாடிப் பூசிய ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) முதல்வன் $ேதவா.1.0341.3
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) உைறகின்ற இைடமருது ஈேதா $ேதவா.1.0341.4
வாசம் கமழ் மா மலச் ேசாைலயில் வண்ேட $ேதவா.1.0342.1

ேதசம் புகுந்து ஈண்டி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெசம்ைம
உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆய் $ேதவா.1.0342.2
பூசம் புகுந்து ஆடிப் ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆய $ேதவா.1.0342.3
ஈசன் உைறகின்ற இைடமருது ஈேதா $ேதவா.1.0342.4
என்பில் பலமாைலயும் பூண்டு எருது_ெப.(எருது_ெப.) ஏறி $ேதவா.1.0343.2
அன்பில் பிrயாதவேளாடும் உடன் ஆய் $ேதவா.1.0343.3
இன்பு_ெப.(இன்பு_ெப.) உற்று இருந்தான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இைடமருது ஈேதா
$ேதவா.1.0343.4
ேதக்கும் திமிலும் பலவும் சுமந்து உந்தி $ேதவா.1.0344.1
ேபாக்கிப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) அடிப்ப வருமால்
$ேதவா.1.0344.2
ஆக்கும் திைரக் காவிrக் ேகாலக் கைரேமல் $ேதவா.1.0344.3
ஏற்க இருந்தான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இைடமருது ஈேதா $ேதவா.1.0344.4
பூ ஆ குழலா அகில்ெகாண்டு புைகப்ப $ேதவா.1.0345.1
ஓவாது அடியா அடி உள் குளிந்து_வி.எச்.(குளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0345.2
ஆவா அரக்கன் தைன ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.)
அழித்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0345.3
ஏ ஆ சிைலயான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இைட மருது_ெப.(மருது_ெப.) ஈேதா
$ேதவா.1.0345.4
முற்றாதது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பால்மதி சூடும் முதல்வன் $ேதவா.1.0346.1

நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தாமைரயாெனாடு மால்
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0346.2
ெபான்-ேதாளியும் தானும்
ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.)
ஆக $ேதவா.1.0346.3
எற்ேற உைறகின்ற இைட மருது_ெப.(மருது_ெப.) ஈேதா $ேதவா.1.0346.4
சிறு ேதரரும் சில் சமணும் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) கூற $ேதவா.1.0347.1
ெநறிேய பல பத்தகள் ைக ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0347.2
ெவறியா வரு காவிrக் ேகாலக் கைரேமல் $ேதவா.1.0347.3
எறி ஆ மழுவாளன் இைட மருது_ெப.(மருது_ெப.) ஈேதா $ேதவா.1.0347.4
கண் ஆ கமழ் காழியுள் ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.1.0348.1
எண் ஆ புகழ் எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) இைடமருதின்ேமல் $ேதவா.1.0348.2
பண்ேணாடு இைச பாடிய_ெப.எச்.(பாடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பத்தும்
வல்லாகள் $ேதவா.1.0348.3
விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.) உலகத்தினில் வற்றிருப்பாேர
<
$ேதவா.1.0348.4
கைண ந<டு எr மால் அரவம் வைர வில்லா $ேதவா.1.0349.1
இைணயா எயில் மூன்றும் எrத்த இைறவ $ேதவா.1.0349.2
பிைண மா மயிலும் குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) ேச மட அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.)
$ேதவா.1.0349.3
அைணயும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அன்பில் ஆலந் துைறயாேர
$ேதவா.1.0349.4

சைட ஆ சதுரன் முதிரா மதி சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0350.1
விைட ஆ ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைட
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) விமலன் $ேதவா.1.0350.2
கிைட ஆ ஒலி ஓத்து அரவத்து இைச கிள்ைள_ெப.(கிள்ைள_ெப.) $ேதவா.1.0350.3
அைட ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அன்பில் ஆலந்துைறயாேர $ேதவா.1.0350.4
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அரவம் சைடேமல் உற
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0351.1
பாரும் பலி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒலி பாடும்
பரம $ேதவா.1.0351.2
ந< உண் கயலும் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) வராேலாடு
$ேதவா.1.0351.3
ஆரும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அன்பில் ஆலந்துைறயாேர $ேதவா.1.0351.4
பிைறயும் அரவும் உற ைவத்த முடிேமல் $ேதவா.1.0352.1
நைற உண்டு எழு வன்னியும் மன்னு சைடயா $ேதவா.1.0352.2
மைறயும் பலேவதிய ஓத ஒலி
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0352.3
அைறயும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அன்பில் ஆலந்துைறயாேர $ேதவா.1.0352.4
ந<டும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கங்ைகயும்
தங்க_குைற.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முடிேமல் $ேதவா.1.0353.1
கூடும்_ெப.எச்.(கூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மைலயாள் ஒருபாகம்
அமந்தா $ேதவா.1.0353.2
மாடு முழவம் அதிர மட மாத_ெப.(மாத_ெப.) $ேதவா.1.0353.3

ஆடும் பதி அன்பில் ஆலந்துைறயாேர $ேதவா.1.0353.4
ந<று ஆ திருேமனிய ஊனம் இலாபால் $ேதவா.1.0354.1
ஊறு ஆ சுைவ ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) ெபருமான் $ேதவா.1.0354.2
ேவறு ஆ அகிலும் மிகு சந்தனம்_ெப.(சந்தனம்_+ெப.) உந்தி $ேதவா.1.0354.3
ஆறு ஆ வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) அன்பில் ஆலந்துைறயாேர $ேதவா.1.0354.4
ெசடி ஆ தைலயில்_ெப.(தைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) பலி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனிது உண்ட
$ேதவா.1.0355.1
படி ஆ பரமன் பரேமட்டி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) சீைர $ேதவா.1.0355.2
கடி ஆ மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) தூவி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்தும் $ேதவா.1.0355.3
அடியா ெதாழும் அன்பில் ஆலந்துைறயாேர $ேதவா.1.0355.4
விடத் தா_ெப.(தா_ெப.)
திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மிடறன் நடம் ஆடி
$ேதவா.1.0356.1
படத்து ஆ அரவம் விரவும் சைட ஆதி $ேதவா.1.0356.2
ெகாடித்ேத இலங்ைகக் குலக்ேகான் வைர
ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0356.3
அடத்தா அருள் அன்பில் ஆலந்துைறயாேர $ேதவா.1.0356.4
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மலேமல் அயனும்
ெநடுமாலும் $ேதவா.1.0357.1
பிணங்கி அறிகின்றில மற்றும் ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) $ேதவா.1.0357.2

சுணங்கு முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அம் முைலயாள் ஒருபாகம்
$ேதவா.1.0357.3
அணங்கும் திகழ் அன்பில் ஆலந்துைறயாேர $ேதவா.1.0357.4
தறியா துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) ேபாத்து உழல்வா சமண்ைகய $ேதவா.1.0358.1
ெநறியா உணரா நிைல ேகடின நித்தல் $ேதவா.1.0358.2
ெவறி ஆ மல ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி
வழுமவைர
<
$ேதவா.1.0358.3
அறிவா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) அன்பில் ஆலந்துைறயாேர
$ேதவா.1.0358.4
அரவு ஆ புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அன்பில் ஆலந்துைற தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ேமல் $ேதவா.1.0359.1
கரவாதவ காழியுள் ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.1.0359.2
பரவு ஆ தமிழ் பத்து இைச பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா
ேபாய் $ேதவா.1.0359.3
விரவு ஆகுவ வான்_ெப.(வான்_ெப.) இைட வடு_ெப.(வ
<
டு_ெப.)
<
எளிது ஆேம
$ேதவா.1.0359.4
அடல் ஏறு அமரும் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
$ேதவா.1.0360.1
மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) ஆ குழலாெளாடு மன்னும் $ேதவா.1.0360.2
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஆ புைட சூழ் தரு காழி $ேதவா.1.0360.3
ெதாடவா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) தூ ெநறியாேர $ேதவா.1.0360.4
திைர ஆ புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) $ேதவா.1.0361.1

வைரயா மகேளாடு மகிழ்ந்தான் $ேதவா.1.0361.2
கைர ஆ புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சூழ்தரு காழி $ேதவா.1.0361.3
நிைர ஆ மல தூவுமின் நின்ேற $ேதவா.1.0361.4
இடி ஆ குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ஏறு உைட எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) $ேதவா.1.0362.1
துடி ஆ இைடயாெளாடு துன்னும் $ேதவா.1.0362.2
கடி ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ்தரு காழி $ேதவா.1.0362.3
அடியா அறியா_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.)
அவலேம $ேதவா.1.0362.4
ஒளி ஆ விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) உண்ட ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
$ேதவா.1.0363.1
அளி ஆ குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) மங்ைகெயாடு அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) ஆய்
$ேதவா.1.0363.2
களி ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ்தரு காழி $ேதவா.1.0363.3
எளிது ஆம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
கண்டவ_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ_பட.பன்.)
இன்ேப $ேதவா.1.0363.4
பனி ஆ மல ஆ தரு பாதன் $ேதவா.1.0364.1
முனி தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உைமேயாடு
முயங்கி_வி.எச்.(முயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0364.2
கனி ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ்தரு காழி $ேதவா.1.0364.3
இனிது ஆம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
கண்டவ_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ_பட.பன்.)
ஈேட $ேதவா.1.0364.4

ெகாைல ஆதரு கூற்றம் உைதத்து $ேதவா.1.0365.1
மைலயான் மகேளாடு மகிழ்ந்தான் $ேதவா.1.0365.2
கைலயா ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்திய_ெப.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காழி $ேதவா.1.0365.3
தைலயால் ெதாழுவா தைலயாேர $ேதவா.1.0365.4
திரு ஆ சிைலயால் எயில் எய்து $ேதவா.1.0366.1
உரு ஆ உைமேயாடு உடன் ஆனான் $ேதவா.1.0366.2
கரு ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ்தரு காழி $ேதவா.1.0366.3
மருவாதவ வான்_ெப.(வான்_ெப.) மருவாேர $ேதவா.1.0366.4
அரக்கன் வலி ஒல்க அடத்து $ேதவா.1.0367.1
வைரக்கு மகேளாடு மகிழ்ந்தான் $ேதவா.1.0367.2
சுரக்கும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சூழ்தரு காழி $ேதவா.1.0367.3
நிரக்கும் மல தூவும் நிைனந்ேத $ேதவா.1.0367.4
இருவக்கு எr ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிமிந்தான்
$ேதவா.1.0368.1
உருவில் ெபாஞ்யாெளாடு ேசரும்_ெப.எச்.(ேச-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0368.2
கரு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) பரைவ கமழ் காழி $ேதவா.1.0368.3
மருவ பிrயும் விைன மாய்ந்ேத $ேதவா.1.0368.4
சமண் சாக்கிய தாம் அல தூற்ற $ேதவா.1.0369.1
அைமந்தான் உைமேயாடு உடன் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) ஆய் $ேதவா.1.0369.2

கமழ்ந்து_வி.எச்.(கமழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ்தரு காழி $ேதவா.1.0369.3
சுமந்தா மல தூவுதல் ெதாண்ேட $ேதவா.1.0369.4
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.1.0370.1
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) ஆ கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சூழ் தரு காழி $ேதவா.1.0370.2
நிைல ஆக நிைனந்தவ பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) $ேதவா.1.0370.3
வல ஆனவ வான்_ெப.(வான்_ெப.) அைடவாேர $ேதவா.1.0370.4
அைர ஆ விr ேகாவண ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) $ேதவா.1.0371.1
நைர ஆ விைட ஊதி நயந்தான் $ேதவா.1.0371.2
விைர ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) வழி
< மிழைல $ேதவா.1.0371.3
உைரயால் உணவா உயவாேர $ேதவா.1.0371.4
புைனதல் புr புன்சைட தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேமல் $ேதவா.1.0372.1
கைனதல் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கங்ைக கரந்தான் $ேதவா.1.0372.2
விைன இல்லவ வழி
< மிழைல $ேதவா.1.0372.3
நிைனவு இல்லவ ெநஞ்சமும் ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $ேதவா.1.0372.4
அழ_குைற.எச்.(அழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லவ ஆடியும் பாடி
$ேதவா.1.0373.1
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லவ எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.)
அடிேமல் $ேதவா.1.0373.2
விழ வல்லவ வழி
< மிழைல $ேதவா.1.0373.3
ெதாழ வல்லவ நல்லவ ெதாண்ேட $ேதவா.1.0373.4

உரவம் புr புன் சைட தன்ேமல் $ேதவா.1.0374.1
அரவம் அைர ஆத்த அழகன் $ேதவா.1.0374.2
விரவும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) வழி
< மிழைல $ேதவா.1.0374.3
பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அடியா அடியாேர
$ேதவா.1.0374.4
காஞ்து ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அணி கண்டன் $ேதவா.1.0375.1
வாஞ்து ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அைற ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) $ேதவா.1.0375.2
விr தா_ெப.(தா_ெப.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) வழி
< மிழைல $ேதவா.1.0375.3
உrதா நிைனவா உயவாேர $ேதவா.1.0375.4
சைட ஆ பிைறயான் சாஞ் பூதப் $ேதவா.1.0376.1
பைடயான் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ேமலது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைபங்கண்
$ேதவா.1.0376.2
விைடயான் உைற வழி
< மிழைல $ேதவா.1.0376.3
அைடவா அடியா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) தாேம $ேதவா.1.0376.4
ெசறி ஆ கழலும் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ஆக்க $ேதவா.1.0377.1
ெநறி ஆ குழலாெளாடு நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
$ேதவா.1.0377.2
ெவறி ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) வழி
< மிழைல $ேதவா.1.0377.3
அறிவா அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) அறியாேர $ேதவா.1.0377.4
உைளயா வலி ஒல்க அரக்கன் $ேதவா.1.0378.1

வைளயா விரல்_ெப.(விரல்_ெப.)
ஊன்றிய_ெப.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $ேதவா.1.0378.2
விைள ஆ வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) வழி
< மிழைல $ேதவா.1.0378.3
அைளயா வருவா அடியாேர $ேதவா.1.0378.4
மருள் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) மயல் ஆக $ேதவா.1.0379.1
அருள்
ெசய்தவன்_வி.அ.ெப.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அன்_பட.பன்.) ஆ
அழல் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0379.2
ெவருள்
ெசய்தவன்_வி.அ.ெப.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அன்_பட.பன்.) வழி
<
மிழைல $ேதவா.1.0379.3
ெதருள் ெசய்தவ த<விைன ேதய்ேவ $ேதவா.1.0379.4
துளங்கும் ெநறியா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ெதான்ைம
$ேதவா.1.0380.1
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகாள்ளன்மின் புல்_ெப.(புல்_ெப.) அமண் ேதைர
$ேதவா.1.0380.2
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) வழி
< மிழைல $ேதவா.1.0380.3
உளம் ெகாள்பவ தம் விைன ஓய்ேவ $ேதவா.1.0380.4
நளி காழியுள் ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.1.0381.1
குளி ஆ சைடயான் அடி கூற $ேதவா.1.0381.2
மிளி ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) வழி
< மிழைல $ேதவா.1.0381.3

கிள பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) வல்லாக்கு இைல ேகேட $ேதவா.1.0381.4
கைல ஆ மதிேயாடு உர ந<ரும் $ேதவா.1.0382.1
நிைல ஆ சைடயா இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0382.2
மைல ஆரமும் மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) சந்ேதாடு $ேதவா.1.0382.3
அைல ஆ புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ேசரும்_ெப.எச்.(ேசவி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஐயாேற $ேதவா.1.0382.4
மதி ஒன்றிய ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) வடத்தன் $ேதவா.1.0383.1
மதி ஒன்ற உைதத்தவ வாழ்வு $ேதவா.1.0383.2
மதியிெனாடு ேச ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) $ேதவா.1.0383.3
மதியம் பயில்கின்ற ஐயாேற $ேதவா.1.0383.4
ெகாக்கின் இறகிெனாடு வன்னி $ேதவா.1.0384.1
புக்க சைடயாக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0384.2
திக்கின் இைச ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.)
வணங்கும்_ெப.எச்.(வணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0384.3
அக்கின் அைரயாரது ஐயாேற $ேதவா.1.0384.4
சிைற ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புரம் அைவ
சிந்தக் $ேதவா.1.0385.1
கைற ெகாண்டவ காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெசய் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
$ேதவா.1.0385.2
மைற ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) தம்மில் $ேதவா.1.0385.3

அைறயும் ஒலி ேசரும்_ெப.எச்.(ேச-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஐயாேற
$ேதவா.1.0385.4
உைமயாள் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆகச் $ேதவா.1.0386.1
சைமவா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) சாவு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0386.2
அைமயா உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ேசாதரு முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.)
$ேதவா.1.0386.3
அைமயா வரும் அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ஐயாேற $ேதவா.1.0386.4
தைலயின் ெதாைட மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0387.1
கைல ெகாண்டது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைகயின ேசவு ஆம் $ேதவா.1.0387.2
நிைல ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மனத்தவ
நித்தம்_ெப.(நித்தம்_ெப.) $ேதவா.1.0387.3
மல ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வணங்கும்_ெப.எச்.(வணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஐயாேற
$ேதவா.1.0387.4
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ஒன்றிய மா மலேரான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$ேதவா.1.0388.1
சிரம் ஒன்ைற அறுத்தவ ேசவு ஆம் $ேதவா.1.0388.2
வைர நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இழி_வி.(இழி_வி.) வா
தரு ெபான்னி $ேதவா.1.0388.3
அரவம் ெகாடு ேசரும்_ெப.எச்.(ேச-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஐயாேற
$ேதவா.1.0388.4

வைர ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரக்கன் $ேதவா.1.0389.1
சிரம் மங்க ெநாஞ்த்தவ ேசவு ஆம் $ேதவா.1.0389.2
விைரயின் மல ேமதகு ெபான்னித் $ேதவா.1.0389.3
திைர தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ேசரும்_ெப.எச்.(ேசவி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஐயாேற $ேதவா.1.0389.4
சங்கக் கயனும் அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி.ம.+ைம_ெதா.ெப.குறி.)
$ேதவா.1.0390.1
ெபாங்கும் சுட ஆனவ ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.0390.2
ெகாங்கில் ெபாலியும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0390.3
அங்கிக்கு எதி காட்டும் ஐயாேற $ேதவா.1.0390.4
துவ ஆைடய ேதால் உைடயாகள் $ேதவா.1.0391.1
கவ வாய்ெமாழி காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெசய்யாேத $ேதவா.1.0391.2
தவராசகள் தாமைரயாேனாடு $ேதவா.1.0391.3
அவதாம் அைண அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ஐயாேற $ேதவா.1.0391.4
கைல ஆ கலிக்காழிய மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $ேதவா.1.0392.1
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ஆதரு ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.1.0392.2
அைல ஆ புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சூழும் ஐயாற்ைறச் $ேதவா.1.0392.3
ெசாலும் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வல்லா துய வேட
<
$ேதவா.1.0392.4
அரவச் சைட ேமல் மதி மத்தம் $ேதவா.1.0393.1
விரவிப் ெபாலிகின்றவன் ஊ ஆம் $ேதவா.1.0393.2

நிரவிப் பல ெதாண்டகள் நாளும் $ேதவா.1.0393.3
பரவிப் ெபாலியும் பைனயூேர $ேதவா.1.0393.4
எண் ஒன்றி நிைனந்தவ தம்பால் $ேதவா.1.0394.1
உள் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மகிழ்ந்தவன் ஊ ஆம்
$ேதவா.1.0394.2
கள் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு ேசாைலயில்
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) $ேதவா.1.0394.3
பண் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒலி ெசய் பைனயூேர
$ேதவா.1.0394.4
அலரும் எறி ெசஞ்சைட தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேமல் $ேதவா.1.0395.1
மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.)
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைடயான் ஊ $ேதவா.1.0395.2
சில_ெப.(சில_ெப.) என்றும் இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அடி ேபண $ேதவா.1.0395.3
பலரும் பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பைனயூேர
$ேதவா.1.0395.4
இடி ஆ கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அமுது உண்டு $ேதவா.1.0396.1
ெபாடி ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமனியினான் ஊ
$ேதவா.1.0396.2
அடியா ெதாழ மன்னவ ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0396.3
படியா பணியும் பைனயூேர $ேதவா.1.0396.4
அைற ஆ கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ேமல் அரவு
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0397.1

இைற ஆ பலி ேதந்தவன் ஊ ஆம் $ேதவா.1.0397.2
ெபாைறயா மிகு சீ விழ மல்க_குைற.எச்.(மல்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0397.3
பைறயா ஒலிெசய் பைனயூேர $ேதவா.1.0397.4
அணியா ெதாழ வல்லவ ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0398.1
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆ மிடறு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைடயான் ஊ
$ேதவா.1.0398.2
தணி ஆ மல ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரு
ேபாதும் $ேதவா.1.0398.3
பணிவா பயிலும் பைனயூேர $ேதவா.1.0398.4
அைடயாதவ மூ எயில் சீறும் $ேதவா.1.0399.1
விைடயான் விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ஆ காஞ்யின் ேதால் $ேதவா.1.0399.2
உைடயான் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.) ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) பலபூதப்
$ேதவா.1.0399.3
பைடயான் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.) ஊ பைனயூேர $ேதவா.1.0399.4
இலகும்_ெப.எச்.(இலகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முடிபத்து
உைடயாைன $ேதவா.1.0400.1
அல்லல் கண்டு அருள் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம்
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) $ேதவா.1.0400.2
உலகில் உயி ந< நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) மற்றும் $ேதவா.1.0400.3
பல கண்டவன் ஊ பைனயூேர $ேதவா.1.0400.4

வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) முன்னி
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுவகாள்
<
$ேதவா.1.0401.1
சிரம் முன் அடி தாழ
வணங்கும்_ெப.எச்.(வணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0401.2
பிரமெனாடு மால் அறியாத $ேதவா.1.0401.3
பரமன் உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பைனயூேர
$ேதவா.1.0401.4
அழி வல் அமணெராடு ேதர $ேதவா.1.0402.1
ெமாழி வல்லன ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாதும்
$ேதவா.1.0402.2
இழிவு இல்லது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெசம்ைமயினான் ஊ $ேதவா.1.0402.3
பழி இல்லவ ேச பைனயூேர $ேதவா.1.0402.4
பா ஆ விைடயான் பைனயூ ேமல் $ேதவா.1.0403.1
சீ ஆ தமிழ் ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.1.0403.2
ஆராத ெசால் மாைலகள் பத்தும் $ேதவா.1.0403.3
ஊ ஊ நிைனவா உயவாேர $ேதவா.1.0403.4
கரவு இன்றி நல்மாமல ெகாண்ேட $ேதவா.1.0404.1
இரவும் பகலும் ெதாழுவாகள் $ேதவா.1.0404.2
சிரம் ஒன்றிய ெசஞ்சைடயான் வாழ் $ேதவா.1.0404.3
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) மா மயிலாடுதுைறேய $ேதவா.1.0404.4
உர ெவங்காஞ்யின் உr ேபாத்த $ேதவா.1.0405.1

பரமன் உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பதி என்ப
$ேதவா.1.0405.2
குரவம்_ெப.(குரவம்_ெப.) சுரபுன்ைனயும் வன்னி $ேதவா.1.0405.3
மருவும் மயிலாடுதுைறேய $ேதவா.1.0405.4
ஊனத்து இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ந<ங்கிட ேவண்டில் $ேதவா.1.0406.1
ஞானப்ெபாருள் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி
ேபணும்_ெப.எச்.(ேபணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0406.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஒத்து இனியான் அமரும் ேசவு $ேதவா.1.0406.3
ஆன மயிலாடுதுைறேய $ேதவா.1.0406.4
அஞ்சு ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) புலனும் அைவ ெசற்ற $ேதவா.1.0407.1
மஞ்சன் மயிலாடுதுைறைய $ேதவா.1.0407.2
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) ஒன்றி
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுவாேமல்
$ேதவா.1.0407.3
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பிணி ஆயினதாேன
$ேதவா.1.0407.4
தணி ஆ மதி ெசஞ்சைடயான்தன் $ேதவா.1.0408.1
அணி ஆந்தவருக்கு அருள் என்றும் $ேதவா.1.0408.2
பிணி ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) த<த்து அருள்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0408.3
மணியான் மயிலாடுதுைறேய $ேதவா.1.0408.4
ெதாண்ட இைச பாடியும் கூடிக் $ேதவா.1.0409.1
கண்டு துதி ெசய்பவன் ஊ ஆம் $ேதவா.1.0409.2

பண்டும் பல ேவதிய ஓத $ேதவா.1.0409.3
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆ மயிலாடுதுைறேய $ேதவா.1.0409.4
அணங்ேகாடு ஒருபாகம் அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0410.1
இணங்கி அருள்
ெசய்தவன்_வி.அ.ெப.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அன்_பட.பன்.) ஊ
ஆம் $ேதவா.1.0410.2
நுணங்கும் புrநூலகள் கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0410.3
வணங்கும்_ெப.எச்.(வணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மயிலாடுதுைறேய $ேதவா.1.0410.4
சிரம் ைகயினில் ஏந்தி இரந்த $ேதவா.1.0411.1
பரம் ெகாள் பரேமட்டி வைரயால் $ேதவா.1.0411.2
அரங்க அரக்கன் வலி ெசற்ற $ேதவா.1.0411.3
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ெகாள் மயிலாடுதுைறேய $ேதவா.1.0411.4
ஞாலத்ைத நுகந்தவன் தானும் $ேதவா.1.0412.1
ேகாலத்து அயனும் அறியாத $ேதவா.1.0412.2
சீலத்தவன் ஊ சில_ெப.(சில_ெப.)
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0412.3
மாைலத் த< மயிலாடுதுைறேய $ேதவா.1.0412.4
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண் சமணும்
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதர $ேதவா.1.0413.1

ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி.ம.+ைம_ெதா.ெப.குறி.)
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0413.2
ெவன்றி அருள் ஆனவன் ஊ ஆம் $ேதவா.1.0413.3
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) மயிலாடுதுைறேய $ேதவா.1.0413.4
நய காழியுள் ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.1.0414.1
மய த< மயிலாடுதுைறேமல் $ேதவா.1.0414.2
ெசயலால் உைர
சய்தன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) பத்தும்
$ேதவா.1.0414.3
உயவு_ெப.(உயவு_ெப.) ஆம் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) உற்று
உணவாக்ேக $ேதவா.1.0414.4
அந்தமும் ஆதியும் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ஆ அழல் அங்ைக
அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலங்க $ேதவா.1.0415.1
மந்த முழவம் இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மைலமகள்
காண நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடி $ேதவா.1.0415.2
சந்தம் இலங்கு நகுதைல கங்ைக தண்மதியம் அயேல ததும்ப $ேதவா.1.0415.3
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
ந<று ெமய் பூசும் ேவட்கள நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) நகராேர $ேதவா.1.0415.4
சைடதைனத் தாழ்தலும் ஏற முடித்து சங்க ெவண்ேதாடு சாஞ்ந்து இலங்க
$ேதவா.1.0416.1
புைடதனில் பாrடம் சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேபாதரும் ஆறு
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேபால்வா $ேதவா.1.0416.2

உைடதனில் நால்விரல் ேகாவண ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) உண்பதும் ஊ இடு
பிச்ைச ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) $ேதவா.1.0416.3
விைட தைன ஊதி நயந்தா ேவட்கள நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) நகராேர
$ேதவா.1.0416.4
பூதமும் பல் கணமும் புைட சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பூமியும்
விண்ணும் உடன் ெபாருந்த_குைற.எச்.(ெபாருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0417.1
சீதமும் ெவம்ைமயும் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) சீெராடு
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம் ெசல்வ $ேதவா.1.0417.2
ஓதமும் கானலும் சூழ்தரு ேவைல உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைசயால்
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0417.3
ேவதமும் ேவள்வியும் ஓவா ேவட்கள நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) நகராேர
$ேதவா.1.0417.4
அைர புல்கும் ஐந்தைல ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அரவம்
அைமய ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாவணத்ேதாடு
அைசத்து_வி.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0418.1
வைர புல்கு மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ஓ ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.)
வாங்கி அணிந்தவ தாம் $ேதவா.1.0418.2
திைர புல்கு ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கழி ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அம் கானலில் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பண்ெசய்ய
$ேதவா.1.0418.3
விைர புல்கு ைபம்ெபாழில் சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவட்கள நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) நகராேர $ேதவா.1.0418.4

பண் உறு வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அைற ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.)
அலங்கல் பால் புைர ந<று ெவண்நூல்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0419.1
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) உறு மாபின ேபணா மும்மதில்
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெபருமான் $ேதவா.1.0419.2
கண் உறு ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.)
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) கண்ணிய விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.)
ைகெதாழுது ஏத்தும் $ேதவா.1.0419.3
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) மால்விைட
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ேவட்கள நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) நகராேர
$ேதவா.1.0419.4
கறி வள குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) எடுத்தவன் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) கண் கவ
ஐங்கைணேயான் உடலம் $ேதவா.1.0420.1
ெபாறி வள ஆ அழல் உண்ணப்
ெபாங்கிய_ெப.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூதபுராண
$ேதவா.1.0420.2
மறி வள அம் ைகய மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பங்க
ைமஞ்ஞ[றமான் உr ேதால் உைட ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) $ேதவா.1.0420.3
ெவறி வள ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) அம்தாரா ேவட்கள நன்நகராேர
$ேதவா.1.0420.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ெபாடிக்ெகாண்டு எrத்து ஓ சுடைல
மாமைல_ெப.(மாமைல_ெப.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
மகிழ_குைற.எச்.(மகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0421.1
நுண் ெபாடிச் ேசர நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடி
ெநாய்யன ெசய்யல் உகந்தா $ேதவா.1.0421.2

கண் ெபாடி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஓடு ைக ஏந்திக்
காலைனக் காலால் கடிந்து உகந்தா $ேதவா.1.0421.3
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ெபாடிச் ேச திருமாப ேவட்கள நன்நகராேர
$ேதவா.1.0421.4
ஆழ் தரு மால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நஞ்சிைன உண்டு ஆ அமுதம் அமரக்கு
அருளி $ேதவா.1.0422.1
சூழ் தரு பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) அைர
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சூலேமாடு ஒண்மழு ஏந்தி
$ேதவா.1.0422.2
தாழ் தரு புன்சைட ஒன்றிைன வாங்கித் தண்மதியம் அயேல ததும்ப
$ேதவா.1.0422.3
வழ்தரு_வி.(வ
<
ழ்_வி.+தரு_து.வி.)
<
கங்ைக கரந்தா ேவட்கள நன்நகராேர
$ேதவா.1.0422.4
திரு ஒளி காணிய ேபதுறுகின்ற திைசமுகனும் திைச ேமல் அளந்த
$ேதவா.1.0423.1
கருவைர ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாலும் ைகெதாழ
நின்றதும் அல்லால் $ேதவா.1.0423.2
அரு வைர ஒல்க எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரக்கன்
ஆடு ஏழில் ேதாள்கள் ஆழத்து அழுந்த $ேதவா.1.0423.3
ெவரு உற ஊன்றிய_ெப.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபம்மான்ேவட்கள நன்நகராேர $ேதவா.1.0423.4
அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) மண்_ெப.(மண்_ெப.) ேதாய் துவரா அமண்குண்ட
ஆதும் அல்லா உைரேய உைரத்துப் $ேதவா.1.0424.1
ெபாய்த்தவம் ேபசுவது அல்லால் புறன் உைர யாெதான்றும் ெகாள்ேளல்
$ேதவா.1.0424.2

முத்து அன ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) உைம
அஞ்ச மூr வல் ஆைனயின் ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) உr ேபாத்த $ேதவா.1.0424.3
வித்தக ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) முதல்வ ேவட்கள நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.)
நகராேர $ேதவா.1.0424.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இயல் மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) விளங்கு ஒளி வதி
<
ெவண்ெகாடி எங்கும் விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலங்க
$ேதவா.1.0425.1
நண்ணிய சீ வள காழி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தமிழ் ஞானசம்பந்தன்
$ேதவா.1.0425.2
ெபண்ணின் நல்லாள் ஒருபாகம்
அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபணிய ேவட்களம் ேமல்
ெமாழிந்த $ேதவா.1.0425.3
பண் இயல் பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) வல்லாகள் பழிெயாடு
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) இலாேர $ேதவா.1.0425.4
ெபாடி உைட மாபின ேபா விைட ஏறி பூதகணம் புைட
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0426.1
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) உைட ஊ திrந்து ஐயம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பலபல
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0426.2
வடிவு உைட வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெநடுங்கண் உைம
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆயவன் வாழ்ெகாளிபுத்தூ $ேதவா.1.0426.3
கடி கமழ் மா மல இட்டு கைறமிடற்றான் அடி காண்ேபாம் $ேதவா.1.0426.4
அைர ெகழு ேகாவண ஆைடயின்ேமல் ஓ ஆடு அரவம்
அைசத்து_வி.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஐயம் $ேதவா.1.0427.1

புைர ெகழு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஏந்தி ேபா விைட
ஏறி புகழ $ேதவா.1.0427.2
வைர ெகழு மங்ைகயது ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) ஒபாகம் ஆயவன்
வாழ்ெகாளிபுத்தூ $ேதவா.1.0427.3
விைர ெகழு மா மல தூவி விrசைடயான் அடி ேசேவாம் $ேதவா.1.0427.4
ழுபூண் ெநடுநாகம் அைசத்து_வி.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அனல்
ஆடி புன்தைல அங்ைகயில் ஏந்தி $ேதவா.1.0428.1
ஊண் இடு பிச்ைச ஊ ஐயம் உண்டிழு என்று பல
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0428.2
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெநடுங்கண் உைமமங்ைக ஒ
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆயவன் வாழ்ெகாளிபுத்தூ $ேதவா.1.0428.3
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மா மல இட்டு தைலவனது
தாள்நிழல் சாேவாம் $ேதவா.1.0428.4
ழுதா இடுெகான்ைற ஒ ெவண்மதி கங்ைக தாழ்சைடேமல் அைவ
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0429.1
ஊ இடு பிச்ைச ெகாள் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) உண்டிழு என்று பல
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0429.2
வா இடுெமன்முைல மாது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆயவன் வாழ்ெகாளிபுத்தூ $ேதவா.1.0429.3
கா இடு மா மல தூவி கைற மிடற்றான் அடி காண்ேபாம் $ேதவா.1.0429.4
ழுகன மலக்ெகான்ைற அலங்கல் இலங்க காதில் ஒ ெவண்குைழேயாடு
$ேதவா.1.0430.1
புன மலமாைல புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) ஊ
புகுதிழு என்ேற பல கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0430.2

வனமுைல மாமைல_ெப.(மாமைல_ெப.) மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) ஒபாகம்
ஆயவன் வாழ்ெகாளிபுத்தூ $ேதவா.1.0430.3
இனமல ஏய்ந்தன தூவி எம்ெபருமான் அடி ேசேவாம் $ேதவா.1.0430.4
ழுஅைள வள நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.)
அைசத்து_வி.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அனல் ஆடி அலமிைச
அந்தணன் உச்சிக் $ேதவா.1.0431.1
கைள தைலயில்_ெப.(தைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) பலி
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கருத்தேன
கள்வேன ழு என்னா $ேதவா.1.0431.2
வைள ஒலி முன்ைக மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) ஒபாகம் ஆயவன்
வாழ்ெகாளிபுத்தூ $ேதவா.1.0431.3
தைள அவிழ் மா மல தூவி தைலவனது தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) இைண சாேவாம்
$ேதவா.1.0431.4
ழுஅட ெசவி ேவழத்தின் ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) உr ேபாத்து அழிதைல
அங்ைகயில் ஏந்தி $ேதவா.1.0432.1
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) இடு பிச்ைசேயாடு ஐயம் உண்டிழு என்று பல
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0432.2
மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மா மலக்கண்ணி ஒ
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆயவன் வாழ்ெகாளிபுத்தூ $ேதவா.1.0432.3
தட மல ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) தூவி தைலவனது
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) சாேவாம் $ேதவா.1.0432.4
ழுஉயவைர ஒல்க எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரக்கன்
ஒளி கடகக் ைக அடத்து $ேதவா.1.0433.1
அயல் இடு பிச்ைசேயாடு ஐயம் ஆதைலழு என்று அடி
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0433.2

வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) விr ந<ல_ெப.அ.(ந<லம்_ெப.) ெநடுங்கணி
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆயவன் வாழ்ெகாளிபுத்தூ $ேதவா.1.0433.3
சய விr மா மல தூவி தாழ்சைடயான் அடி சாேவாம் $ேதவா.1.0433.4
ழுகாஞ்யவன் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) ைகெதாழுது
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) காணலும் சாரலும் ஆகா
$ேதவா.1.0434.1
எr உரு ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஊ ஐயம் இடு பலி
உண்ணிழு என்று ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0434.2
வாஞ் அரவு அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) ஒபாகம்
ஆயவன் வாழ்ெகாளிபுத்தூ $ேதவா.1.0434.3
விrமல ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) தூவி விகிதனது
ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) ேசேவாம் $ேதவா.1.0434.4
ழுகுண்டு அமண துவக்கூைறகள் ெமய்யில் ெகாள்ைகயினா
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) கூற $ேதவா.1.0435.1
ெவண்தைலயில் பலி ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) விரும்பிைனழு என்று
விளம்பி $ேதவா.1.0435.2
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அம பூங்குழல் மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) ஒ
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆயவன் வாழ்ெகாளிபுத்தூ $ேதவா.1.0435.3
ெதாண்டகள் மா மல தூவ_குைற.எச்.(தூவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) அடி ேசேவாம்
$ேதவா.1.0435.4
கல் உய மாக்கடல் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
முழங்கும்_ெப.எச்.(முழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கைர ெபாரு காழி
அ மூ $ேதவா.1.0436.1

நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உய நால்மைற நாவின் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தமிழ்
ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.1.0436.2
வல் உய சூலமும் ெவண்மழுவாளும் வல்லவன் வாழ்ெகாளிபுத்தூ
$ேதவா.1.0436.3
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாடல்கள் வல்லா துய
ெகடுதல் எளிது ஆேம $ேதவா.1.0436.4
சீ அணி திகழ் திருமாபில் ெவண்நூல திrபுரம் எrெசய்த ெசல்வ
$ேதவா.1.0437.1
வா அணி வனமுைல மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) ஓ பங்க மான்மறி
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைமந்த $ேதவா.1.0437.2
கா அணி மணி_ெப.(மணி_ெப.) திகழ் மிடறு உைட அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
கண்ணுதல் விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) ஏத்தும் $ேதவா.1.0437.3
பா அணி திகழ் தரு நால்மைறயாள பாம்புர நன்நகராேர $ேதவா.1.0437.4
ெகாக்கு இறேகாடு கூவிளம் மத்தம்
ெகான்ைறெயாடு_ெப.(ெகான்ைற_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) எருக்கு அணி சைடய
$ேதவா.1.0438.1
அக்கிெனாடு ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) பூண்டு அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆக அனல்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆடும் எம் அடிகள் $ேதவா.1.0438.2
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.)
ேவள்வியுள் எங்கும் விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) விைரமல
தூவ_குைற.எச்.(தூவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0438.3
பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) பல் பூதம் பாடிட வருவா பாம்புர நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.)
நகராேர $ேதவா.1.0438.4

துன்னலின் ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) உடுத்து அதன்ேமல் ஓ சூைற
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அரவு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0439.1
பின்னுவா சைடகள் தாழவிட்டு ஆடி பித்த ஆய்த் திrயும் எம்ெபருமான்
$ேதவா.1.0439.2
மன்னு மா மலகள்_ெப.(மலகள்_ெப.) விட நாளும் மாமைலயாட்டியும் தாமும்
$ேதவா.1.0439.3
பன்னும் நால்மைறகள் பாடிட வருவா பாம்புர நன்நகராேர $ேதவா.1.0439.4
துஞ்சு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதாற்றமும் இல்லாச் சுடவிடு ேசாதி எம்ெபருமான் $ேதவா.1.0440.1
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) ேச கண்டம் உைடய என் நாத நள் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
நடம் ெசயும் நம்ப $ேதவா.1.0440.2
மஞ்சு ேதாய் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மா மயில்_ெப.(மயில்_ெப.)
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாடமாளிைக தன்ேமல் ஏறி
$ேதவா.1.0440.3
பஞ்சு ேச ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அடிப் பாைவய பயிலும் பாம்புர
நன்நகராேர $ேதவா.1.0440.4
நதி அதன் அயேல நகுதைல மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) நாள்மதி சைடமிைச
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0441.1
கதி அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆக காளி முன் காண கான் இைட நடம்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கருத்த $ேதவா.1.0441.2
விதி அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) வழுவா ேவதிய ேவள்வி ெசய்தவ
ஓத்து ஒலி ஓவாப் $ேதவா.1.0441.3
பதி அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆகப் பாைவயும் தாமும் பாம்புர
நன்நகராேர $ேதவா.1.0441.4

ஓதி நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) உணவாக்கு உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) உைட
ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) ஒளி திகழ் உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) ேச
ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) $ேதவா.1.0442.1
மாதிைன இடமா ைவத்த எம் வள்ளல் மான்மறி
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைமந்த $ேதவா.1.0442.2
ழுஆதி ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) அருள் ழு என்று அமரகள் பணிய அைலகடல்
கைடய அன்று எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0442.3
பாதி ெவண்பிைற சைட ைவத்த எம் பரம பாம்புர நன்நகராேர $ேதவா.1.0442.4
மாலினுக்கு அன்று சக்கரம்_ெப.(சக்கரம்_ெப.) ஈந்து_ெப.(ஈந்து_ெப.) மலரவற்கு
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ஒழித்து_வி.எச்.(ஒழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0443.1
ஆலின் கீ ழ் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ஓ நால்வருக்கு அருளி அனல்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆடும் எம் அடிகள் $ேதவா.1.0443.2
காலைனக் காய்ந்து_வி.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம்
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அடியால் காமைனப் ெபாடிபட
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0443.3
பாலனுக்கு அருள்கள் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம்
அடிகள் பாம்புர நன்நகராேர $ேதவா.1.0443.4
விைடத்த வல் அரக்கன் ெவற்பிைன
எடுக்க_குைற.எச்.(எடுக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெமல்லிய திருவிரல்
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0444.1
அடத்து அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) தனக்கு அன்று அருள்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அடிகள் அனல்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆடும் எம் அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
$ேதவா.1.0444.2

மடக்ெகாடி அவகள் வருபுனல் ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இழி_வி.(இழி_வி.) அrசிலின்
கைரேமல் $ேதவா.1.0444.3
படப்ைபயில் ெகாணந்து பரு மணி_ெப.(மணி_ெப.) சிதறும் பாம்புர நன்நகராேர
$ேதவா.1.0444.4
கடி படு கமலத்து அயெனாடு_ெப.(அயன்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) மாலும் காதேலாடு
அடிமுடி ேதட $ேதவா.1.0445.1
ெசடி படு விைனகள் த<த்து அருள்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) த<வண எம்முைடச்
ெசல்வ $ேதவா.1.0445.2
முடி உைட அமர முனிகணத்தவகள் முைற முைற அடி
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0445.3
படி அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆகப் பாைவயும் தாமும் பாம்புர
நன்நகராேர $ேதவா.1.0445.4
குண்ட சாக்கியரும் குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) இலாதாரும் குற்றுவிட்டு
உடுக்ைகய தாமும் $ேதவா.1.0446.1
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆறு உைரத்துக் கால்
நிமித்து உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ைகயதாம் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) ஆறு
அறியா_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) $ேதவா.1.0446.2
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ேச குழலி மைலமகள் நடுங்க
வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) உrெசய்து ேபாத்தா $ேதவா.1.0446.3
பண்டு நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாவங்கள் த<ப்பா பாம்புர
நன்நகராேர $ேதவா.1.0446.4

பா மலிந்து_வி.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓங்கிப் பரு
மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாம்புர
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) நகராைரக் $ேதவா.1.0447.1
கா மலிந்து_வி.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.)
ஆ கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) சூழ் மாடக் கழுமல முது பதிக் கவுணி $ேதவா.1.0447.2
நா_ெப.(நா_ெப.) மலிந்து_வி.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நால் மைற
ஞானசம்பந்தன்-ெசந்தமிழ் வல்லா $ேதவா.1.0447.3
சீ மலிந்து_வி.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆ
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) அடி
நண்ணுவ தாேம $ேதவா.1.0447.4
ைபம் மா நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) பல்மலக் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.)
பன்றி_ெப.(பன்றி_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.)
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) பூண்டு $ேதவா.1.0448.1
ெசம்மாந்து ழுஐயம் ெபய்க_வியங்.வி.மு.(ெபய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) ழு
என்று ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெசய்
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ேபணிேயா ெசல்வ $ேதவா.1.0448.2
அம் மான் ேநாக்கு இயல் அம் தளிேமனி அrைவ ஓபாகம்
அமந்த_ெப.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0448.3
ெபம்மான் நல்கிய ெதால்புகழாள ேபணு ெபருந்துைறயாேர $ேதவா.1.0448.4
மூவரும் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இருவரும்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முதல்வனும் ஆய்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூத்தி $ேதவா.1.0449.1

பாவங்கள் த<தர நல்விைன நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
பல்கணம் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பணிய
$ேதவா.1.0449.2
சாவம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மால்வைர
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) மூன்றும் எrத்த $ேதவா.1.0449.3
ேதவகள்_ெப.(ேதவ_ெப.+கள்_பன்.) ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) எம்ெபருமானா
த<து_ெப.(த<து_ெப.) இல் ெபருந்துைறயாேர $ேதவா.1.0449.4
ெசய் பூங்ெகான்ைற கூவிளமாைல ெசன்னியுள் ேச புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
ேசத்தி $ேதவா.1.0450.1
ெகாய்ங்ேகாைத மாது உைம பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓ பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) உைட
ேவட $ேதவா.1.0450.2
ைக ேபால் நான்ற கனிகுைலவாைழ காய்குைலயின் கமுகு ஈன $ேதவா.1.0450.3
ெபய் பூம்பாைள பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இழி_வி.(இழி_வி.) ேதறல் பில்கு ெபருந்துைறயாேர $ேதவா.1.0450.4
நிலெனாடு வானும் ந<ெராடு த<யும் வாயுவும்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓ ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.)
$ேதவா.1.0451.1
புலெனாடு ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) ெபாய்ம்ைமகள்
த<ந்த_ெப.எச்.(த<_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புண்ணிய ெவண்ெபாடிப் பூசி
$ேதவா.1.0451.2
நலெனாடு த<ங்கும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அலது இன்றி
நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) எழு சிந்ைதய
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0451.3

மலெனாடு மாசும் இல்லவ வாழும் மல்கு ெபருந்துைறயாேர $ேதவா.1.0451.4
பணிவு ஆய் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) எழு நாவின்
பத்தகள் பத்திைம ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0452.1
துணியா தங்கள் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) இலாத சுமடகள் ேசாதிப்பாஞ்யா
$ேதவா.1.0452.2
அணி ஆ ந<லம்_ெப.(ந<லம்_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ட அrசில் உrஞ்சு
கைரேமல் $ேதவா.1.0452.3
மணி_ெப.(மணி_ெப.) வாய் ந<லம்வாய் கமழ் ேதறல் மல்கு ெபருந்துைறயாேர
$ேதவா.1.0452.4
எண்ணா தங்கள் மும்மதில் ேவவ ஏ வலம் காட்டிய எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.)
$ேதவா.1.0453.1
விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.) சாரத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அருள்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வித்தக
ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) முதல்வ $ேதவா.1.0453.2
பண் ஆ பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
அறாத பசுபதி ஈசன் ஓ பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) $ேதவா.1.0453.3
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) ஆய வாசைட
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ேபணு ெபருந்துைறயாேர $ேதவா.1.0453.4
விைழ ஆ உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) எழு நாவில்
விைன ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.)
ஆறு அங்கம் $ேதவா.1.0454.1
பிைழயா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) பண்ணிய ஆற்றல் ெபாஞ்ேயா ஏத்தும்
ெபருமான் $ேதவா.1.0454.2

தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) ஆ மாவின் தாழ் கனி உந்தித் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
அrசில் புைட சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0454.3
குைழ ஆ ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
நைட_ெப.(நைட_ெப.) அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) கூடு ெபருந்துைறயாேர
$ேதவா.1.0454.4
ெபான் அம் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திைர
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாருகடல்
ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) இலங்ைக $ேதவா.1.0455.1
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ஒல்க மால்வைர
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மா முரண் ஆகமும்
ேதாளும் $ேதவா.1.0455.2
முன் அைவ வாட்டி பின் அருள் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மூஇைலேவல் உைட மூத்தி $ேதவா.1.0455.3
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) கன்னிப்ேபைடெயாடு ஆடி அணவு ெபருந்துைறயாேர
$ேதவா.1.0455.4
புள்_ெப.(புள்_ெப.) வாய் ேபாழ்ந்து மா நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) கீ ண்ட ெபாருகடல்
வண்ணனும் பூவின் $ேதவா.1.0456.1
உள் வாய் அல்லிேமல் உைறவானும் உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) அrயான்
உைமேகள்வன் $ேதவா.1.0456.2
முள்_ெப.(முள்_ெப.) வாய் தாளின் தாமைரெமாட்டு இன்முகம்
மலர_குைற.எச்.(மல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கயல்_ெப.(கயல்_ெப.)
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0456.3
கள் வாய் ந<லம்_ெப.(ந<லம்_ெப.) கண்மல
ஏய்க்கும்_ெப.எச்.(ஏய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+_ெப.எச்.குறி.)
காம_ெப.(காம_ெப.) ெபருந்துைறயாேர $ேதவா.1.0456.4

குண்டும் ேதரும் கூைற கைளந்தும் கூப்பில ெசப்பில
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0457.1
மிண்டும் மிண்ட மிண்டு அைவ கண்டு மிண்டு ெசயாது
விரும்பும்_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0457.2
தண்டும் பாம்பும் ெவண்தைல சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.)
தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.)
தைலவ $ேதவா.1.0457.3
வண்டும் ேதனும் வாழ் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.)
மல்கு ெபருந்துைறயாேர $ேதவா.1.0457.4
கைட ஆ மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) எழு வதிக்
<
கழுமல
ஊரன்-கலந்து $ேதவா.1.0458.1
நைட_ெப.(நைட_ெப.) ஆ இன்ெசால் ஞானசம்பந்தன்-நல்ல ெபருந்துைற ேமய
$ேதவா.1.0458.2
பைட ஆ சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) வல்லவன் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.)
பரவிய_ெப.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பத்து
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) வல்லா $ேதவா.1.0458.3
உைடயா ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உள்ளமும் ஒன்றி
உலகினில் மன்னுவதாேம $ேதவா.1.0458.4
வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) திகழ் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) முைலயாைளப்
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆக
மதித்து $ேதவா.1.0459.1
தடந் திைர ேச புனல்மாைதத் தாழ்சைட ைவத்த சதுர $ேதவா.1.0459.2
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) திகழ் முப்புr நூல துன்பெமாடு இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $ேதவா.1.0459.3
கடந்தவ காதலில் வாழும் கற்குடி மா மைலயாேர $ேதவா.1.0459.4

அங்கம் ஓ ஆெறாடு ஐேவள்வி ஆன அருமைற நான்கும் $ேதவா.1.0460.1
பங்கம் இல் பாடேலாடு ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) பாணி
பயின்ற_ெப.எச்.(பயில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) படிற $ேதவா.1.0460.2
சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆ குறமாத தம்
ைகயின் ைமந்தகள் தாவிக் $ேதவா.1.0460.3
கங்குலில் மா மதி பற்றும்_ெப.எச்.(பற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கற்குடி மா மைலயாேர $ேதவா.1.0460.4
ந< அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) தரு ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.)
ந<டிய_ெப.எச்.(ந<டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மத்தமும்
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0461.1
தாரைகயின் ஒளி சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தண்மதி
சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைசவ $ேதவா.1.0461.2
ேபா அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) தரு ேவட புனத்து இைட இட்ட விறகில்
$ேதவா.1.0461.3
கா அகிலின் புைக விம்மும் கற்குடி மா மைலயாேர $ேதவா.1.0461.4
ழுஒருங்கு அளி ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) இைறவா ழு என்று உம்பகள் ஓலம்
இடக் கண்டு $ேதவா.1.0462.1
இருங்களம் ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விடத்ைத இன் அமுது
உன்னிய ஈச $ேதவா.1.0462.2
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) அளி ஆ பிடி வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) வாழ்
ெவதிrன் முைள வாr $ேதவா.1.0462.3
கருங்களியாைன
ெகாடுக்கும்_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கற்குடி மா மைலயாேர $ேதவா.1.0462.4

ேபா மலி திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) சிைல
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பூதகணம் புைட
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0463.1
பா மலி ேவடு உரு ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பண்டு
ஒருவற்கு அருள் ெசய்தா $ேதவா.1.0463.2
ஏ மலி ேகழல்_ெப.(ேகழல்_ெப.)
கிைலத்த_ெப.எச்.(கிைள_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இெனாளி மா
மணி_ெப.(மணி_ெப.) எங்கும் $ேதவா.1.0463.3
கா மலி ேவட குவிக்கும் கற்குடி மா மைலயாேர $ேதவா.1.0463.4
உலந்தவ என்பு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அணிந்ேத ஊ இடு பிச்ைசய
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0464.1
விலங்கல்வில் ெவங்கனலாேல மூ எயில் ேவவ முனிந்தா $ேதவா.1.0464.2
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) தரு சிந்ைதய
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நா_ெப.(நா_ெப.) மலி
மாைலயினாேல $ேதவா.1.0464.3
கலந்தவ காதலில் வாழும் கற்குடி மா மைலயாேர $ேதவா.1.0464.4
மான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆதரு ைகய மா மழு ஆரும் வலத்தா
$ேதவா.1.0465.1
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) இைட ஆ தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஓட்டில் உண்கலன் ஆக
உகந்தா $ேதவா.1.0465.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இைட ஆ தரு சந்தின் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) சிைறயால்
திைன வித்தி $ேதவா.1.0465.3
கான் இைட ேவட விைளக்கும் கற்குடி மா மைலயாேர $ேதவா.1.0465.4

வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அம வரம்_ெப.(வ
<
ரம்_ெப.)
<
நிைநந்த_ெப.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இராவணன் மாமைலயின்
கீ ழ் $ேதவா.1.0466.1
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அம வன்தைல குன்றத் ெதால்விரல் ஊன்று துைணவ
$ேதவா.1.0466.2
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) அம ேவய் தைல_ெப.(தைல_ெப.) பற்றித் தாழ் காஞ் விட்ட
விைச ேபாய் $ேதவா.1.0466.3
காளம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆ முகில்_ெப.(முகில்_ெப.)
கீ றும்_ெப.எச்.(கீ று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கற்குடி மா மைலயாேர
$ேதவா.1.0466.4
தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) அம தாமைரயானும் தாவி இம் மண்ைண
அளந்து_வி.எச்.(அள_வி.+ந்த்_இ.க.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0467.1
ெகாண்டவனும் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ஒண்ணாக் ெகாள்ைகய ெவள்விைட
ஊவ $ேதவா.1.0467.2
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இைச ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.)
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ந<டிய_ெப.எச்.(ந<டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வா ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
ந<ழல் $ேதவா.1.0467.3
கண்டு அம மா மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ஆடும் கற்குடி மா மைலயாேர
$ேதவா.1.0467.4
மூத் துவ ஆைடயினாரும் மூசு கடுப்ெபாடியாரும் $ேதவா.1.0468.1
நாத் துவ ெபாய்ம்ெமாழியாகள் நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) இலரா மதி ைவத்தா
$ேதவா.1.0468.2
ஏத்து_ஏவ.(ஏத்து_வி.) உய பத்தகள் சித்த இைறஞ்ச
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $ேதவா.1.0468.3

காத்தவ காமரு ேசாைலக் கற்குடி மா மைலயாேர $ேதவா.1.0468.4
காமரு வா ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழும் கற்குடி மா மைலயாைர
$ேதவா.1.0469.1
நா_ெப.(நா_ெப.) மரு வண்புகழ்க் காழி நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) திகழ் ஞானசம்பந்தன்
$ேதவா.1.0469.2
பா மரு ெசந்தமிழ் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) பத்து
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வல்லாகள் $ேதவா.1.0469.3
பூ மலி வானவேராடும் ெபான்னுலகில் ெபாலிவாேர $ேதவா.1.0469.4
துணி வள திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) துளங்கி
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சுடச்சைட
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முடித்து $ேதவா.1.0470.1
பணி வள ெகாள்ைகய பாrடம் சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆ
இடமும் பலி ேதவ $ேதவா.1.0470.2
அணி வள ேகாலம் எலாம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பாச்சிலாச்சிராமத்து உைறகின்ற $ேதவா.1.0470.3
மணி_ெப.(மணி_ெப.) வள கண்டேரா மங்ைகைய
வாட_குைற.எச்.(வாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மயல் ெசய்வேதா
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) மாண்ேப $ேதவா.1.0470.4
கைல புைன மானுr-ேதால் உைட ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) கனல்_ெப.(கனல்_ெப.)
சுடரால் இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) கண்கள் $ேதவா.1.0471.1
தைல_ெப.(தைல_ெப.) அணி ெசன்னிய தா_ெப.(தா_ெப.) அணி மாப தம்
அடிகள் இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) என்ன $ேதவா.1.0471.2

அைல புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) பூம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம பாச்சிலாச்சிராமத்து
உைறகின்ற $ேதவா.1.0471.3
இைல புைன ேவலேரா ஏைழைய வாட_குைற.எச்.(வாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இட ெசய்வேதா இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ஈேட $ேதவா.1.0471.4
ெவஞ்சுட ஆடுவ துஞ்சு இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
ேவண்டுவ பூண்பது ெவண்நூல் $ேதவா.1.0472.1
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அைட கண்ட ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆக நண்ணுவ நம்ைம_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.)
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0472.2
மஞ்சு அைட மாளிைக சூழ்தரு பாச்சிலாச்சிராமத்து உைறகின்ற $ேதவா.1.0472.3
ெசஞ்சுட வண்ணேரா ைபந்ெதாடி வாடச் சிைத ெசய்வேதா
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) சீேர $ேதவா.1.0472.4
கன மலக்ெகான்ைற அலங்கல் இலங்க கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) தரு
தூமதிக்கண்ணி $ேதவா.1.0473.1
புன மல மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆய
புனித ெகால் ஆம் இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) என்ன $ேதவா.1.0473.2
அனம் மலி வண்ெபாழில் சூழ் தரு பாச்சிலாச்சிராமத்து உைறகின்ற
$ேதவா.1.0473.3
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) மலி ைமந்தேரா மங்ைகைய
வாட_குைற.எச்.(வாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மயல் ெசய்வேதா
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) மாண்ேப $ேதவா.1.0473.4
மாந்த_ெப.(மாந்த_ெப.) தம் பால் நறுெநய்
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடி வளசைட ேமல்

புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0474.1
ேமாந்ைத முழா குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) தாளம் ஒ வைண
<
முதிர ஓ வாய் மூr
பாடி $ேதவா.1.0474.2
ஆந்ைதவிழிச் சிறு தத்த பாச்சிலாச்சிராமத்து உைறகின்ற $ேதவா.1.0474.3
சாந்து அணி மாபேரா ைதயைல வாடச் சது ெசய்வேதா
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) சாேவ $ேதவா.1.0474.4
ந<று ெமய் பூசி நிைற சைட தாழ ெநற்றிக்கண்ணால் உற்று
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0475.1
ஆறுஅது சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆடு அரவு
ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஐவிரல் ேகாவண
ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) $ேதவா.1.0475.2
பால் தரு ேமனிய தத்த பாச்சிலாச்சிராமத்து உைறகின்ற $ேதவா.1.0475.3
ஏறு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஏறிய ஏைழைய
வாட_குைற.எச்.(வாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இட ெசய்வேதா
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ஈேட $ேதவா.1.0475.4
ெபாங்கு இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ஓ ஏகவடத்ேதாடு
ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) ெவண்நூல் புைன ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.)
$ேதவா.1.0476.1
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆய
குழகெகால் ஆம் இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) என்ன $ேதவா.1.0476.2
அங்கு இளமங்ைக ஓ பங்கின பாச்சிலாச்சிராமத்து உைறகின்ற $ேதவா.1.0476.3
சங்கு ஒளி வண்ணேரா தாழ்குழல் வாடச் சதி ெசய்வேதா
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) சாேவ $ேதவா.1.0476.4

ஏ வலத்தால் விசயற்கு அருள்ெசய்து இராவணன்தன்ைன ஈடு
அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0477.1
மூவாஞ்லும் முதல் ஆய் நடு ஆய மூத்திைய அன்றி ெமாழியாள் $ேதவா.1.0477.2
யாவகளும் பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) பாச்சிலாச்சிராமத்து உைறகின்ற $ேதவா.1.0477.3
ேதவகள்_ெப.(ேதவ_ெப.+கள்_பன்.) ேதவேரா ேசயிைழ வாடச் சிைதெசய்வேதா
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேசேவ $ேதவா.1.0477.4
ேமலது நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) எய்தியது இல்ைல கீ ழது
ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) தன்ைன $ேதவா.1.0478.1
ந<ல்_ெப.அ.(ந<லம்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) வண்ணனும் எய்தியது
இல்ைல என இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) நின்றதும் அல்லால்
$ேதவா.1.0478.2
ஆல் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) மா மதி ேதாய்
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) பாச்சிலாச்சிராமத்து உைறகின்ற $ேதவா.1.0478.3
பால் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) வண்ணேரா ைபந்ெதாடி வாடப் பழி
ெசய்வேதா இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) பண்ேப $ேதவா.1.0478.4
நாெணாடு கூடிய சாயினேரனும் நகுவ அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
இருேபாதும் $ேதவா.1.0479.1
ஊெணாடு கூடிய உட்கும் தைகயா உைரகள் அைவ ெகாள ேவண்டா
$ேதவா.1.0479.2
ஆெணாடு ெபண்வடிவு ஆயின பாச்சிலாச்சிராமத்து உைறகின்ற $ேதவா.1.0479.3
பூண் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மாபேரா பூங்ெகாடி வாடப் புைன ெசய்வேதா
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ெபாற்ேப $ேதவா.1.0479.4
அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) மலி அன்ெபாடு ெதாண்ட வணங்க ஆச்சிராமத்து
உைறகின்ற $ேதவா.1.0480.1

புைக மலி மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆய
புனித ெகால் ஆம் இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) என்ன $ேதவா.1.0480.2
நைக மலி தண்ெபாழில் சூழ்தரு காழி நல்-தமிழ் ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.1.0480.3
தைக மலி தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தமிழ்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
சாரகிலா விைனதாேன $ேதவா.1.0480.4
துஞ்ச_குைற.எச்.(துஞ்சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வருவாரும் ெதாழுவிப்பாரும்
வழுவிப் ேபாய் $ேதவா.1.0481.1
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) புகுந்து என்ைன நிைனவிப்பாரும் முைன
நட்பு_ெப.(நட்பு_ெப.) ஆய் $ேதவா.1.0481.2
வஞ்சப்படுத்து ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) வாழ்நாள்
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வைக
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0481.3
அஞ்சும் பைழயனூ ஆலங்காட்டு எம் அடிகேள $ேதவா.1.0481.4
ேகடும் பிறவியும் ஆக்கினாரும் ேகடு இலா $ேதவா.1.0482.1
வடுமாெநறி
<
விளம்பினா எம் விகிதனா $ேதவா.1.0482.2
காடும் சுடைலயும் ைகக்ெகாண்டு எல்லிக் கணப்ேபேயாடு $ேதவா.1.0482.3
ஆடும் பைழயனூ ஆலங்காட்டு எம் அடிகேள $ேதவா.1.0482.4
கந்தம் கமழ் ெகான்ைறக் கண்ணி சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ஆடி $ேதவா.1.0483.1
ெவந்தெபாடி-ந<ற்ைற விளங்கப் பூசும் விகிதனா $ேதவா.1.0483.2

ெகாந்து அண் ெபாழில்-ேசாைல அரவின் ேதான்றிக் ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.)
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0483.3
அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பைழயனூ ஆலங்காட்டு எம் அடிகேள
$ேதவா.1.0483.4
பாலமதி ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) படரச்
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பழி ஓராக் $ேதவா.1.0484.1
காலன் உயி ெசற்ற காலன் ஆய கருத்தனா $ேதவா.1.0484.2
ேகாலம் ெபாழில்-ேசாைலப் ெபைடேயாடு ஆடி மடமஞ்ைஞ $ேதவா.1.0484.3
ஆலும் பைழயனூ ஆலங்காட்டு எம் அடிகேள $ேதவா.1.0484.4
ஈக்கும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இளெவண் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) முதிரேவ $ேதவா.1.0485.1
பாக்கும்_ெப.எச்.(பா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அரவம் பூண்டு ஆடி ேவடம் பயின்றாரும் $ேதவா.1.0485.2
காக் ெகாள் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) குருந்தம் ஏறி
கருந்ேதன் ெமாய்த்து $ேதவா.1.0485.3
ஆக்கும் பைழயனூ ஆலங்காட்டு எம் அடிகேள $ேதவா.1.0485.4
பைறயும் சிறு குழலும் யாழும் தம் பயிற்றேவ $ேதவா.1.0486.1
மைறயும் பல பாடி மயானத்து
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ைமந்தனா
$ேதவா.1.0486.2
பிைறயும் ெபரும்புனல் ேச சைடயினாரும் ேபைடவண்டு $ேதவா.1.0486.3
அைறயும் பைழயனூ ஆலங்காட்டு எம் அடிகேள $ேதவா.1.0486.4
நுணங்குமைற பாடி ஆடி ேவடம் பயின்றாரும் $ேதவா.1.0487.1

இணங்கும் மைலமகேளாடு இரு கூறு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆய் இைசந்தாரும்
$ேதவா.1.0487.2
வணங்கும்_ெப.எச்.(வணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிறுத்ெதாண்ட
ைவகல் ஏத்தும் வாழ்த்தும் ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0487.3
அணங்கும் பைழயனூ ஆலங்காட்டு எம் அடிகேள $ேதவா.1.0487.4
கைணயும் வாஞ்சிைலயும் எrயும் கூடிக்
கவந்து_வி.எச்.(கவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உண்ண_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0488.1
இைண இல் எயில் மூன்றும் எrத்திட்டா எம் இைறவனா $ேதவா.1.0488.2
பிைணயும் சிறுமறியும் கைலயும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) ேசந்து_வி.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0488.3
அைணயும் பைழயனூ ஆலங்காட்டு எம் அடிகேள $ேதவா.1.0488.4
கவிழ மைல தரளக் கடகக் ைகயால் எடுத்தான் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
$ேதவா.1.0489.1
பவழ நுனிவிரலால் ைபய ஊன்றிப் பாஞ்ந்தாரும் $ேதவா.1.0489.2
தவழும்_ெப.எச்.(தழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெகாடிமுல்ைல புறவம்
ேசர நறவம் பூத்து_வி.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0489.3
அவிழும் பைழயனூ ஆலங்காட்டு எம் அடிகேள $ேதவா.1.0489.4
பகலும் இரவும் ேச பண்பினாரும் நண்பு ஓராது $ேதவா.1.0490.1
இகலும் இருவக்கும் எr ஆய்த்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிமிந்தாரும்
$ேதவா.1.0490.2

புகலும் வழிபாடு வல்லாக்கு என்றும் த<ய ேபாய் $ேதவா.1.0490.3
அகலும் பைழயனூ ஆலங்காட்டு எம் அடிகேள $ேதவா.1.0490.4
ேபாழம்பல ேபசிப் ேபாது சாற்றித் திrவாரும் $ேதவா.1.0491.1
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) வரும் அளவும் ெவயிேல துற்றித் திrவாரும்
$ேதவா.1.0491.2
ேகழல்_ெப.(ேகழல்_ெப.) விைன ேபாகக் ேகட்பிப்பாரும் ேகடு இலா $ேதவா.1.0491.3
ஆழ்வ பைழயனூ ஆலங்காட்டு எம் அடிகேள $ேதவா.1.0491.4
சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) கமழ் மறுகில் சண்ைப ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.1.0492.1
ஆம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பைழயனூ ஆலங்காட்டு எம் அடிகைள
$ேதவா.1.0492.2
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) அருளாேல விrத்த பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) வல்லா $ேதவா.1.0492.3
ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) த<த்தம் ஆகச் ேசவாேர $ேதவா.1.0492.4
குண்ைடக் குறள் பூதம் குழும அனல் ஏந்தி $ேதவா.1.0493.1
ெகண்ைட_ெப.(ெகண்ைட_ெப.) பிறழ் ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) ந<க் ெகடில
வடபக்கம் $ேதவா.1.0493.2
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) மருள் பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வள
ெபான் விr ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) $ேதவா.1.0493.3
விண்ட ெதாைடயலான் ஆடும் வரட்டானத்ேத
<
$ேதவா.1.0493.4
அரும்பும்_ெப.எச்.(அரும்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குரும்ைபயும்
அைலத்த_ெப.எச்.(அைல_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ெகாங்ைகக் $ேதவா.1.0494.1

கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) இன்ெமாழியாேளாடு உடன் ைக அனல் வசி
<
$ேதவா.1.0494.2
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) உண் விrெகான்ைறச் சுட ெபான் சைட தாழ
$ேதவா.1.0494.3
விரும்பும்_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அதிைகயுள்
ஆடும் வரட்டானத்ேத
<
$ேதவா.1.0494.4
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அழல் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.)
அைரக்கு இட்டு அைசத்து_வி.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0495.1
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) மைற வல்லான் படுதம் பலி ெபயவான் $ேதவா.1.0495.2
மாட முகட்டின் ேமல் மதி ேதாய் அதிைகயுள் $ேதவா.1.0495.3
ேவடம் பல வல்லான் ஆடும் வரட்டானத்ேத
<
$ேதவா.1.0495.4
எண்ணா எயில் எய்தான் இைறவன் அனல் ஏந்தி $ேதவா.1.0496.1
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ஆ முழவு அதிர முதிரா மதி
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0496.2
பண் ஆ மைற பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பரமன்-அதிைகயுள்
$ேதவா.1.0496.3
விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.) பரவ
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடும் வரட்டானத்ேத
<
$ேதவா.1.0496.4
காஞ்புன்புறம் ஆய கழிந்தா இடுகாட்டில் $ேதவா.1.0497.1
திரு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ைகயால் திரு ஆம் அதிைகயுள் $ேதவா.1.0497.2

எr ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபருமான் எrபுன் சைட
தாழ $ேதவா.1.0497.3
விrயும்_ெப.எச்.(விr_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆடும் வரட்டானத்ேத
<
$ேதவா.1.0497.4
துளங்கும் சுட அங்ைகத் துைதய விைளயாடி $ேதவா.1.0498.1
இளங்ெகாம்பு அன சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) உைமேயாடு இைச பாடி
$ேதவா.1.0498.2
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகாள் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ஆ
அதிைகயுள் $ேதவா.1.0498.3
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பிைறசூடி ஆடும்
வரட்டானத்ேத
<
$ேதவா.1.0498.4
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) பல_பதி.ெப.(பல_ெப.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பரமன் பரேமட்டி $ேதவா.1.0499.1
தம் புைட சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) புலித்ேதால் உைட ஆக
$ேதவா.1.0499.2
கீ தம் உைம பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெகடில வடபக்கம்
$ேதவா.1.0499.3
ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடும் வரட்டானத்ேத
<
$ேதவா.1.0499.4
கல் ஆ வைர அரக்கன் தடந்ேதாள் கவின்
வாட_குைற.எச்.(வாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0500.1
ஒல்ைல அடத்து அவனுக்கு அருள்ெசய்து அதிைகயுள் $ேதவா.1.0500.2

பல் ஆ பகுவாய நகு ெவண்தைல சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0500.3
வில்லால் எயில் எய்தான் ஆடும் வரட்டானத்ேத
<
$ேதவா.1.0500.4
ெநடியான் நான்முகனும் நிமிந்தாைனக் காண்கிலா $ேதவா.1.0501.1
ெபாடி ஆடு மாபாைன புrநூல் உைடயாைன $ேதவா.1.0501.2
கடி ஆ கழு ந<லம்_ெப.(ந<லம்_ெப.)
மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அதிைகயுள்
$ேதவா.1.0501.3
ெவடி ஆ தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஏந்தி ஆடும் வரட்டானத்ேத
<
$ேதவா.1.0501.4
அைரேயாடு அல பிண்டி மருவிக் குண்டிைக $ேதவா.1.0502.1
சுைர ஓடு உடன் ஏந்தி உைட விட்டு உழல்வாகள் $ேதவா.1.0502.2
உைரேயாடு உைர ஒவ்வாது உைமேயாடு உடன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0502.3
விைர ேதாய் அலதாரான் ஆடும் வரட்டானத்ேத
<
$ேதவா.1.0502.4
ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.) கமழ் காழியுள் ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.1.0503.1
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) ெபாரு ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) ந< அதிைக
வரட்டானத்துச்
<
$ேதவா.1.0503.2
சூழும் கழலாைனச் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தமிழ்மாைல $ேதவா.1.0503.3
வாழும் துைண ஆக நிைனவா விைன இலாேர $ேதவா.1.0503.4
பல் அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தைலயில்_ெப.(தைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) பலி
ெகாள்வது அன்றியும் ேபாய் $ேதவா.1.0504.1

வில் அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புருவ நல்லாள்
ேமனியில் ைவத்தல் என்ேன $ேதவா.1.0504.2
ெசால் அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) மைறேயாடு அங்கம் கைலகள்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $ேதவா.1.0504.3
ெசல் அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசல்வ வாழும்
சிரபுரம் ேமயவேன $ேதவா.1.0504.4
ெகால்ைல முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) நைகயினாள் ஓ கூறு
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அன்றியும் ேபாய் $ேதவா.1.0505.1
அல்லல் வாழ்க்ைகப் பலி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆதரவு
என்ைனெகால் ஆம் $ேதவா.1.0505.2
ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ந<ண்ட_ெப.எச்.(ந<ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபருைமயாள ெதால்கைல
கற்று வல்லா $ேதவா.1.0505.3
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ந<ண்ட_ெப.எச்.(ந<ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
மல்கு சிரபுரம் ேமயவேன $ேதவா.1.0505.4
ந< அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சைடயின்ேமல் ஓ
நிகழ்மதி அன்றியும் ேபாய் $ேதவா.1.0506.1
ஊ அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏறு
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஏறி உண் பலி ெகாள்வது என்ேன
$ேதவா.1.0506.2

கா அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
காமரம் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இைசப்ப $ேதவா.1.0506.3
சீ அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) சிரபுரம் ேமயவேன
$ேதவா.1.0506.4
ைக அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மானிேனாடு கா
அரவு அன்றியும் ேபாய் $ேதவா.1.0507.1
ெமய் அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவட்ைகேயாடு
ெமல்லியல் ைவத்தல் என்ேன $ேதவா.1.0507.2
ைக அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கைளகள் ஆகச்
ெசங்கழுந< மலகள்_ெப.(மலகள்_ெப.) $ேதவா.1.0507.3
ெசய் அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வயல்கள்
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிரபுரம் ேமயவேன
$ேதவா.1.0507.4
புரம் எrத்த ெவற்றிேயாடும் ேபா மதயாைன தன்ைனக் $ேதவா.1.0508.1
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) எடுத்துத் ேதால்
உrத்த_ெப.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காரணம்
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) என்ேன $ேதவா.1.0508.2
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) உrத்த_ெப.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதால்
உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா தவ ேதவேராடும்
$ேதவா.1.0508.3
சிரம் எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைககள் கூப்பும் சிரபுரம்
ேமயவேன $ேதவா.1.0508.4
கண்ணு மூன்றும் உைடயது அன்றி ைகயினில் ெவண்மழுவும் $ேதவா.1.0509.1

பண்ணு மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) வைணேயாடு
<
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) உடன்
ைவத்தல் என்ேன $ேதவா.1.0509.2
எண்ணும் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) கனலும் ஓம்பி எழுைமயும் விழுமிய ஆய்
$ேதவா.1.0509.3
திண்ணம் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) ேவள்வியாள சிரபுரம் ேமயவேன
$ேதவா.1.0509.4
குைறபடாத ேவட்ைகேயாடு ேகால்வைளயாள் ஒருபால் $ேதவா.1.0510.1
ெபாைற படாத இன்பேமாடு புணதரும் ெமய்ம்ைம என்ேன $ேதவா.1.0510.2
இைற படாத ெமன்முைலயா மாளிைகேமல்
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0510.3
சிைற படாத பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) சிரபுரம் ேமயவேன
$ேதவா.1.0510.4
மைல எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
அரக்கன் அஞ்ச ஒருவிரலால் $ேதவா.1.0511.1
நிைல எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாள்ைகயாேன
நின்மலேன நிைனவா $ேதவா.1.0511.2
துைல எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால் பயில்வா
ேமதகு வதிேதாறும்
<
$ேதவா.1.0511.3
சிைல எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளினாேன சிரபுரம்
ேமயவேன $ேதவா.1.0511.4
மாலிேனாடு மலாஞ்னானும் வந்தவ காணாது $ேதவா.1.0512.1
சாலும் அஞ்சப்பண்ணி ந<ண்ட_ெப.எச்.(ந<ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தத்துவம் ேமயது என்ேன $ேதவா.1.0512.2

நாலு ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) ஓதலாகள் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) துைண என்று
இைறஞ்ச $ேதவா.1.0512.3
ேசலு ேமயும்_ெப.எச்.(ேமய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிரபுரம்
ேமயவேன $ேதவா.1.0512.4
புத்தேராடு சமண ெசாற்கள் புறன் உைர என்று
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0513.1
பத்த வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பணிய ைவத்த பான்ைம
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்ைன ெகால் ஆம் $ேதவா.1.0513.2
மத்தயாைன உrயும் ேபாத்து மங்ைகெயாடும் உடேன $ேதவா.1.0513.3
சித்த வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பணியும் ெசல்வச் சிரபுரம்
ேமயவேன $ேதவா.1.0513.4
ெதங்கம் ந<ண்ட_ெப.எச்.(ந<ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சிரபுரம் ேமயவைன $ேதவா.1.0514.1
அங்கம் ந<ண்ட_ெப.எச்.(ந<ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மைறகள் வல்ல
அணி ெகாள் சம்பந்தன் உைர $ேதவா.1.0514.2
பங்கம் ந<ங்கப் பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ல பத்தகள் பா
இதன் ேமல் $ேதவா.1.0514.3
சங்கேமாடு ந<டி_வி.எச்.(ந<டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாழ்வ
தன்ைமயினால் அவேர $ேதவா.1.0514.4
நூல் அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாள்ைகயாேல
நுன்_திr.(நுன்_முன்.ஒரு.) அடி கூடுதற்கு $ேதவா.1.0515.1
மால் அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நால்வ ேகட்க
நல்கிய நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறத்ைத $ேதவா.1.0515.2

ஆல் அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந<ழல் ேமவி
அருமைற ெசான்னது_வி.அ.ெப.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) என்ேன
$ேதவா.1.0515.3
ேசல் அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கழனிச் ேசய்ஞலூ ேமயவேன $ேதவா.1.0515.4
ந<று அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமனியின் கண்
ேநாஞ்ைழயாள் ஒருபால் $ேதவா.1.0516.1
கூறு அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாள்ைக அன்றி
ேகால வள சைடேமல் $ேதவா.1.0516.2
ஆறு அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அரவம்
அணிந்தது என்ேன $ேதவா.1.0516.3
ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கழனிச் ேசய்ஞலூ ேமயவேன $ேதவா.1.0516.4
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தைலயிேனாடு பலி திrந்து $ேதவா.1.0517.1
கான் அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபய்கேளாடு தம்
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடேன $ேதவா.1.0517.2
மான் அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) காண
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எr
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) என்ேன $ேதவா.1.0517.3
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மல்கு ேசய்ஞலூ ேமயவேன $ேதவா.1.0517.4
வண்
<
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மும்மதிலும் வில்
மைலயா அரவின் $ேதவா.1.0518.1

நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவஞ்சரத்தால் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) எrயூட்டல் என்ேன $ேதவா.1.0518.2
பாண்_ெப.(பாண்_ெப.) அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பாடும் ைபம்ெபாழில்
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆ
$ேதவா.1.0518.3
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) மல்கு ேசய்ஞலூ ேமயவேன $ேதவா.1.0518.4
ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காடு_ெப.(காடு_ெப.) இடமாப் ேபணுவது அன்றியும் ேபாய் $ேதவா.1.0519.1
ேவய் அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளி அஞ்ச
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) உrத்தது என்ேன $ேதவா.1.0519.2
வாய் அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நால்மைற ஆறு
அங்கேமாடு ஐேவள்வித் $ேதவா.1.0519.3
த< அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசங்ைகயாள
ேசய்ஞலூ ேமயவேன $ேதவா.1.0519.4
காடு_ெப.(காடு_ெப.) அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏனம்
ஒன்றின் காரணம் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0520.1
ேவடு அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவடன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விசயெனாடு எய்தது என்ேன
$ேதவா.1.0520.2
ேகாடு அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மால்களிற்றுக்
ேகாச்ெசங்கணாற்கு அருள்ெசய் $ேதவா.1.0520.3
ேசடு அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசல்வ வாழும்
ேசய்ஞலூ ேமயவேன $ேதவா.1.0520.4

பீ அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பால்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆட்ட ேபணாது
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) தாைத $ேதவா.1.0521.1
ேவ அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாைள ேவத் தடிந்தான்
தனக்குத் $ேதவா.1.0521.2
தா_ெப.(தா_ெப.) அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) சூட்டித் தைலைம வகுத்தது என்ேன $ேதவா.1.0521.3
சீ அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) மல்கு ேசய்ஞலூ ேமயவேன $ேதவா.1.0521.4
மா அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேத அரக்கன் வலி
ெதாைலவித்து அவன்தன் $ேதவா.1.0522.1
நா_ெப.(நா_ெப.) அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் ெசய்தது என்ேன
$ேதவா.1.0522.2
பூ அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) ேபால் பூசுர
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0522.3
ேச_ெப.அ.(ேச_ெப.அ.) அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஊதியாேன ேசய்ஞலூ ேமயவேன $ேதவா.1.0522.4
கா அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வண்ணேனாடு
கனகம் அைனயானும் $ேதவா.1.0523.1
பா இடந்தும் விண்_ெப.(விண்_ெப.) பறந்தும் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) முடி காணா
$ேதவா.1.0523.2

சீ அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் ெசய்தது என்ேன
$ேதவா.1.0523.3
ேத அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா மறுகின்
ேசய்ஞலூ ேமயவேன $ேதவா.1.0523.4
மாசு அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமனியாரும்
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) திrயாத கஞ்சி $ேதவா.1.0524.1
ேநசு அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஊணினாரும் ேநசம்
இலாதது என்ேன $ேதவா.1.0524.2
வசு
< அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விைர
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாழில்வாய்
$ேதவா.1.0524.3
ேதசு அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பாடும் ேசய்ஞலூ ேமயவேன $ேதவா.1.0524.4
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேசய்ஞலூrல் ெசல்வன சீ பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0525.1
ேதாய் அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தண்வயல் சூழ்
ேதாணி புரத் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) $ேதவா.1.0525.2
சாய் அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞானம் மல்கு
சம்பந்தன்-இன் உைரகள் $ேதவா.1.0525.3

வாய் அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா வான்_ெப.(வான்_ெப.)
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஆள்பவேர $ேதவா.1.0525.4
ேபாகம் ஆத்த பூண் முைலயாள் தன்ேனாடும் ெபான் அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.)
$ேதவா.1.0526.1
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆத்த ைபங்கண்
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ஏற்று அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) பரேமட்டி
$ேதவா.1.0526.2
ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) ஆத்த ேதால் உைடயன் ேகாவண ஆைடயின் ேமல்
$ேதவா.1.0526.3
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ஆத்த நம்ெபருமான் ேமயது நள்ளாேற $ேதவா.1.0526.4
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) உைடய காது உைடயன் ேதால் உைடயன் ெதாைலயாப்
$ேதவா.1.0527.1
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) உைடய ேபா விைடயன் ெபண்ணும் ஓபால் உைடயன்
$ேதவா.1.0527.2
ஏடு உைடய ேமல் உலேகாடு ஏழ்கடலும்
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0527.3
நாடு உைடய நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ெபருமான் ேமயது நள்ளாேற
$ேதவா.1.0527.4
ஆன் முைறயால் ஆற்ற ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ந<று ஆடி அணியிைழ ஓ
$ேதவா.1.0528.1
பால் முைறயால் ைவத்த பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) பத்த
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0528.2
மான்மறியும் ெவண்மழுவும் சூலமும் பற்றிய ைக $ேதவா.1.0528.3

நால் மைறயான் நம்ெபருமான் ேமயது நள்ளாேற $ேதவா.1.0528.4
புல்க வல்ல வாசைடேமல் பூம்புனல்
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயேல $ேதவா.1.0529.1
மல்க_குைற.எச்.(மல்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ல
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மதிேயாடு உடன்
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0529.2
பல்க வல்ல ெதாண்ட தம் ெபான்பாத நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ேசர $ேதவா.1.0529.3
நல்க வல்ல நம்ெபருமான் ேமயது நள்ளாேற $ேதவா.1.0529.4
ஏறு தாங்கி ஊதி ேபணி ஏ ெகாள் இளமதியம் $ேதவா.1.0530.1
ஆறு தாங்கும் ெசன்னிேமல் ஓ ஆடு அரவம்
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0530.2
ந<று தாங்கி நூல் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) நிைர ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.)
$ேதவா.1.0530.3
நாறு தாங்கு நம்ெபருமான் ேமயது நள்ளாேற $ேதவா.1.0530.4
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) உச்சிேமல்
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேதவன்இைமேயாகள் $ேதவா.1.0531.1
ழுஎங்கள் உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) எம் இைறவன் ழு என்று அடிேய இைறஞ்ச
$ேதவா.1.0531.2
தங்கள் உச்சியால்
வணங்கும்_ெப.எச்.(வணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அடியாகட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $ேதவா.1.0531.3
நங்கள் உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) நம்ெபருமான்-ேமயது நள்ளாேற $ேதவா.1.0531.4

ெவஞ்சுடத் த< அங்ைக ஏந்தி விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெகாள் முழவு அதிர
$ேதவா.1.0532.1
அஞ்சு இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஓ
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ேபணுவது
அன்றியும் ேபாய் $ேதவா.1.0532.2
ெசஞ்சைடக்கு ஓ திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) திகழ்தரு கண்டத்துள்ேள
$ேதவா.1.0532.3
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அைடத்த நம்ெபருமான் ேமயது நள்ளாேற $ேதவா.1.0532.4
சிட்டம் ஆந்த மும்மதிலும் சிைலவைரத் த< அம்பினால் $ேதவா.1.0533.1
சுட்டு மாட்டி சுண்ண ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ந<று ஆடுவது அன்றியும்
ேபாய்ப் $ேதவா.1.0533.2
பட்டம் ஆந்த ெசன்னிேமல் ஓ பால் மதியம்
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0533.3
நட்டம் ஆடும் நம்ெபருமான் ேமயது நள்ளாேற $ேதவா.1.0533.4
உண்ணல் ஆகா நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) கண்டத்து உண்டு உடேன ஒடுக்கி
$ேதவா.1.0534.1
ழுஅண்ணல் ஆகா அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ந<ழல் ஆ அழல் ேபால்
உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) $ேதவா.1.0534.2
எண்ணல் ஆகா உள் விைனழு என்று எள்க வலித்து இருவ_ெப.(இருவ_ெப.)
$ேதவா.1.0534.3
நண்ணல் ஆகா நம்ெபருமான் ேமயது நள்ளாேற $ேதவா.1.0534.4
மாசு ெமய்ய மண்ைடத் ேதர குண்ட குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) இலிகள்
$ேதவா.1.0535.1

ேபசும்_ெப.எச்.(ேபசு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேபச்ைச ெமய் என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அந் ெநறி ெசல்லன்மின்
$ேதவா.1.0535.2
மூசு வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆ ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.)
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மும்மதிலும் உடேன
$ேதவா.1.0535.3
நாசம் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
ெபருமான் ேமயது நள்ளாேற $ேதவா.1.0535.4
தண்புனலும் ெவண்பிைறயும்
தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாழ்சைடயன்
$ேதவா.1.0536.1
நண்பு நல்லா மல்கு காழி ஞானசம்பந்தன் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
$ேதவா.1.0536.2
பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) நள்ளாறு ஏத்து_ஏவ.(ஏத்து_வி.) பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.)
பத்தும் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) வல்லா $ேதவா.1.0536.3
உண்பு நிங்கி_வி.எச்.(ந<ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வானவேராடு உலகில்
உைறவாேர $ேதவா.1.0536.4
ஒல்ைல ஆறி உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ஒன்றி கள்ளம் ஒழிந்து
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) $ேதவா.1.0537.1
ெசால்ைல ஆறி தூய்ைம ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
காமவிைன அகற்றி $ேதவா.1.0537.2
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஆேற உன்தன் நாமம் நாவில் நவின்று
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0537.3
வல்ல ஆேற வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நல்காய் வலிவலம்
ேமயவேன $ேதவா.1.0537.4

இயங்குகின்ற இரவி திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) மற்றும் நல்-ேதவ
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $ேதவா.1.0538.1
பயங்களாேல பற்றி நின்பால் சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) ெதளிகின்றில
$ேதவா.1.0538.2
தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) ேசாதி சாமேவதா காமைனக் காய்ந்தவேன
$ேதவா.1.0538.3
மயங்குகின்ேறன் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நல்காய்
வலிவலம் ேமயவேன $ேதவா.1.0538.4
ெபண்டி_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ_பட.பன்.) மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.)
சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) என்னும் ேபைதப் ெபருங்கடைல $ேதவா.1.0539.1
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) பண்ேட வாழ மாட்ேடன் ேவதைன
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) நலிய_குைற.எச்.(நலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0539.2
கண்டு கண்ேட உன்தன் நாமம் காதலிக்கின்றது உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
$ேதவா.1.0539.3
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ெகண்டிப் பாடும் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) வலிவலம்
ேமயவேன $ேதவா.1.0539.4
ெமய்ய ஆகிப் ெபாய்ைய ந<க்கி_வி.எச்.(ந<க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேவதைனையத் துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0540.1
ெசய்ய ஆனா சிந்ைதயாேன ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) குலக்ெகாழுந்ேத
$ேதவா.1.0540.2
ைநவன் நாேயன் உன்தன் நாமம் நாளும் நவிற்றுகின்ேறன் $ேதவா.1.0540.3
ைவயம் முன்ேன வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நல்காய்
வலிவலம் ேமயவேன $ேதவா.1.0540.4

துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேபாதும் துற்றும்
ேபாதும் ெசால்லுவன் உன் திறேம $ேதவா.1.0541.1
தஞ்சம் இல்லாத் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உன் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
இைணக்கீ ழ்ப் பணிய $ேதவா.1.0541.2
நஞ்ைச உண்டாய்க்கு என் ெசய்ேகேனா நாளும்
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடிேயன் $ேதவா.1.0541.3
ழுவஞ்சம் உண்டுழு என்று அஞ்சுகின்ேறன்-வலிவலம் ேமயவேன $ேதவா.1.0541.4
ழுபுrசைடயாய் புண்ணியேன நண்ணலா மூஎயிலும் $ேதவா.1.0542.1
எrய எய்தாய் எம்ெபருமான் ழு என்று இைமேயா
பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0542.2
காஞ் உrயாய் காலகாலா ந<லமணி_ெப.(ந<லமணி_ெப.) மிடற்று $ேதவா.1.0542.3
வாஞ் அரவா வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நல்காய் வலிவலம்
ேமயவேன $ேதவா.1.0542.4
தாயும் ந<ேய தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) ந<ேய சங்கரேன அடிேயன் $ேதவா.1.0543.1
ஆயும் நின்பால் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) ஆதாஞ்க்கின்றது
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $ேதவா.1.0543.2
ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.) ஆய காயம் தன்னுள் ஐவ_ெப.(ஐவ_ெப.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒன்றல் ஒட்டா
$ேதவா.1.0543.3
மாயேம என்று அஞ்சுகின்ேறன்-வலிவலம் ேமயவேன $ேதவா.1.0543.4
ந< ஒடுங்கும் ெசஞ்சைடயாய்
நின்னுைடய_திr.(நின்_பதி.ெப.+உைடய_உைட.ேவ.) ெபான்மைலைய
$ேதவா.1.0544.1

ேவெராடும் பீழ்ந்து ஏந்தல் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) இராவணைனத் $ேதவா.1.0544.2
ேதெராடும் ேபாய் வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
<
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
<
அலற
திருவிரலால் அடத்த $ேதவா.1.0544.3
வா ஒடுங்கும் ெகாங்ைக பங்கா வலிவலம் ேமயவேன $ேதவா.1.0544.4
ஆதி ஆய நான்முகனும் மாலும் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அrய $ேதவா.1.0545.1
ேசாதியாேன ந<தி இல்ேலன் ெசால்லுவன் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) திறேம
$ேதவா.1.0545.2
ஓதி நாளும் உன்ைன ஏத்தும் என்ைன விைன அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.)
$ேதவா.1.0545.3
வாதியாேம வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நல்காய் வலிவலம்
ேமயவேன $ேதவா.1.0545.4
ெபாதியிலாேன பூவணத்தாய் ெபான்
திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கயிைலப்
$ேதவா.1.0546.1
பதியிலாேன பத்த சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) பற்று விடாதவேன $ேதவா.1.0546.2
விதி இலாதா ெவஞ்சமண சாக்கிய என்று இவகள் $ேதவா.1.0546.3
மதி இலாதா என் ெசய்வாேரா வலிவலம் ேமயவேன $ேதவா.1.0546.4
வன்னி ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) மத்தம் சூடும் வலிவலம் ேமயவைனப்
$ேதவா.1.0547.1
ெபான்னி நாடன்-புகலி ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ஞானசம்பந்தன்-ெசான்ன
$ேதவா.1.0547.2
பன்னு பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) பத்தும் வல்லா ெமய்த்தவத்ேதா
விரும்பும்_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0547.3

மன்னு ேசாதி ஈசேனாேட மன்னி இருப்பாேர $ேதவா.1.0547.4
ெவங் கண் ஆைன ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) உrைவ ேபாத்து
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெமாழி
$ேதவா.1.0548.1
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உகந்த
மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்ைன ெகால் ஆம்
$ேதவா.1.0548.2
கங்ைகேயாடு திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) கடி
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெகான்ைறத்
$ேதவா.1.0548.3
ெதாங்கலாேன தூய ந<ற்றாய் ேசாபுரம் ேமயவேன $ேதவா.1.0548.4
விைட அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவண்மழு
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஏந்தி விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இலங்கு $ேதவா.1.0549.1
சைட ஒடுங்க_குைற.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புனைலத் தாங்கியது என்ைன ெகாள் ஆம் $ேதவா.1.0549.2
கைட உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மும்மதிலும்
காய்ந்து_வி.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அனலுள் அழுந்த
$ேதவா.1.0549.3
ெதாைட ெநகிழ்ந்த_ெப.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவஞ்சிைலயாய் ேசாபுரம் ேமயவேன $ேதவா.1.0549.4
த<ய ஆய வல் அரக்க ெசந்தழலுள் அழுந்தச் $ேதவா.1.0550.1
சாய எய்து வானவைரத் தாங்கியது என்ைன ெகாள் ஆம் $ேதவா.1.0550.2

பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) ஏற்ைற ஏறி பாய் புலித்ேதால்
உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0550.3
தூய ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) ந<ற்றினாேன ேசாபுரம் ேமயவேன
$ேதவா.1.0550.4
பல் இல் ஓடு ைகயில் ஏந்தி பல்கைடயும் பலி
ேதந்து_வி.எச்.(ேத_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0551.1
அல்லல் வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) ேமலது ஆன ஆதரவு என்ைன ெகால்
ஆம் $ேதவா.1.0551.2
வில்ைல ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) நுண் புருவ
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெநடுங்கண்ணிெயாடும் $ேதவா.1.0551.3
ெதால்ைல ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்றாய் ேசாபுரம் ேமயவேன $ேதவா.1.0551.4
நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.)
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) துன்று ெசஞ்சைடேமல் மதியம் $ேதவா.1.0552.1
ஏற்றம் ஆக ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உகந்த காரணம்
என்ைன ெகால் ஆம் $ேதவா.1.0552.2
ஊற்றம் மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) காலன்தன்ைன ஒல்க உைதத்து அருளி
$ேதவா.1.0552.3
ேதாற்றம் ஈறும் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றாய்
ேசாபுரம் ேமயவேன $ேதவா.1.0552.4
ெகால் நவின்ற_ெப.எச்.(நவில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூ இைலேவல்
கூ மழுவாள் பைடயன் $ேதவா.1.0553.1
ெபான்ைன ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகான்ைறமாைல சூடும் ெபாற்பு என்ைன ெகால் ஆம் $ேதவா.1.0553.2

அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) அன்ன ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) நைடயாள்
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைர ேச $ேதவா.1.0553.3
துன்ன வண்ண ஆைடயினாய் ேசாபுரம் ேமயவேன $ேதவா.1.0553.4
ழுகுற்றம் இன்ைம உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) ந<ழு என்று உன் அடியா
பணிவா $ேதவா.1.0554.1
கற்றல் ேகள்வி ஞானம் ஆன காரணம் என்ைன ெகால் ஆம் $ேதவா.1.0554.2
வற்றல் ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரவம் பூண்டு அயன்
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தைலயில்_ெப.(தைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
$ேதவா.1.0554.3
துற்றல் ஆன ெகாள்ைகயாேன ேசாபுரம் ேமயவேன $ேதவா.1.0554.4
விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
ெவஞ்சிைலயாக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) அரக்க $ேதவா.1.0555.1
குலங்கள் வாழும் ஊ எrத்த ெகாள்ைக இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
என்ைன ெகால் ஆம் $ேதவா.1.0555.2
இலங்ைக மன்னு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அவுணேகாைன எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
விரலால் $ேதவா.1.0555.3
துலங்க ஊன்றிைவத்து உகந்தாய் ேசாபுரம் ேமயவேன $ேதவா.1.0555.4
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) ெகாள் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) மால்வைரையச்
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விrதிைர ந< $ேதவா.1.0556.1
கைடந்த நஞ்ைச உண்டு உகந்த காரணம் என்ைன ெகால் ஆம் $ேதவா.1.0556.2
இடந்து மண்ைண உண்ட மாலும் இன் மலேமல் அயனும் $ேதவா.1.0556.3

ெதாடந்து_வி.எச்.(ெதாட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முன்னம்
காணமாட்டாச் ேசாபுரம் ேமயவேன $ேதவா.1.0556.4
புத்தேராடு புன்சமண ெபாய் உைரேய உைரத்து $ேதவா.1.0557.1
பித்த ஆகக் கண்டு உகந்த ெபற்றிைம என்ைன ெகால் ஆம் $ேதவா.1.0557.2
மத்தயாைன ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) உrைவ ேபாத்து வள சைடேமல்
$ேதவா.1.0557.3
துத்திநாகம் சூடினாேன ேசாபுரம் ேமயவேன $ேதவா.1.0557.4
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) தண்வயல் சூழ் ேசாபுரம்
ேமயவைன $ேதவா.1.0558.1
சீலம் மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) ெதால்புகழ் ஆ சிரபுரக் ேகான்-நலத்தான்
$ேதவா.1.0558.2
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
தமிழான் ஞானசம்பந்தன்-ெசான்ன $ேதவா.1.0558.3
ேகாலம் மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வல்லா கூடுவ
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உலேக $ேதவா.1.0558.4
ழுமைற உைடயாய் ேதால் உைடயாய் வாசைட ேமல்
வளரும்_ெப.எச்.(வள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0559.1
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) உைடயாய் பிஞ்ஞகேன ழு என்று உைனப் ேபசின்
அல்லால் $ேதவா.1.0559.2
குைற உைடயா குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) ஓராய் ெகாள்ைகயினால்
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0559.3
நிைற உைடயா இட கைளயாய் ெநடுங்களம் ேமயவேன $ேதவா.1.0559.4
கைனத்து எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவண்திைர சூழ்
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இைட நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) தன்ைனத் $ேதவா.1.0560.1

திைனத்தைனயா மிடற்றில் ைவத்த திருந்திய ேதவ நின்ைன $ேதவா.1.0560.2
மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) அகத்ேதா பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.)
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேபணி இராப்பகலும் $ேதவா.1.0560.3
நிைனத்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுவா இட கைளயாய்
ெநடுங்களம் ேமயவேன $ேதவா.1.0560.4
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அடிேய வழிபடுவான் நிமலா நிைனக் கருத
$ேதவா.1.0561.1
ழுஎன் அடியான் உயிைர வவ்ேவல் ழு என்று அடல் கூற்று உைதத்த
$ேதவா.1.0561.2
ெபான் அடிேய பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நாளும் பூெவாடு
ந< சுமக்கும் $ேதவா.1.0561.3
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அடியா இட கைளயாய் ெநடுங்களம் ேமயவேன
$ேதவா.1.0561.4
மைல புrந்த மன்னவன்தன் மகைள ஓபால் மகிழ்ந்தாய் $ேதவா.1.0562.1
அைல புrந்த கங்ைக தங்கும்_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அவி சைட ஆரூரா $ேதவா.1.0562.2
தைல_ெப.(தைல_ெப.) புrந்த பலி மகிழ்வாய் தைலவ
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) கீ ழ்
$ேதவா.1.0562.3
நிங்கி_வி.எச்.(ந<ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நில்லா இட கைளயாய்
ெநடுங்களம் ேமயவேன $ேதவா.1.0562.4
பாங்கின் நல்லா படிமம் ெசய்வா_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ_பட.பன்.)
பாrடமும் பலி ேச $ேதவா.1.0563.1
தூங்கி நல்லா பாடேலாடு ெதாழு கழேல
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0563.2

தாங்கி நில்லா அன்பிேனாடும் தைலவ நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) கீ ழ் $ேதவா.1.0563.3
நிங்கி_வி.எச்.(ந<ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நில்லா இட கைளயாய்
ெநடுங்களம் ேமயவேன $ேதவா.1.0563.4
விருத்தன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பாலன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) ஓ
நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.) உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0564.1
கருத்தன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) கங்ைகயாைளக் கமழ்
சைடேமல் கரந்தாய் $ேதவா.1.0564.2
அருத்தன் ஆய ஆதிேதவன் அடி இைணேய
பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0564.3
நிருத்த கீ த இட கைளயாய் ெநடுங்களம் ேமயவேன $ேதவா.1.0564.4
கூறு ெகாண்டாய் மூன்றும் ஒன்றாக் கூட்டி ஓ ெவங்கைணயால் $ேதவா.1.0565.1
மாறு ெகாண்டா புரம் எrத்த மன்னவேன ெகாடிேமல் $ேதவா.1.0565.2
ஏறு ெகாண்டாய் ழுசாந்தம் ஈதுழு என்று எம்ெபருமான்
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0565.3
ந<று ெகாண்டா இட கைளயாய் ெநடுங்களம் ேமயவேன $ேதவா.1.0565.4
ழுகுன்றின் உச்சிேமல்
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) சூழ் இலங்ைக $ேதவா.1.0566.1
அன்றி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரக்க ேகாைன அரு
வைரக்கீ ழ் அடத்தாய் ழு $ேதவா.1.0566.2
என்று நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வாய்ெமாழியால்
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இராப்பகலும் $ேதவா.1.0566.3

நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைநவா இட கைளயாய்
ெநடுங்களம் ேமயவேன $ேதவா.1.0566.4
ேவழ_ெப.அ.(ேவழம்_ெப.) ெவண்ெகாம்பு ஒசித்த மாலும்
விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நான்முகனும்
$ேதவா.1.0567.1
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எங்கும் ேநட ஆங்கு ஓ ேசாதியுள்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றாய் ழு $ேதவா.1.0567.2
ேகழல்_ெப.(ேகழல்_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.)
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபம்மான் ேகடு இலாப்
ெபான் அடியின் $ேதவா.1.0567.3
ந<ழல் வாழ்வா இட கைளயாய் ெநடுங்களம் ேமயவேன $ேதவா.1.0567.4
ெவஞ்ெசால் தம் ெசால் ஆக்கி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவடம் இலாச் சமணும் $ேதவா.1.0568.1
தஞ்சம் இல்லாச் சாக்கியரும் தத்துவம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
அறியா_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) $ேதவா.1.0568.2
துஞ்சல் இல்லா வாய்ெமாழியால் ேதாத்திரம் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
அடிேய $ேதவா.1.0568.3
ெநஞ்சில் ைவப்பா இட கைளயாய் ெநடுங்களம் ேமயவேன $ேதவா.1.0568.4
ந<ட_குைற.எச்.(ந<டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ல வா சைடயான் ேமய
ெநடுங்களத்ைதச் $ேதவா.1.0569.1
ேசட வாழும் மா மறுகின் சிரபுரக் ேகான் நலத்தால் $ேதவா.1.0569.2
நாட வல்ல பனுவல்மாைல ஞானசம்பந்தன்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0569.3
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) பத்தும் பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வல்லா பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) பைறயுேம $ேதவா.1.0569.4

ேதவராயும் அசுரராயும் சித்த ெசழுமைற ேச $ேதவா.1.0570.1
நாவராயும் நண்ணு பாரும் விண்_ெப.(விண்_ெப.) எr கால் ந<ரும் $ேதவா.1.0570.2
ேமவ ஆய விைர மலேரான் ெசங்கண்மால் ஈசன் என்னும் $ேதவா.1.0570.3
மூவ ஆய முதல் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ேமயது முதுகுன்ேற
$ேதவா.1.0570.4
பற்றும்_ெப.எச்.(பற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) உேளாக்கு
பல் கதிேரான் மதி பா $ேதவா.1.0571.1
எற்று ந< த< காலும் ேமைலவிண் இயமானேனாடு $ேதவா.1.0571.2
மற்று மாது ஓ பல் உயி ஆய் மால் அயனும் மைறகள் $ேதவா.1.0571.3
முற்றும் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேவறும் ஆனான்
ேமயது முதுகுன்ேற $ேதவா.1.0571.4
வாr மாகம் ைவகு_ஏவ.(ைவகு_வி.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரவம் சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0572.1
நாr பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பூேமல் நான்முகன்தன்
தைலயில்_ெப.(தைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $ேதவா.1.0572.2
சீrது ஆகப் பலி ெகாள் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) ெசற்றலும் ேதான்றியது ஓ
$ேதவா.1.0572.3
மூr நாகத்து உrைவ ேபாத்தான் ேமயது முதுகுன்ேற $ேதவா.1.0572.4
பாடுவாருக்கு அருளும் எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) பனி முதுெபௗவ முந்ந<
$ேதவா.1.0573.1
ந<டு பாரும் முழுதும் ஓடி அண்ட நிைலெகடலும் $ேதவா.1.0573.2

நாடுதானும் ஊடும் ஓடி ஞாலமும் நான்முகனும் $ேதவா.1.0573.3
ஊடு காண மூடும்_ெப.எச்.(மூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெவள்ளத்து
உயந்தது முதுகுன்ேற $ேதவா.1.0573.4
வழங்கு திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) வன்னி மத்தம் மாசுணம் மீ து அணவி
$ேதவா.1.0574.1
ெசழுங் கல்ேவந்தன் ெசல்வி_ெப.(ெசல்வி_ெப.) காண ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.)
திைச வணங்க $ேதவா.1.0574.2
தழங்கு ெமாந்ைத தக்ைக மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) ேபய்க்கணம் பூதம்
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0574.3
முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) ெசந்த< ஏந்தி ஆடி ேமயது முதுகுன்ேற $ேதவா.1.0574.4
சுழிந்த கங்ைக ேதாய்ந்த_ெப.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) அரா
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இதழி $ேதவா.1.0575.1
சழிந்த ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ைசவேவடம் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
நிைனத்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஐம்புலனும்
$ேதவா.1.0575.2
அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) சிந்ைத அந்தணாளக்கு
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.)
வடு_ெப.(வ
<
டு_ெப.)
<
$ேதவா.1.0575.3
ெமாழிந்த வாயான் முக்கண் ஆதி ேமயது முதுகுன்ேற $ேதவா.1.0575.4
மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.) மாயம் வல்ல
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வானிெனாடு ந<ரும்
$ேதவா.1.0576.1
இயங்குேவாருக்கு இைறவன் ஆய இராவணன் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெநாஞ்த்த
$ேதவா.1.0576.2

புயங்க ராக மாநடத்தன் புண முைல_ெப.(முைல_ெப.) மாது உைமயாள்
$ேதவா.1.0576.3
முயங்கு_ஏவ.(முயங்கு_வி.) மாபன் முனிவ
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேமயது முதுகுன்ேற $ேதவா.1.0576.4
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) உண்ட மாலும் மற்ைற நான்முகனும்(ம்) அறியாக்
$ேதவா.1.0577.1
ேகாலம் அண்ட சிந்ைதெகாள்ளா
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) ெகாய் மலரால்
$ேதவா.1.0577.2
ஏல இண்ைட கட்டி நாமம் இைசய_குைற.எச்.(இைச_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எப்ேபாதும் ஏத்தும் $ேதவா.1.0577.3
மூல முண்ட ந<ற்ற வாயான் ேமயது முதுகுன்ேற $ேதவா.1.0577.4
உறி ெகாள்ைகய சீவரத்த உண்டு உழல் மிண்ட ெசால்ைல $ேதவா.1.0578.1
ெநறிகள் என்ன நிைனவு உறாேத நித்தலும் ைகெதாழுமின் $ேதவா.1.0578.2
மறி ெகாள் ைகயன் வங்க முந்ந< ெபாங்கு விடத்ைத உண்ட $ேதவா.1.0578.3
முறி ெகாள் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) பங்கன் ேமயது
முதுகுன்ேற $ேதவா.1.0578.4
ெமாய்த்து வாேனா பல்கணங்கள்
வணங்கும்_ெப.எச்.(வணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முதுகுன்ைற
$ேதவா.1.0579.1
பித்தேவடம் ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) என்னும் பிரமபுரத் தைலவன்.....
$ேதவா.1.0579.2
பூத் ேதந்து_வி.எச்.(ேத_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆயன
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெபான் அடி $ேதவா.1.0580.1

ஏத்தாதா இல்ைல எண்ணுங்கால் $ேதவா.1.0580.2
ஓத்தூ ேமய ஒளி மழுவாள் அங்ைகக் $ேதவா.1.0580.3
கூத்த< உம குணங்கேள $ேதவா.1.0580.4
இைட ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) ேபாகா இளமுைலயாைள ஓ $ேதவா.1.0581.1
புைடயீேர புள்ளிமான் உr $ேதவா.1.0581.2
உைடயீேர உம்ைம ஏத்துதும் ஓத்தூச் $ேதவா.1.0581.3
சைடயீேர உம தாேள $ேதவா.1.0581.4
உள்ேவ ேபால ெநாடிைமயினா திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) $ேதவா.1.0582.1
ெகாள்வ< அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) ஓ ேகாவணம் $ேதவா.1.0582.2
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) வாைழக்கனி ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெசாr ஓத்தூக்
$ேதவா.1.0582.3
கள்வேர
< உம காதேல $ேதவா.1.0582.4
ேதாட்டீேர துத்தி ஐந்தைல நாகத்ைத $ேதவா.1.0583.1
ஆட்டீேர அடியா விைன $ேதவா.1.0583.2
ஓட்டீேர உம்ைம ஏத்துதும் ஓத்தூ $ேதவா.1.0583.3
நாட்டீேர அருள் நல்குேம $ேதவா.1.0583.4
குைழ ஆ காத< ெகாடுமழுவாள் பைட $ேதவா.1.0584.1
உைழ ஆள்வ< திரு ஓத்தூ $ேதவா.1.0584.2
பிைழயா வண்ணங்கள் பாடி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆடுவா $ேதவா.1.0584.3
அைழயாேம அருள் நல்குேம $ேதவா.1.0584.4

மிக்கா வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விரும்பிப் பலி இடத்
$ேதவா.1.0585.1
தக்கா தம் மக்கள < என்று $ேதவா.1.0585.2
உட்காதா உளேரா திரு ஓத்தூ $ேதவா.1.0585.3
நக்கீ ேர அருள் நல்குேம $ேதவா.1.0585.4
ழுதாது ஆ ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) தயங்கும் முடி உைட $ேதவா.1.0586.1
நாதா ழு என்று நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
புகழ்ந்து_வி.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0586.2
ஓதாதா உளேரா திரு ஓத்தூ $ேதவா.1.0586.3
ஆத<ேர அருள் நல்குேம $ேதவா.1.0586.4
ழுஎன்தான் இம் மைல ழு என்ற அரக்கைன $ேதவா.1.0587.1
ெவன்றா ேபாலும் விரலினால் $ேதவா.1.0587.2
ழுஒன்றா மும்மதில் எய்தவன் ஓத்தூழு $ேதவா.1.0587.3
என்றா ேமல் விைன ஏகுேம $ேதவா.1.0587.4
நன்றா நால் மைறயாெனாடு மாலும் ஆய்ச் $ேதவா.1.0588.1
ெசன்றா ேபாலும் திைச எலாம் $ேதவா.1.0588.2
ஒன்றாய் உள் எr ஆய் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓத்தூ
$ேதவா.1.0588.3
நின்ற<ேர உைம ேநடிேய $ேதவா.1.0588.4
கா அமண் கலிங்கத் துவ ஆைடய $ேதவா.1.0589.1
ேதர ெசால் அைவ ேதறன் மின் $ேதவா.1.0589.2
ஓ அம்பால் எயில் எய்தவன் ஓத்தூச் $ேதவா.1.0589.3

சீரவன் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ேசமிேன $ேதவா.1.0589.4
குரும்ைப_ெப.(குரும்ைப_ெப.) ஆண்பைன ஈன் குைல ஓத்தூ $ேதவா.1.0590.1
அரும்பு ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) அடிகைள $ேதவா.1.0590.2
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புகலியுள் ஞானசம்பந்தன் ெசால் $ேதவா.1.0590.3
விரும்புவா விைன வேட
<
$ேதவா.1.0590.4
ஊறி ஆதரு நஞ்சிைன உண்டு உைம $ேதவா.1.0591.1
ந<று ேச திருேமனிய $ேதவா.1.0591.2
ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) ேச வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ெதன் திருமாற் ேபற்றில்
$ேதவா.1.0591.3
மாறு இலா மணிகண்டேர $ேதவா.1.0591.4
ெதாைட ஆ மா மல ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருேபாது உம்ைம $ேதவா.1.0592.1
அைடவா ஆம் ழுஅடிகள் ழு என $ேதவா.1.0592.2
மைட ஆ ந< மல்கு மன்னிய மாற்ேபறு $ேதவா.1.0592.3
உைடயீேர உைம உள்கிேய $ேதவா.1.0592.4
ழுைப ஆரும் அரவம் ெகாடு ஆட்டிய $ேதவா.1.0593.1
ைகயான்ழு என்று வணங்குவ $ேதவா.1.0593.2
ைம ஆ நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) உண்டு மாற்ேபற்று இருக்கின்ற $ேதவா.1.0593.3
சால மா மல ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ழுசரண்
ழு என்று $ேதவா.1.0594.1
ேமைலயாகள் விரும்புவ $ேதவா.1.0594.2
மாலினா வழிபாடு ெசய் மாற்ேபற்று $ேதவா.1.0594.3

ந<லம்_ெப.(ந<லம்_ெப.) ஆ கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நின்ைனேய $ேதவா.1.0594.4
ழுமாறு இலா மணிேய ழு என்று வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) $ேதவா.1.0595.1
ஏறேவ மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏத்துவ $ேதவா.1.0595.2
கூறேன குலவும் திரு மாற்ேபற்றில் $ேதவா.1.0595.3
ந<றேன என்றும் நின்ைனேய $ேதவா.1.0595.4
உைரயாதா இல்ைல ஒன்றும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) தன்ைமைய
$ேதவா.1.0596.1
பரவாதா இல்ைல நாள்களும் $ேதவா.1.0596.2
திைர ஆ பாலியின் ெதன் கைர மாற்ேபற்று $ேதவா.1.0596.3
அைரயாேன அருள் நல்கிேட $ேதவா.1.0596.4
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அரக்கன் அவன்தைன $ேதவா.1.0597.1
உைர ெகடுத்து_வி.எச்.(ெகடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ஒல்கிட $ேதவா.1.0597.2
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) மிகுத்த எம் மாற்ேபற்று அடிகைளப் $ேதவா.1.0597.3
பரவிடக் ெகடும் பாவேம $ேதவா.1.0597.4
இருவேதவரும் ேதடித் திrந்து இனி $ேதவா.1.0598.1
ஒருவரால் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ஒண்ணிலன் $ேதவா.1.0598.2
மருவு ந<ள்கழல் மாற்ேபற்று அடிகைளப் $ேதவா.1.0598.3
பரவுவா விைன பாறுேம $ேதவா.1.0598.4

தூசு ேபாத்து உழல்வா ைகயில் துற்று உணும் $ேதவா.1.0599.1
ந<சதம் உைர ெகாள்ேளலும் $ேதவா.1.0599.2
ழுேதசம் மல்கிய ெதன்திருமாற்ேபற்றின் $ேதவா.1.0599.3
ஈசன்ழு என்று எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்துேம
$ேதவா.1.0599.4
மன்னி மாெலாடு ேசாமன் பணி ெசயும் $ேதவா.1.0600.1
மன்னும் மாற்ேபற்று அடிகைள $ேதவா.1.0600.2
மன்னு காழியுள் ஞானசம்பந்தன் ெசால் $ேதவா.1.0600.3
பன்னேவ விைன பாறுேம $ேதவா.1.0600.4
கா ஆ ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.)
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முடியின $ேதவா.1.0601.1
சீ ஆ சிந்ைத ெசலச் ெசய்தா $ேதவா.1.0601.2
பாரா நாளும் பரவிய_ெப.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாற்றுைற
$ேதவா.1.0601.3
யா ஆ ஆதி முதல்வேர $ேதவா.1.0601.4
நல்லாரும் அவ_பதி.ெப.(அவ_பதி.ெப.) த<ய எனப்படும் $ேதவா.1.0602.1
ெசால்லா நல்மல சூடினா_வி.மு.(சூடு_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட.பன்.)
$ேதவா.1.0602.2
பல் ஆ ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தைலச் ெசல்வ எம் பாற்றுைற
$ேதவா.1.0602.3
எல்லாரும் ெதாழும் ஈசேர $ேதவா.1.0602.4

விண்_ெப.(விண்_ெப.) ஆ திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நுதலின
$ேதவா.1.0603.1
எண்ணா வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெகாண்டா $ேதவா.1.0603.2
பண் ஆ வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.)
ெசய் பாற்றுைற $ேதவா.1.0603.3
யுள் நாள்நாளும் உைறவேர $ேதவா.1.0603.4
பூவும் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) புைனந்த முடியின $ேதவா.1.0604.1
ஏவின் அல்லா எயில் எய்தா $ேதவா.1.0604.2
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) த< புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) மல்கிய பாற்றுைற
$ேதவா.1.0604.3
ஓ என் சிந்ைத ஒருவேர $ேதவா.1.0604.4
மாகம் ேதாய் மதி சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனது $ேதவா.1.0605.1
ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) ெபான்நிறம் ஆக்கினா $ேதவா.1.0605.2
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ெபண்ணும் உைடயவ பாற்றுைற
$ேதவா.1.0605.3
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நயவேர
$ேதவா.1.0605.4
ேபாது ெபான் திகழ் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) புைன முடி $ேதவா.1.0606.1
நாத வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
ெகாண்டா $ேதவா.1.0606.2

பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) ெதாண்ட
பரவிய_ெப.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாற்றுைற $ேதவா.1.0606.3
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) ஓதும் விகிதேர $ேதவா.1.0606.4
வாடல் ெவண்தைல சூடின மால்விைட $ேதவா.1.0607.1
ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குறிப்பினா $ேதவா.1.0607.2
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) பண்
ெசயும் பாற்றுைற $ேதவா.1.0607.3
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) அைசத்தாேர
$ேதவா.1.0607.4
ெவவ்வ ேமனியராய் ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) ந<ற்றின $ேதவா.1.0608.1
எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெகாண்டா $ேதவா.1.0608.2
பவ்வநஞ்சு அைட கண்ட எம் பாற்றுைற $ேதவா.1.0608.3
மவ்வல் சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைமந்தேர
$ேதவா.1.0608.4
ஏனம் அன்னமும் ஆனவருக்கு எr $ேதவா.1.0609.1
ஆன வண்ணத்து எம் அண்ணலா $ேதவா.1.0609.2
பானல் அம்மல விம்மிய பாற்றுைற $ேதவா.1.0609.3
வான ெவண்பிைற ைமந்தேர $ேதவா.1.0609.4
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந<ற்றின ேவலின நூலின
$ேதவா.1.0610.1

வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என் நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.)
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெவௗவினா $ேதவா.1.0610.2
ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மாதவி சூழ்தரு பாற்றுைற
$ேதவா.1.0610.3
ைமந்ததாம் ஓ மணாளேர $ேதவா.1.0610.4
பத்த மன்னிய பாற்றுைற ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0611.1
பத்து-நூறு ெபயரைன $ேதவா.1.0611.2
பத்தன் ஞானசம்பந்தனது இன் தமிழ் $ேதவா.1.0611.3
பத்தும் பாடிப் பரவுேம $ேதவா.1.0611.4
ஒள்ளிது உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) கதிக்கு ஆம்
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ஒளி $ேதவா.1.0612.1
ெவள்ளியான் உைற ேவற்காடு $ேதவா.1.0612.2
உள்ளியா உயந்தா இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகினில் $ேதவா.1.0612.3
ெதள்ளியா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேதவேர $ேதவா.1.0612.4
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.)
அைசத்து_வி.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அளவு இல்லது ஓ
$ேதவா.1.0613.1
ேவடம் ெகாண்டவன் ேவற்காடு $ேதவா.1.0613.2
பாடியும் பணிந்தா இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகினில் $ேதவா.1.0613.3
ேசட ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசல்வேர
$ேதவா.1.0613.4
பூதம் பாடப் புறங்காட்டு இைட ஆடி $ேதவா.1.0614.1

ேவதவித்தகன் ேவற்காடு $ேதவா.1.0614.2
ேபாதும் சாந்தும் புைகயும் ெகாடுத்தவக்கு $ேதவா.1.0614.3
ஏதம் எய்துதல் இல்ைலேய $ேதவா.1.0614.4
ஆழ்கடல் எனக் கங்ைக கரந்தவன் $ேதவா.1.0615.1
வழ்சைடயினன்
<
ேவற்காடு $ேதவா.1.0615.2
தாழ்வு உைட மனத்தால் பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்திட $ேதவா.1.0615.3
பாழ்படும் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) பாவேம $ேதவா.1.0615.4
காட்டினானும் அயத்திடக் காலைன $ேதவா.1.0616.1
வட்டினான்
<
உைற ேவற்காடு $ேதவா.1.0616.2
பாட்டினால் பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்திட
வல்லவ $ேதவா.1.0616.3
ஓட்டினா விைன ஒல்ைலேய $ேதவா.1.0616.4
ேதாலினால் உைட ேமவ வல்லான் சுட $ேதவா.1.0617.1
ேவலினான் உைற ேவற்காடு $ேதவா.1.0617.2
நூலினால் பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்திட வல்லவ
$ேதவா.1.0617.3
மாலினா விைன மாயுேம $ேதவா.1.0617.4
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) மும்மதில் மாய்தர எய்தது ஓ $ேதவா.1.0618.1
வில்லினான் உைற ேவற்காடு $ேதவா.1.0618.2
ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ல சுருங்கா மனத்தவ
$ேதவா.1.0618.3

ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லவ த<க்கேம
$ேதவா.1.0618.4
மூரல் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மதி சூடும் முடி உைட $ேதவா.1.0619.1
வரன்_ெப.(வ
<
ரன்_ெப.)
<
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவற்காடு $ேதவா.1.0619.2
வாரம் ஆய் வழிபாடு நிைனந்தவ $ேதவா.1.0619.3
ேசவ ெசய் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) திண்ணேம $ேதவா.1.0619.4
பரக்கினா படு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
தைலயில்_ெப.(தைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) பலி $ேதவா.1.0620.1
விரக்கினான் உைற ேவற் காட்டூ $ேதவா.1.0620.2
அரக்கன் ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) அடரப்பட்டான் இைற $ேதவா.1.0620.3
ெநருக்கினாைன நிைனமிேன $ேதவா.1.0620.4
மாறு இலா மலராெனாடு மால் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
$ேதவா.1.0621.1
ேவறு அலான் உைற ேவற்காடு $ேதவா.1.0621.2
ஈறு இலா ெமாழிேய ெமாழியா எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) $ேதவா.1.0621.3
கூறினாக்கு இல்ைல குற்றேம $ேதவா.1.0621.4
விண்ட மாம்ெபாழில் சூழ் திரு ேவற்காடு $ேதவா.1.0622.1
கண்டு நம்பன் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ேபணி $ேதவா.1.0622.2
சண்ைப ஞானசம்பந்தன் ெசந்தமிழ் $ேதவா.1.0622.3
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) ஆேம
$ேதவா.1.0622.4

அrயும் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) விைன உள்ளன ஆசு அற $ேதவா.1.0623.1
வாஞ் ெகாள் மாமணி ேபால் கண்டம் $ேதவா.1.0623.2
காஞ்யவன் திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கரவரத்து
<
எம் $ேதவா.1.0623.3
ெபாஞ்யவன் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ேபணேவ $ேதவா.1.0623.4
தங்குேமா விைன தாழ்சைட ேமலவன் $ேதவா.1.0624.1
திங்கேளாடு உடன்சூடிய $ேதவா.1.0624.2
கங்ைகயான் திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கரவரத்து
<
எம் $ேதவா.1.0624.3
சங்கரன் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) சாரேவ $ேதவா.1.0624.4
ஏதம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடயா இனி
நல்லன_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) $ேதவா.1.0625.1
பூதம் பல்பைட ஆக்கிய $ேதவா.1.0625.2
காதலான் திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கரவரத்து
<
எம் $ேதவா.1.0625.3
நாதன் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) நணுகேவ $ேதவா.1.0625.4
பைறயும் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) விைன உள்ளன பாழ்பட $ேதவா.1.0626.1
மைறயும் மாமணி ேபால் கண்டம் $ேதவா.1.0626.2
கைறயவன் திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கரவரத்து
<
எம் $ேதவா.1.0626.3
இைறயவன் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஏத்தேவ $ேதவா.1.0626.4
பண்ணின் ஆ மைற பாடலன் ஆடலன் $ேதவா.1.0627.1

விண்ணின் ஆ மதில்_ெப.(மதில்_ெப.)
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முக் $ேதவா.1.0627.2
கண்ணினான் உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கரவரத்ைத
<
$ேதவா.1.0627.3
நண்ணுவா விைன நாசேம $ேதவா.1.0627.4
நிழலின் ஆ மதி சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந<ள் சைட
$ேதவா.1.0628.1
அழலினா அனல் ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0628.2
கழலினா உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கரவரத்ைதத்
<
$ேதவா.1.0628.3
ெதாழ வல்லாக்கு இல்ைல துக்கேம $ேதவா.1.0628.4
வண்ட மும்மதில் மாய்தர எய்தவன் $ேதவா.1.0629.1
அண்டன் ஆ அழல் ேபால் ஒளி $ேதவா.1.0629.2
கண்டனா உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கரவரத்துத்
<
$ேதவா.1.0629.3
ெதாண்டேமல் துய தூரேம $ேதவா.1.0629.4
ழுபுனல் இலங்ைகய ேகான் முடிபத்து இறச் $ேதவா.1.0630.1
சின வல் ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) ெசகுத்தவன் $ேதவா.1.0630.2
கனலவன் உைறகின்ற கரவரம்ழு
<
$ேதவா.1.0630.3
என வல்லாக்கு இட இல்ைலேய $ேதவா.1.0630.4
ெவள்ளத் தாமைரயாெனாடு மாலும் ஆய்த் $ேதவா.1.0631.1

ெதள்ள த<த்திரள் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0631.2
கள்ளத்தான் உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கரவரத்ைத
<
$ேதவா.1.0631.3
உள்ளத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) விைன ஓயுேம $ேதவா.1.0631.4
ெசடி அமெணாடு சீவரத்தா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) $ேதவா.1.0632.1
ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) ெவவ் உைர ெகாள்ேளன் மின் $ேதவா.1.0632.2
கடியவன் உைறகின்ற கரவரத்து
<
$ேதவா.1.0632.3
அடியவக்கு இல்ைல அல்லேல $ேதவா.1.0632.4
வடு_ெப.(வ
<
டு_ெப.)
<
இலான்
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கரவரத்து
<
எம்
$ேதவா.1.0633.1
ேசடன் ேமல் கசிவால்-தமிழ் $ேதவா.1.0633.2
நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஞானசம்பந்தன் ெசால்
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) $ேதவா.1.0633.3
பாடுவாக்கு இல்ைல பாவேம $ேதவா.1.0633.4
ஒடுங்கும் பிணி பிறவி ேகடு என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆய
வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) ஒழியத் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) $ேதவா.1.0634.1
அடங்கும் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்ற<
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அடிகள் அடி நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) கீ ழ் ஆள் ஆம்
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $ேதவா.1.0634.2

கிடங்கும் மதிலும் சுலாவி எங்கும் ெகழு மைனகள் ேதாறும் மைறயின் ஒலி
$ேதவா.1.0634.3
ெதாடங்கும்_ெப.எச்.(ெதாடங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கடந்ைதத்
தடங்ேகாயில் ேச தூங்காைனமாடம் ெதாழுமின்கேள $ேதவா.1.0634.4
பிணி ந<ர சாதல் பிறத்தல் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) பிrயப் பிrயாத
ேப இன்பத்ேதாடு $ேதவா.1.0635.1
அணி ந<ர ேமல் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எய்தல் உறில் அறிமின் குைறவு
இல்ைல ஆன் ஏறு உைட $ேதவா.1.0635.2
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந<லகண்டம் உைடய பிரான் மைலமகளும் தானும்
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழும் $ேதவா.1.0635.3
துணி ந<க் கடந்ைதத் தடங்ேகாயில் ேச தூங்காைன மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.)
ெதாழுமின்கேள $ேதவா.1.0635.4
சாம் நாளும் வாழ் நாளும் ேதாற்றம் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) சலிப்பு
ஆய வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) ஒழியத் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) $ேதவா.1.0636.1
ஆம் ஆறு அறியாது_வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) அலமந்து ந<
அயந்தும் குைறவு இல்ைல ஆன் ஏறு உைடப் $ேதவா.1.0636.2
பூ மாண் அலங்கல் இலங்கு ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
ெபாதிந்த புன்சைடயினான்
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0636.3
தூ மாண் கடந்ைதத் தடங்ேகாயில் ேச தூங்காைன மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.)
ெதாழுமின்கேள $ேதவா.1.0636.4
ஊன்றும் பிணி பிறவி ேகடு என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆய
வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) ஒழியத் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) $ேதவா.1.0637.1

மான்று மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற< எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) திrந்து
மண்ணில்_ெப.(மண்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) மயங்காது ந< $ேதவா.1.0637.2
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) மதில்_ெப.(மதில்_ெப.)
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மூவாச் சிைல முதல்வக்கு
இடம்ேபாலும் முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ேதாய் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
$ேதவா.1.0637.3
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கடந்ைதத்
தடங்ேகாயில் ேச தூங்காைன மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) ெதாழுமின்கேள
$ேதவா.1.0637.4
மயல் த<ைம இல்லாத ேதாற்றம் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
மரணத்ெதாடு ஒத்து அழியும் ஆறுஆதலால் $ேதவா.1.0638.1
வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) த<ர_குைற.எச்.(த<_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேமல்
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எய்தல் உறின் மிக்கு ஒன்றும் ேவண்டா விமலன்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.1.0638.2
உய த<ர_குைற.எச்.(த<_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாமங்களால் ஓவாது
நாளும் அடி பரவல்ெசய் $ேதவா.1.0638.3
துய த<-கடந்ைதத் தடங்ேகாயில் ேச தூங்காைன மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.)
ெதாழுமின்கேள $ேதவா.1.0638.4
பல்-ந<ைம குன்றி ெசவி ேகட்பு இலா பட ேநாக்கின் கண் பவளநிற $ேதவா.1.0639.1
நன்ந<ைம குன்றி திைரேதாெலாடு நைர
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.)
ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) முன் $ேதவா.1.0639.2

ெபான் ந<ைம துன்றப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெபாதிந்த
புன்சைடயினான்_உைறயும் $ேதவா.1.0639.3
ெதால்-ந<க் கடந்ைதத் தடங்ேகாயில் ேச தூங்காைன மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.)
ெதாழுமின்கேள $ேதவா.1.0639.4
இைற ஊண் துகேளாடு இடுக்கண்
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இழிப்பு ஆய
வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) ஒழியத் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) $ேதவா.1.0640.1
நிைற ஊண் ெநறி கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்ற<
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ந<ள் கழேல நாளும் நிைனமின் ெசன்னிப்
$ேதவா.1.0640.2
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) சூழ் அலங்கல் இலங்கு ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.)
பிைணயும் ெபருமான் பிrயாத ந<த் $ேதவா.1.0640.3
துைற சூழ் கடந்ைதத் தடங்ேகாயில் ேச தூங்காைன மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.)
ெதாழுமின்கேள $ேதவா.1.0640.4
பல் வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
<
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
<
நாத் தளந்து ெமய்யில்
வாடி பழிப்பு ஆய வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) ஒழியத் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
$ேதவா.1.0641.1
இல் சூழ் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற< எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இைறேய பிrயாது
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாதும் $ேதவா.1.0641.2
கல் சூழ் அரக்கன் கதறச் ெசய்தான் காதலியும் தானும்
கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாழும் $ேதவா.1.0641.3
ெதால்சீக் கடந்ைதத் தடங்ேகாயில் ேச தூங்காைன மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.)
ெதாழுமின்கேள $ேதவா.1.0641.4

ேநாயும் பிணியும் அருந்துயரமும் நுக உைடய வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.)
ஒழியத் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) $ேதவா.1.0642.1
வாயும் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற< எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) மலமிைசய நான்முகனும் மண்ணும்
விண்ணும் $ேதவா.1.0642.2
தாய அடி அளந்தான் காணமாட்டாத் தைலவக்கு இடம்ேபாலும்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) விண்_ெப.(விண்_ெப.)
$ேதவா.1.0642.3
ேதாயும் கடந்ைதத் தடங்ேகாயில் ேச தூங்காைன மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.)
ெதாழுமின்கேள $ேதவா.1.0642.4
பகடு_ெப.(பகடு_ெப.) ஊபசி நலிய_குைற.எச்.(நலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) வருதலால் பழிப்பு ஆய வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.)
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
$ேதவா.1.0643.1
முகடு ஊ மயி_ெப.(மயி_ெப.) கடிந்த ெசய்ைகயாரும் மூடு துவ ஆைடயாரும்
நாடிச் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0643.2
திகழ் த<ந்த_ெப.எச்.(த<_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாய்ம்ெமாழிகள்
ேதறேவண்டா திருந்திைழயும் தானும்
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாழும் $ேதவா.1.0643.3
துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) த< கடந்ைதத் தடங்ேகாயில் ேச தூங்காைன
மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) ெதாழுமின்கேள $ேதவா.1.0643.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ஆ முழவு அதிரும் மாட வதி
< வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) காழி
ஞானசம்பந்தன் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $ேதவா.1.0644.1
ெபண்ணாகடத்துப் ெபருங்ேகாயில் ேச பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) உrஞ்சும்
தூங்காைன மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) ேமயான் $ேதவா.1.0644.2

கண் ஆ கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) பரவு பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) பத்தும் கருத்து
உணரக் கற்றாரும் ேகட்டாரும் ேபாய் $ேதவா.1.0644.3
விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.) உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ேமவி வாழும் விதி அதுேவ
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விைன மாயுேம
$ேதவா.1.0644.4
வண் தரங்கப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கமல மது மாந்திப் ெபைடயிெனாடும்
$ேதவா.1.0645.1
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) தரங்க இைச பாடும் அளி அரேச ஒளி மதியத்
$ேதவா.1.0645.2
துண்ட அங்கப்பூண் மாப திருத் ேதாணிபுரத்து
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0645.3
பண்டரங்கக்கு என் நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) பாஞ்ந்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
கால் பகராேய $ேதவா.1.0645.4
எறி சுறவம் கழிக் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) குருேக
என் பயைல_ெப.(பயைல_ெப.) $ேதவா.1.0646.1
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) உறாது ஒழிவதுவும் அருவிைனேயன்
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) அன்ேற $ேதவா.1.0646.2
ெசறி சிறா பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) ஓதும் திருத் ேதாணிபுரத்து
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0646.3
ெவறி நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) ஆ மலக்கண்ணி ேவதியக்கு விளம்பாேய
$ேதவா.1.0646.4
பண் பழனக் ேகாட்டு அகத்து வாட்டம் இலாச் ெசஞ்சூட்டுக் $ேதவா.1.0647.1
கண்பு அகத்தின் வாரணேம கடுவிைனேயன் உறு பயைல_ெப.(பயைல_ெப.)
$ேதவா.1.0647.2

ெசண்பகம் ேச ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) புைட சூழ் திருத் ேதாணிபுரத்து
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0647.3
பண்பனுக்கு என் பாஞ்சு உைரத்தால் பழி ஆேமா ெமாழியாேய $ேதவா.1.0647.4
காண் தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெசங்கால்
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கழி நாராய் ழுகாதலால் $ேதவா.1.0648.1
பூண் தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முைல_ெப.(முைல_ெப.)
ெமலிந்து_வி.எச்.(ெமலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபான் பயந்தாள்ழு என்று
வள $ேதவா.1.0648.2
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாடத் திருத் ேதாணிபுரத்து
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0648.3
ஆண்தைகயாற்கு இன்ேற ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அடி அறிய_குைற.எச்.(அறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உணத்தாேய $ேதவா.1.0648.4
பாராேர எைன ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கால் ெதாழுகின்ேறன் பாங்கு
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0649.1
கா ஆரும் ெசழு நிறத்துப் பவளக்கால் கேபாதகங்காள் $ேதவா.1.0649.2
ேத ஆரும் ெநடுவதித்
<
திருத் ேதாணிபுரத்து
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0649.3
ந< ஆரும் சைடயாருக்கு என் நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) நிகழ்த்த<ேர
$ேதவா.1.0649.4
ேசற்று எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மலக்கமலச்
ெசஞ்சாலிக் கதி வச_குைற.எச்.(வ
<
சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
<
$ேதவா.1.0650.1
வற்றிருந்த_ெப.எச்.(வ
<
ற்றிரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
<
அன்னங்காள்
விண்ேணாடு மண்_ெப.(மண்_ெப.) மைறகள் $ேதவா.1.0650.2
ேதாற்றுவித்த திருத் ேதாணிபுரத்து ஈசன் துளங்காத $ேதவா.1.0650.3

கூற்று உைதத்த திருவடிேய கூடுமா கூற<ேர $ேதவா.1.0650.4
முன்றில்வாய் மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) ெபண்ைணக் குரம்ைப_ெப.(குரம்ைப_ெப.)
வாழ் முயங்கு_ஏவ.(முயங்கு_வி.) சிைற $ேதவா.1.0651.1
அன்றில்காள் பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) உறும் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) அறியாத<
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்l $ேதவா.1.0651.2
ெதன்றலா புகுந்து உலவும் திருத் ேதாணிபுரத்து
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0651.3
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) வாசைடயாக்கு என் கூ
பயைல_ெப.(பயைல_ெப.) கூற<ேர $ேதவா.1.0651.4
பால் நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மலச் சூதப்
பல்லவங்கள் அைவ ேகாதி $ேதவா.1.0652.1
ஏேனாக்கும் இனிது ஆக ெமாழியும் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) இளங்குயிேல
$ேதவா.1.0652.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஆரும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) புைட சூழ் திருத்
ேதாணிபுரத்து அமர $ேதவா.1.0652.3
ேகானாைர என்னிைடக்ேக வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கால் கூவாேய $ேதவா.1.0652.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) பதங்கள் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அறிவாய் நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) உன்ைன ேவண்டுகின்ேறன்
$ேதவா.1.0653.1
ெபாற்பு அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாய் அலகின்
பூைவநல்லாய் ேபாற்றுகின்ேறன் $ேதவா.1.0653.2
ெசால்பதம் ேச மைறயாள திருத் ேதாணிபுரத்து
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0653.3

வில் ெபாலி ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) விகிதனுக்கு என் ெமய்ப்
பயைல_ெப.(பயைல_ெப.) விளம்பாேய $ேதவா.1.0653.4
சிைற ஆரும் மடக்கிளிேய இங்ேக வா ேதேனாடு பால் $ேதவா.1.0654.1
முைறயாேல உணத் தருவன் ெமாய் பவளத்ெதாடு தரளம் $ேதவா.1.0654.2
துைற ஆரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேதாணி புரத்து ஈசன் துளங்கும்
இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) $ேதவா.1.0654.3
பிைறயாளன் திரு நாமம் எனக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கால் ேபசாேய
$ேதவா.1.0654.4
ேபா மிகுத்த வயல்-ேதாணிபுரத்து
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புrசைட எம்
$ேதவா.1.0655.1
கா மிகுத்த கைறக் கண்டத்து இைறயவைன வண்கமலத் $ேதவா.1.0655.2
தா_ெப.(தா_ெப.) மிகுத்த வைரமாபன்-சம்பந்தன்-உைரெசய்த $ேதவா.1.0655.3
சீ மிகுத்த தமிழ் வல்லா சிவேலாகம் ேசவாேர $ேதவா.1.0655.4
நைற ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மல தூவி விைர
அளிப்ப நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ேதாறும் $ேதவா.1.0656.1
முைற ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடியா முட்டாேம பணி
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0656.2
சிைற ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அைறயும் ெசங்காட்டங்குடி அதனுள் $ேதவா.1.0656.3
கைற ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்டத்தான்கணபத<ச்சுரத்தாேன $ேதவா.1.0656.4

வா ஏற்ற பைற ஒலியும் சங்கு ஒலியும்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0657.1
ஊ ஏற்ற ெசல்வத்ேதாடு ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீ
விழவு ஓவாச் $ேதவா.1.0657.2
சீ ஏற்றம் உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆய
ெசங்காட்டங்குடி அதனுள் $ேதவா.1.0657.3
கா ஏற்ற ெகான்ைறயான்-கணபத<ச்சுரத்தாேன $ேதவா.1.0657.4
வரந்ைதயான் ேசாபுரத்தான் மந்திரத்தான் தந்திரத்தான் $ேதவா.1.0658.1
கிரந்ைதயான் ேகாவணத்தான் கிண்கிணியான் ைகயது ஓ $ேதவா.1.0658.2
சிரந்ைதயான் ெசங்காட்டங்குடியான் ெசஞ்சைடச் ேசரும்_ெப.எச்.(ேசவி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0658.3
கரந்ைதயான் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ந<ற்றான்-கணபத<ச்சுரத்தாேன
$ேதவா.1.0658.4
ெதாங்கலும் கமழ்சாந்தும் அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) புைகயும் ெதாண்ட
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0659.1
அங்ைகயால் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருச்சுனற்கு அன்று
அருள்ெசய்தான் $ேதவா.1.0659.2
ெசங்கயல் பாய் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.)
உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசங்காட்டங்குடி அதனுள்
$ேதவா.1.0659.3
கங்ைக ேச வாசைடயான்-கணபத<ச்சுரத்தாேன $ேதவா.1.0659.4
பாலினால் நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) ெநய்யால் பழத்தினால் பயின்று
ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0660.1

நூலினால் மணமாைல ெகாணந்து அடியா புrந்து
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0660.2
ேசலின் ஆ வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) புைட சூழ் ெசங்காட்டங்குடி அதனுள்
$ேதவா.1.0660.3
காலினால் கூற்று உைதத்தான்-கணபத<ச்சுரத்தாேன $ேதவா.1.0660.4
நுண்ணியான் மிகப் ெபாஞ்யான் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) உளா வாய் உளான்
$ேதவா.1.0661.1
தண்ணியான் ெவய்யான் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) தைலேமலான்
மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) உளான் $ேதவா.1.0661.2
திண்ணியான் ெசங்காட்டங்குடியான் ெசஞ்சைட மதியக் $ேதவா.1.0661.3
கண்ணியான் கண் நுதலான்-கணபத<ச்சுரத்தாேன $ேதவா.1.0661.4
ைமயின் ஆ மல ெநடுங்கண் மைலமகள் ஓ
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆம் $ேதவா.1.0662.1
ெமய்யினான் ைப அரவம் அைரக்கு அைசத்தான் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) பிறழ்
அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) $ேதவா.1.0662.2
ெசய்யின் ஆ அகன் கழனிச் ெசங்காட்டங்குடி அதனுள் $ேதவா.1.0662.3
ைகயின் ஆ கூ எrயான்-கணபத<ச்சுரத்தாேன $ேதவா.1.0662.4
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) உைடயான் குைழ உைடயான் அரக்கன்தன்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அடத்த $ேதவா.1.0663.1
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) உைடயான் ேபா விைடயான் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.)
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) மிகப் ெபாஞ்யான் $ேதவா.1.0663.2
ேசடு உைடயான் ெசங்காட்டங்குடி உைடயான்
ேசந்து_வி.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடும் $ேதவா.1.0663.3

காடு_ெப.(காடு_ெப.) உைடயான் நாடு உைடயான்-கணபத<ச்சுரத்தாேன
$ேதவா.1.0663.4
ஆன் ஊரா உழி தருவான் அன்று இருவ_ெப.(இருவ_ெப.)
ேதந்து_வி.எச்.(ேத_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உணரா $ேதவா.1.0664.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ஊரான் ைவயகத்தான் வாழ்த்துவா
மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) உளான் $ேதவா.1.0664.2
ேதனூரான் ெசங்காட்டங்குடியான் சிற்றம்பலத்தான் $ேதவா.1.0664.3
கானூரான் கழுமலத்தான்-கணபத<ச்சுரத்தாேன $ேதவா.1.0664.4
ெசடி நுகரும்_ெப.எச்.(நுக_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சமணகளும்
சீவரத்த சாக்கியரும் $ேதவா.1.0665.1
படி நுகராது அய உழப்பாக்கு
அருளாத_எதி.ம.ெப.எச்.(அருள்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+அ_ெப.எச்.குறி.) பண்பினான்
$ேதவா.1.0665.2
ெபாடி நுகரும்_ெப.எச்.(நுக_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிறுத்
ெதாண்டக்கு அருள் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருட்டாகக் $ேதவா.1.0665.3
கடி நக ஆய் வற்றிருந்தான்-கணபத<
<
ச்சுரத்தாேன $ேதவா.1.0665.4
கைற இலங்கு மலக்குவைள கண் காட்டக் கடிெபாழிலின் $ேதவா.1.0666.1
நைற இலங்கு வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) காழித் தமிழ் ஞானசம்பந்தன்
$ேதவா.1.0666.2
சிைற இலங்கு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) படப்ைபச் ெசங்காட்டங்குடி ேசத்தும்
$ேதவா.1.0666.3
மைற இலங்கு தமிழ் வல்லா வான்_ெப.(வான்_ெப.)
உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) இருப்பாேர $ேதவா.1.0666.4

நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ஆய ேபாகாேம நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அணியும் கண்டனுக்ேக
$ேதவா.1.0667.1
ஆள் ஆய அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
ெசய்ேவாம்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஓம்_தன்.பன்.) மட
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) அரன் நாமம் $ேதவா.1.0667.2
ேகளாய் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) கிைள
கிைளக்கு_ெப.எச்.(கிைள_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேகடு படாத் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) அருளிக் $ேதவா.1.0667.3
ேகாள் ஆய ந<க்குமவன்-ேகாளிலி எம்ெபருமாேன $ேதவா.1.0667.4
ஆடு அரவத்து அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) அணி
ேகழல்_ெப.(ேகழல்_ெப.) ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) ஆத்த $ேதவா.1.0668.1
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) அரவத்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காதன் துைண மல
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேசவடிக்ேக $ேதவா.1.0668.2
பாடு அரவத்து இைச பயின்று
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுவா தம்
மனத்தில்_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) $ேதவா.1.0668.3
ேகாடரவம் த<க்குமவன்-ேகாளிலி எம்ெபருமாேன $ேதவா.1.0668.4
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நகு நாள்மலரால் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இருக்கு மந்திரம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0669.1
ஒன்றி வழிபாடு ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) உற்றவன்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) உயிேமல் $ேதவா.1.0669.2
கன்றி வரு காலன் உயி கண்டு அவனுக்கு அன்று அளித்தான் $ேதவா.1.0669.3
ெகான்ைறமல ெபான் திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேகாளிலி எம்ெபருமாேன $ேதவா.1.0669.4

வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மணலால் இலிங்கம்
மண்ணியின் கண் பால் ஆட்டும் $ேதவா.1.0670.1
சிந்ைத ெசய்ேவான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கருமம்
ேதந்து_வி.எச்.(ேத_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சிைதப்பான் வரும்
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $ேதவா.1.0670.2
தந்ைததைனச் சாடுதலும் ழுசண்டீசன்ழு என்று அருளி $ேதவா.1.0670.3
ெகாந்து அணவும் மல ெகாடுத்தான்-ேகாளிலி எம்ெபருமாேன $ேதவா.1.0670.4
வஞ்ச மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) அஞ்சு ஒடுக்கி ைவகலும்
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) பூசைனயால் $ேதவா.1.0671.1
ழுநஞ்சு அமுது ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளும்
நம்பிழு எனேவ நிைனயும் $ேதவா.1.0671.2
பஞ்சவாஞ்ல் பாத்தனுக்குப் பாசுபதம் ஈந்து_ெப.(ஈந்து_ெப.) உகந்தான்
$ேதவா.1.0671.3
ெகாஞ்சுகிளி மஞ்சு அணவும் ேகாளிலி எம்ெபருமாேன $ேதவா.1.0671.4
தாவியவன் உடன் இருந்தும் காணாத தற்பரைன $ேதவா.1.0672.1
ஆவிதனில் அஞ்சு ஒடுக்கி ழுஅங்கணன்ழு என்று ஆதாஞ்க்கும் $ேதவா.1.0672.2
நா_ெப.(நா_ெப.) இயல் சீ நமி நந்தியடிகளுக்கு நல்குமவன் $ேதவா.1.0672.3
ேகா இயலும் பூ எழு ேகால் ேகாளிலி எம்ெபருமாேன $ேதவா.1.0672.4
கல்-நவிலும் மால்வைரயான் கா
திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாமிடற்றான்
$ேதவா.1.0673.1
ெசால்-நவிலும் மாமைறயான் ேதாத்திரம் ெசய் வாயின் உளான் $ேதவா.1.0673.2
மின் நவிலும் ெசஞ்சைடயான் ெவண்ெபாடியான் அம் ைகயினில் $ேதவா.1.0673.3

ெகால்-நவிலும் சூலத்தான்-ேகாளிலி எம்ெபருமாேன $ேதவா.1.0673.4
அந்தரத்தில்-ேத ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அரக்கன்
மைல அன்று எடுப்ப_குைற.எச்.(எடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0674.1
சுந்தரத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) திருவிரலால்
ஊன்ற_குைற.எச்.(ஊன்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ெநாஞ்ந்து
$ேதவா.1.0674.2
மந்திரத்த மைற பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அவனுக்கு ஈந்தானும் $ேதவா.1.0674.3
ெகாந்து அரத்த மதிச் ெசன்னிக் ேகாளிலி எம்ெபருமாேன $ேதவா.1.0674.4
நாணம்_ெப.(நாணம்_ெப.) உைட ேவதியனும் நாரணனும் நண்ண ஒணாத்
$ேதவா.1.0675.1
தாணு எைன ஆள் உைடயான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அடியாக்கு
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) $ேதவா.1.0675.2
பாணன்_ெப.(பாணன்_ெப.) இைச பத்திைமயால் பாடுதலும் பாஞ்ந்து அளித்தான்
$ேதவா.1.0675.3
ேகாணல் இளம்பிைறச் ெசன்னிக் ேகாளிலி எம்ெபருமாேன $ேதவா.1.0675.4
தடுக்கு அமரும் சமணெராடு தக்க சாத்திரத்தவ ெசால் $ேதவா.1.0676.1
இடுக்கண் வரும் ெமாழி ேகளாது ஈசைனேய ஏத்துமின்கள் $ேதவா.1.0676.2
நடுக்கம் இலா அமருலகம் நண்ணலும் ஆம் அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) $ேதவா.1.0676.3
ெகாடுக்ககிலா வரம்_ெப.(வரம்_ெப.)
ெகாடுக்கும்_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேகாளிலி எம்ெபருமாேன $ேதவா.1.0676.4

நம்பைன நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அடியாகள் ழுநாம் உைட மாடுழு என்று
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0677.1
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அைனயாள் பாகன் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ேகாளிலி
எம்ெபருமாைன $ேதவா.1.0677.2
வம்பு அமரும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) காழிச் சம்பந்தன் வண் தமிழ்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0677.3
இன்பு_ெப.(இன்பு_ெப.) அமர வல்லாகள் எய்துவகள் ஈசைனேய $ேதவா.1.0677.4
எr ஆ மழு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஏந்தி அங்ைக இடுதைலேய கலனா
$ேதவா.1.0678.1
வாஞ் ஆ வைளயா ஐயம் வவ்வாய் மா நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) வவ்வுதிேய
$ேதவா.1.0678.2
சாஞ்யா நாவின் ேவதகீ தன் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) நான்முகத்தன்
$ேதவா.1.0678.3
ெபாஞ்யான் பிரமன் ேபணி ஆண்ட பிரமபுரத்தாேன $ேதவா.1.0678.4
பியல் ஆ சைடக்கு ஓ திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெபய் பலிக்கு என்று அயேல
$ேதவா.1.0679.1
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) ஆ தடங்கண் அம் ெசால் நல்லா கண் துயில் வவ்வுதிேய
$ேதவா.1.0679.2
இயலால் நடாவி இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ஆள்
மண்ேமல் $ேதவா.1.0679.3
வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) ஆ முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.)
ெசம்ைம ேவணுபுரத்தாேன $ேதவா.1.0679.4
நகல் ஆ தைலயும் ெவண்பிைறயும் நளி சைட மாட்டு அயேல $ேதவா.1.0680.1

பகலாப் பலி ேதந்து_வி.எச்.(ேத_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஐயம் வவ்வாய்
பாய் கைல வவ்வுதிேய $ேதவா.1.0680.2
அகலாது உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மா
நிலத்தில்_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) அயல் இன்ைமயால் அமர
$ேதவா.1.0680.3
புகலால் மலிந்த_ெப.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூம் புகலி
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புண்ணியேன $ேதவா.1.0680.4
சங்ேகாடு இலங்கத் ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.)
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காதில் ஒ தாழ்குைழயன்
$ேதவா.1.0681.1
அம் ேகால்வைளயா ஐயம் வவ்வாய் ஆய்நலம் வவ்வுதிேய $ேதவா.1.0681.2
ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) நடாவிப் பல் உயிக்கும் ெசய் விைன ெமய்
ெதாஞ்ய $ேதவா.1.0681.3
ெவங் ேகாத் தருமன் ேமவி ஆண்ட ெவங்குரு ேமயவேன $ேதவா.1.0681.4
தணி ந< மதியம் சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ந<டு
தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாழ்சைடயன்
$ேதவா.1.0682.1
பிணி ந< மடவா ஐயம் வவ்வாய் ெபய் கைல வவ்வுதிேய $ேதவா.1.0682.2
அணி ந< உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எங்கும் ஆழ்கடலால்
அழுங்க_குைற.எச்.(அழுங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0682.3
துணி ந< பணிய தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) மிதந்த ேதாணிபுரத்தாேன
$ேதவா.1.0682.4
கவ பூம்புனலும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மதியும் கமழ் சைட மாட்டு அயேல
$ேதவா.1.0683.1

அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) பூம் பலிேயாடு ஐயம் வவ்வாய் ஆய்
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) வவ்வுதிேய $ேதவா.1.0683.2
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) பூண் அைரயக்கு ஆதி ஆய அடல்
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ஆள் மண்ேமல் $ேதவா.1.0683.3
தவ பூம் பதிகள் எங்கும்
ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தங்கு தராயவேன
$ேதவா.1.0683.4
முைலயாழ் ெகழும ெமாந்ைத ெகாட்ட முன் கைட மாட்டு அயேல $ேதவா.1.0684.1
நிைலயாப் பலி ேதந்து_வி.எச்.(ேத_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஐயம்
வவ்வாய் ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) வவ்வுதிேய
$ேதவா.1.0684.2
தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஆய்க் கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ைவயம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) தனது ஓ
ஆைண நடாய் $ேதவா.1.0684.3
சிைலயால் மலிந்த_ெப.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீச் சிலம்பன்
சிரபுரம் ேமயவேன $ேதவா.1.0684.4
ழுஎருேத ெகாணக ழு என்று ஏறி அங்ைக இடு தைலேய கலனா $ேதவா.1.0685.1
கருது ஏ மடவா ஐயம் வவ்வாய் கண் துயில் வவ்வுதிேய $ேதவா.1.0685.2
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேத கடாவி ஆ அமருள் ஒருபது ேத ெதாைலயப்
$ேதவா.1.0685.3
ெபாரு ேத வலவன் ேமவி ஆண்ட புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) அம புண்ணியேன
$ேதவா.1.0685.4
துவ ேச கலிங்கப் ேபாைவயாரும் தூய்ைம இலாச் சமணும் $ேதவா.1.0686.1

கவ ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழலக்
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) காrைக வா குழலா $ேதவா.1.0686.2
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) பூம் பலிேயாடு ஐயம் வவ்வாய் ஆய்
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) வவ்வுதிேய $ேதவா.1.0686.3
தவ ெசய் ெநடுேவல் சண்டன் ஆளச் சண்ைப அமந்தவேன $ேதவா.1.0686.4
நிழலால் மலிந்த_ெப.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ந<று ெமய் பூசி நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $ேதவா.1.0687.1
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ஆ மடவா ஐயம் வவ்வாய் ேகால்வைள வவ்வுதிேய
$ேதவா.1.0687.2
அழல் ஆய் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) கவ்ைவ
த<ர_குைற.எச்.(த<_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஐந்தைல ந<ள்
முடிய_குைற.எச்.(முடி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0687.3
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) நாகஅைரயன் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ஆகக் காழி
அமந்தவேன $ேதவா.1.0687.4
கட்டு ஆ துழாயன் தாமைரயான் என்று இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
காண்பு அrய $ேதவா.1.0688.1
சிட்டா பலி ேதந்து_வி.எச்.(ேத_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஐயம் வவ்வாய்
ெசய் கைல வவ்வுதிேய $ேதவா.1.0688.2
நட்டா நடுேவ நந்தன் ஆள நல்விைனயால்
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0688.3
ெகாட்டாறு உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தண்வயல் சூழ்
ெகாச்ைச அமந்தவேன $ேதவா.1.0688.4

கைட ஆ ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மாட வதிக்
<
கழுமல
ஊக் கவுணி $ேதவா.1.0689.1
நைட_ெப.(நைட_ெப.) ஆ பனுவல் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஆக ஞானசம்பந்தன்நல்ல $ேதவா.1.0689.2
பைட ஆ மழுவன்ேமல் ெமாழிந்த பல்ெபயப்பத்தும் வல்லாக்கு $ேதவா.1.0689.3
அைடயா விைனகள் உலகில் நாளும் அமருலகு ஆள்பவேர $ேதவா.1.0689.4
அைற ஆ புனலும் மா மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆடு அரவு ஆ சைடேமல் $ேதவா.1.0690.1
குைற ஆ மதியும் சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மாது ஓ கூறு
உைடயான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.1.0690.2
முைறயால் முடி ேச ெதன்ன ேசர ேசாழகள் தாம்
வணங்கும்_ெப.எச்.(வணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0690.3
திைற_ெப.(திைற_ெப.) ஆ ஒளி ேச ெசம்ைம
ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெதன் திருப்பூவணேம
$ேதவா.1.0690.4
மருவா மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) ஒன்ற எய்து
மாமைலயான் மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) $ேதவா.1.0691.1
ஒருபால் பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆகச்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உம்பபிரான்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ஊ $ேதவா.1.0691.2
கரு ஆ சாலி ஆைல மல்கி கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) காத்து
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0691.3
திருவால் மலிந்த_ெப.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசட வாழும்
ெதன்திருப்பூவணேம $ேதவா.1.0691.4
ேபா ஆ மதமா உrைவ ேபாத்து ெபாடி அணி ேமனியனாய் $ேதவா.1.0692.1

கா ஆ கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) நஞ்சம் உண்ட கண்ணுதல்
விண்ணவன் ஊ $ேதவா.1.0692.2
பா ஆ ைவைகப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) வாய்
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பல்மணி ெபான் ெகாழித்து
$ேதவா.1.0692.3
சீ ஆ வாr ேசர நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதன்திருப்பூவணேம $ேதவா.1.0692.4
கடி ஆ அலங்கல் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.)
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) காதில் ஓ வாகுைழயன்
$ேதவா.1.0693.1
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ஆ ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) ஏறு உகந்த
ேகாவணவன் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.1.0693.2
படியா கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ந<டி_வி.எச்.(ந<டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பல்புகழால் பரவ
$ேதவா.1.0693.3
ெசடி ஆ ைவைக சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதன்திருப்பூவணேம
$ேதவா.1.0693.4
கூ ஆ வாளி சிைலயில் ேகாத்துக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மதில்_ெப.(மதில்_ெப.)
கூட்டு அழித்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0694.1
பா ஆ வில்லி ெமல்லியலாள் ஓ பால் மகிழ்ந்தான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம்
$ேதவா.1.0694.2
ஆரா அன்பில் ெதன்ன ேசர ேசாழகள் ேபாற்று_ஏவ.(ேபாற்று_வி.) இைசப்ப
$ேதவா.1.0694.3
ேத ஆ வதி
< மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) ந<டும் ெதன் திருப்பூவணேம $ேதவா.1.0694.4

நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) த<து_ெப.(த<து_ெப.) என்று ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இலாத
நால்மைறேயான் கழேல $ேதவா.1.0695.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபணி
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதவபிரான்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.1.0695.2
குன்றில் ஒன்றி ஓங்க மல்கு குளி ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் மலேமல்
$ேதவா.1.0695.3
ெதன்றல் ஒன்றி முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) ஆரும் ெதன் திருப்பூவணேம
$ேதவா.1.0695.4
ைபவாய் அரவம் அைரயில் சாத்தி பாrடம் ேபாற்று_ஏவ.(ேபாற்று_வி.) இைசப்ப
$ேதவா.1.0696.1
ெமய் வாய் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ந<று பூசி ஏறு உகந்தான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ஆம் $ேதவா.1.0696.2
ைக வாழ் வைளயா ைமந்தேராடும் கலவியினால் ெநருங்கிச் $ேதவா.1.0696.3
ெசய்வா_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) ெதாழிலின்
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ஓவாத் ெதன் திருப்பூவணேம $ேதவா.1.0696.4
மாட வதி
< மன் இலங்ைக மன்னைன மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.)
அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0697.1
கூட ெவன்றிவாள் ெகாடுத்து ஆள் ெகாள்ைகயினாக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ஆம் $ேதவா.1.0697.2
பாடேலாடும் ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பல்மணி ெபான் ெகாழித்து
$ேதவா.1.0697.3
ஓடி ந<ரால் ைவைக சூழும் உய திருப்பூவணேம $ேதவா.1.0697.4

ெபாய்யா ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நாவினானும் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
காதலனும் $ேதவா.1.0698.1
ைகயால் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கழல்கள்
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) எr
ஆனவன் ஊ $ேதவா.1.0698.2
ைம ஆ ெபாழிலின் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ைவைக மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ெகாழித்து $ேதவா.1.0698.3
ெசய் ஆ கமலம் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
அரும்பும்_ெப.எச்.(அரும்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெதன்திருப்பூவணேம $ேதவா.1.0698.4
அைல ஆ புனைல ந<த்தவரும் ேதரரும் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
ெசய்யா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0699.1
நிைலயா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) மாயம் ைவத்த நின்மலன்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.1.0699.2
மைல ேபால் துன்னி_வி.எச்.(துன்னு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெவன்றி
ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாளிைக
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயேல $ேதவா.1.0699.3
சிைல ஆ புrைச பாஞ்சு பண்ணும் ெதன்திருப்பூவணேம $ேதவா.1.0699.4
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ஆ புrைச மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.)
ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெதன்திருப்பூவணத்துப்
$ேதவா.1.0700.1
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ஆ ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) எம் இைறைய ேப இயல்
இன்தமிழால் $ேதவா.1.0700.2

நண்ணா உட்கக் காழி மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஞானசம்பந்தன் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0700.3
பண் ஆ பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) பத்தும் வல்லா பயில்வது வான்_ெப.(வான்_ெப.)
இைடேய $ேதவா.1.0700.4
அைடயா தம் புரங்கள் மூன்றும் ஆ அழலில் அழுந்த $ேதவா.1.0701.1
விைட ஆ ேமனியராய்ச் சீறும் வித்தக ேமய இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$ேதவா.1.0701.2
கைட ஆ மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) ந<டி_வி.எச்.(ந<டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
எங்கும் கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) தடவ $ேதவா.1.0701.3
பைட ஆ புrைசப் பட்டினம் ேச பல்லவன <ச்சுரேம $ேதவா.1.0701.4
எண்ணா எயில்கள் மூன்றும் சீறும் எந்ைதபிரான் இைமேயா $ேதவா.1.0702.1
கண் ஆய் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) காக்க
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணுதல் நண்ணும்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.1.0702.2
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ஆ ேசாைலக் ேகால வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ைவகலும்
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அருந்தி_வி.எச்.(அருந்து_வி.+இ_இ.க.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0702.3
பண் ஆ ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பட்டினத்துப்
பல்லவன <ச்சுரேம $ேதவா.1.0702.4
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) அங்கு ஓ பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆக
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) ஆ சைடேமல் $ேதவா.1.0703.1
கங்ைக அங்ேக வாழைவத்த கள்வன்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$ேதவா.1.0703.2

ெபாங்கு அயம் ேச புணாஞ் ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) மீ து உய ெபாய்ைகயின் ேமல்
$ேதவா.1.0703.3
பங்கயம் ேச பட்டினத்துப் பல்லவன <ச்சுரேம $ேதவா.1.0703.4
தா_ெப.(தா_ெப.) ஆ ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) ெபான் தயங்கச் சாத்திய
மாபு-அகலம் $ேதவா.1.0704.1
ந< ஆ ந<று சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) ைவத்த நின்மலன் மன்னும்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.1.0704.2
ேபா ஆ ேவல்கண் மாத_ெப.(மாத_ெப.) ைமந்த புக்கு இைசபாடலினால்
$ேதவா.1.0704.3
பா ஆகின்ற பட்டினத்துப் பல்லவன <ச்சுரேம $ேதவா.1.0704.4
ைம ேச கண்ட அண்டவாண வானவரும் துதிப்ப $ேதவா.1.0705.1
ெமய் ேச ெபாடிய அடியா ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேமவி
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$ேதவா.1.0705.2
ைக ேச வைளயா விைழவிேனாடு காதன்ைமயால் கழேல $ேதவா.1.0705.3
ைப ேச அரவு ஆ அல்குலா ேச பல்லவன <ச்சுரேம $ேதவா.1.0705.4
குழலின் ஓைச வைண
<
ெமாந்ைத ெகாட்ட முழவு அதிர $ேதவா.1.0706.1
கழலின் ஓைச ஆக்க ஆடும் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$ேதவா.1.0706.2
சுழியில் ஆரும் கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.)
ெதண்திைர ெமாண்டு எறிய_குைற.எச்.(எறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0706.3
பழி இலாகள் பயில் புகாrல் பல்லவன <ச்சுரேம $ேதவா.1.0706.4

ெவந்தல் ஆய ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ேவள்வி ேவ அறச் சாடி
விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.) $ேதவா.1.0707.1
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எலாம் முன் ேபண
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
மகிழ்ந்த_ெப.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$ேதவா.1.0707.2
மந்தல் ஆய மல்லிைகயும் புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) வள குரவின்
$ேதவா.1.0707.3
பந்தல் ஆரும் பட்டினத்துப் பல்லவன <ச்சுரேம $ேதவா.1.0707.4
ேத அரக்கன் மால்வைரையத் ெதற்றி
எடுக்க_குைற.எச்.(எடுக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $ேதவா.1.0708.1
தா_ெப.(தா_ெப.) அரக்கும் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) முடிகள்
ஊன்றிய_ெப.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சங்கரன் ஊ
$ேதவா.1.0708.2
கா அரக்கும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
கிளந்த_ெப.எச்.(கிள_ெப.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காலம்_ெப.(காலம்_ெப.)
எலாம் உணர_குைற.எச்.(உண_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0708.3
பா அரக்கம் பயில் புகாrல் பல்லவன <ச்சுரேம $ேதவா.1.0708.4
அங்கம் ஆறும் ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) நான்கும் ஓதும் அயன் ெநடுமால்
$ேதவா.1.0709.1
தம் கணாலும் ேநட நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சங்கரன்
தங்கும்_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$ேதவா.1.0709.2
வங்கம் ஆரும் முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) இப்பி வா கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஊடு
அைலப்ப $ேதவா.1.0709.3

பங்கம் இல்லா பயில் புகாrல் பல்லவன <ச்சுரேம $ேதவா.1.0709.4
உண்டு உடுக்ைக_ெப.(உடுக்ைக_ெப.) இன்றிேய
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊ நகேவ திrவா
$ேதவா.1.0710.1
கண்டு உடுக்ைக_ெப.(உடுக்ைக_ெப.) ெமய்யில் ேபாத்தா கண்டு அறியாத
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.1.0710.2
தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) உடுக்ைக தாளம் தக்ைக சார நடம் பயில்வா
$ேதவா.1.0710.3
பண்டு இடுக்கண் த<ர_குைற.எச்.(த<_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பல்லவன <ச்சுரேம
$ேதவா.1.0710.4
பத்த ஏத்தும் பட்டினத்துப் பல்லவன <ச்சுரத்து எம் $ேதவா.1.0711.1
அத்தன்தன்ைன அணி ெகாள் காழி ஞானசம்பந்தன் ெசால் $ேதவா.1.0711.2
சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) ேசரச் ெசப்பும் மாந்த_ெப.(மாந்த_ெப.) த<விைன
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) இலராய் $ேதவா.1.0711.3
ஒத்து அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உம்பவானில்
உயவிெனாடு ஓங்குவேர $ேதவா.1.0711.4
பங்கம் ஏறு மதி ேச சைடயா விைடயா பலேவதம் $ேதவா.1.0712.1
அங்கம் ஆறும் மைற நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.) அைவயும் ஆனா
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ஆரும் $ேதவா.1.0712.2
வங்கம் ேமவு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வாழ் பரத_ெப.(பரத_ெப.) மைனக்ேக நுைன
மூக்கின் $ேதவா.1.0712.3
சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) ஏறி முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.)
ஈனும்_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சண்ைப
நகராேர $ேதவா.1.0712.4

சூது_ெப.(சூது_ெப.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) ேச ெகாங்ைகயாள் ஓபங்க சுடக்
கமலப் $ேதவா.1.0713.1
ேபாது அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) ேச புண்ணியனா பூதகண நாத $ேதவா.1.0713.2
ேமதகம் ேச ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) அம் தண்ேசாைலயில் விண்_ெப.(விண்_ெப.)
ஆந்த $ேதவா.1.0713.3
சாதகம் ேச பாைள ந< ேச சண்ைப நகராேர $ேதவா.1.0713.4
மகரத்து ஆடு ெகாடிேயான் உடலம் ெபாடி
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவனுைடய $ேதவா.1.0714.1
நிக-ஒப்பு இல்லாத் ேதவிக்கு அருள்ெசய் ந<ல_ெப.அ.(ந<லம்_ெப.) கண்டனா
$ேதவா.1.0714.2
பகரத் தாரா அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) பகன்றில் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.)
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0714.3
தகரப் புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) தாைழப்ெபாழில் ேச சண்ைப நகராேர
$ேதவா.1.0714.4
ெமாய் வல் அசுர_ெப.(அசுர_ெப.) ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) கைடந்த முழு
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உண்ட $ேதவா.1.0715.1
ெதய்வ ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உருவ காஞ்ய கண்ட
திகழ் சுத்திக் $ேதவா.1.0715.2
ைகய கட்டங்கத்த காஞ்யின் உrய காதலால் $ேதவா.1.0715.3
ைசவ பாசுபதகள்
வணங்கும்_ெப.எச்.(வணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சண்ைப நகராேர
$ேதவா.1.0715.4
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) ஆ கடலுள் விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) உண்டு அமரக்கு
அமுதம் அருள் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0716.1

குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ஆ கயிைலக்குன்று அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
உைடய ெகால்ைல எருது_ெப.(எருது_ெப.) ஏறி $ேதவா.1.0716.2
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ஆ ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) நாளிேகரம் விrயா
நறும்பாைள $ேதவா.1.0716.3
சலம் ஆ காஞ்யின் மருப்புக் காட்டும் சண்ைப நகராேர $ேதவா.1.0716.4
மா கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) ேச அத்தியின் ேதால் ேபாத்து ெமய்ம் மால் ஆன
$ேதவா.1.0717.1
சூகரம் ேச எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.)
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசாதியன்-ேமதக்க
$ேதவா.1.0717.2
ஆகரம் ேச இப்பிமுத்ைத அம் தண்வயலுக்ேக $ேதவா.1.0717.3
சாகரம் ேச திைரகள் உந்தும் சண்ைபநகராேர $ேதவா.1.0717.4
இருைளப் புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நிறத்தின்
அரக்கன் தைன ஈடு அழிவித்து $ேதவா.1.0718.1
அருைளச் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அம்மான்ஏ ஆ அம் தண்கந்தத்தின் $ேதவா.1.0718.2
மருைளச் சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) பாடி அளக்க வைர ஆ திைரக்ைகயால்
$ேதவா.1.0718.3
தரளத்ேதாடு பவளம்_ெப.(பவளம்_ெப.)
ஈனும்_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சண்ைப
நகராேர $ேதவா.1.0718.4
மண்தான் முழுதும் உண்ட மாலும் மலமிைச-ேமல் அயனும் $ேதவா.1.0719.1
எண்தான் அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இைறவன் மைற ஓதி $ேதவா.1.0719.2

தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) ஆ குவைளக் கள்
அருந்தி_வி.எச்.(அருந்து_வி.+இ_இ.க.+ண_வி.எச்.குறி.) தாமைரத்தாதின் ேமல்
$ேதவா.1.0719.3
பண் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
பாடும் சண்ைபநகராேர $ேதவா.1.0719.4
ேபாதியாரும் பிண்டியாரும் புகழ் அல ெசான்னாலும் $ேதவா.1.0720.1
ந<தி ஆகக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அங்கு
அருளும் நிமலன் இரு-நான்கின் $ேதவா.1.0720.2
மாதி சித்த மாமைறயின் மன்னிய ெதால்-நூல $ேதவா.1.0720.3
சாதி கீ த வத்தமான சண்ைப நகராேர $ேதவா.1.0720.4
வந்திேயாடு பூைச அல்லாப் ேபாழ்தில் மைற
ேபசி_வி.எச்.(ேபசு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0721.1
சந்திேபாதில் சமாதி ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சண்ைப நக ேமய $ேதவா.1.0721.2
அந்தி வண்ணன்_ெப.(வண்ணன்_ெப.) தன்ைன அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆ
ஞானசம்பந்தன் ெசால் $ேதவா.1.0721.3
சிந்ைத ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா சிவகதி ேசவாேர
$ேதவா.1.0721.4
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) ஓதி ெவண்நூல் பூண்டு ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.)
எருது_ெப.(எருது_ெப.) ஏறி $ேதவா.1.0722.1
பூதம் சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வருவா புலியின் உrேதாலா $ேதவா.1.0722.2

ழுநாதா ழு எனவும் ழுநக்கா ழு எனவும் ழுநம்பா ழு என
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0722.3
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) ெதாழுவா பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) த<ப்பா பழனநகராேர
$ேதவா.1.0722.4
கண் ேமல் கண்ணும் சைடேமல் பிைறயும் உைடயா காலைனப் $ேதவா.1.0723.1
புண் ஆ உதிரம் எதி ஆறு ஓடப் ெபான்றப் புறம்தாளால் $ேதவா.1.0723.2
எண்ணாது உைதத்த எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ெபருமான்-இமவான் மகேளாடும்
$ேதவா.1.0723.3
பண் ஆ களி வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அைற பூஞ்ேசாைலப் பழன நகராேர
$ேதவா.1.0723.4
பிைறயும் புனலும் சைடேமல் உைடயா பைற ேபால் விழி கண்
ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) $ேதவா.1.0724.1
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மயானம் இடமா
உைடயா உலக தைலமகன் $ேதவா.1.0724.2
அைறயும் மலெகாண்டு அடியா பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ெசய்
$ேதவா.1.0724.3
பைறயும் சங்கும் பலியும் ஓவாப் பழன நகராேர $ேதவா.1.0724.4
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) மன் உயேகாட்டு உலறு கூைக அலறு மயானத்தில்
$ேதவா.1.0725.1
இரவில் பூதம் பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆடி
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆ அலேமைலப் $ேதவா.1.0725.2
பிரமன் தைலயில்_ெப.(தைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) நறவம் ஏற்ற ெபம்மான் எைம
ஆளும் $ேதவா.1.0725.3

பரமன் பகவன் பரேமச்சுவரன்-பழன நகராேர $ேதவா.1.0725.4
குல ெவஞ்சிைலயால் மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) எrத்த
ெகால் ஏறு உைட அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) $ேதவா.1.0726.1
கலவமயிலும் குயிலும் பயிலும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேபால் காேவாஞ்
$ேதவா.1.0726.2
நல மஞ்சு உைடய நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மாங்கனிகள் குதிெகாண்டு எதி உந்தி
$ேதவா.1.0726.3
பலவின் கனிகள் திைர முன்
ேசக்கும்_ெப.எச்.(ேச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பழன
நகராேர $ேதவா.1.0726.4
வைளக்
<
குரலும் விளி சங்கு ஒலியும் விழவின் ஒலி ஓவா $ேதவா.1.0727.1
மூைளத்தைல ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடியா
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெபாடியா மதிள் எய்தா
$ேதவா.1.0727.2
ஈைளப் படுகில் இைல ஆ ெதங்கின் குைல ஆ வாைழயின் $ேதவா.1.0727.3
பாைளக்கமுகின் பழம் வழ்
< ேசாைலப் பழன நகராேர $ேதவா.1.0727.4
ெபாய்யா ெமாழியா முைறயால் ஏத்திப் புகழ்வா திருேமனி $ேதவா.1.0728.1
ெசய்யா_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ஆ_பட.பன்.) காஞ்ய மிடற்றா
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நூல்
ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அகலத்தா $ேதவா.1.0728.2
ைக ஆடலினா புனலால் மல்கு சைடேமல் பிைறேயாடும் $ேதவா.1.0728.3
ைப ஆடு அரவம் உடேன ைவத்தா பழன நகராேர $ேதவா.1.0728.4
மஞ்சு ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) உயரம் உைடயான் மைலைய மாறு ஆய் எடுத்தான்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $ேதவா.1.0729.1

அஞ்ேசாடு அஞ்சும் ஆறும் நான்கும் அடர ஊன்றினா $ேதவா.1.0729.2
நஞ்சா சுடைலப் ெபாடி-ந<று
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நம்பான்-வம்பு ஆரும்
$ேதவா.1.0729.3
ைபந்தாமைரகள் கழனி_ெப.(கழனி_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பழன நகராேர $ேதவா.1.0729.4
கடி ஆ ெகான்ைறச் சுரும்பின் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) கமழ் புன் சைடயா
விண்_ெப.(விண்_ெப.) $ேதவா.1.0730.1
முடியாப் படி மூ அடியால் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) முழுதும் தாவிய
$ேதவா.1.0730.2
ெநடியான் ந<ள் தாமைரேமல் அயனும் ேநடிக் காணாத $ேதவா.1.0730.3
படியா ெபாடி ஆடு அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) உைடயா பழன நகராேர
$ேதவா.1.0730.4
கண் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) கழுவா முன்ேன ஓடிக் கலைவக் கஞ்சிைய
$ேதவா.1.0731.1
உண்டு ஆங்கு அவகள் உைரக்கும் சிறு ெசால்
ஓரா_வி.மு.(ஓ_வி.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.)
பாராட்ட_ெப.எச்.(பாராட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0731.2
வண் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) இன்மல ேமல் நறவம்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) வாய்
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உண்டு $ேதவா.1.0731.3
பண் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெகழும வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) யாழ்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பழன நகராேர
$ேதவா.1.0731.4

ேவய் முத்து ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விைர முன்
பரக்கும்_ெப.எச்.(பர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேவணுபுரம் தன்னுள் $ேதவா.1.0732.1
நா_ெப.(நா_ெப.) உய்த்தைனய திறலால் மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.)
ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.1.0732.2
ேபசற்கு இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) பயிலும் ெபருமான்
பழனத்ைத_ெப.(பழனம் _ெப.(பழனம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) $ேதவா.1.0732.3
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.)
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
பத்தும் வல்லா நல்லாேர $ேதவா.1.0732.4
ெபாடி ெகாள் உருவ புலியின் அதள புrநூல் திகழ்
மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $ேதவா.1.0733.1
கடி ெகாள் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.)
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந<ற்ற கைற ேச கண்டத்த
$ேதவா.1.0733.2
இடிய குரலால் இrயும்_ெப.எச்.(இr_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மடங்கல்
ெதாடங்கு முைனச்சாரல் $ேதவா.1.0733.3
கடிய விைட ேமல் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைடயா
கயிைல மைலயாேர $ேதவா.1.0733.4
புr ெகாள் சைடயா அடியக்கு எளியா கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) ேச ெமாழி
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) $ேதவா.1.0734.1
ெதாஞ்ய உருவில் ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உகந்த
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ெபருமானா $ேதவா.1.0734.2
பாஞ்ய களிற்ைற அரவு விழுங்கி மழுங்க இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கூந்த
$ேதவா.1.0734.3

காஞ்ய மிடற்ற ெசய்யேமனி கயிைலமைலயாேர $ேதவா.1.0734.4
மாவின் உrைவ மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) ெவருவ மூடி முடிதன் ேமல்
$ேதவா.1.0735.1
ேமவும் மதியும் நதியும் ைவத்த விைனவ கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
உன்னும்_ெப.எச்.(உன்னு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0735.2
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ேதவ திrசூலத்த திரங்கல் முகவன் ேச $ேதவா.1.0735.3
காவும் ெபாழிலும் கடுங்கல் சுைன சூழ் கயிைலமைலயாேர $ேதவா.1.0735.4
முந்ந< சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நஞ்சம் உண்ட
முதல்வ மதனன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $ேதவா.1.0736.1
ெதன் ந< உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) அழியத் திருக்கண்
சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நுதலினா $ேதவா.1.0736.2
மன் ந< மடுவும் படு கல்லைறயின் உழுைவ சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0736.3
கல்-ந< வைரேமல் இைர முன்
ேதடும்_ெப.எச்.(ேதடு_ெப.எச்.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கயிைல மைலயாேர
$ேதவா.1.0736.4
ஒன்றும் பலவும் ஆய ேவடத்து ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
ேசவா $ேதவா.1.0737.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நாடற்கு உrயா கூடித் திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எங்கும் $ேதவா.1.0737.2
ெதன்றி இருளில் திைகத்த காஞ் தண்சாரல் ெநறி ஓடி $ேதவா.1.0737.3
கன்றும் பிடியும் அடிவாரம் ேச கயிைல மைலயாேர $ேதவா.1.0737.4

தாது_ெப.(தாது_ெப.) ஆ ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) தயங்கும் முடிய
முயங்கு_ஏவ.(முயங்கு_வி.) மடவாைளப் $ேதவா.1.0738.1
ேபாது ஆ பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆக ைவத்த புனித பனி
மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0738.2
மூதா உலகில் முனிவ உடன் ஆய் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.) அருள் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0738.3
காது ஆ குைழய ேவதத் திரள கயிைல மைலயாேர $ேதவா.1.0738.4
ெதாடுத்தா புரம் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) எrயச் சிைலேமல் அr
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) பகழியால் $ேதவா.1.0739.1
எடுத்தான் திரள் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) முடிகள் பத்தும் இடிய
விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) ைவத்தா $ேதவா.1.0739.2
ெகாடுத்தா_வி.மு.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா._ஆ_பட.பன்.) பைடகள் ெகாண்டா
ஆளா குறுகி வரும் கூற்ைறக் $ேதவா.1.0739.3
கடுத்து ஆங்கு அவைனக் கழலால் உைதத்தா கயிைல மைலயாேர
$ேதவா.1.0739.4
ஊணாப் பலி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலகில்
ஏற்றா இலகு மணி_ெப.(மணி_ெப.) நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) $ேதவா.1.0740.1
ண் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) ஆகப் பூண்டா
புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இருவதாம்
$ேதவா.1.0740.2
ேபணா ஓடி ேநட எங்கும் பிறங்கும் எr
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0740.3
காணா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) உயந்தா ேபாலும் கயிைல மைலயாேர
$ேதவா.1.0740.4

விருது பகரும்_ெப.எச்.(பக_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெவஞ்ெசால்
சமண வஞ்சச் சாக்கிய $ேதவா.1.0741.1
ெபாருது பகரும்_ெப.எச்.(பக_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெமாழிையக்
ெகாள்ளா_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) புகழ்வாக்கு
அணியராய் $ேதவா.1.0741.2
எருது_ெப.(எருது_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைகத்து இங்கு இடுவா தம்பால்
இரந்து_வி.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண்டு இகழ்வாகள்
$ேதவா.1.0741.3
கருதும்_ெப.எச்.(கருது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) உைடயா ேபாலும் கயிைல மைலயாேர
$ேதவா.1.0741.4
ேபா ஆ கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சூழ் காழிப்
புகழ் ஆ சம்பந்தன் $ேதவா.1.0742.1
கா ஆ ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) குடிெகாள் சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) கயிைல
மைலயா ேமல் $ேதவா.1.0742.2
ேதரா உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசஞ்ெசால்
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெசப்பும் அடியா ேமல் $ேதவா.1.0742.3
வாரா பிணிகள் வாேனா உலகில் மருவும் மனத்தாேர $ேதவா.1.0742.4
பூ ஆ மல ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடியா
ெதாழுவா புகழ்வா வாேனாகள் $ேதவா.1.0743.1
மூவா புரங்கள் எrத்த அன்று மூவக்கு அருள் ெசய்தா $ேதவா.1.0743.2
தூ மாமைழ நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அதிர ெவருவித்
ெதாறுவின் நிைரேயாடும் $ேதவா.1.0743.3
ஆமாம் பிைண வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைணயும்
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) அண்ணாமைலயாேர $ேதவா.1.0743.4

மஞ்ைசப் ேபாழ்ந்த மதியம் சூடும் வாேனா ெபருமானா $ேதவா.1.0744.1
நஞ்ைசக் கண்டத்து அடக்குமதுவும் நன்ைமப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ேபாலும் $ேதவா.1.0744.2
ெவஞ்ெசால் ேபசும்_ெப.எச்.(ேபசு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேவட
மடவா இதணம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஏறி $ேதவா.1.0744.3
அம் ெசால் கிளிகள் ழுஆேயா ழு என்னும் அண்ணாமைலயாேர $ேதவா.1.0744.4
ஞானத்திரள் ஆய் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபருமான்நல்ல அடியா ேமல் $ேதவா.1.0745.1
ஊனத்திரைள ந<க்குமதுவும் உண்ைமப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேபாலும்
$ேதவா.1.0745.2
ஏனத்திரேளாடு இனமான் கரடி இழியும் இரவின்கண் $ேதவா.1.0745.3
ஆைனத்திரள் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைணயும்
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) அண்ணாமைலயாேர $ேதவா.1.0745.4
இைழத்த_ெப.எச்.(இைழ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைடயாள் உைமயாள்
பங்க இைமேயா ெபருமானா $ேதவா.1.0746.1
தைழத்த சைடயா விைட ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஏறித் தாஞ்யா புரம் எய்தா
$ேதவா.1.0746.2
பிைழத்த பிடிையக் காணாது ஓடிப் ெபருங்ைக மதேவழம் $ேதவா.1.0746.3
அைழத்துத் திrந்து அங்கு
உறங்கும்_ெப.எச்.(உறங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) அண்ணாமைலயாேர $ேதவா.1.0746.4
உருவில்-திகழும் உைமயாள் பங்க இைமேயா ெபருமானா $ேதவா.1.0747.1
ெசரு வில் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கால் வைளய ஊன்றிச் ெசந்த< எழுவித்தா
$ேதவா.1.0747.2

பரு வில் குறவ_ெப.(குறவ_ெப.) புனத்தில்
குவித்த_ெப.எச்.(குவி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பரு மா மணி_ெப.(மணி_ெப.)
முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) $ேதவா.1.0747.3
அருவித்திரேளாடு இழியும் சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) அண்ணாமைலயாேர
$ேதவா.1.0747.4
எைனத்து ஓ ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) அடியா
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இைமேயா ெபருமானா
$ேதவா.1.0748.1
நிைனத்துத் ெதாழுவா பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) த<க்கும் நிமல உைற
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.0748.2
கைனத்த ேமதி காணாது ஆயன் ைகம்ேமல் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ஊத
$ேதவா.1.0748.3
அைனத்தும் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) திரளும்
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) அண்ணாமைலயாேர $ேதவா.1.0748.4
வந்தித்திருக்கும் அடியா தங்கள் வரு ேமல் விைனேயாடு $ேதவா.1.0749.1
பந்தித்திருந்த பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) த<க்கும் பரமன் உைற
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.0749.2
முந்தி எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முழவின் ஓைச முது
கல் வைரகள் ேமல் $ேதவா.1.0749.3
அந்திப் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைணயும் சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) அண்ணாமைலயாேர $ேதவா.1.0749.4
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வலிைய
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாறு ஆய் எடுத்தான்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $ேதவா.1.0750.1

நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) முrய ெநாஞ்ய
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நிைறய_குைற.எச்.(நிைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருள் ெசய்தா $ேதவா.1.0750.2
ழுதிறம் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) காட்டி அருளாய் ழு என்று
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேவண்ட
$ேதவா.1.0750.3
அறம்தான் காட்டி அருளிச் ெசய்தா அண்ணாமைலயாேர $ேதவா.1.0750.4
ேதடிக் காணா திருமால் பிரமன் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ெபருமாைன
$ேதவா.1.0751.1
மூடி ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முதுேவய்
உகுத்த_ெப.எச்.(உகு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முத்தம்பல
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0751.2
கூடிக் குறவ_ெப.(குறவ_ெப.) மடவா
குவித்து_வி.எச்.(குவி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ழுெகாள்ள வம்மின் ழு என்று
$ேதவா.1.0751.3
ஆடிப் பாடி அளக்கும் சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) அண்ணாமைலயாேர $ேதவா.1.0751.4
தட்ைட இடுக்கித் தைலையப் பறித்துச் சமேண
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0752.1
பிட்ட ெசால்லுக் ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டா
ேபணித் ெதாழுமின்கள் $ேதவா.1.0752.2
வட்ட முைலயாள் உைமயாள் பங்க மன்னி உைற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
$ேதவா.1.0752.3
அட்டம் ஆளித்திரள் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைணயும்
அண்ணாமைலயாேர $ேதவா.1.0752.4

அல் ஆடு அரவம் இயங்கும்_ெப.எச்.(இயங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) அண்ணாமைலயாைர $ேதவா.1.0753.1
நல்லா பரவப்படுவான் காழி ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.1.0753.2
ெசால்லால் மலிந்த_ெப.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ஆன பத்தும் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) கற்று
$ேதவா.1.0753.3
வல்லா எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) வாேனா வணங்க மன்னி வாழ்வாேர
$ேதவா.1.0753.4
வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) உய தண்மதி ேதாய் சைடேமல்
மத்தமல சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0754.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஒத்தன ெமன்ெமாழி மான்விழியாள் ேதவி பாகமா
$ேதவா.1.0754.2
கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.) இரவில் எr
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடும்
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0754.3
ஏனத்திரள் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இழியும்
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) ஈங்ேகாய் மைலயாேர $ேதவா.1.0754.4
சூலப் பைட ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஏந்தி இரவில் சுடுகாடு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ஆக $ேதவா.1.0755.1
ேகாலச் சைடகள் தாழ குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) யாழ் ெமாந்ைத ெகாட்டேவ
$ேதவா.1.0755.2
பால் ஒத்தைனய ெமாழியாள் காண ஆடும் பரமனா $ேதவா.1.0755.3

ஏலத்ெதாடு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இலவம்_ெப.(இலவம்_ெப.)
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஈங்ேகாய் மைலயாேர
$ேதவா.1.0755.4
கண் ெகாள் நுதலா கைற ெகாள் மிடற்றா காஞ்யின் உr-ேதாலா
$ேதவா.1.0756.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெகாள் மதி ேச சைடயா விைட ஆ ெகாடியா
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ந<று $ேதவா.1.0756.2
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ெகாள் திருமாபு அதனில் பூசும் ெபம்மான் எைம ஆள்வா
$ேதவா.1.0756.3
எண்கும் அrயும் திrயும் சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) ஈங்ேகாய்மைலயாேர
$ேதவா.1.0756.4
மைறயின் இைசயா ெநறிெமன் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) மைலயான்
மகேளாடும் $ேதவா.1.0757.1
குைற ெவண்பிைறயும் புனலும் நிலவும் குளிபுன்சைட தாழ $ேதவா.1.0757.2
பைறயும் குழலும் கழலும் ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) படு
காட்டு எr ஆடும் $ேதவா.1.0757.3
இைறவ சிைற வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அைற பூஞ்சாரல் ஈங்ேகாய்மைலயாேர
$ேதவா.1.0757.4
ெநாந்த சுடைலப் ெபாடி-ந<று அணிவா நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ேச கண்ணினா
$ேதவா.1.0758.1
கந்த மலகள்_ெப.(மலகள்_ெப.) பலவும் நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) கமழ் புன்சைட
தாழ $ேதவா.1.0758.2
பந்து_ெப.(பந்து_ெப.) அண் விரலாள் பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆக
படுகாட்டு எr ஆடும் $ேதவா.1.0758.3

எம்தம் அடிகள் கடி ெகாள் சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) ஈங்ேகாய்மைலயாேர
$ேதவா.1.0758.4
ந<று ஆ அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) உைடயா நிைர ஆ
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) அரேவாடும் $ேதவா.1.0759.1
ஆறு ஆ சைடயா அயில்ெவங்கைணயால் அவுண_ெப.(அவுண_ெப.) புரம்
மூன்றும் $ேதவா.1.0759.2
சீறா எr ெசய் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ெபருமான் ெசங்கண் அடல்
ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) $ேதவா.1.0759.3
ஏறு ஆ ெகாடியா உைமயாேளாடும் ஈங்ேகாய்மைலயாேர $ேதவா.1.0759.4
விைன ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) த<த்து அருேள புrயும்
விகிதன் விrெகான்ைற $ேதவா.1.0760.1
நைன ஆ முடிேமல் மதியம் சூடும் நம்பான் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) மல்கு
$ேதவா.1.0760.2
தைன ஆ கமலமல ேமல் உைறவான் தைலேயாடு அனல் ஏந்தும்
$ேதவா.1.0760.3
எைன ஆள் உைடயான்-உைமயாேளாடும் ஈங்ேகாய்மைலயாேர $ேதவா.1.0760.4
பரக்கும்_ெப.எச்.(பர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) இலங்ைக என்னும் பதியில் ெபாலிவு ஆய
$ேதவா.1.0761.1
அரக்கக்கு இைறவன் முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேதாளும் அணி ஆ விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) தன்னால் $ேதவா.1.0761.2
ெநருக்கி அடத்து ழுநிமலா
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ழு என்று
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0761.3

இரக்கம் புrந்தா உைமயாேளாடும் ஈங்ேகாய்மைலயாேர $ேதவா.1.0761.4
வாஞ் ஆ புலியின் உr-ேதால் உைடயான் மைலயான் மகேளாடும்
$ேதவா.1.0762.1
பிrயாது உடன் ஆய் ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேபணும்_ெப.எச்.(ேபணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபம்மான் திருேமனி
$ேதவா.1.0762.2
அrேயாடு அயனும் அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) அளவு இல் ெபருைமேயாடு $ேதவா.1.0762.3
எr ஆய் நிமிந்த_ெப.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எங்கள் ெபருமான்ஈங்ேகாய்மைலயாேர $ேதவா.1.0762.4
பிண்டி ஏன்று ெபயரா
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பிணங்கு
சமணரும் $ேதவா.1.0763.1
மண்ைட கலனாக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
திrயும் மதி இல் ேதரரும் $ேதவா.1.0763.2
உண்டி வயிறா உைரகள்
ெகாள்ளாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_பட.ஒரு.) உைமேயாடு
உடன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0763.3
இண்ைடச் சைடயான் இைமேயா ெபருமான்-ஈங்ேகாய்மைலயாேர
$ேதவா.1.0763.4
விழவு ஆ ஒலியும் முழவும் ஓவா ேவணுபுரம் தன்னுள் $ேதவா.1.0764.1
அழல் ஆ வண்ணத்து அடிகள் அருள் ேச அணி ெகாள் சம்பந்தன் $ேதவா.1.0764.2
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆ சுைனயும் ெபாழிலும் புைட சூழ் ஈங்ேகாய்மைல ஈசன்
$ேதவா.1.0764.3

கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ேச பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) பத்தும் வல்லா
கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) கைளவாேர $ேதவா.1.0764.4
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ெகாள் சைடய புலியின் உrய ேபழ்வாய் நாகத்த
$ேதவா.1.0765.1
கைற ெகாள் கண்ட கபாலம் ஏந்தும் ைகய கங்காள $ேதவா.1.0765.2
மைற ெகாள் கீ தம் பாடச் ேசட மைனயில் மகிழ்வு
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0765.3
சிைற ெகாள் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஆ நைறயூச்
சித்த<ச்சுரத்தாேர $ேதவா.1.0765.4
ெபாங்கு ஆ சைடய புனல அனல பூதம் பாடேவ $ேதவா.1.0766.1
தம் காதலியும் தாமும் உடன் ஆய்த் தனி ஓ விைட ஏறி $ேதவா.1.0766.2
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) ஆ ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) வன்னி மத்தம்
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) குளிெபாய்ைகச் $ேதவா.1.0766.3
ெசங்கால் அனமும் ெபைடயும் ேசரும்_ெப.எச்.(ேசவி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சித்த<ச்சுரத்தாேர $ேதவா.1.0766.4
முடி ெகாள் சைடய முைள ெவண்மதிய மூவா ேமனிேமல் $ேதவா.1.0767.1
ெபாடி ெகாள் நூல புலியின் அதள புrபுன் சைட தாழ $ேதவா.1.0767.2
கடி ெகாள் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) சூழ் மடுவில்
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) ஆ இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) பாயக் $ேதவா.1.0767.3
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ெகாள் மாடக்குழாம் ஆ நைறயூச் சித்த<ச்சுரத்தாேர
$ேதவா.1.0767.4
பின் தாழ் சைடேமல் நகுெவண்தைலய பிரமன் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஏந்தி
$ேதவா.1.0768.1

மின் தாழ் உருவில் சங்கு ஆ குைழதான் மிளிரும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காத
$ேதவா.1.0768.2
ெபான் தாழ் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) ெசருந்தி_ெப.(ெசருந்தி_ெப.)
புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) ெபாருந்து_வி.(ெபாருந்து_வி.) ெசண்பகம்
$ேதவா.1.0768.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ ெசல்வத் திரு ஆ
நைறயூச் சித்த<ச்சுரத்தாேர $ேதவா.1.0768.4
ந< ஆ முடிய கைற ெகாள் கண்ட மைறகள் நிைற நாவ $ேதவா.1.0769.1
பா ஆ புகழால் பத்த சித்த பாடி ஆடேவ $ேதவா.1.0769.2
ேத ஆ வதி
< முழவு ஆ விழவின் ஒலியும் திைச
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0769.3
சீ ஆ ேகாலம் ெபாலியும் நைறயூச் சித்த<ச்சுரத்தாேர $ேதவா.1.0769.4
ந<ண்ட_ெப.எச்.(ந<ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சைடய நிைர ெகாள்
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) விைர ெகாள் மலமாைல $ேதவா.1.0770.1
தூண்டு சுட ெபான் ஒளி ெகாள் ேமனிப்_ெப.(ேமனி_ெப.+ப்_ஒற்.) பவளத்து
எழிலா வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0770.2
ஈண்டு மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆ
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) இலங்கு ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.) $ேதவா.1.0770.3
த<ண்டு_ஏவ.(த<ண்டு_வி.) மதியம்
திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நைறயூச்
சித்த<ச்சுரத்தாேர $ேதவா.1.0770.4
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ஆ சைடய ெகாக்கின் இறக ேகால நிற_ெப.(நிறம்_ெப.)
மத்தம் $ேதவா.1.0771.1
தழல் ஆ ேமனித்_ெப.(ேமனி_ெப.+த்_ஒற்.) தவள ந<ற்ற சாஞ் ேகாவணக்கீ ள
$ேதவா.1.0771.2

எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆ நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) புலியின் உைடேமல் இைசத்து
விைட ஏறி $ேதவா.1.0771.3
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஆ சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.)
புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வருவா சித்த<ச்சுரத்தாேர
$ேதவா.1.0771.4
கைர ஆ கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சூழ் இலங்ைக மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.)
கயிைலமைல தன்ைன $ேதவா.1.0772.1
வைர ஆ ேதாளால் எடுக்க_குைற.எச்.(எடுக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முடிகள்
ெநாஞ்ந்து மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ஒன்றி $ேதவா.1.0772.2
உைர ஆ கீ தம் பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உலப்பு இல் அருள் ெசய்தா $ேதவா.1.0772.3
திைர ஆ புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சூழ் ெசல்வ நைறயூச் சித்த<ச்சுரத்தாேர
$ேதவா.1.0772.4
ெநடியான் பிரமன் ேநடிக் காணா நிைனப்பா மனத்தாராய் $ேதவா.1.0773.1
அடியா அவரும் அருமா மைறயும் அண்டத்து அரரும் $ேதவா.1.0773.2
முடியால் வணங்கிக் குணங்கள்
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ழுமுதல்வா அருள் ழு என்ன
$ேதவா.1.0773.3
ெசடி ஆ ெசந்ெநல் திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நைறயூச் சித்த<ச்சுரத்தாேர $ேதவா.1.0773.4
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண் சமண
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண் ேதர
ந<ண்ட_ெப.எச்.(ந<ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாைவயா $ேதவா.1.0774.1
ஒன்றும் உணரா ஊம வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) உைர
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழல்வகாள்
<
$ேதவா.1.0774.2

கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) உண் பயப்பால்
உண்ண_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முைலயில் கபாலம் அயல்
வழிய $ேதவா.1.0774.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண்டு
ஆந்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசரும்_ெப.எச்.(ேசவி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நைறயூச் சித்த<ச்சுரத்தாேர $ேதவா.1.0774.4
குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) ஆ ேகால மாதவிகள் குளி பூஞ்சுர
புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) $ேதவா.1.0775.1
ெசயில் ஆ ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) ேசரும்_ெப.எச்.(ேசவி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நைறயூச் சித்த<ச்சுரத்தாைர $ேதவா.1.0775.2
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ஆ ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காழி மல்கு சம்பந்தன்
$ேதவா.1.0775.3
பயில்வாக்கு இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) வல்லா
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) நாசேம $ேதவா.1.0775.4
வா ஆ ெகாங்ைக மாது ஓ பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆக வாசைட
$ேதவா.1.0776.1
ந< ஆ கங்ைக திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.)
ஒற்ைறக்கண் $ேதவா.1.0776.2
கூ ஆ மழு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஏந்தி அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) குழகன்குடமூக்கில் $ேதவா.1.0776.3
கா ஆ கண்டத்து எண்ேதாள் எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) காேராணத்தாேர
$ேதவா.1.0776.4
முடி ஆ மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.) மடமான் விழியா மூ
உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) ஏத்தும் $ேதவா.1.0777.1

படியா பவள வாயா பலரும் பரவிப்
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0777.2
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ஆ விைடயா மாட வதிக்
<
குடந்ைத குழகு ஆரும்
$ேதவா.1.0777.3
கடி ஆ ேசாைலக் கலவமயில் ஆ காேராணத்தாேர $ேதவா.1.0777.4
மைலயா மங்ைகபங்க அங்ைக அனல மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) ஆரும்
$ேதவா.1.0778.1
குைல ஆ ெதங்கு_ெப.(ெதங்கு_ெப.) குளி ெகாள் வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.)
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆ குட மூக்கில் $ேதவா.1.0778.2
முைலயா அணி ெபான் முைள ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நைகயா மூவா
மதியினா $ேதவா.1.0778.3
கைல ஆ ெமாழியா காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காேராணத்தாேர
$ேதவா.1.0778.4
ேபாது ஆ புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ேச கந்தம் உந்திப்
ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆரும்
$ேதவா.1.0779.1
தாது_ெப.(தாது_ெப.) ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆ
புறவில் அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) குட மூக்கில் $ேதவா.1.0779.2
மாது ஆ மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆக
மைனகள் பலி ேதவா $ேதவா.1.0779.3
காது ஆ குைழய காளகண்ட காேராணத்தாேர $ேதவா.1.0779.4

பூ ஆ ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) அல தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ெசங்கழுந<
புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $ேதவா.1.0780.1
ேதவு ஆ சிந்ைத அந்தணாள சீரால் அடி
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0780.2
கூ ஆ குயில்கள் ஆலும் மயில்கள் இன்ெசால் கிளிப்பிள்ைள $ேதவா.1.0780.3
கா ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆ
குடந்ைதக் காேராணத்தாேர $ேதவா.1.0780.4
மூப்பு ஊ நலிய_குைற.எச்.(நலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெநதி ஆ விதி ஆய்
முன்ேன அனல் வாளி $ேதவா.1.0781.1
ேகாப்பா பாத்தன் நிைல கண்டு அருளும் குழக குடமூக்கில் $ேதவா.1.0781.2
த<ப்பா உடலில் அடுேநாய் அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) விைனகள் நலியாைம
$ேதவா.1.0781.3
காப்பா காலன் அைடயா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) காேராணத்தாேர
$ேதவா.1.0781.4
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) ஆ தைல_ெப.(தைல_ெப.) ைக ஏந்தி
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) பலி ேதந்து_வி.எச்.(ேத_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உழல் வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) $ேதவா.1.0782.1
மான் ஆ ேதாலா புலியின் உைடயா காஞ்யின் உr ேபாைவ $ேதவா.1.0782.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஆ ெமாழியா திைளத்து அங்கு ஆடித்
திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குடமூக்கில்
$ேதவா.1.0782.3
கான் ஆ நட்டம் உைடயா ெசல்வக் காேராணத்தாேர $ேதவா.1.0782.4

வைர ஆ திரள் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மதவாள் அரக்கன்
எடுப்ப_குைற.எச்.(எடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மைல ேசரும்_ெப.எச்.(ேசவி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0783.1
விைர ஆ பாதநுதியால் ஊன்ற_குைற.எச்.(ஊன்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெநாஞ்ந்து சிரம் பத்தும் $ேதவா.1.0783.2
உைர ஆ கீ தம் பாடக் ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அங்கு
ஒளிவாள் ெகாடுத்தாரும் $ேதவா.1.0783.3
கைர ஆ ெபான்னி சூழ் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) குடந்ைதக் காேராணத்தாேர
$ேதவா.1.0783.4
காஞ்ய மாலும் ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பூேமல் அயனும்
கழறிப் ேபாய் $ேதவா.1.0784.1
அrய அண்டம் ேதடிப் புக்கும் அளக்க ஒண்கிலா $ேதவா.1.0784.2
ெதாஞ்ய அrய ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குடமூக்கில்
$ேதவா.1.0784.3
காஞ்ய கண்ட காலகால காேராணத்தாேர $ேதவா.1.0784.4
நாணா அமண நல்லது_ெப.(நல்லது_ெப.)
அறியா_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) நாளும்
குரத்திகள் $ேதவா.1.0785.1
ேபணா தூய்ைம மாசு கழியா ேபேசல் அவேராடும் $ேதவா.1.0785.2
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) ஆ மதி ேதாய் மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) மல்கு ெசல்வ
ெநடுவதிக்
<
$ேதவா.1.0785.3
ேகாணாகரம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைடயா குடந்ைதக் காேராணத்தாேர
$ேதவா.1.0785.4

கரு ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆ
ெசல்வக் காேராணத்தாைர $ேதவா.1.0786.1
திரு ஆ ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) மல்கு சண்ைபத்
திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சம்பந்தன்
$ேதவா.1.0786.2
உரு ஆ ெசஞ்ெசால்மாைல இைவபத்து உைரப்பா உலகத்துக் $ேதவா.1.0786.3
கரு ஆ இடும்ைபப் பிறப்பு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கவைல_ெப.(கவைல_ெப.)
கழிவாேர $ேதவா.1.0786.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ஆ ேசாதி மன்னு ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) வன்னி
புனக்ெகான்ைறத் $ேதவா.1.0787.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஆ ேபாது தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஆ கங்ைக
திங்கெளாடு_ெப.(திங்கள்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0787.2
மான் ஏ ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) கண்டு அங்கு
உவப்ப_குைற.எச்.(உவப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
ஆடுவா $ேதவா.1.0787.3
கானூ ேமய கண் ஆ ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) ஆன் ஊ ெசல்வேர
$ேதவா.1.0787.4
ந<ந்தல் ஆகா ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) மூழ்கு ந<ள்சைடதன் ேமல் ஓ
$ேதவா.1.0788.1
ஏய்ந்த ேகாணல் பிைறேயாடு அரவு ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.)
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0788.2

ேபாந்த ெமன்ெசால் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.)
பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைமந்த
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேபால் ஆம் $ேதவா.1.0788.3
கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) விம்மு கானூ ேமய சாந்த ந<ற்றாேர $ேதவா.1.0788.4
சிைற ஆ வண்டும் ேதனும் விம்மு
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மலக்ெகான்ைற $ேதவா.1.0789.1
மைற ஆ பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ஆடேலாடு மால்விைடேமல் வருவா
$ேதவா.1.0789.2
இைறயா வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என் இல் புகுந்து என்
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) நலமும் ெகாண்டா $ேதவா.1.0789.3
கைற ஆ ேசாைலக் கானூ ேமய பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ஆ சைடயாேர
$ேதவா.1.0789.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ஆ திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) கண்ணி
ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0790.1
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ஆ அக்ேகாடு ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) பூண்டு
தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) புன்சைட தாழ $ேதவா.1.0790.2
எண்ணா வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என் இல் புகுந்து அங்கு
எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ெசய்தான் $ேதவா.1.0790.3
கண் ஆ ேசாைலக் கானூ ேமய விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.) ெபருமாேன
$ேதவா.1.0790.4
தா_ெப.(தா_ெப.) ெகாள் ெகான்ைறக் கண்ணிேயாடும் தண்மதியம்
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0791.1

சீ ெகாள் பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ஆடேலாடு ேசடராய்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0791.2
ஊகள் ேதாறும் ஐயம் ஏற்று என் உள் ெவந்ேநாய் ெசய்தா $ேதவா.1.0791.3
கா ெகாள் ேசாைலக் கானூ ேமய கைறக்கண்டத்தாேர $ேதவா.1.0791.4
முளிெவள் எலும்பும் ந<றும் நூலும் மூழ்கும் மாபராய் $ேதவா.1.0792.1
எளிவந்தா ேபால் ழுஐயம்ழு என்று என் இல்ேல புகுந்து உள்ளத் $ேதவா.1.0792.2
ெதளிவும் நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கள்வ ேதறல் ஆ
பூவில் $ேதவா.1.0792.3
களிவண்டு யாழ்ெசய் கானூ ேமய ஒளிெவண் பிைறயாேர $ேதவா.1.0792.4
மூவா வண்ண முைள ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பிைறய
முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இங்ேக $ேதவா.1.0793.1
பூ ஆ ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.)
புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.)
வந்தா_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) ெபாக்கம்பல ேபசிப்
$ேதவா.1.0793.2
ேபாவா ேபால மால் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) புக்க புrநூல $ேதவா.1.0793.3
ேதவு ஆ ேசாைலக் கானூ ேமய ேதவேதவேர $ேதவா.1.0793.4
தமிழின் ந<ைம ேபசி_வி.எச்.(ேபசு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) தாளம் வைண
<
பண்ணி நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $ேதவா.1.0794.1
முழவம் ெமாந்ைத மல்கு பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ெசய்ைக இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ஓவா $ேதவா.1.0794.2

குமிழின் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேகால ந<ைம அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெகாண்டா $ேதவா.1.0794.3
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேசாைலக் கானூ ேமய
பவளவண்ணேர $ேதவா.1.0794.4
அந்தம் ஆதி அயனும் மாலும் ஆக்கும் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அrயான்
$ேதவா.1.0795.1
சிந்ைதயுள்ளும் நாவின்ேமலும் ெசன்னியும் மன்னினான் $ேதவா.1.0795.2
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
புகுந்து மாைலகாைல ஆடுவான் $ேதவா.1.0795.3
கந்தம் மல்கு கானூ ேமய எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ெபம்மாேன $ேதவா.1.0795.4
ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) அரேவாடு ஏன ெவண்ெகாம்பு அக்குமாைல பூண்டு
$ேதவா.1.0796.1
ஆம் ஓ கள்வ ெவள்ள ேபால உள் ெவந்ேநாய் ெசய்தா $ேதவா.1.0796.2
ஓம ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நான்முகனும் ேகாள் நாகைணயானும்
$ேதவா.1.0796.3
ேசமம் ஆய ெசல்வ கானூ ேமய ேசடேர $ேதவா.1.0796.4
கழுது_ெப.(கழுது_ெப.) துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) ஆடும் கானூ ேமயாைன $ேதவா.1.0797.1
பழுது இல் ஞானசம்பந்தன் ெசால்பத்தும் பாடிேய $ேதவா.1.0797.2
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.)
ேதாத்திரங்கள் ெசால்லித் துதித்து-வி.எச்.(துதி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0797.3

அழுதும் நக்கும் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
ெசய்வா_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) அல்லல் அறுப்பாேர
$ேதவா.1.0797.4
நறவம் நிைற வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அைற தாக்ெகான்ைற
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நயனத்தால் $ேதவா.1.0798.1
சுறவம் ெசறி வண் ெகாடிேயான் உடலம் ெபாடியா விழிெசய்தான் $ேதவா.1.0798.2
புறவம் உைற வண்பதியா மதியா புரம் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) எr
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0798.3
இைறவன் அறவன்_குறி.வி.மு.(அற_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) இைமேயா
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உைமேயாடு இருந்தாேன
$ேதவா.1.0798.4
உரவன் புலியின் உr-ேதால் ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) உைடேமல் பட
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) $ேதவா.1.0799.1
விரவி விr பூங்கச்சா அைசத்த_ெப.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விகிதன் உகிதன்னால் $ேதவா.1.0799.2
ெபாரு ெவங்களிறு பிளிற உrத்து_வி.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
புறவம் பதி ஆக $ேதவா.1.0799.3
இரவும் பகலும் இைமேயா ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உைமேயாடு இருந்தாேன $ேதவா.1.0799.4
பந்தம் உைடய பூதம் பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ஆக்க $ேதவா.1.0800.1
கந்தம் மல்கு குழலி காண காஞ்காட்டு எr ஆடி $ேதவா.1.0800.2
அம் தண்கடல் சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆ புறவம் பதியா அமவு
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0800.3

எம் தம்ெபருமான் இைமேயா ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உைமேயாடு இருந்தாேன $ேதவா.1.0800.4
நிைனவா நிைனய இனியான் பனி ஆ மல தூய் நித்தலும் $ேதவா.1.0801.1
கைன ஆ விைட ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைடயான் கங்ைக
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) கமழ்ெகான்ைற $ேதவா.1.0801.2
புைன வாசைடயின் முடியான் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சூழ் புறவம் பதி ஆக
$ேதவா.1.0801.3
எைன ஆள் உைடயான் இைமேயா ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உைமேயாடு இருந்தாேன $ேதவா.1.0801.4
ெசங்கண் அரவும் நகுெவண்தைலயும் முகிழ் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
திங்களும் $ேதவா.1.0802.1
தங்கு சைடயன் விைடயன் உைடயன் சாஞ் ேகாவண ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.)
$ேதவா.1.0802.2
ெபாங்கு திைர வண் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆ
புறவம் பதி ஆக $ேதவா.1.0802.3
எங்கும் பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இைமேயா
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உைமேயாடு இருந்தாேன
$ேதவா.1.0802.4
பின்னுசைடகள் தாழக் ேகழல்_ெப.(ேகழல்_ெப.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) பிறழப்
ேபாய் $ேதவா.1.0803.1
அன்ன நைடயா மைனகள் ேதாறும் அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆ பலி
ேதந்து_வி.எச்.(ேத_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0803.2

புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) மடலின் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆ
புறவம் பதி ஆக $ேதவா.1.0803.3
என்ைன உைடயான் இைமேயா ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உைமேயாடு இருந்தாேன $ேதவா.1.0803.4
உண்ணற்கு அrய நஞ்ைச உண்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேதாழம்ேதவ
$ேதவா.1.0804.1
விண்ணில் ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அமுதம்
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விைட ேச
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) $ேதவா.1.0804.2
பண்ணில் சிைறவண்டு அைற பூஞ்ேசாைலப் புறவம் பதி ஆக $ேதவா.1.0804.3
எண்ணில் சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைமேயா
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உைமேயாடு இருந்தாேன
$ேதவா.1.0804.4
விண்தான் அதிர வியன் ஆ கயிைல ேவேராடு எடுத்தான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$ேதவா.1.0805.1
திண்ேதாள் உடலும் முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெநாஞ்யச் சிறிேத ஊன்றிய_ெப.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0805.2
புண்தான் ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருள்ெசய் ெபருமான்
புறவம் பதி ஆக $ேதவா.1.0805.3
எண்ேதாள் உைடயான் இைமேயா ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உைமேயாடு இருந்தாேன $ேதவா.1.0805.4
ெநடியான் ந<ள் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேமல் அயனும் ேநடிக் காண்கில்லாப்
$ேதவா.1.0806.1

படி ஆம் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) உைடயான் பவளவைர ேபால்-திருமாபில்
$ேதவா.1.0806.2
ெபாடி ஆ ேகாலம் உைடயான் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சூழ் புறவம் பதி ஆக
$ேதவா.1.0806.3
இடி ஆ முழவு ஆ இைமேயா ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உைமேயாடு இருந்தாேன $ேதவா.1.0806.4
ஆலும் மயிலின் பீலி அமண அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) இல் சிறுேதர
$ேதவா.1.0807.1
ேகாலும் ெமாழிகள் ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) குழுவும்
தழலும் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) வானும் $ேதவா.1.0807.2
ேபாலும் வடிவும் உைடயான் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சூழ் புறவம் பதி ஆக
$ேதவா.1.0807.3
ஏலும் வைகயால் இைமேயா ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உைமேயாடு இருந்தாேன $ேதவா.1.0807.4
ெபான் ஆ மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) ந<டும் ெசல்வப் புறவம் பதி ஆக $ேதவா.1.0808.1
மின் ஆ இைடயாள் உைமயாேளாடும்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விமலைன $ேதவா.1.0808.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஆவம் ெசய் தமிழின் விரகன்
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தமிழ்மாைல
$ேதவா.1.0808.3
பல்-நாள் பாடி ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பிrயா
பரேலாகம்தாேன $ேதவா.1.0808.4
காைல_ெப.(காைல_ெப.) நல்மாமல
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி

பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ைகெதாழு மாணிையக் கறுத்த
ெவங்காலன் $ேதவா.1.0809.1
ஓலம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முன் உயிெராடு மாள உைதத்தவன்
உைமயவள் விருப்பன் எம்ெபருமான் $ேதவா.1.0809.2
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணுக
ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலவி
மறிதிைர சங்ெகாடு பவளம்_ெப.(பவளம்_ெப.) முன் உந்தி $ேதவா.1.0809.3
ேவைல வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைணயும் ேசாைலகள்
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவங்குரு ேமவி உள்
வற்றிருந்தாேர
<
$ேதவா.1.0809.4
ெபண்ணிைனப் பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசஞ்சைடேமல்
பிைறெயாடும் அரவிைன அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆகப் $ேதவா.1.0810.1
பண்ணிைனப் பாடி ஆடி முன் பலி ெகாள் பரம எம் அடிகளா பாஞ்சுகள் ேபணி
$ேதவா.1.0810.2
மண்ணிைன மூடி வான்முகடு ஏறி மறிதிைர கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எடுப்ப_குைற.எச்.(எடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மற்று
உயந்து_வி.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0810.3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) அளவு
ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இழி_வி.(இழி_வி.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ெவங்குரு ேமவி உள் வற்றிருந்தாேர
<
$ேதவா.1.0810.4
ஓ இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) இல்லா உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)

ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒண்திறல் ேவடனது உரு
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0811.1
காrைக காணத் தனஞ்சயன் தன்ைனக் கறுத்து அவற்கு அளித்து உடன்
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெசய் ெபருமான் $ேதவா.1.0811.2
ேநாஞ்ைச ஆக அறுபதம் முரன்று நிைர மலத் தாதுகள் மூச
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) உதிந்து_வி.எச்.(உதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0811.3
ேவாஞ்கள் எங்கும் விம்மிய ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ெவங்குரு ேமவி உள்
வற்றிருந்தாேர
<
$ேதவா.1.0811.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அைண ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) வன்னியும்
மத்தம் மருவிய கூவிளம் எருக்ெகாடு மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) $ேதவா.1.0812.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணி சைடய
விைடயின தம் ெகாடுெகாட்டி குடமுழாக் கூடியும் முழவப் $ேதவா.1.0812.2
பண் திகழ்வு ஆகப் பாடி ஒ ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) பயில்வ முன் பாய்
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கங்ைகையச் சைடேமல் $ேதவா.1.0812.3
ெவண்பிைற சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உைமயவேளாடும்
ெவங்குரு ேமவி உள் வற்றிருந்தாேர
<
$ேதவா.1.0812.4
சைடயின ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ந<று அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) பூசி
தக்ைக ெகாள் ெபாக்கணம் இட்டு உடன் ஆகக் $ேதவா.1.0813.1
கைடெதாறும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பலி
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கண்டவ_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ_பட.பன்.)
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) அைவ கவந்து_வி.எச்.(கவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆகப் $ேதவா.1.0813.2

பைட அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஏந்தி ைபங்கயல் கண்ணி உைமயவள்
பாகமும் அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள்ெசய்து
$ேதவா.1.0813.3
விைடெயாடு தம் சூழ்தரச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெவங்குரு ேமவி உள் வற்றிருந்தாேர
<
$ேதவா.1.0813.4
கைர ெபாரு கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) திைர
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ேமாத_குைற.எச்.(ேமாது_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சங்கமும் இப்பி $ேதவா.1.0814.1
உைர உைட முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) இைட ைவகி
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) அறத் துரப்ப
எண்திைசயும் $ேதவா.1.0814.2
புைர மலி ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) ேபாற்று_ஏவ.(ேபாற்று_வி.) சுரகள் புrந்தவ
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாள் ஆகுதியினின்
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0814.3
விைர மலி தூபம் விசும்பிைன
மைறக்கு_ெப.எச்.(மைற_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.)
ெவங்குரு ேமவி உள் வற்றிருந்தாேர
<
$ேதவா.1.0814.4
வல்லி நுண் இைடயாள் உைமயவள் தன்ைன மறுகிட வரு மதகளிற்றிைன
மயங்க_குைற.எச்.(மயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0815.1
ஒல்ைலயில் பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அங்கு
உrத்து_வி.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) ெவருவல் ெகடுத்தவ விrெபாழில்
மிகு திரு ஆலில் $ேதவா.1.0815.2

நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) உைரத்து ஞானேமாடு இருப்ப
நலிந்திடல் உற்று வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கருப்பு $ேதவா.1.0815.3
வில்லிையப் ெபாடிபட விழித்தவ
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெவங்குரு ேமவி உள்
வற்றிருந்தாேர
<
$ேதவா.1.0815.4
பாங்கு இலா அரக்கன் கயிைல அன்று
எடுப்ப_குைற.எச்.(எடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பலதைல முடிெயாடு
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அைவ ெநாஞ்ய $ேதவா.1.0816.1
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விரலால்
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அன்று அவற்ேக ஒளி திகழ்
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெகாடுத்து
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆய $ேதவா.1.0816.2
ேகாங்ெகாடு ெசருந்தி_ெப.(ெசருந்தி_ெப.) கூவிளம் மத்தம் ெகான்ைறயும்
குலாவிய ெசஞ்சைடச் ெசல்வ $ேதவா.1.0816.3
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) ெபான்மல ஆ விைர தரு
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ெவங்குரு ேமவி உள் வற்றிருந்தாேர
<
$ேதவா.1.0816.4
ஆறு உைடச் சைட எம் அடிகைளக் காண அrெயாடு பிரமனும் அளப்பதற்கு
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0817.1
ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) இைட திகழ் வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைட
புக்கும் ெசலவு அறத் தவிந்தன எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) உைடத் திகழ்
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) $ேதவா.1.0817.2
ந<று உைடக் ேகால ேமனிய ெநற்றிக்கண்ணின
விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) ைகெதாழுது
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0817.3

ேவறு எைம ஆள விரும்பிய_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விகித ெவங்குரு ேமவி உள் வற்றிருந்தாேர
<
$ேதவா.1.0817.4
பாடு உைடக் குண்ட சாக்கிய சமண பயில்தரும் மற உைர விட்டு
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆக $ேதவா.1.0818.1
ஏடு உைட மலராள் ெபாருட்டு வன்தக்கன் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல்
ேவள்விையத் தகத்து அருள்ெசய்து $ேதவா.1.0818.2
காடு_ெப.(காடு_ெப.) இைடக் கடிநாய்
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன்
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
கண்டவ_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ_பட.பன்.)
ெவரு உற விளித்து ெவய்து ஆய $ேதவா.1.0818.3
ேவடு உைடக் ேகாலம் விரும்பிய_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விகித ெவங்குரு ேமவி உள் வற்றிருந்தாேர
<
$ேதவா.1.0818.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இயல் விமானம்
விரும்பிய_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபருமான் ெவங்குரு
ேமவி உள் வற்றிருந்தாைர
<
$ேதவா.1.0819.1
நண்ணிய நூலன்-ஞானசம்பந்தன்-நவின்ற இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
வாய்ெமாழி நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) மிகு பத்தும் $ேதவா.1.0819.2
பண் இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) ஆகப் பத்திைமயாேல பாடியும் ஆடியும் பயில
வல்லாகள் $ேதவா.1.0819.3
விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) விமானம் ெகாடுவர ஏறி வியன்
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஆண்டு வற்றிருப்பவ
<
தாேம $ேதவா.1.0819.4
மைலயினா பருப்பதம் துருத்தி மாற்ேபறு மாசு இலாச் சீ மைறக்காடு ெநய்த்
தானம் $ேதவா.1.0820.1

நிைலயினான் எனது உைர தனது உைர ஆக ந<று
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏறு உகந்து
ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிமலன் $ேதவா.1.0820.2
கைலயின் ஆ மடப்பிைண துைணெயாடும் துயில கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) அம்
ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) புல்கிக் கணமயில் ஆலும் $ேதவா.1.0820.3
இைலயின் ஆ ைபம்ெபாழில் இலம்ைபயங்ேகாட்டூ இருக்ைகயாப் ேபணி என்
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெகாள்வது இயல்ேப $ேதவா.1.0820.4
திரு மலக்ெகான்ைறயான் நின்றியூ ேமயான்
ேதவகள்_ெப.(ேதவ_ெப.+கள்_பன்.) தைலமகன் திருக்கழிப்பாைல
$ேதவா.1.0821.1
நிருமலன் எனது உைர தனது உைர ஆக ந<று
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏறு உகந்து
ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிமலன் $ேதவா.1.0821.2
கருமலக் கமழ் சுைன ந<ள் மலக்குவைள கதி முைல_ெப.(முைல_ெப.)
இைளயவ மதிமுகத்து உலவும் $ேதவா.1.0821.3
இருமலத் தண்ெபாய்ைக இலம்ைபயங்ேகாட்டூ இருக்ைகயாப் ேபணி என்
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெகாள்வது இயல்ேப $ேதவா.1.0821.4
பாலன் ஆம் விருத்தன் ஆம் பசுபதிதான் ஆம் பண்டு ெவங்கூற்று உைதத்து
அடியவக்கு அருளும் $ேதவா.1.0822.1
காலன் ஆம் எனது உைர தனது உைர ஆக கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) எr அங்ைகயில்
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
$ேதவா.1.0822.2
ந<லமாமலச் சுைன வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பண்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந< மலக்குவைளகள்
தாது_ெப.(தாது_ெப.) விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.)
ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0822.3

ஏலம் நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) இலம்ைபயங்ேகாட்டூ இருக்ைகயாப் ேபணி என்
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெகாள்வது இயல்ேப $ேதவா.1.0822.4
உளம் ெகாள்வா உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) ஆ கச்சி ஏகம்பன் ஒற்றியூ
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அண்ணாமைல
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) $ேதவா.1.0823.1
விளம்புவான் எனது உைர தனது உைர ஆக ெவள்ள ந< விrசைடத்
தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விமலன் $ேதவா.1.0823.2
குளம்பு உறக் கைல துள மைலகளும் சிலம்ப ெகாழுங்ெகாடி
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எங்கும் கூவிளம்
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0823.3
இளம்பிைற தவழ் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) இலம்ைபயங்ேகாட்டூ
இருக்ைகயாப் ேபணி என் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெகாள்வது இயல்ேப
$ேதவா.1.0823.4
ேதனும் ஆய் அமுதம் ஆய்த் ெதய்வமும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஆய்த்
த<ெயாடு ந< உடன் வாயு ஆம் ெதாஞ்யில் $ேதவா.1.0824.1
வானும் ஆம் எனது உைர தனது உைர ஆக வாஞ் அரா அைரக்கு
அைசத்து_வி.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழிதரு
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $ேதவா.1.0824.2
கானமான் ெவரு உறக் கருவிரல் ஊகம் கடுவேனாடு
உகளும்_ெப.எச்.(உகளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊ கல் கடுஞ்சாரல்
$ேதவா.1.0824.3
ஏனம் ஆன் உழிதரும் இலம்ைபயங்ேகாட்டூ இருக்ைகயாப் ேபணி என்
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெகாள்வது இயல்ேப $ேதவா.1.0824.4
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) உலாம் அடியவக்கு அருள் புrகின்ற வைக அலால் பலி
திrந்து உண்பு இலான் மற்று ஓ $ேதவா.1.0825.1

தனம்_ெப.(தனம்_ெப.) இலான் எனது உைர தனது உைர ஆக தாழ்சைட
இளமதி_ெப.(இளமதி_ெப.) தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) $ேதவா.1.0825.2
புனம்_ெப.(புனம்_ெப.) எலாம் அருவிகள் இருவி_ெப.(இருவி_ெப.) ேச
முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) ெபான்ெனாடு மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெகாழித்து ஈண்டி
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எங்கும் $ேதவா.1.0825.3
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) எலாம் அைடகைர இலம்ைபயங் ேகாட்டூ இருக்ைகயாப்
ேபணி என் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெகாள்வது இயல்ேப $ேதவா.1.0825.4
ந< உளான் த< உளான் அந்தரத்து உள்ளான் நிைனப்பவ
மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) உளான் நித்தமா ஏத்தும் $ேதவா.1.0826.1
ஊ உளான் எனது உைர தனது உைர ஆக ஒற்ைற ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.)
ஏறு உகந்து ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) $ேதவா.1.0826.2
பா உளா பாடேலாடு ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அறாத பண்
முரன்று அஞ்சிைற வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) பாடும்
$ேதவா.1.0826.3
ஏ உளா ைபம்ெபாழில் இலம்ைபயங்ேகாட்டூ இருக்ைகயாப் ேபணி என்
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெகாள்வது இயல்ேப $ேதவா.1.0826.4
ேவ உலாம் ஆழ்கடல் வரு திைர இலங்ைக ேவந்தன தடக்ைககள் அடத்தவன்
உலகில் $ேதவா.1.0827.1
ஆ உலாம் எனது உைர தனது உைர ஆக ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) ஓ அரவு
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழி தரும்
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) $ேதவா.1.0827.2
வா உலாம் நல்லன_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
மாக்களும் சார வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) உழிதரும் மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.)
அம் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) $ேதவா.1.0827.3

ஏ உலாம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அணி இலம்ைபயங்ேகாட்டூ
இருக்ைகயாப் ேபணி என் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெகாள்வது இயல்ேப
$ேதவா.1.0827.4
கிள மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) தாங்கினான் நான்முகம் உைடேயான் கீ ழ் அடி
ேமல்முடி ேதந்து_வி.எச்.(ேத_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அளக்கில்லா
$ேதவா.1.0828.1
உளம் அைழ எனது உைர தனது உைர ஆக ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) அழல்
அங்ைகயில் ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) $ேதவா.1.0828.2
வள மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) எனக் கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) வள துளி ேசார மாசுணம்
உழிதரு மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $ேதவா.1.0828.3
இளமைழ தவழ் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) இலம்ைபயங்ேகாட்டூ
இருக்ைகயாப் ேபணி என் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெகாள்வது இயல்ேப
$ேதவா.1.0828.4
உrஞ்சன கூைறகள் உடம்பின ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உழிதரு சமணரும் சாக்கியப்ேபய்கள் $ேதவா.1.0829.1
ெபருஞ்ெசல்வன் எனது உைர தனது உைர ஆக ெபய் பலிக்கு என்று உழல்
ெபாஞ்யவ ெபருமான் $ேதவா.1.0829.2
கருஞ்சுைன முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) நன்ெபான் அைட ேவங்ைகக் களி முக
வண்ெடாடு_ெப.(வண்து_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) முரலும் $ேதவா.1.0829.3
இருஞ்சுைன மல்கிய இலம்ைபயங்ேகாட்டூ இருக்ைகயாப் ேபணி என்
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெகாள்வது இயல்ேப $ேதவா.1.0829.4
கந்தைன மலி கைனகடல் ஒலி ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) கானல்_ெப.(கானல்_ெப.)
அம் கழி வள கழுமலம் என்னும் $ேதவா.1.0830.1

நந்தியா உைற பதி நால்மைற நாவன்-நல்-தமிழ்க்கு இன்துைண ஞானசம்பந்தன்
$ேதவா.1.0830.2
எந்ைதயா வள நக இலம்ைபயங்ேகாட்டூ இைசெயாடு கூடிய பத்தும் வல்லா
ேபாய் $ேதவா.1.0830.3
ெவந்துய ெகடுகிட விண்ணவேராடும் வடு_ெப.(வ
<
டு_ெப.)
<
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இம்ைமயின்
வடு_ெப.(வ
<
டு_ெப.)
<
எளிது ஆேம $ேதவா.1.0830.4
ெபான் திரண்டன்ன புrசைட புரள ெபாருகடல் பவளெமாடு அழல்
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) புைரய $ேதவா.1.0831.1
குன்று இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) அன்ன ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) உைட
அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) குலாய ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நூெலாடு
ெகாழும்ெபாடி அணிவ $ேதவா.1.0831.2
மின் திரண்டன்ன நுண் இைட அrைவ ெமல்லியலாைள ஓபாகமாப் ேபணி
$ேதவா.1.0831.3
அன்று இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) ஆய எம் அடிகள்
அச்சிறுபாக்கம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆட்சி ெகாண்டாேர
$ேதவா.1.0831.4
ேதனினும் இனிய பால் அன ந<ற்ற த<ம்கரும்பு அைனய தம் திருவடி ெதாழுவா
$ேதவா.1.0832.1
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உருக
உவைககள் தருவா உச்சிேமல் உைறபவ ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அலாது
ஊரா_குறி.வி.மு.(ஊ_ெப.+ஆ_பட.பன்.) $ேதவா.1.0832.2
வானகம் இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ைவயகம்_ெப.(ைவயகம்_ெப.) வணங்க வயம் ெகாள நிற்பது ஓ வடிவிைன
உைடயா $ேதவா.1.0832.3

ஆைனயின் உrைவ ேபாத்த எம் அடிகள் அச்சிறுபாக்கம்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆட்சி ெகாண்டாேர $ேதவா.1.0832.4
கா இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) உருவ மால்வைர புைரயக் களிற்றினது உrைவ
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அrைவ ேமல் ஓடி
$ேதவா.1.0833.1
ந< உருமகைள நிமிசைடத் தாங்கி ந<று
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏறு உகந்து
ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிமல $ேதவா.1.0833.2
ேப அருளாள பிறவியில் ேசரா பிணி இல ேகடு இல ேபய்க்கணம்
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0833.3
ஆ இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஆடும் எம் அடிகள்
அச்சிறுபாக்கம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆட்சி ெகாண்டாேர
$ேதவா.1.0833.4
ழுைமம்மலக்ேகாைத மாபினழு எனவும் ழுமைலமகள் அவெளாடு
மருவினழு எனவும் $ேதவா.1.0834.1
ழுெசம்மலப்பிைறயும் சிைற அணி புனலும் ெசன்னிேமல் உைடய எம்
ெசன்னிேமல் உைறவாழு $ேதவா.1.0834.2
தம் மல அடி ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அடியவ பரவ தமிழ்ச்ெசாலும் வடெசாலும்
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ேசர $ேதவா.1.0834.3
அம் மலக்ெகான்ைற அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம்
அடிகள் அச்சிறுபாக்கம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆட்சி ெகாண்டாேர
$ேதவா.1.0834.4
ழுவிண் உலாம் மதியம் சூடினழு எனவும் ழுவிrசைட உள்ளது ெவள்ளந<ழு
எனவும் $ேதவா.1.0835.1
ழுபண் உலாம் மைறகள் பாடினழு எனவும் ழுபல புகழ் அல்லது பழி இலழு
எனவும் $ேதவா.1.0835.2

எண்ணல் ஆகாத இைமயவ நாளும் ஏத்து_ஏவ.(ஏத்து_வி.) அரவங்கேளாடு
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0835.3
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ஆன் ஊதி ஏறும் எம் அடிகள் அச்சிறுபாக்கம்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆட்சி ெகாண்டாேர $ேதவா.1.0835.4
ந<டு இருஞ்சைடேமல் இளம்பிைற துளங்க நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) திகழ்
மழுெவாடு ந<று ெமய் பூசி $ேதவா.1.0836.1
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காதினில்
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவய்து ஆய சுடைலயில்
ஆடுவ ேதால் உைட ஆக $ேதவா.1.0836.2
காடு_ெப.(காடு_ெப.) அரங்கு ஆக கங்குலும் பகலும் கழுெதாடு பாrடம்
ைகெதாழுது ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0836.3
ஆடுஅரவு ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆடும் எம் அடிகள்
அச்சிறுபாக்கம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆட்சி ெகாண்டாேர
$ேதவா.1.0836.4
ஏறும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஏறி ந<று ெமய் பூசி இளங்கிைள அrைவெயாடு
ஒருங்கு உடன் ஆகிக் $ேதவா.1.0837.1
கூறும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அருளி ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) அம்தாரும்
குளி இளமதியமும் கூவிளமலரும் $ேதவா.1.0837.2
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மல்லிைகயும்
எருக்ெகாடு முருக்கும் மகிழ் இளவன்னியும் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) பகர_குைற.எச்.(பக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0837.3
ஆறும் ஓ சைடேமல் அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம்
அடிகள் அச்சிறுபாக்கம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆட்சி ெகாண்டாேர
$ேதவா.1.0837.4

கச்சும் ஒள்வாளும் கட்டிய உைடய கதி முடி சுடவிடக் கவாஞ்யும் குைடயும்
$ேதவா.1.0838.1
பிச்சமும் பிறவும் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) அணங்கு ஆய பிைற_ெப.(பிைற_ெப.)
நுதலவ தைமப் ெபாஞ்யவ ேபண $ேதவா.1.0838.2
பச்சமும் வலியும் கருதிய_ெப.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரக்கன்
பருவைர எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திண்ேதாள்கைள
அடவித்து $ேதவா.1.0838.3
அச்சமும் அருளும் ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம்
அடிகள் அச்சிறுபாக்கம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆட்சி ெகாண்டாேர
$ேதவா.1.0838.4
ேநாற்றலாேரனும் ேவட்டலாேரனும் நுக புக_ெப.(புக_ெப.) சாந்தேமாடு
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாைலக் $ேதவா.1.0839.1
கூற்றலாேரனும் இன்ன ஆறு என்றும் எய்தல் ஆகாதது ஓ இயல்பிைன
உைடயா $ேதவா.1.0839.2
ேதாற்றலா மாலும் நான்முகம் உைடய ேதான்றலும் அடிெயாடு முடி உற
தங்கள் $ேதவா.1.0839.3
ஆற்றலால் காணா ஆய எம் அடிகள் அச்சிறுபாக்கம்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆட்சி ெகாண்டாேர $ேதவா.1.0839.4
வாது ெசய் சமணும் சாக்கியப்ேபய்கள் நல்விைன ந<க்கிய வல்விைனயாள
$ேதவா.1.0840.1
ஓதியும் ேகட்டும் உணவிைன இலாதா உள்கல் ஆகாதது ஓ இயல்பிைன
உைடயா $ேதவா.1.0840.2
ேவதமும் ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) ெநறிகளும்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விமல ேவடத்ெதாடு கமல மா
மதி ேபால் $ேதவா.1.0840.3

ஆதியும் ஈறும் ஆய எம் அடிகள் அச்சிறுபாக்கம்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆட்சி ெகாண்டாேர $ேதவா.1.0840.4
ைமச் ெசறி குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) தவைள_ெப.(தவைள_ெப.) வாய்
நிைறய_குைற.எச்.(நிைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மதுமலப் ெபாய்ைகயில்
புதுமல கிழியப் $ேதவா.1.0841.1
பச்சிறவு எறி வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ெவறி கமழ் காழிப்பதியவ அதிபதி
கவுணிய ெபருமான் $ேதவா.1.0841.2
ைகச் சிறுமறியவன் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அலால் ேபணாக் கருத்து உைட
ஞானசம்பந்தன்-தமிழ் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0841.3
அச்சிறுபாக்கத்து அடிகைள ஏத்தும் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உைட அடியவ
அருவிைன இலேர $ேதவா.1.0841.4
வாஞ் வள அவி ஒளி அரவு அைர தாழ வா சைட முடிமிைச வளமதி
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0842.1
காஞ் வளதரு கழல்கால் வலன் ஏந்தி கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) எr ஆடுவ
காடு_ெப.(காடு_ெப.) அரங்கு ஆக $ேதவா.1.0842.2
விr வளதரு ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) இனமயில் ஆல
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நிறத்து_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.) அருவிகள்
திண்ெணன வழும்_ெப.எச்.(வ
<
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
<
$ேதவா.1.0842.3
எr வள இனமணி புனம்_ெப.(புனம்_ெப.) அணி சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.)
இைடச்சுரம் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) வணம் என்ேன $ேதவா.1.0842.4
ஆற்ைறயும் ஏற்றது ஓ அவிசைட உைடய அழகிைன அருளுவ குழகு அலது
அறியா_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) $ேதவா.1.0843.1
கூற்று உயி ெசகுப்பது ஓ ெகாடுைமைய உைடய நடு இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
ஆடுவ ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) அம்தாரா $ேதவா.1.0843.2

ேசற்று அயல் மிளிவன கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) இளவாைள ெசருச்
ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓப்பன ெசம்முக மந்தி
$ேதவா.1.0843.3
ஏற்ைறெயாடு உழிதரும் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) திகழ் சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.)
இைடச்சுரம் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) வணம் என்ேன $ேதவா.1.0843.4
வானமும் நிலைமயும் இருைமயும் ஆனா வணங்கவும் இணங்கவும்
வாழ்த்தவும் படுவா $ேதவா.1.0844.2
நானமும் புைக ஒளி விைரெயாடு கமழ_குைற.எச்.(கமழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நளிெபாழில் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) மன்னிய
பாங்க $ேதவா.1.0844.3
ஏனமும் பிைணயலும் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) திகழ் சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.)
இைடச்சுரம் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) வணம் என்ேன $ேதவா.1.0844.4
கட மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாபின கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தனில் உைறவா
காதல_ெப.(காதல_ெப.) த<து_ெப.(த<து_ெப.) இல கனல்_ெப.(கனல்_ெப.)
மழுவாள $ேதவா.1.0845.1
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) அணி மிடறின மிளிவது ஓ அரவ ேவறும் ஓ
சாஞ்ைதய ேவடமும் உைடய $ேதவா.1.0845.2
வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) உைல அயலன கருங்குருந்து ஏறி வாைழயின் த<ம்கனி
வாந்து ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அட்டும் $ேதவா.1.0845.3
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) முைல_ெப.(முைல_ெப.) அrைவய எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
திகழ் சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) இைடச்சுரம்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) வணம் என்ேன $ேதவா.1.0845.4

கா ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடி கமழ்
விrமலக் ெகான்ைறக் கண்ணிய வளமதி கதிவிட கங்ைக $ேதவா.1.0846.1
ந< ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சைடயின விைட
உய ெகாடிய நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) திகழ் மழுவின அழல் திகழ் நிறத்த
$ேதவா.1.0846.2
சீ ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமன்சிைறவண்டு
பண்ெசய்யும் ெசழும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அைனயன ெசங்குைல
வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) $ேதவா.1.0846.3
ஏ ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பலவிெனாடு
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) திகழ் சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) இைடச்சுரம்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) வணம் என்ேன $ேதவா.1.0846.4
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) அணி குைழயின சுண்ண ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
ந<ற்ற சுடைலயின் ஆடுவ ேதால் உைட ஆகப் $ேதவா.1.0847.1
பீடுடி உய ெசய்தது ஓ ெபருைமைய உைடய ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) உடன்
ஆடுவ ெபாஞ்யவ ெபருமான் $ேதவா.1.0847.2
ேகாடல்கள் ஒழுகுவ முழுகுவ தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) குரவமும் மரவமும்
மன்னிய பாங்க $ேதவா.1.0847.3
ஏடு அவிழ் புதுமல கடி கமழ் சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) இைடச்சுரம்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) வணம் என்ேன $ேதவா.1.0847.4
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) மல்கு காலின ேவலின நூல கவ தைல_ெப.(தைல_ெப.)
அரெவாடு கண்டியும் பூண்ப $ேதவா.1.0848.1
அழல் மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எrெயாடும்
அணி மழு ஏந்தி ஆடுவ பாடுவ ஆ அணங்கு உைடய $ேதவா.1.0848.2

ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) மல்கு ந<டிய_ெப.எச்.(ந<டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அரவமும் மரவம்_ெப.(மரவம்_ெப.) மன்னிய கவட்டு_ெப.(கவட்டு_ெப.) இைடப்
புணகுயில் ஆலும் $ேதவா.1.0848.3
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மல்கு ேசாைலயில் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இைச பாடும்
இைடச்சுரம் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) வணம் என்ேன $ேதவா.1.0848.4
ேதம் கமழ் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) அம் திருமல புைனவா திகழ்தரு
சைடமிைசத் திங்களும் சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0849.1
வந்தவ
<
சுடைல ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ந<று ெமய் பூசி ேவறும் ஓ
சாஞ்ைதய ேவடமும் உைடய $ேதவா.1.0849.2
சாந்தமும் அகிெலாடு முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ெபாதிந்து அலம்பி தவழ் கன
மணிெயாடு மிகு பளிங்கு இடறி $ேதவா.1.0849.3
ஏந்து ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அருவிகள் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) திகழ்
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) இைடச்சுரம்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) வணம் என்ேன $ேதவா.1.0849.4
பல இலம் இடு பலி ைகயில் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஏற்ப பலபுகழ் அல்லது பழி
இல தாமும் $ேதவா.1.0850.1
தைல_ெப.(தைல_ெப.) இலங்கு அவி ஒளி ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) முடி
அரக்கன் தடக்ைககள் அடத்தது ஓ தன்ைமைய உைடய $ேதவா.1.0850.2
மைல இலங்கு அருவிகள் மணமுழவு அதிர மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) தவழ்
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) மல்கிய
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $ேதவா.1.0850.3
இைல இலவங்கமும் ஏலமும்
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இைடச்சுரம்

ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) வணம் என்ேன $ேதவா.1.0850.4
ெபருைமகள் தருக்கி ஓ ேபது உறுகின்ற ெபருங்கடல் வண்ணனும் பிரமனும்
ஓரா $ேதவா.1.0851.1
அருைமய அடி நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தும் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
உைட அடியவக்கு அணியரும் ஆவ $ேதவா.1.0851.2
கருைம ெகாள் வடிெவாடு சுைன வள குவைளக் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.)
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) இளவாைளகள் இrய
$ேதவா.1.0851.3
எருைமகள் படிதர இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) அனம் ஆலும் இைடச்சுரம்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) வணம் என்ேன $ேதவா.1.0851.4
மைடச்சுரம் மறிவன வாைளயும் கயலும் மருவிய வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) தனில்
வருபுனல் காழிச் $ேதவா.1.0852.1
சைடச்சுரத்து உைறவது ஓ பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) உைட
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) சாஞ்ைதகள்
பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உருகு சம்பந்தன்
$ேதவா.1.0852.2
புைடச் சுரத்து_ெப.(சுரம்_ெப.+அத்து_சாr.) அரு வைரப் பூக் கமழ்
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) புண மட நைடயவ புைட இைட ஆந்த $ேதவா.1.0852.3
இைடச்சுரம் ஏத்திய_ெப.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைசெயாடு
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) ெசால வல்லவ
பிணி இலதாேம $ேதவா.1.0852.4

அயில் உறு பைடயின விைடயின முடிேமல் அரவமும் மதியமும் விரவிய
அழக $ேதவா.1.0853.1
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) உறு சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) வனமுைல ஒருபால்
மகிழ்பவ வான்_ெப.(வான்_ெப.) இைட முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) புல்கும் மிடற
$ேதவா.1.0853.2
பயில்வு உறு சாஞ்ைதய எருது_ெப.(எருது_ெப.) உகந்து ஏறிப் பாடியும் ஆடியும்
பலி ெகாள்வ வலி ேச $ேதவா.1.0853.3
கயிைலயும் ெபாதியிலும் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என உைடயா கழுமலம்
நிைனய நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) விைனகாஞ்சு அறுேம $ேதவா.1.0853.4
ெகாண்டலும் ந<லமும் புைர திருமிடற ெகாடு முடி உைறபவ படுதைலக் ைகய
$ேதவா.1.0854.1
பண்டு அல அயன் சிரம் அrந்தவ ெபாருந்தும் பட சைட அடிகளா பதி அதன்
அயேல $ேதவா.1.0854.2
வண்டலும் வங்கமும் சங்கமும் சுறவும் மறிகடல்-திைர ெகாணந்து எற்றிய
கைரேமல் $ேதவா.1.0854.3
கண்டலும் ைகைதயும் ெநய்தலும் குலவும் கழுமலம் நிைனய
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) விைன காஞ்சு அறுேம $ேதவா.1.0854.4
எண் இைட ஒன்றின இரண்டின உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) எr இைட
மூன்றின நால் மைறயாள $ேதவா.1.0855.1
மண்_ெப.(மண்_ெப.) இைட ஐந்தின ஆறின அங்கம் வகுத்தன ஏழ் இைச எட்டு
இருங்கைல ேச $ேதவா.1.0855.2
பண் இைட ஒன்பதும் உணந்தவ பத்த பாடி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி ெதாழ மதனைன
ெவகுண்ட $ேதவா.1.0855.3

கண் இைடக் கனலின கருதிய_ெப.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) கழுமலம் நிைனய நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
விைனகாஞ்சு அறுேம $ேதவா.1.0855.4
எr ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கரத்தின இைமயவக்கு இைறவ ஏறு உகந்து
ஏறுவ ந<று ெமய் பூசித் $ேதவா.1.0856.1
திrதரும் இயல்பின அயலவ புரங்கள் த<
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விழித்தன ேவய் புைர ேதாளி
$ேதவா.1.0856.2
வாஞ் தரு கண் இைண மடவல்_ெப.(மடவல்_ெப.) அஞ்ச மஞ்சு உற நிமிந்தது
ஓ வடிெவாடும் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0856.3
காஞ் உr மருவிய அடிகளுக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் கழுமலம் நிைனய
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) விைன காஞ்சு அறுேம $ேதவா.1.0856.4
ஊ எதிந்து இடு பலி தைல_ெப.(தைல_ெப.) கலன் ஆக உண்பவ
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இலங்கிய உருவ $ேதவா.1.0857.1
பா எதிந்து அடி ெதாழ விைர தரும் மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) பட
அரவு ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) அக்கு அணிந்தவக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம்
$ேதவா.1.0857.2
ந< எதிந்து இழி_வி.(இழி_வி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) நித்தில
முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) நிைர ெசாr சங்கெமாடு ஒண்மணி வரன்றி
$ேதவா.1.0857.3
கா எதிந்து ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) வன் திைர கைரக்கு எற்றும் கழுமலம் நிைனய
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) விைன காஞ்சு அறுேம $ேதவா.1.0857.4
முன் உயித் ேதாற்றமும் இறுதியும்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முடி உைட அமரகள் அடி

பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0858.1
பின்னிய சைடமிைசப் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) நிைறவித்த ேப அருளாளனா
ேபணிய ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.0858.2
ெபான் இயல் நறுமல புனெலாடு தூபம் சாந்தமும்
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைகயின
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0858.3
கன்னிய நாள்ெதாறும் ேவடேம
பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கழுமலம் நிைனய
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) விைனகாஞ்சு அறுேம $ேதவா.1.0858.4
ெகாைலக்கு அணித்தா வரு கூற்று உைதெசய்தா குைர கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
பணிந்தவக்கு அருளிய ெபாருளின் $ேதவா.1.0859.1
நிைலக்கு அணித்தா வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) நிைனய வல்லா
தம் ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) துய தவித்த எம் நிமலருக்கு
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.1.0859.2
மைலக்கு அணித்தா வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) வன் திைர முரல
மது விr புன்ைனகள் முத்து என அரும்ப $ேதவா.1.0859.3
கைலக்கணம் கானலின் ந<ழலில் வாழும் கழுமலம் நிைனய
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) விைனகாஞ்சு அறுேம $ேதவா.1.0859.4
புயம்பல உைடய ெதன் இலங்ைகய ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ெபாருவைர
எடுத்தவன் ெபான்முடி திண்ேதாள் $ேதவா.1.0860.1
பயம்பல பட அடத்து அருளிய ெபருமான் பாஞ்ெவாடும் இனிது உைற
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0860.2
வியன்பல விண்ணினும் மண்ணினும் எங்கும் ேவறு ேவறு உகங்களில் ெபய
உளது என்ன $ேதவா.1.0860.3

இயம்பல படக் கடல்-திைர கைரக்கு எற்றும் கழுமலம் நிைனய
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) விைனகாஞ்சு அறுேம $ேதவா.1.0860.4
விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
ஏந்தி வன்மைழ தடுத்ேதானும் ெவறி கமழ் தாமைரேயானும் என்று
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) தம் $ேதவா.1.0861.1
பலங்களால் ேநடியும் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அrது ஆய பாஞ்சினன் மருவி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனிது உைறேகாயில்
$ேதவா.1.0861.2
மலங்கி வன் திைர வைர எனப் பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எங்கும் மறிகடல் ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) இப்பியும் சுமந்து $ேதவா.1.0861.3
கலங்கள் தம் சரக்ெகாடு நிரக்க வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏறும் கழுமலம் நிைனய நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) விைன காஞ்சு அறுேம
$ேதவா.1.0861.4
ஆம் பலதவம் முயன்று_வி.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அற உைர
ெசால்லும் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) இலாச் சமணரும் ேதரரும் கணி ேச
$ேதவா.1.0862.1
ேநாம் பலதவம் அறியாதவ ெநாடிந்த மூதுைர ெகாள்கிலா முதல்வ தம்
ேமனிச்_ெப.(ேமனி_ெப.+ச்_ஒற்.) $ேதவா.1.0862.2
சாம்பலும் பூசி ெவண்தைல கலன் ஆகத் ைதயலா இடு பலி ைவயகத்து ஏற்று
$ேதவா.1.0862.3
காம்பு_ெப.(காம்பு_ெப.) அன ேதாளிெயாடு இனிது உைற
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) கழுமலம் நிைனய நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
விைனகாஞ்சு அறுேம $ேதவா.1.0862.4

கலி ெகழு பா இைட ஊ என உளது ஆம் கழுமலம்
விரும்பிய_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ெகாண்டவ ேமல் $ேதவா.1.0863.1
வலி ெகழு மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ைவத்தவன் மைற ேசவரும் கைல ஞானசம்பந்தன் தமிழின் $ேதவா.1.0863.2
ஒலிெகழுமாைல என்று உைரெசய்த பத்தும் உண்ைமயினால்
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லாேமல் $ேதவா.1.0863.3
ெமலி குழு துய அைடயா விைன சிந்தும் விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.)
ஆற்றலின் மிகப் ெபறுவாேர $ேதவா.1.0863.4
கற்றாங்கு எr ஓம்பி கலிைய வாராேம $ேதவா.1.0864.1
ெசற்றா வாழ் தில்ைலச் சிற்றம்பலம் ேமய $ேதவா.1.0864.2
முற்றா ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) பாதேம $ேதவா.1.0864.3
பற்றா நின்றாைரப் பற்றா பாவேம $ேதவா.1.0864.4
பறப்ைபப் படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எங்கும்
பசு_ெப.(பசு_ெப.) ேவட்டு எr ஓம்பும் $ேதவா.1.0865.1
சிறப்ப வாழ் தில்ைலச் சிற்றம்பலம் ேமய $ேதவா.1.0865.2
பிறப்பு இல்ெபருமாைன பின் தாழ்சைடயாைன $ேதவா.1.0865.3
மறப்பு இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) கண்டீ
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) த<வாேர $ேதவா.1.0865.4
ைம ஆ ஒண்கண்ணா மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) ெநடுவதிக்
<
$ேதவா.1.0866.1
ைகயால் பந்து_ெப.(பந்து_ெப.) ஓச்சும் கழி சூழ் தில்ைலயுள் $ேதவா.1.0866.2

ெபாய்யா மைற பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) புrந்தான் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏத்தச்
$ேதவா.1.0866.3
ெசய்யான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+அன்_பட.ஒரு.) உைற
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) சிற்றம்பலம்தாேன $ேதவா.1.0866.4
நிைற ெவண்ெகாடி மாட ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) ேந த<ண்டப் $ேதவா.1.0867.1
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைற
தாக்கும் ேபரம்பலம் தில்ைலச் $ேதவா.1.0867.2
சிைறவண்டு அைற ஓவாச் சிற்றம்பலம் ேமய $ேதவா.1.0867.3
இைறவன் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஏத்தும் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) இன்பேம
$ேதவா.1.0867.4
ெசல்வ ெநடுமாடம் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) ஓங்கிச் $ேதவா.1.0868.1
ெசல்வ மதி ேதாய ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) உயகின்ற $ேதவா.1.0868.2
ெசல்வ வாழ் தில்ைலச் சிற்றம்பலம் ேமய $ேதவா.1.0868.3
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஏத்தும்
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ெசல்வேம $ேதவா.1.0868.4
வரு மாந்தளி ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மாது ஓபாகம் ஆம் $ேதவா.1.0869.1
திரு மாந் தில்ைலயுள் சிற்றம்பலம் ேமய $ேதவா.1.0869.2
கருமான் உr-ஆைடக் கைற ேச கண்டத்து எம் $ேதவா.1.0869.3
ெபருமான் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அல்லால் ேபணாது உள்ளேம $ேதவா.1.0869.4
அைல ஆ புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஆகத்து_ெப.(ஆகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஒருபாகம் $ேதவா.1.0870.1

மைலயான் மகேளாடும் மகிழ்ந்தான் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏத்தச்
$ேதவா.1.0870.2
சிைலயால் எயில் எய்தான் சிற்றம்பலம் தன்ைனத் $ேதவா.1.0870.3
தைலயால் வணங்குவா தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஆனாகேள $ேதவா.1.0870.4
கூவாள் அரக்கன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வலிையக் குைறவித்து $ேதவா.1.0871.1
சீராேல மல்கு சிற்றம்பலம் ேமய $ேதவா.1.0871.2
ந< ஆ சைடயாைன நித்தல் ஏத்துவா $ேதவா.1.0871.3
த<ரா ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
த<தல்_ெதா.ெப.(த<_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) திண்ணேம $ேதவா.1.0871.4
ேகாள் நாக(அ)ைணயானும் குளிதாமைரயானும் $ேதவா.1.0872.1
காணா கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ஆய் ஓங்கினான் $ேதவா.1.0872.2
ேசணா வாழ் தில்ைலச் சிற்றம்பலம்
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0872.3
மாணா ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) வாளா மாயுேம
$ேதவா.1.0872.4
பட்ைடத் துவ ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) படிமம் ெகாண்டாடும் $ேதவா.1.0873.1
முட்ைடக் கட்டுைர ெமாழிவ ேகளாேத $ேதவா.1.0873.2
சிட்ட வாழ் தில்ைலச் சிற்றம்பலம் ேமய $ேதவா.1.0873.3
நட்டப்ெபருமாைன நாளும் ெதாழுேவாேம $ேதவா.1.0873.4
ஞாலத்து உய காழி ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.1.0874.1
சீலத்தா ெகாள்ைகச் சிற்றம்பலம் ேமய $ேதவா.1.0874.2

சூலப்பைடயாைனச் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தமிழ்மாைல $ேதவா.1.0874.3
ேகாலத்தால் பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா நல்லாேர
$ேதவா.1.0874.4
நல்லா த< ேமவும் ெதாழிலா நால்ேவதஞ் $ேதவா.1.0875.1
ெசால்லா ேகண்ைமயா சுட ெபான்கழல்
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0875.2
வில்லால் புரம் ெசற்றான் ேமவும் பதிேபாலும் $ேதவா.1.0875.3
கல் ஆ மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காழி நகதாேன $ேதவா.1.0875.4
துளி வண் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இதழி மத்தம்
$ேதவா.1.0876.1
ெதளி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) மாசுணம் ந< திகழ்
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $ேதவா.1.0876.2
ஒளி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தைலமாைல உகந்தான் ஊேபாலும்
$ேதவா.1.0876.3
களி வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) யாழ்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காழி நகதாேன
$ேதவா.1.0876.4
ஆலக் ேகாலத்தின் நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) உண்டு அமுதத்ைதச் $ேதவா.1.0877.1
சாலத் ேதவக்கு ஈந்து_ெப.(ஈந்து_ெப.) அளித்தான் தன்ைமயால் $ேதவா.1.0877.2
பாலற்கு ஆய் நன்றும் பாஞ்ந்து பாதத்தால் $ேதவா.1.0877.3
காலற் காய்ந்தான் ஊ காழி நகதாேன $ேதவா.1.0877.4

இரவில்-திrேவாகட்கு இைற ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இைணபத்தும்
$ேதவா.1.0878.1
நிரவி கர வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) ேநந்தான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ேபாலும்
$ேதவா.1.0878.2
பரவித் திrேவாக்கும் பால் ந<று அணிேவாக்கும் $ேதவா.1.0878.3
கரவு இல்-தடக்ைகயா காழி நகதாேன $ேதவா.1.0878.4
மாலும் பிரமனும் அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாட்சியான் $ேதவா.1.0879.1
ேதாலும் புrநூலும் துைதந்த வைரமாபன் $ேதவா.1.0879.2
ஏலும் பதிேபாலும் இரந்ேதாக்கு எந்நாளும் $ேதவா.1.0879.3
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) பகராதா காழிந் நகதாேன $ேதவா.1.0879.4
தம் ைக இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உண்பா தாழ் சீவரத்தாகள்
$ேதவா.1.0880.1
ெபங்ைக உணராேத ேபணித் ெதாழுமின்கள் $ேதவா.1.0880.2
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) ஒருபாகம் மகிழ்ந்தான் மலச் ெசன்னிக் $ேதவா.1.0880.3
கங்ைக தாஞ்த்தான் ஊ காழி நகதாேன $ேதவா.1.0880.4
வாசம் கமழ் காழி மதி ெசஞ்சைட ைவத்த $ேதவா.1.0881.1
ஈசன் நகதன்ைன இைண இல் சம்பந்தன் $ேதவா.1.0881.2
ேபசும்_ெப.எச்.(ேபசு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தமிழ் வல்ேலா ெபருந<
உலகத்துப் $ேதவா.1.0881.3
பாசம்தைன அற்றுப் பழி இல் புகழாேர $ேதவா.1.0881.4
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ெபான்மைல வில்லா எr அம்பா நாணில்
$ேதவா.1.0882.1

திrந்த புரம் மூன்றும் ெசற்றான் உைற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
$ேதவா.1.0882.2
ெதாஞ்ந்த அடியாகள் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திைசேதாறும் $ேதவா.1.0882.3
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எதிெகாள்வா வழி
<
மிழைலேய $ேதவா.1.0882.4
வாைதப்படுகின்ற வாேனா துய த<ர_குைற.எச்.(த<_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0883.1
ஓதக்கடல் நஞ்ைச உண்டான் உைற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.0883.2
கீ தத்து இைசேயாடும் ேகள்விக் கிைடேயாடும் $ேதவா.1.0883.3
ேவதத்து ஒலி ஓவா வழி
< மிழைலேய $ேதவா.1.0883.4
பயிலும் மைறயாளன் தைலயில்_ெப.(தைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) பலி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0884.1
துயிலும் ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) ஆடும் ேசாதி உைற
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.0884.2
மயிலும் மடமானும் மதியும் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ேவயும் $ேதவா.1.0884.3
ெவயிலும் ெபாலி மாத_ெப.(மாத_ெப.) வழி
< மிழைலேய $ேதவா.1.0884.4
இரவன் பகேலானும் எச்சத்து இைமேயாைர $ேதவா.1.0885.1
நிரவிட்டு அருள் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிமலன்
உைற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.0885.2
குரவம்_ெப.(குரவம்_ெப.) சுரபுன்ைன குளி ேகாங்கு_ெப.(ேகாங்கு_ெப.)
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) $ேதவா.1.0885.3
விரவும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) வழி
<
மிழைலேய $ேதவா.1.0885.4

கண்ணின் கனலாேல காமன் ெபாடி ஆக $ேதவா.1.0886.1
ெபண்ணுக்கு அருள்ெசய்த ெபருமான் உைற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
$ேதவா.1.0886.2
மண்ணில்_ெப.(மண்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ெபரு ேவள்வி வள த<ப்புைக நாளும்
$ேதவா.1.0886.3
விண்ணில் புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) காட்டும் வழி
< மிழைலேய $ேதவா.1.0886.4
மால் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மலக்கண்
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆழி $ேதவா.1.0887.1
ஏலா வலயத்ேதாடு ஈந்தான் உைற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.0887.2
ேசல் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாய்ைகச்_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.+ச்_ஒற்.) ெசழு ந<க் கமலங்கள் $ேதவா.1.0887.3
ேமலால் எr காட்டும் வழி
< மிழைலேய $ேதவா.1.0887.4
மதியால் வழிபட்டான் வாழ்நாள் ெகாடுேபாவான் $ேதவா.1.0888.1
ெகாதியா வரு கூற்ைறக் குைமத்தான் உைற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
$ேதவா.1.0888.2
ெநதியால் மிகு ெசல்வ நித்தம்_ெப.(நித்தம்_ெப.) நியமங்கள் $ேதவா.1.0888.3
விதியால் நிற்கின்றா வழி
< மிழைலேய $ேதவா.1.0888.4
எடுத்தான் தருக்கிைன இழித்தான் விரல்_ெப.(விரல்_ெப.)
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0889.1
ெகாடுத்தான் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ஆளாக்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) உைற
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.0889.2

படித்தா மைற ேவள்வி பயின்றா
பாவத்ைத_ெப.(பாவம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) $ேதவா.1.0889.3
விடுத்தா மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாழும் வழி
< மிழைலேய
$ேதவா.1.0889.4
கிடந்தான் இருந்தானும் கீ ழ் ேமல் காணாது $ேதவா.1.0890.1
ெதாடந்து_வி.எச்.(ெதாட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ஏத்தச் சுட ஆயவன்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.0890.2
படம் தாங்கு அரவு அல்குல் பவளத்துவ வாய் ேமல் $ேதவா.1.0890.3
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கண்ணா வழி
< மிழைலேய $ேதவா.1.0890.4
சிக்கு ஆ துவ ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) சிறு தட்டு உைடயாரும் $ேதவா.1.0891.1
நக்கு ஆங்கு அல தூற்றும் நம்பான் உைற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
$ேதவா.1.0891.2
தக்கா மைற ேவள்வித் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஆய் உலகுக்கு $ேதவா.1.0891.3
மிக்கா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) வாழும் வழி
< மிழைலேய
$ேதவா.1.0891.4
ேமல் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இழி_வி.(இழி_வி.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) வழி
< மிழைலயுள் $ேதவா.1.0892.1
ஏனத்து எயிற்றாைன எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) காழி
$ேதவா.1.0892.2
ஞானத்து உயகின்ற நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாள் சம்பந்தன் $ேதவா.1.0892.3

வாய்ைமத்து இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ேலா நல்ேலாேர
$ேதவா.1.0892.4
அைடயா புரம் மூன்றும் அனல்வாய் விழ எய்து $ேதவா.1.0893.1
மைட ஆ புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அம்பமாகாளம் ேமய $ேதவா.1.0893.2
விைட ஆ ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ெவள்ைளப்பிைற
சூடும் $ேதவா.1.0893.3
சைடயான் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
சாரா விைனதாேன $ேதவா.1.0893.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஆ மதமத்தம் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0894.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அம்ப மாகாளம் ேமய
$ேதவா.1.0894.2
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) ஆ தைல_ெப.(தைல_ெப.) தன்னில் பலி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழல்
வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) $ேதவா.1.0894.3
ஆனான் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அல்லல் அைடயாேவ $ேதவா.1.0894.4
திைர ஆ புனேலாடு ெசல்வமதி சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0895.1
விைர ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அம்பமாகாளம் ேமய $ேதவா.1.0895.2
நைர ஆ விைட ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நம்பான்
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) நாளும் $ேதவா.1.0895.3
உைரயாதவகள்ேமல் ஒழியா ஊனேம $ேதவா.1.0895.4

ெகாந்து அண் ெபாழில்-ேசாைலக் ேகால வாஞ்வண்டு $ேதவா.1.0896.1
மந்தம் மலி அம்பமாகாளம் ேமய $ேதவா.1.0896.2
கந்தம் கமழ்ெகான்ைற கமழ் புன்சைட ைவத்த $ேதவா.1.0896.3
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இட
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடயாேவ $ேதவா.1.0896.4
அணி ஆ மைலமங்ைக ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.)
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆய் $ேதவா.1.0897.1
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆ புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அம்பமாகாளம் ேமய
$ேதவா.1.0897.2
துணி ஆ உைடயினான் துைத ெபான்கழல் நாளும் $ேதவா.1.0897.3
பணியாதவ தம்ேமல் பைறயா பாவேம $ேதவா.1.0897.4
பண்டு ஆழ்கடல் நஞ்ைச உண்டு களி மாந்தி $ேதவா.1.0898.1
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அம்பமாகாளம் ேமய
$ேதவா.1.0898.2
விண்டா புரம் ேவவ ேமருச் சிைல ஆகக் $ேதவா.1.0898.3
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) குறுகா
குற்றேம $ேதவா.1.0898.4
மிளிரும் அரேவாடு ெவள்ைளப்பிைற
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0899.1
வளரும்_ெப.எச்.(வள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அம்பமாகாளம் ேமய $ேதவா.1.0899.2

கிளரும் சைட அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ேகடு இல் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0899.3
தளரும் உறு ேநாய்கள் சாரும் தவம்தாேன $ேதவா.1.0899.4
ெகாைல ஆ மழுேவாடு ேகாலச்சிைல ஏந்தி $ேதவா.1.0900.1
மைல ஆ புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அம்பமாகாளம் ேமய $ேதவா.1.0900.2
இைல ஆ திrசூலப்பைடயான் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) நாளும் $ேதவா.1.0900.3
நிைலயா நிைனவாேமல் நில்லா விைனதாேன $ேதவா.1.0900.4
சிைற ஆ வாஞ்வண்டு ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உண்டு இைச
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0901.1
மைறயா நிைற அம்பமாகாளம் ேமய $ேதவா.1.0901.2
நைற ஆ மலரானும் மாலும் காண்பு ஒண்ணா $ேதவா.1.0901.3
இைறயான் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இன்பேம $ேதவா.1.0901.4
மாசு ஊ வடிவினா மண்ைட உணல் ெகாள்வா $ேதவா.1.0902.1
கூசாது உைரக்கும் ெசால் ெகாள்ைக குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) அல்ல
$ேதவா.1.0902.2
ழுவாசு ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அம்பமாகாளம் ேமய $ேதவா.1.0902.3
ஈசா ழு என்பாகட்கு இல்ைல இடதாேன $ேதவா.1.0902.4
ெவருந< ெகாள ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேவணுபுரம் தன்னுள் $ேதவா.1.0903.1
திருமாமைற ஞானசம்பந்தன ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) ஆ $ேதவா.1.0903.2
ெபருமான் மலி அம்பமாகாளம் ேபணி $ேதவா.1.0903.3

உருகா உைர ெசய்வா_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) உயவான்
அைடவாேர $ேதவா.1.0903.4
புைனயும் விrெகான்ைறக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0904.1
நைனயும் சைடேமல் ஓ நகுெவண் தைல_ெப.(தைல_ெப.)
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0904.2
விைன இல் அடியாகள் விதியால் வழிபட்டு $ேதவா.1.0904.3
கைனயும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நாைகக்காேராணத்தாேன $ேதவா.1.0904.4
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) என
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபம்மான் பிைறச்
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $ேதவா.1.0905.1
அண்ணாமைல நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) ஆரூ உைற
அம்மான் $ேதவா.1.0905.2
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ஆ முழவு ஓவா மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) ெநடுவதிக்
<
$ேதவா.1.0905.3
கண் ஆ கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நாைகக்காேராணத்தாேன $ேதவா.1.0905.4
பாேரா ெதாழ விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.) பணிய மதில்மூன்றும்
$ேதவா.1.0906.1
ஆரா அழலூட்டி அடியாக்கு அருள் ெசய்தான் $ேதவா.1.0906.2
ேத ஆ விழவு ஓவாச் ெசல்வன்-திைர
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0906.3
கா ஆ கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நாைகக்காேராணத்தாேன $ேதவா.1.0906.4
ெமாழி சூழ் மைற பாடி முதிரும் சைடதன்ேமல் $ேதவா.1.0907.1

அழி சூழ் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஏற்ற அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அணிஆய
$ேதவா.1.0907.2
பழி சூழ்வில ஆய பத்த பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0907.3
கழி சூழ் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நாைகக்காேராணத்தாேன $ேதவா.1.0907.4
ஆணும் ெபண்ணும் ஆய் அடியாக்கு அருள்
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0908.1
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) நின்றவக்கு இன்னம் சிந்ைதெசய வல்லான்
$ேதவா.1.0908.2
ேபணி வழிபாடு பிrயாது எழும் ெதாண்ட $ேதவா.1.0908.3
காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
நாைகக்காேராணத்தாேன $ேதவா.1.0908.4
ஏனத்து எயிேறாடும் அரவம் ெமய் பூண்டு $ேதவா.1.0909.1
வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) இளந்திங்கள்
வளரும்_ெப.எச்.(வள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சைட
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) $ேதவா.1.0909.2
ஞானத் துைற வல்லா நாளும்
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0909.3
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நாைகக்காேராணத்தாேன
$ேதவா.1.0909.4
அைர ஆ அழல்நாகம் அக்ேகாடு அைசத்திட்டு $ேதவா.1.0910.1
விைர ஆ வைரமாபின் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ந<று அணி
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) $ேதவா.1.0910.2

வைர ஆவன ேபால வளரும்_ெப.எச்.(வள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வங்கங்கள் $ேதவா.1.0910.3
கைர ஆ கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நாைகக்காேராணத்தாேன $ேதவா.1.0910.4
வலம் ெகாள் புகழ் ேபணி வைரயால் உய திண்ேதாள் $ேதவா.1.0911.1
இலங்ைகக்கு இைற வாட_குைற.எச்.(வாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அடத்து
அங்கு அருள்ெசய்தான் $ேதவா.1.0911.2
பலம் ெகாள் புகழ் மண்ணில்_ெப.(மண்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) பத்த
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0911.3
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) ெகாள் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நாைகக்காேராணத்தாேன
$ேதவா.1.0911.4
திருமால் அடி வழ_குைற.எச்.(வ
<
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
<
திைச
நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0912.1
ெபருமான் என நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபம்மான்
பிைறச் ெசன்னிச் $ேதவா.1.0912.2
ெசரு மால்விைட ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசல்வன்-திைர சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0912.3
கருமால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நாைகக்காேராணத்தாேன $ேதவா.1.0912.4
நல்லா அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெபால்லா புறம்கூற $ேதவா.1.0913.1
அல்லா அல தூற்ற அடியாக்கு அருள்ெசய்வான் $ேதவா.1.0913.2
பல் ஆ தைலமாைல அணிவான்-பணிந்து
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0913.3

கல் ஆ கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நாைகக்காேராணத்தாேன $ேதவா.1.0913.4
கைர ஆ கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நாைகக்காேராணம் ேமய $ேதவா.1.0914.1
நைர ஆ விைடயாைன நவிலும் சம்பந்தன் $ேதவா.1.0914.2
உைர ஆ தமிழ்மாைல பாடும் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $ேதவா.1.0914.3
கைரயா உரு ஆகிக் கலி வான்_ெப.(வான்_ெப.) அைடவாேர $ேதவா.1.0914.4
ழுகல்லால் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ேமய கைற ேச கண்டா ழு என்று
$ேதவா.1.0915.1
எல்லாெமாழியாலும் இைமேயா
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0915.2
வில்லால் அரண்மூன்றும் ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விழ
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0915.3
நல்லான் நைம ஆள்வான்-நல்லம் நகராேன $ேதவா.1.0915.4
தக்கன் ெபரு ேவள்வி தன்னில் அமரைரத் $ேதவா.1.0916.1
துக்கம் பல ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சுட ெபான்சைட
தாழ $ேதவா.1.0916.2
ெகாக்கின் இறேகாடு குளி ெவண்பிைற சூடும் $ேதவா.1.0916.3
நக்கன் நைம ஆள்வான்-நல்லம் நகராேன $ேதவா.1.0916.4
அந்திமதிேயாடும் அரவச் சைட தாழ $ேதவா.1.0917.1
முந்தி அனல் ஏந்தி முதுகாட்டு எr ஆடி $ேதவா.1.0917.2
சிந்தித்து எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா த<ரா விைன
த<க்கும் $ேதவா.1.0917.3

நந்தி நைம ஆள்வான்-நல்லம் நகராேன $ேதவா.1.0917.4
குளிரும் மதி சூடிக் ெகான்ைறச் சைட தாழ $ேதவா.1.0918.1
மிளிரும் அரேவாடு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நூல் திகழ்
மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $ேதவா.1.0918.2
தளிரும் திகழ்ேமனித் ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.)
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆய் $ேதவா.1.0918.3
நளிரும் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நல்லம் நகராேன
$ேதவா.1.0918.4
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆ திகழ் கண்டம் உைடயான் மல மல்கு $ேதவா.1.0919.1
பிணி வாசைட எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ெபருமான் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ேபணித்
$ேதவா.1.0919.2
துணிவு ஆ மலெகாண்டு ெதாண்ட
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0919.3
நணியான் நைம ஆள்வான்-நல்லம் நகராேன $ேதவா.1.0919.4
ழுவாசம் மல மல்கு மைலயான் மகேளாடும் $ேதவா.1.0920.1
சும் சுடுந<று புைனந்தான் விrெகான்ைற $ேதவா.1.0920.2
ஈசன் ழு என உள்கி எழுவா விைனகட்கு $ேதவா.1.0920.3
நாசன் நைம ஆள்வான்-நல்லம் நகராேன $ேதவா.1.0920.4
அம் ேகால்வைள மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) காண அனல் ஏந்தி $ேதவா.1.0921.1
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) ஆ நறுங்ெகான்ைற
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) குழகு ஆக $ேதவா.1.0921.2

ெவங்காடு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆக ெவந்த< விைளயாடும் $ேதவா.1.0921.3
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ேகான் நைம ஆள்வான்-நல்லம் நகராேன $ேதவா.1.0921.4
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ஆ திருேமனிப் ெபருமான் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) மல்கு
$ேதவா.1.0922.1
கண் ஆ நுதலினான் கயிைல கருத்தினால் $ேதவா.1.0922.2
எண்ணாது எடுத்தாைன இைறேய விரல்_ெப.(விரல்_ெப.)
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0922.3
நண்ணா புரம் எய்தான்-நல்லம் நகராேன $ேதவா.1.0922.4
நாகத்து அைணயானும் நளி மா மலரானும் $ேதவா.1.0923.1
ேபாகத்து இயல்பினால் ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0923.2
ஆகத்தவேளாடும் அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அங்கு
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆரும் $ேதவா.1.0923.3
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) அைர ஆத்தான்-நல்லம் நகராேன $ேதவா.1.0923.4
குறி இல் சமேணாடு குண்டவண் ேதர $ேதவா.1.0924.1
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) இல் உைர
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அங்கு அவேம கழியாேத
$ேதவா.1.0924.2
ெபாறி ெகாள் அரவு ஆத்தான்-ெபால்லாவிைன த<க்கும் $ேதவா.1.0924.3
நைற ெகாள் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நல்லம் நகராேன
$ேதவா.1.0924.4
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ஆ மைறேயா வாழ் நல்லம் நக ேமய $ேதவா.1.0925.1

ெகாைல ேச மழுவாைன ெகாச்ைச
அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.)
$ேதவா.1.0925.2
தலம் ஆ தமிழ் ஞானசம்பந்தன்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0925.3
கைலகள் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) வல்லா
கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) கழிவாேர $ேதவா.1.0925.4
ெகாட்டும் பைற சீரால் குழும அனல் ஏந்தி $ேதவா.1.0926.1
நட்டம் பயின்று ஆடும் நல்லூப் ெபருமாைன $ேதவா.1.0926.2
முட்டு இன்று இருேபாதும் முனியாது
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
$ேதவா.1.0926.3
பட்ட மனத்தாகள்
அறியா_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) பாவேம
$ேதவா.1.0926.4
ஏறில் எருது_ெப.(எருது_ெப.) ஏறும் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆயிைழேயாடும்
$ேதவா.1.0927.1
ேவறும் உடனுமாம் விகித அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) என்ன
$ேதவா.1.0927.2
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மலப்
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) நல்லூப் ெபருமாைனக் $ேதவா.1.0927.3
கூறும் அடியாகட்கு அைடயா குற்றேம $ேதவா.1.0927.4
சூடும் இளந்திங்கள் சுட ெபான்சைட தாழ $ேதவா.1.0928.1
ஓடு உண்கலன் ஆக ஊ ஊ இடு பிச்ைச $ேதவா.1.0928.2

நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெநறியாைன நல்லூப்
ெபருமாைனப் $ேதவா.1.0928.3
பாடும் அடியாகட்கு அைடயா பாவேம $ேதவா.1.0928.4
ந<த்த ெநறியாைன ந<ங்காத் தவத்தாைன $ேதவா.1.0929.1
நாத்த ெநறியாைன நல்லூப் ெபருமாைன $ேதவா.1.0929.2
காத்த ெநறியாைன ைககூப்பித்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0929.3
ஏத்தும் அடியாகட்கு இல்ைல இடதாேன $ேதவா.1.0929.4
ஆகத்து_ெப.(ஆகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உைமேகள்வன் அரவச் சைட தாழ
$ேதவா.1.0930.1
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) அைசத்தாைன நல்லூப் ெபருமாைன $ேதவா.1.0930.2
தாகம் புகுந்து அண்மி தாள்கள் ெதாழும் ெதாண்ட $ேதவா.1.0930.3
ேபாகம் மனத்தராய் புகழத் திrவாேர $ேதவா.1.0930.4
ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) களியாைன உr
ேபாத்து உைம அஞ்ச $ேதவா.1.0931.1
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநறியாைன நல்லூப் ெபருமாைன $ேதவா.1.0931.2
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெநறியாைன
ேசந்தா இட த<ர_குைற.எச்.(த<_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0931.3
ெசால்லும் அடியாகள்
அறியா_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) துக்கேம
$ேதவா.1.0931.4
எங்கள் ெபருமாைன இைமேயா
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தும் $ேதவா.1.0932.1

நங்கள் ெபருமாைன நல்லூ பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) இல்லா $ேதவா.1.0932.2
தம் ைக தைலக்கு_ெப.(தைல_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) ஏற்றி ழுஆள்ழு என்று அடிந<ழல்
$ேதவா.1.0932.3
தங்கும்_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மனத்தாகள்
தடுமாற்று அறுப்பாேர $ேதவா.1.0932.4
காமன் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) வாட்டி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சூழ் இலங்ைகக் ேகான்
$ேதவா.1.0933.1
நாமம் இறுத்தாைன நல்லூப் ெபருமாைன $ேதவா.1.0933.2
ஏம மனத்தாராய் இகழாது எழும் ெதாண்ட $ேதவா.1.0933.3
த<பமனத்தாகள்
அறியா_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) த<யேவ
$ேதவா.1.0933.4
வண்ண மலரானும் ைவயம் அளந்தானும் $ேதவா.1.0934.1
நண்ணல் அrயாைன நல்லூப் ெபருமாைன $ேதவா.1.0934.2
தண்ணமல தூவித் தாள்கள்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0934.3
எண்ணும் அடியாகட்கு இல்ைல இடுக்கேண $ேதவா.1.0934.4
பிச்சக்குைட ந<ழல் சமண சாக்கிய $ேதவா.1.0935.1
நிச்சம் அல தூற்ற நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபருமாைன $ேதவா.1.0935.2
நச்சுமிடற்றாைன நல்லூப் ெபருமாைன $ேதவா.1.0935.3
எச்சும் அடியாகட்கு இல்ைல இடதாேன $ேதவா.1.0935.4

தண்ணம்புனல் காழி ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.1.0936.1
நண்ணும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) நல்லூப் ெபருமாைன
$ேதவா.1.0936.2
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) புைன மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ைவகல் ஏத்துவா
$ேதவா.1.0936.3
விண்ணும் நிலனும் ஆய்
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புகழாேர
$ேதவா.1.0936.4
சுடு கூ எrமாைல அணிவ சுட ேவல $ேதவா.1.0937.1
ெகாடுகு ஊ மழுவாள் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைடயா விைட ஊவ
$ேதவா.1.0937.2
கடுகு ஊ பசி காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) பிணி இல்லா
$ேதவா.1.0937.3
வடு கூ புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வடுகூ அடிகேள $ேதவா.1.0937.4
பாலும் நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) ெநய்யும் தயிரும் பயின்று ஆடி $ேதவா.1.0938.1
ஏலும் சுடு ந<றும் என்பும் ஒளி மல்க_குைற.எச்.(மல்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.0938.2
ேகாலம் ெபாழில்-ேசாைலக் கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மட
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) $ேதவா.1.0938.3
ஆலும் வடுகூrல் ஆடும் அடிகேள $ேதவா.1.0938.4
சூடும் இளந்திங்கள் சுட ெபான்சைட தன்ேமல் $ேதவா.1.0939.1
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) களியாைன உr ேபாத்து
உைம அஞ்ச $ேதவா.1.0939.2

ஏடு மல ேமாந்து அங்கு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆ வாஞ்வண்டு $ேதவா.1.0939.3
பாடும் வடு கூrல் ஆடும் அடிகேள $ேதவா.1.0939.4
துவரும் புrைசயும் துைதந்த மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.)
$ேதவா.1.0940.1
கவர எrயூட்டி கடிய மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) எய்தா $ேதவா.1.0940.2
கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அணி ெகால்ைலக்
கடிய முைல_ெப.(முைல_ெப.) நல்லா $ேதவா.1.0940.3
பவரும் வடுகூrல் ஆடும் அடிகேள $ேதவா.1.0940.4
துணி ஆ உைட ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.)
துன்னி_வி.எச்.(துன்னு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அைரதன்ேமல்
$ேதவா.1.0941.1
தணியா அழல் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) தாஞ்யா வைக ைவத்தா $ேதவா.1.0941.2
பணி ஆ அடியாகள் பலரும் பயின்று
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0941.3
அணி ஆ வடுகூrல் ஆடும் அடிகேள $ேதவா.1.0941.4
தளரும் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அன்னாள்
தன்ேனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஓடு_கரு.ேவ.) உடன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0942.1
கிளரும் அரவு ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கிளரும்
முடிேமல் ஓ $ேதவா.1.0942.2
வளரும்_ெப.எச்.(வள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.)
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாஞ்வண்டு இைச
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0942.3
ஒளிரும் வடுகூrல் ஆடும் அடிகேள $ேதவா.1.0942.4

ெநடிய சிறிது ஆய நிரம்பா மதி சூடும் $ேதவா.1.0943.1
முடிய விைட ஊவ ெகாடிய ெமாழி
ெகாள்ளா_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) $ேதவா.1.0943.2
கடிய ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) காலன் மடிய உைத
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0943.3
அடிய வடுகூrல் ஆடும் அடிகேள $ேதவா.1.0943.4
பிைறயும் ெநடுந<ரும் பிrயா முடியினா $ேதவா.1.0944.1
மைறயும் பல பாடி மயானத்து உைறவாரும் $ேதவா.1.0944.2
பைறயும் அதி குழலும் ேபாலப் பலவண்டு ஆங்கு $ேதவா.1.0944.3
அைறயும் வடுகூrல் ஆடும் அடிகேள $ேதவா.1.0944.4
சந்தம் மல ேவய்ந்த சைடயின் இைட விம்மு $ேதவா.1.0945.1
கந்தம் மிகு திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) சிந்து கதிமாைல $ேதவா.1.0945.2
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எம்ைம நன்றும் மருள்
ெசய்வா_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $ேதவா.1.0945.3
அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) வடு கூrல் ஆடும் அடிகேள $ேதவா.1.0945.4
திருமால் அடி வழ_குைற.எச்.(வ
<
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
<
திைச
நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) ஆய $ேதவா.1.0946.1
ெபருமான் உணகில்லாப் ெபருமான் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) முடி ேச
$ேதவா.1.0946.2
ெசரு மால் விைட ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசம்மான்-திைசவு இல்லா $ேதவா.1.0946.3
அரு மா வடுகூrல் ஆடும் அடிகேள $ேதவா.1.0946.4

படி ேநான்பு_ெப.(ேநான்பு_ெப.) அைவ ஆவ பழி இல் புகழ் ஆன $ேதவா.1.0947.1
கடிநாள் நிகழ் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.)
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வடுகூைர
$ேதவா.1.0947.2
படி ஆன சிந்ைத ெமாழி ஆ சம்பந்தன் $ேதவா.1.0947.3
அடிஞானம் வல்லா அடி ேசவாகேள $ேதவா.1.0947.4
முற்றும் சைட முடி ேமல் முதிரா இளம்பிைறயன் $ேதவா.1.0948.1
ஒற்ைறப் பட அரவம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைரக்கு அணிந்தான்
$ேதவா.1.0948.2
ெசற்றம் இல் சீராைனத் திரு ஆப்பனூராைனப் $ேதவா.1.0948.3
பற்றும்_ெப.எச்.(பற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
உைடயா விைன பற்று அறுப்பாேர $ேதவா.1.0948.4
குரவம்_ெப.(குரவம்_ெப.) கமழ் குழலாள் குடி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.) $ேதவா.1.0949.1
விரவும் திருேமனி
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வைள எயிற்றின்
$ேதவா.1.0949.2
அரவம் அணிந்தாைன அணி ஆப்பனூராைனப் $ேதவா.1.0949.3
பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
உைடயா விைன பற்று அறுப்பாேர $ேதவா.1.0949.4
முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) விr குழலா மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெகாள் அநங்கைன
முன் $ேதவா.1.0950.1

ெபாஞ்தும் முனிந்து உகந்தான் ெபருமான் ெபருங்காட்டின் $ேதவா.1.0950.2
அரவம் அணிந்தாைன அணி ஆப்பனூராைனப் $ேதவா.1.0950.3
பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
உைடயா விைன பற்று அறுப்பாேர $ேதவா.1.0950.4
பிணியும் பிறப்பு அறுப்பான் ெபருமான் ெபருங்காட்டில் $ேதவா.1.0951.1
துணியின் உைட தாழச் சுட ஏந்தி ஆடுவான் $ேதவா.1.0951.2
அணியும் புனலாைன அணி ஆப்பனூராைனப் $ேதவா.1.0951.3
பணியும் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) உைடயா விைன பற்று அறுப்பாேர
$ேதவா.1.0951.4
தகரம் அணி அருவித் தடமால்வைர சிைலயா $ேதவா.1.0952.1
நகரம் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மூன்றும் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) குன்ற
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) உகந்தான் $ேதவா.1.0952.2
அகரமுதலாைன அணி ஆப்பனூராைனப் $ேதவா.1.0952.3
பகரும்_ெப.எச்.(பக_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
உைடயா விைன பற்று அறுப்பாேர $ேதவா.1.0952.4
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திrபுரங்கள் உடேன
உலந்து அவிய $ேதவா.1.0953.1
காடு_ெப.(காடு_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ஆகக் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரவில் $ேதவா.1.0953.2
ஆடும் ெதாழிலாைன அணி ஆப்பனூராைனப் $ேதவா.1.0953.3
பாடும் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) உைடயா விைன பற்று அறுப்பாேர $ேதவா.1.0953.4

இயலும் விைட ஏறி எr ெகாள் மழு வசி
< $ேதவா.1.0954.1
கயலின் இைணக்கண்ணாள் ஒருபால்
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0954.2
இயலும் இைசயாைன எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆப்பனூராைனப் $ேதவா.1.0954.3
பயிலும் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) உைடயா விைன பற்று அறுப்பாேர
$ேதவா.1.0954.4
கருக்கும் மணிமிடறன் கதநாகக்கச்ைசயினான் $ேதவா.1.0955.1
உருக்கும் அடியவைர ஒளிெவண்பிைறசூடி $ேதவா.1.0955.2
அரக்கன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அழித்தான் அணி ஆப்பனூராைனப் $ேதவா.1.0955.3
பரு(க்)கும் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) உைடயா விைன பற்று அறுப்பாேர
$ேதவா.1.0955.4
கண்ணன் கடிக் கமல மல ேமல் இனிது
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0956.1
அண்ணற்கு அளப்பு அrது ஆய் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அங்கு அடியாேமல் $ேதவா.1.0956.2
எண் இல் விைன கைளவான் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆப்பனூராைனப்
$ேதவா.1.0956.3
பண்ணின் இைச பகவா விைன பற்று அறுப்பாேர $ேதவா.1.0956.4
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கலிங்கத்தா சிறு தட்டு
உைடயாகள் $ேதவா.1.0957.1
ெபாய்ய புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) கூற புrந்த அடியாைர $ேதவா.1.0957.2
ஐயம் அகற்றுவான் அணி ஆப்பனூராைனப் $ேதவா.1.0957.3

ைபய நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுவா விைன
பற்று அறுப்பாேர $ேதவா.1.0957.4
அம் தண்புனல் ைவைக அணி ஆப்பனூ ேமய $ேதவா.1.0958.1
சந்த மலக்ெகான்ைற சைடேமல் உைடயாைன $ேதவா.1.0958.2
நந்தி அடி பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நல
ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.1.0958.3
சந்தம் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) வல்லா தடுமாற்று அறுப்பாேர
$ேதவா.1.0958.4
பைட ஆதரு பூதப் பகடு_ெப.(பகடு_ெப.) ஆ உr ேபாைவ $ேதவா.1.0959.1
உைடயான் உைமேயாடும் உடன் ஆய் இடு கங்ைகச் $ேதவா.1.0959.2
சைடயான்-எருக்கத்தம்புலியூத் தகு ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.0959.3
விைடயான் அடி ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேமவா
விைனதாேன $ேதவா.1.0959.4
இைல ஆ தரு சூலப்பைட எம்ெபருமானாய் $ேதவா.1.0960.1
நிைலயா மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) மூன்றும் ந<று ஆய் விழ
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0960.2
சிைலயான்-எருக்கத்தம்புலியூத் திகழ் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
$ேதவா.1.0960.3
கைலயான் அடி ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கருதா
விைனதாேன $ேதவா.1.0960.4
ழுவிண்ேணா ெபருமாேன விகிதா விைட ஊத< $ேதவா.1.0961.1
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ஆண் அலி
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பித்தா பிைறசூடி
$ேதவா.1.0961.2

எண் ஆ எருக்கத்தம்புலியூ உைறகின்ற $ேதவா.1.0961.3
அண்ணா ழு என வல்லாக்கு அைடயா விைனதாேன $ேதவா.1.0961.4
அைர ஆதரு நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) அணிவான் அலமாைல $ேதவா.1.0962.1
விைர ஆதரு ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) உைடயான் விைட ஏறி
$ேதவா.1.0962.2
வைரயான் எருக்கத்தம்புலியூ மகிழ்கின்ற $ேதவா.1.0962.3
திைர ஆ சைடயாைனச் ேசர திரு ஆேம $ேதவா.1.0962.4
வறு
< ஆ முைலயாைளப் பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0963.1
சீறா வரு காலன் சினத்ைத_ெப.(சிநம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) அழிவித்தான்
$ேதவா.1.0963.2
ஏறான் எருக்கத்தம்புலியூ இைறயாைன $ேதவா.1.0963.3
ேவறா நிைனவாைர விரும்பா விைனதாேன $ேதவா.1.0963.4
நகுெவண்தைல ஏந்தி நானாவிதம் பாடிப் $ேதவா.1.0964.1
புகுவான் அயம் ெபய்ய புலித்ேதால் பியற்கு இட்டுத் $ேதவா.1.0964.2
தகுவான்-எருக்கத்தம்புலியூத் தைகந்து அங்ேக $ேதவா.1.0964.3
ெதாகுவான் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெதாடரா விைனதாேன $ேதவா.1.0964.4
ழு ழுஆவா ழு என அரக்கன் அலற அடத்திட்டு $ேதவா.1.0965.1
ழுேதவா ழு என அருள் ஆ ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ெகாடுத்திட்ட
$ேதவா.1.0965.2
ேகாேவ எருக்கத்தம்புலியூ மிகு ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.0965.3

ேதேவ ழு என அல்லல் த<தல்_ெதா.ெப.(த<_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) திடம் ஆேம
$ேதவா.1.0965.4
ழுமைறயான் ெநடுமால் காண்பு அrயான் மழு ஏந்தி $ேதவா.1.0966.1
நிைறயா மதி சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிகழ் முத்தின்
ெதாத்து ஏய் $ேதவா.1.0966.2
இைறயான் ழுஎருக்கத்தம்புலியூ இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0966.3
கைற ஆ மிடற்றாைனக் கருத ெகடும் விைனேய $ேதவா.1.0966.4
புத்த அருகதம் ெபாய்கள் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ேபாக்கி $ேதவா.1.0967.1
சுத்தி தாஞ்த்து உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேசாதி உைமேயாடும் $ேதவா.1.0967.2
நித்தன்-எருக்கத்தம்புலியூ நிகழ்வு ஆய $ேதவா.1.0967.3
அத்தன் அறவன்தன் அடிேய அைடேவாேம $ேதவா.1.0967.4
ஏ ஆ எருக்கத்தம்புலியூ உைறவாைன $ேதவா.1.0968.1
சீ ஆ திகழ் காழித் திரு ஆ சம்பந்தன் $ேதவா.1.0968.2
ஆரா அருந்தமிழ் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
வல்லா $ேதவா.1.0968.3
பாரா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பதிவான் உைறவாேர
$ேதவா.1.0968.4
அரைன உள்குவ< பிரமன் ஊருள் எம் $ேதவா.1.0969.1
பரைனேய மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உய்ம்மிேன $ேதவா.1.0969.2

காண உள்குவ< ேவணுநல்புரத் $ேதவா.1.0970.1
தாணுவின் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ேபணி உய்ம்மிேன $ேதவா.1.0970.2
நாதன் என்பிகாள் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) $ேதவா.1.0971.1
ஆதிபாதேம ஓதி உய்ம்மிேன $ேதவா.1.0971.2
அங்கம் மாது ேச பங்கம் ஆயவன் $ேதவா.1.0972.1
ெவங்குரு மன்னும் எங்கள் ஈசேன $ேதவா.1.0972.2
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நிலாச் சைடத் ேதாணிவண்புரத்து $ேதவா.1.0973.1
ஆணி நன்ெபாைனக் காணுமின்கேள $ேதவா.1.0973.2
ழுபாந்தள் ஆ சைடப் பூந்தராய் மன்னும் $ேதவா.1.0974.1
ஏந்து ெகாங்ைகயாள் ேவந்தன்ழு என்பேர $ேதவா.1.0974.2
காஞ்ய கண்டைன சிரபுரத்துள் எம் $ேதவா.1.0975.1
அரைச நாள்ெதாறும் பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உய்ம்மிேன
$ேதவா.1.0975.2
நறவம் ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) புறவம் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) பதி
$ேதவா.1.0976.1
இைறவன் நாமேம மறவல் ெநஞ்சேம_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.+ஏ_சாr.) $ேதவா.1.0976.2
ெதன்றில் அரக்கைனக் குன்றில் சண்ைப மன் $ேதவா.1.0977.1
அன்று ெநாஞ்த்தவா நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நிைனமிேன $ேதவா.1.0977.2
அயனும் மாலும் ஆய் முயலும் காழியான் $ேதவா.1.0978.1

ெபயல்ைவ எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயலும் உள்ளேம
$ேதவா.1.0978.2
ேதர அமணைரச் ேசவு இல் ெகாச்ைச மன் $ேதவா.1.0979.1
ேந இல் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓரும் உள்ளேம
$ேதவா.1.0979.2
ெதாழு மனத்தவ கழுமலத்து உைற $ேதவா.1.0980.1
பழுது இல் சம்பந்தன் ெமாழிகள் பத்துேம $ேதவா.1.0980.2
சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) ெதளிவகாள்
<
அத்தன் ஆரூைரப் $ேதவா.1.0981.1
பத்தி மல தூவ_குைற.எச்.(தூவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முத்தி ஆகுேம
$ேதவா.1.0981.2
பிறவி அறுப்பீகாள் அறவன்_குறி.வி.மு.(அற_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) ஆரூைர
$ேதவா.1.0982.1
மறவாது ஏத்துமின் துறவி ஆகுேம $ேதவா.1.0982.2
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) துைடப்பீகாள் அன்பன் அணி ஆரூ $ேதவா.1.0983.1
நன்ெபான்மல தூவ_குைற.எச்.(தூவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) ஆகுேம $ேதவா.1.0983.2
உய்யல் உறுவகாள்
<
ஐயன் ஆரூைரக் $ேதவா.1.0984.1
ைகயினால்-ெதாழ ைநயும் விைனதாேன $ேதவா.1.0984.2
பிண்டம்_ெப.(பிண்டம்_ெப.) அறுப்பீகாள் அண்டன் ஆரூைரக் $ேதவா.1.0985.1
கண்டு மல தூவ_குைற.எச்.(தூவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) விைன ேபாேம $ேதவா.1.0985.2

பாசம் அறுப்பீகாள் ஈசன் அணி ஆரூ $ேதவா.1.0986.1
வாசமல தூவ_குைற.எச்.(தூவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநசம் ஆகுேம
$ேதவா.1.0986.2
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) விைன
த<ர_குைற.எச்.(த<_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஐயன் அணி ஆரூ $ேதவா.1.0987.1
ெசய்யமல தூவ_குைற.எச்.(தூவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ைவயம் உமது ஆேம
$ேதவா.1.0987.2
அரக்கன் ஆண்ைமைய ெநருக்கினான் ஆரூ $ேதவா.1.0988.1
கரத்தினால்-ெதாழ திருத்தம் ஆகுேம $ேதவா.1.0988.2
துள்ளும் இருவக்கும் வள்ளல் ஆரூைர $ேதவா.1.0989.1
உள்ளுமவ தம்ேமல் விள்ளும் விைனதாேன $ேதவா.1.0989.2
கடுக் ெகாள் சீவைர அடக்கினான் ஆரூ $ேதவா.1.0990.1
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழ்த்துவா விடுப்ப
ேவட்ைகேய $ேதவா.1.0990.2
சீ ஊ சம்பந்தன் ஆரூைரச்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.0991.1
பா ஊ பாடலா ேபரா இன்பேம $ேதவா.1.0991.2
வாசி த<ரேவ காசு_ெப.(காசு_ெப.) நல்குவ< $ேதவா.1.0992.1
மாசு இல் மிழைலயீ ஏசல் இல்ைலேய $ேதவா.1.0992.2
இைறவ ஆயின < மைற ெகாள் மிழைலயீ $ேதவா.1.0993.1
கைற ெகாள் காசிைன முைறைம நல்குேம $ேதவா.1.0993.2
ெசய்யேமனியீ ெமய் ெகாள் மிழைலயீ $ேதவா.1.0994.1

ைப ெகாள் அரவின < உய்ய_குைற.எச்.(உய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நல்குேம
$ேதவா.1.0994.2
ந<று பூசின < ஏறு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஏறின < $ேதவா.1.0995.1
கூறு மிழைலயீ ேபறும் அருளுேம $ேதவா.1.0995.2
காமன் ேவவ ஓ தூமக் கண்ணின < $ேதவா.1.0996.1
நாம மிழைலயீ ேசமம் நல்குேம $ேதவா.1.0996.2
பிணி ெகாள் சைடயின < மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெகாள் மிடறின < $ேதவா.1.0997.1
அணி ெகாள் மிழைலயீ பணிெகாண்டு அருளுேம $ேதவா.1.0997.2
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) பங்கின < துங்க மிழைலயீ $ேதவா.1.0998.1
கங்ைக முடியின < சங்ைக தவிமிேன $ேதவா.1.0998.2
அரக்கன் ெநாஞ்தர இரக்கம் எய்தின < $ேதவா.1.0999.1
பரக்கும்_ெப.எச்.(பர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மிழைலயீ கரக்ைக தவிமிேன $ேதவா.1.0999.2
அயனும் மாலும் ஆய் முயலும் முடியின < $ேதவா.1.1000.1
இயலும் மிழைலயீ பயனும் அருளுேம $ேதவா.1.1000.2
பறிெகாள் தைலயினா அறிவது அறிகிலா $ேதவா.1.1001.1
ெவறி ெகாள் மிழைலயீ பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அrயேத $ேதவா.1.1001.2
காழி மா நக வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) சம்பந்தன்
$ேதவா.1.1002.1
வழிமிழைலேமல்-தாழும்
<
ெமாழிகேள $ேதவா.1.1002.2

நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மல தூவி இன்று
முதுகுன்ைற $ேதவா.1.1003.1
நன்றும் ஏத்துவக்கு
<
என்றும் இன்பேம $ேதவா.1.1003.2
அத்தன் முதுகுன்ைற பத்தி ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ந<
$ேதவா.1.1004.1
நித்தம்_ெப.(நித்தம்_ெப.) ஏத்துவக்கு
<
உய்த்தல் ெசல்வேம $ேதவா.1.1004.2
ஐயன் முதுகுன்ைற ெபாய்கள் ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1005.1
ைககள் கூப்புவ< ைவயம் உமது ஆேம $ேதவா.1.1005.2
ஈசன் முதுகுன்ைற ேநசம் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ந<
$ேதவா.1.1006.1
வாசமல தூவ_குைற.எச்.(தூவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பாசவிைன ேபாேம
$ேதவா.1.1006.2
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆ முதுகுன்ைறப் பணிவா
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) கண்டீ $ேதவா.1.1007.1
பிணி ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) ெகட்டுத் தணிவா
உலகிேல $ேதவா.1.1007.2
ழுெமாய் ஆ முதுகுன்றில் ஐயா ழு என வல்லா $ேதவா.1.1008.1
ெபாய்யா இரேவாக்கு ெசய்யாள்_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+அள்_பட.ஒரு.)
அணியாேள $ேதவா.1.1008.2
விைடயான் முதுகுன்ைற இைடயாது ஏத்துவா $ேதவா.1.1009.1
பைடஆயின சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உைடயா உலகேம
$ேதவா.1.1009.2
பத்துத்தைலேயாைனக் கத்த விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) ஊன்றும் $ேதவா.1.1010.1

அத்தன் முதுகுன்ைற ெமாய்த்துப் பணிமிேன $ேதவா.1.1010.2
இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) அறியாத ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) முதுகுன்ைற
$ேதவா.1.1011.1
உருகி நிைனவாகள் ெபருகி_வி.எச்.(ெபருகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நிகழ்ேவாேர $ேதவா.1.1011.2
ேதர அமணரும் ேசரும்_ெப.எச்.(ேச-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வைக
இல்லான் $ேதவா.1.1012.1
ேந இல் முதுகுன்ைற ந< நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உள்குேம $ேதவா.1.1012.2
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முதுகுன்ைற
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) சம்பந்தன் $ேதவா.1.1013.1
ஒன்றும் உைர வல்லா என்றும் உயேவாேர $ேதவா.1.1013.2
ந<லமாமிடற்று ஆலவாயிலான் $ேதவா.1.1014.1
பால் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆயினா ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.)
ஆள்வேர $ேதவா.1.1014.2
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) ஏழும் ஆம் ஆலவாயிலா $ேதவா.1.1015.1
சீலேம ெசாl காலன் வடேவ
<
$ேதவா.1.1015.2
ஆலந<ழலா ஆலவாயிலா $ேதவா.1.1016.1
காலகாலனா பால் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆமிேன $ேதவா.1.1016.2
அந்தம் இல் புகழ் எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ஆலவாய் $ேதவா.1.1017.1
பந்தி ஆ கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) சிந்ைத ெசய்ம்மிேன $ேதவா.1.1017.2
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஏற்றினான் கூடல் ஆலவாய்
$ேதவா.1.1018.1

பாடிேய மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) நாடி வாழ்மிேன $ேதவா.1.1018.2
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ஆலவாய் நண்ணினான் தைன $ேதவா.1.1019.1
எண்ணிேய ெதாழ திண்ணம் இன்பேம $ேதவா.1.1019.2
அம் ெபான்-ஆலவாய் நம்பனா கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) $ேதவா.1.1020.1
நம்பி வாழ்பவ துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) வடுேம
<
$ேதவா.1.1020.2
அரக்கனா வலி ெநருக்கன் ஆலவாய் $ேதவா.1.1021.1
உைரக்கும் உள்ளத்தாக்கு இரக்கம் உண்ைமேய_ெப.(உண்ைம_ெப.+ஏ_சாr.)
$ேதவா.1.1021.2
அருவன் ஆலவாய் மருவினான்தைன $ேதவா.1.1022.1
இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.)
ஓங்குேம $ேதவா.1.1022.2
ழுஆரம் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ஆம் சீரன் ஆலவாய்த் $ேதவா.1.1023.1
ேத அமண் ெசற்ற வரன்ழு
<
என்பேர $ேதவா.1.1023.2
அடிகள் ஆலவாய் படி ெகாள் சம்பந்தன் $ேதவா.1.1024.1
முடிவு இல் இன்தமிழ் ெசடிகள் ந<க்குேம $ேதவா.1.1024.2
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) ஓ காதினன் பாடு மைறயினன் $ேதவா.1.1025.1
காடு_ெப.(காடு_ெப.) ேபணி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆடும் மருதேன $ேதவா.1.1025.2
கருதா புரம் எய்வ எருேத இனிது ஊவ $ேதவா.1.1026.1
மருேத இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விருது ஆம் விைன
த<ப்ேப $ேதவா.1.1026.2

எண்ணும் அடியாகள் அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) மருதைர $ேதவா.1.1027.1
பண்ணின் ெமாழி ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விண்ணும்
தமது ஆேம $ேதவா.1.1027.2
விr ஆ சைட ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) எr ஆ மருதைரத் $ேதவா.1.1028.1
தாஞ்யாது ஏத்துவா ெபாஞ்யா உலகிேல $ேதவா.1.1028.2
பந்த விைட ஏறும் எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) மருதைரச் $ேதவா.1.1029.1
சிந்ைத ெசய்பவ புந்தி நல்லேர $ேதவா.1.1029.2
கழலும் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ஆக்கும் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆ மருதைரத்
$ேதவா.1.1030.1
ெதாழேல ேபணுவாக்கு உழலும் விைன ேபாேம $ேதவா.1.1030.2
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ஆ சைட அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) மைற ஆ
மருதைர $ேதவா.1.1031.1
நிைறயால் நிைனபவ குைறயா இன்பேம $ேதவா.1.1031.2
எடுத்தான் புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) தன்ைன அடுத்தா மருதைரத் $ேதவா.1.1032.1
ெதாடுத்து ஆமல சூட்ட_குைற.எச்.(சூட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விடுத்தா
ேவட்ைகேய $ேதவா.1.1032.2
இருவக்கு எr ஆய உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) மருதைரப் $ேதவா.1.1033.1
பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏத்துவா மருவி வாழ்வேர
$ேதவா.1.1033.2
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண் சமண் ேதர என்றும்
மருதைர $ேதவா.1.1034.1
அன்றி உைர ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ெமாழியாேர $ேதவா.1.1034.2

கருது சம்பந்தன் மருத அடி பாடி $ேதவா.1.1035.1
ெபாஞ்தும் தமிழ் ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெபாருத
விைன ேபாேம $ேதவா.1.1035.2
மன்னி ஊ இைற ெசன்னியா பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) $ேதவா.1.1036.1
அன்னியூ அம மன்னுேசாதிேய $ேதவா.1.1036.2
பழகும் ெதாண்ட வம் அழகன் அன்னியூக் $ேதவா.1.1037.1
குழகன் ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.)
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழ்மிேன $ேதவா.1.1037.2
ந<தி ேபணுவ< ஆதி அன்னியூச் $ேதவா.1.1038.1
ேசாதி நாமேம ஓதி உய்ம்மிேன $ேதவா.1.1038.2
பத்த ஆயின < அத்த அன்னியூச் $ேதவா.1.1039.1
சித்த தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெதாழ முத்த ஆவேர $ேதவா.1.1039.2
நிைறவு ேவண்டுவ< அறவன்_குறி.வி.மு.(அற_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) அன்னியூ
$ேதவா.1.1040.1
மைற உளான் கழற்கு உறவு_ெப.(உறவு_ெப.) ெசய்ம்மிேன $ேதவா.1.1040.2
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) ேவண்டுவ< ழுஅன்பன் அன்னியூ $ேதவா.1.1041.1
நன்ெபான்ழு என்னுமின் உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) ஆகேவ $ேதவா.1.1041.2
ழுஅந்தணாளதம் தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) அன்னியூ $ேதவா.1.1042.1
எந்ைதேய ழு என பந்தம் ந<ங்குேம $ேதவா.1.1042.2
தூத்தைனச் ெசற்ற த<த்தன் அன்னியூ $ேதவா.1.1043.1
ஆத்தமா அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாழ்மிேன $ேதவா.1.1043.2

இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) நாடிய அரவன் அன்னியூ $ேதவா.1.1044.1
பரவுவா விண்ணுக்கு ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) ஆவேர $ேதவா.1.1044.2
குண்ட ேதரருக்கு அண்டன் அன்னியூத் $ேதவா.1.1045.1
ெதாண்டு உளா விைன விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) ேபாகுேம $ேதவா.1.1045.2
ந்தராய்ப் பந்தன் ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாடலால்
$ேதவா.1.1046.1
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) அன்னியூ
ேசந்து_வி.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழ்மிேன $ேதவா.1.1046.2
எய்யா ெவன்றித் தானவ ஊமூன்று எrெசய்த $ேதவா.1.1047.1
ைம ஆ கண்டன் மாது உைம ைவகும் திருேமனிச் $ேதவா.1.1047.2
ெசய்யான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+அன்_பட.ஒரு.) ெவண்ந<று அணிவான்
திகழ் ெபான் பதிேபாலும் $ேதவா.1.1047.3
ெபாய்யா நாவின் அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) வாழும் புறவேம $ேதவா.1.1047.4
ழுமாது ஒருபாலும் மால் ஒருபாலும் மகிழ்கின்ற $ேதவா.1.1048.1
நாதன்ழு என்று ஏத்தும் நம்பான் ைவகும் நகேபாலும் $ேதவா.1.1048.2
மாதவி ேமய வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இைச
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மயில்_ெப.(மயில்_ெப.)
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1048.3
ேபாது அல ெசம்ெபான் புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.)
ெகாடுக்கும்_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புறவேம $ேதவா.1.1048.4
வற்றா நதியும் மதியும் ெபாதியும் சைடேமேல $ேதவா.1.1049.1

புற்று ஆடு அரவின் படம் ஆடவும் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புவனிக்கு ஓ
$ேதவா.1.1049.2
பற்று ஆய் ழுஇடுமின் பலி ழு என்று அைடவா பதிேபாலும் $ேதவா.1.1049.3
ெபான்தாமைரயின் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) நிலாவும் புறவேம
$ேதவா.1.1049.4
துன்னாபுரமும் பிரமன் சிரமும் துணிெசய்து $ேதவா.1.1050.1
மின் ஆ சைடேமல் அரவும் மதியும்
விைளயாட_குைற.எச்.(விைளயாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1050.2
பல்-நாள் ழுஇடுமின் பலி ழு என்று அைடவா பதிேபாலும் $ேதவா.1.1050.3
ெபான் ஆ புrநூல் அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) வாழும் புறவேம $ேதவா.1.1050.4
ழுேதவா அரேன சரண் ழு என்று இைமேயா திைசேதாறும் $ேதவா.1.1051.1
ழுகாவாய் ழு என்று வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) காவிடம் உண்டு
$ேதவா.1.1051.2
பா ஆ மைறயும் பயில்ேவா
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பதிேபாலும்
$ேதவா.1.1051.3
பூ ஆ ேகாலச் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) சுலாவும் புறவேம $ேதவா.1.1051.4
ழுகற்று அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
காமன் முன் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உகவு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $ேதவா.1.1052.1
அற்று ழுஅரேன நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அடி சரண் ழு என்னும்
அடிேயாக்குப் $ேதவா.1.1052.2

பற்று அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆய பாசுபதன் ேச பதிழு என்ப
$ேதவா.1.1052.3
ெபாந்திகழ் மாடத்து_ெப.(மாடம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஒளிகள் நிலாவும் புறவேம
$ேதவா.1.1052.4
ழுஎண் திைசேயா அஞ்சிடு வைக கா ேச வைர என்ன $ேதவா.1.1053.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு ேகால
முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ேபால் ெபாஞ்ய காஞ்தன்ைனப் $ேதவா.1.1053.2
பண்டு உrெசய்ேதான் பாவைன
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பதிழு என்ப
$ேதவா.1.1053.3
புண்டாஞ்கத்ேதான் ேபால் மைறேயா ேச புறவேம $ேதவா.1.1053.4
பரக்கும்_ெப.எச்.(பர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) சீத் ேதவகள்_ெப.(ேதவ_ெப.+கள்_பன்.)
ேசைனப்ெபௗவத்ைதத் $ேதவா.1.1054.1
துரக்கும் ெசந்த<ப் ேபால் அம
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ேமவும் $ேதவா.1.1054.2
அரக்கன் திண்ேதாள் அழிவித்தான் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
காலத்தில்_ெப.(காலம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) $ேதவா.1.1054.3
புரக்கும்_ெப.எச்.(புர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ேசதரு மூதூ புறவேம $ேதவா.1.1054.4
ழுமீ த் திகழ் அண்டம் தந்தயேனாடு மிகு மாலும் $ேதவா.1.1055.1
மூத்திைய நாடிக் காண ஒணாது முயல் விட்டு ஆங்கு $ேதவா.1.1055.2
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவளிப்பாடு எய்தியவன்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இடம்ழு என்ப $ேதவா.1.1055.3

பூத் திகழ் ேசாைலத் ெதன்றல் உலாவும் புறவேம $ேதவா.1.1055.4
ைவயகம்_ெப.(ைவயகம்_ெப.) ந< த< வாயுவும் விண்ணும் முதல் ஆனான்
$ேதவா.1.1056.1
ெமய் அல ேதர ழுஉண்டு இைலழு என்ேற நின்ேற தம் $ேதவா.1.1056.2
ைகயினில் உண்ேபா காண ஒணாதான் நக என்ப $ேதவா.1.1056.3
ெபாய் அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) இல்லாப் பூசுர வாழும் புறவேம $ேதவா.1.1056.4
ெபான் இயல் மாடப் புrைச நிலாவும் புறவத்து $ேதவா.1.1057.1
மன்னிய ஈசன் ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) நாளும் பணிகின்ற $ேதவா.1.1057.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) இல்லாச் சண்ைபயேகான்-சீச்
சம்பந்தன் $ேதவா.1.1057.3
இன் இைசஈ-ஐந்து ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ேலாகட்கு
இட ேபாேம $ேதவா.1.1057.4
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) உைடயாைன த<யது இலாைன நைர-ெவள் ஏறு
$ேதவா.1.1058.1
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைடயாைன உைம ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உைடயாைன $ேதவா.1.1058.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடயாத திரு
உைடயாைன சிராப்பள்ளிக் $ேதவா.1.1058.3
குன்று உைடயாைன கூற என் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) குளிருேம
$ேதவா.1.1058.4
ைகம் மகவு ஏந்திக் கடுவெனாடு ஊடிக் கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) பாய்வான்
$ேதவா.1.1059.1
ெசம்முக மந்தி கருவைர ஏறும் சிராப்பள்ளி $ேதவா.1.1059.2

ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முக ேவழத்து_ெப.(ேவழம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) உr ேபாத்த விகிதா ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.)
$ேதவா.1.1059.3
ைபம்முக நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) மதி உடன் ைவத்தல் பழி அன்ேற $ேதவா.1.1059.4
மந்தம் முழவம் மழைல ததும்ப வைர ந<ழல் $ேதவா.1.1060.1
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புனமும் சுைனயும்
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிராப்பள்ளி $ேதவா.1.1060.2
சந்தம் மலகள்_ெப.(மலகள்_ெப.) சைடேமல் உைடயா விைட
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1060.3
எம்தம் அடிகள் அடியாக்கு அல்லல் இல்ைலேய $ேதவா.1.1060.4
துைற மல்கு சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) சுைன மல்கு ந<லத்து இைட ைவகி
$ேதவா.1.1061.1
சிைற மல்கு வண்டும் தும்பியும் பாடும் சிராப்பள்ளி $ேதவா.1.1061.2
கைற மல்கு கண்டன் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) எr ஆடும் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
எம் $ேதவா.1.1061.3
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) மல்கு ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) உைடயவன் எங்கள்
ெபருமாேன $ேதவா.1.1061.4
ெகாைல வைரயாத ெகாள்ைகய தங்கள் மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) மூன்றும்
$ேதவா.1.1062.1
சிைல வைர ஆகச் ெசற்றனேரனும் சிராப்பள்ளித் $ேதவா.1.1062.2
தைலவைர நாளும் தைலவ அல்லாைம உைரப்பீகாள் $ேதவா.1.1062.3
நிலவைர ந<லம்_ெப.(ந<லம்_ெப.) உண்டதும் ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.)
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) ஆேம $ேதவா.1.1062.4

ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) தண்சாரல் விr நிற_ெப.(நிறம்_ெப.)
ேவங்ைகத் தண்ேபாது $ேதவா.1.1063.1
ெசய்யெபான் ேசரும்_ெப.எச்.(ேச-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிராப்பள்ளி
ேமய ெசல்வனா $ேதவா.1.1063.2
ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) ஒபாகம் மகிழ்வ நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) உண்ப
தைலஓட்டில் $ேதவா.1.1063.3
ஐயமும் ெகாள்வ ஆ இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ெசய்ைக அறிவாேர
$ேதவா.1.1063.4
ேவய் உய சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) கருவிரல் ஊகம் விைளயாடும் $ேதவா.1.1064.1
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) உய ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) சிராப்பள்ளி ேமய
ெசல்வனா $ேதவா.1.1064.2
ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) உய ெகாள்ளி_ெப.(ெகாள்ளி_ெப.) ைகவிளக்கு ஆக
ெபருமானா $ேதவா.1.1064.3
த< உகந்து ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) திருக்குறிப்பு
ஆயிற்று_வி.மு.(ஆகு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆகாேத $ேதவா.1.1064.4
மைல மல்கு ேதாளன் வலி ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மலேரான்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $ேதவா.1.1065.1
தைல_ெப.(தைல_ெப.) கலன் ஆகப் பலி திrந்து உண்ப பழி
ஓரா_வி.மு.(ஓ_வி.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) $ேதவா.1.1065.2
ெசால வல ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) ெசால வல கீ தம் ெசால்லுங்கால்
$ேதவா.1.1065.3
சில அலேபாலும் சிராப்பள்ளிச் ேசட ெசய்ைகேய $ேதவா.1.1065.4
அரப்பள்ளியானும் அல உைறவானும் அறியாைமக் $ேதவா.1.1066.1

கரப்பு உள்ளி நாடிக் கண்டிலேரனும் கல்
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1066.2
சிரப்பள்ளி ேமய வாசைடச் ெசல்வ மைனேதாறும் $ேதவா.1.1066.3
இரப்பு உள்ள < உம்ைம ஏதில கண்டால் இகழாேர $ேதவா.1.1066.4
ழுநாணாது உைட ந<த்ேதாகளும் கஞ்சி நாள்காைல $ேதவா.1.1067.1
ஊணாப் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) உண்டு ஓதுேவாகள் உைரக்கும் ெசால்
$ேதவா.1.1067.2
ேபணாது உறு சீ ெபறுதும்ழு என்பீ எம்ெபருமானா $ேதவா.1.1067.3
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) ஆ ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) சிராப்பள்ளி
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசமிேன $ேதவா.1.1067.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) பாடும் சிராப்பள்ளியாைன திைர
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1068.1
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) சங்கு ஏறும் கழுமல ஊrல் கவுணியன் $ேதவா.1.1068.2
ஞானசம்பந்தன்-நலம் மிகு பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) வல்லா $ேதவா.1.1068.3
வான சம்பந்தத்தவெராடும் மன்னி வாழ்வாேர $ேதவா.1.1068.4
வம்பு ஆ குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) ந<டு உய சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) வள
ேவங்ைகக் $ேதவா.1.1069.1
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) ஆ ேசாைலக் ேகால வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
யாழ்ெசய் குற்றாலம் $ேதவா.1.1069.2
அம் பால் ெநய்ேயாடு ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அமந்தான்
அலெகான்ைற $ேதவா.1.1069.3
நம்பான் ேமய நன்நகேபாலும் நமரங்காள் $ேதவா.1.1069.4

ெபாடிகள் பூசித் ெதாண்ட பின் ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
புகழ் விம்ம $ேதவா.1.1070.1
ெகாடிகேளாடும் நாள்விழ மல்கு குற்றாலம் $ேதவா.1.1070.2
கடி ெகாள் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) கூவிள மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெசய் $ேதவா.1.1070.3
அடிகள் ேமய நன்நக ேபாலும் அடியீகாள் $ேதவா.1.1070.4
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) மல்கு ெசண்பகம் ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏறி $ேதவா.1.1071.1
ெகால்ைல முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அரும்பு
ஈனும்_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குற்றாலம்
$ேதவா.1.1071.2
வில்லின் ஒல்க மும்மதில் எய்து விைன
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1071.3
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நம்பான்
நன்நகேபாலும் நமரங்காள் $ேதவா.1.1071.4
பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) வாைழப் பாய் கனிேயாடு பலவின் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
$ேதவா.1.1072.1
ெகாக்கின் ேகாட்டுப் ைபங்கனி
தூங்கும்_ெப.எச்.(தூங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குற்றாலம்
$ேதவா.1.1072.2
அக்கும் பாம்பும் ஆைமயும் பூண்டு ஓ அனல் ஏந்தும் $ேதவா.1.1072.3
நக்கன் ேமய நன்நகேபாலும் நமரங்காள் $ேதவா.1.1072.4
மைல ஆ சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) மக_உடன்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மடமந்தி $ேதவா.1.1073.1

குைல ஆ வாைழத் த<ம்கனி மாந்தும் குற்றாலம் $ேதவா.1.1073.2
இைல ஆ சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.)
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைகயான் எயில்
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1073.3
சிைலயான் ேமய நன்நகேபாலும் சிறு ெதாண்டீ $ேதவா.1.1073.4
ைமம்மா ந<லக் கண்ணிய சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) வாr
$ேதவா.1.1074.1
ெகாய்ம் மா ஏனல்_ெப.(ஏனல்_ெப.) உண் கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) ஓப்பும் குற்றாலம்
$ேதவா.1.1074.2
ைகம்மா ேவழத்து_ெப.(ேவழம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) உr
ேபாத்த கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) எம் $ேதவா.1.1074.3
ெபம்மான் ேமய நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) நகேபாலும் ெபாஞ்யீகாள்
$ேதவா.1.1074.4
ந<லம்_ெப.(ந<லம்_ெப.) ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) தண்சுைன
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந<ள்
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $ேதவா.1.1075.1
ேகால மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) ேபைடெயாடு ஆடும் குற்றாலம்
$ேதவா.1.1075.2
காலன் தன்ைனக் காலால் காய்ந்த_ெப.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) எம் $ேதவா.1.1075.3
சூலபாணி நன்நக ேபாலும் ெதாழுவகாள்
<
$ேதவா.1.1075.4
ேபாதும் ெபான்னும் உந்தி அருவி புைட
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1076.1

கூதல் மாr_ெப.(மாr.) நுண்துளி
தூங்கும்_ெப.எச்.(தூங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குற்றாலம்
$ேதவா.1.1076.2
மூதூ இலங்ைக முட்டிய ேகாைன முைற
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1076.3
நாதன் ேமய நன்நக ேபாலும் நமரங்காள் $ேதவா.1.1076.4
அரவின் வாயின் முள்_ெப.(முள்_ெப.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) எய்ப்ப அரும்பு
ஈன்று $ேதவா.1.1077.1
குரவம்பாைவ முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) அம ேசாைலக் குற்றாலம்
$ேதவா.1.1077.2
பிரமேனாடு மால் அறியாத ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) எம் $ேதவா.1.1077.3
பரமன் ேமய நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) நகேபாலும் பணிவகாள்
<
$ேதவா.1.1077.4
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தண்சாரல் வாழ் சிைற வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) புல்கி $ேதவா.1.1078.1
குருந்தம் ஏறிச் ெசவ்வழி பாடும் குற்றாலம் $ேதவா.1.1078.2
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண் ேதரும்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண் சமணும்
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1078.3
அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேமய நன்நகேபாலும்
அடியீகாள் $ேதவா.1.1078.4
மாட வதி
< வருபுனல் காழியா மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $ேதவா.1.1079.1
ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாழு முைன கூம்பும்_ெப.எச்.(கூம்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
குற்றாலம் $ேதவா.1.1079.2

நாட வல்ல நல்-தமிழ் ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.1.1079.3
பாடல்பத்தும் பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) பைறயுேம $ேதவா.1.1079.4
ந<டு அல ேசாதி ெவண்பிைறேயாடு நிைர ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.)
$ேதவா.1.1080.1
சூடலன் அந்திச் சுட எr ஏந்திச் சுடுகானில் $ேதவா.1.1080.2
ஆடலன் அம் ெசால் அணியிைழயாைள ஒருபாகம் $ேதவா.1.1080.3
பாடலன் ேமய நன்நகேபாலும் பரங்குன்ேற $ேதவா.1.1080.4
அங்கம் ஓ ஆறும் அருமைற நான்கும் அருள்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1081.1
ெபாங்கு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நூலும் ெபாடி அணி
மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ெபாலிவித்து $ேதவா.1.1081.2
திங்களும் பாம்பும் திகழ்சைட
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ ேதன்ெமாழி
$ேதவா.1.1081.3
பங்கினன் ேமய நன்நகேபாலும் பரங்குன்ேற $ேதவா.1.1081.4
ந< இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிமி சைட தன்ேமல்
நிைர ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) $ேதவா.1.1082.1
சீ இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம் இைறேபாலும்
ேசய்து ஆய $ேதவா.1.1082.2
ஓ உடம்புள்ேள உைம ஒருபாகம் உடன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1082.3

பாrடம் பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இனிது உைற
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) பரங்குன்ேற $ேதவா.1.1082.4
வள பூங்ேகாங்கம் மாதவிேயாடு மல்லிைகக் $ேதவா.1.1083.1
குளிபூஞ்சாரல் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அைற ேசாைலப் பரங்குன்றம்
$ேதவா.1.1083.2
தளி ேபால் ேமனித்_ெப.(ேமனி_ெப.+த்_ஒற்.) ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.)
நல்லாேளாடு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாகம் $ேதவா.1.1083.3
நளி பூங்ெகான்ைற சூடினன் ேமய நகதாேன $ேதவா.1.1083.4
ெபான் இயல் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) ெபாறி கிள நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.)
புrசைடத் $ேதவா.1.1084.1
துன்னிய ேசாதி ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஈசன்
ெதால்மைற $ேதவா.1.1084.2
பன்னிய பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ஆடலன் ேமய பரங்குன்ைற $ேதவா.1.1084.3
உன்னிய சிந்ைத உைடயவக்கு இல்ைல உறு ேநாேய_ெப.(ேநாய்_வி.+ஏ_சாr.)
$ேதவா.1.1084.4
கைட ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மாடக் கடி அரண்_ெப.(அரண்_ெப.) மூன்றும்
கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) மூழ்கத் $ேதவா.1.1085.1
ெதாைட நவில்கின்ற வில்லினன் அந்திச் சுடுகானில் $ேதவா.1.1085.2
புைட நவில் பூதம் பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடும் ெபாரு சூலப்
$ேதவா.1.1085.3
பைட நவில்வான்தன் நன்நகேபாலும் பரங்குன்ேற $ேதவா.1.1085.4
அயில் உைட ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ஓ அனல் புல்கு ைகயின்
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) ஒன்றால் $ேதவா.1.1086.1

எயில் பட எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எம் இைற ேமய
இடம்ேபாலும் $ேதவா.1.1086.2
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) புல்கி மா நடம் ஆடும் வள
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $ேதவா.1.1086.3
பயில் ெபைடவண்டு பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) அறாத பரங்குன்ேற $ேதவா.1.1086.4
ைமத் தகு ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்கன்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மகுடங்கள் $ேதவா.1.1087.1
பத்தின திண்ேதாள் இருபதும் ெசற்றான் பரங்குன்ைறச் $ேதவா.1.1087.2
சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஒன்றிச் ெசய்
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) உன்னிச் ழுசிவன்ழு என்று $ேதவா.1.1087.3
நித்தலும் ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெதால்விைன நம்ேமல்
நில்லாேவ $ேதவா.1.1087.4
முந்தி இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ைவயம் தாவிய மாலும் ெமாய் ஒளி
$ேதவா.1.1088.1
உந்தியில் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இங்கு அருமைற ஈந்த
உரேவானும் $ேதவா.1.1088.2
சிந்ைதயினாலும் ெதாஞ்வு அrது ஆகித் திகழ்ேசாதி $ேதவா.1.1088.3
பந்து_ெப.(பந்து_ெப.) இயல் அம் ைக மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) ஒபங்கன்
பரங்குன்ேற $ேதவா.1.1088.4
குண்டு ஆய் முற்றும் திrவா கூைற ெமய் ேபாத்து $ேதவா.1.1089.1
மிண்டு ஆய் மிண்ட ேபசிய_ெப.எச்.(ேபசு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபச்சு
ெமய் அல்ல $ேதவா.1.1089.2
பண்டு ஆல் ந<ழல் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஈசன்
பரங்குன்ைறத் $ேதவா.1.1089.3

ெதாண்டால் ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெதால்விைன
நம்ேமல் நில்லாேவ $ேதவா.1.1089.4
தட மலி ெபாய்ைகச்_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.+ச்_ஒற்.) சண்ைப மன் ஞானசம்பந்தன்
$ேதவா.1.1090.1
படம் மலி நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) அைரக்கு அைசத்தான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
பரங்குன்ைறத் $ேதவா.1.1090.2
ெதாைட மலி பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) பத்தும் வல்லா தம் துய ேபாகி
$ேதவா.1.1090.3
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) மலி கண்டன் அருள்
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) மிக்ேகாேர $ேதவா.1.1090.4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ஆ திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ெபாங்கு அரவம்
தாழ்புனல் சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1091.1
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) ஆய ேப அருளாளன் பிrயாத
$ேதவா.1.1091.2
கண்ணாேகாயில் ைகெதாழுேவாகட்கு இடபாவம் $ேதவா.1.1091.3
நண்ணா ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நல்விைன ஆய
நணுகுேம $ேதவா.1.1091.4
கந்து அம சந்தும் கா அகிலும் தண்கதி முத்தும் $ேதவா.1.1092.1
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) ந< மண்ணி வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ேச
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) மண்டி $ேதவா.1.1092.2
ெகாந்து அல ேசாைலக் ேகாகிலம்_ெப.(ேகாகிலம்_ெப.)
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) குளி வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
$ேதவா.1.1092.3

ெசந்து இைச பாடும் சீ திகழ் கண்ணாேகாயிேல $ேதவா.1.1092.4
ழுபல் இயல் பாணிப் பாrடம் ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
படுகானில் $ேதவா.1.1093.1
எல்லி நடம் ெசய் ஈசன் எம்மான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இடம்ழு என்ப
$ேதவா.1.1093.2
ெகால்ைலயின் முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) மல்லிைக_ெப.(மல்லிைக_ெப.)
ெமௗவல் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) பின்னி $ேதவா.1.1093.3
கல் இயல் இஞ்சி மஞ்சு அம கண்ணாேகாயிேல $ேதவா.1.1093.4
தரு வள கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
துங்கப் ெபருேவழம் $ேதவா.1.1094.1
மருவள ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) அஞ்ச
உrத்து_வி.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மைற நால்வக்கு
$ேதவா.1.1094.2
உரு வள ஆல் ந<ழல் அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈங்கு
உைர ெசய்தா $ேதவா.1.1094.3
கரு வள கண்ணா ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
அைடந்ேதா_வி.அ.ெப.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ_பட.பன்.) கற்ேறாேர
$ேதவா.1.1094.4
மறு மாண் உரு ஆய் மற்று இைண இன்றி வாேனாைரச் $ேதவா.1.1095.1
ெசறு மாவலிபால் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அளவிட்ட $ேதவா.1.1095.2
குறு மாண் உருவன் தற்குறியாகக் ெகாண்டாடும் $ேதவா.1.1095.3
கறு மா கண்டன் ேமயது கண்ணாேகாயிேல $ேதவா.1.1095.4

விண்ணவருக்கு ஆய் ேவைலயுள் நஞ்சம் விருப்பு_ெப.(விருப்பு_ெப.) ஆக
$ேதவா.1.1096.1
உண்ணவைன ேதவக்கு அமுது ஈந்து_ெப.(ஈந்து_ெப.)
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகிற்கும் $ேதவா.1.1096.2
கண்ணவைன கண்ணா திகழ் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) கனிதன்ைன
$ேதவா.1.1096.3
நண்ண வல்ேலாகட்கு இல்ைல நமன்பால் நடைலேய $ேதவா.1.1096.4
ழுமுன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காலத்து இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) முனிசாபம் $ேதவா.1.1097.1
பின் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெபயவு_ெதா.ெப.(ெபய_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1097.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அருளால் கண் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஈந்ேதான்
சாபுழு என்ப $ேதவா.1.1097.3
கன்னிய நாளும் துன் அம கண்ணா ேகாயிேல $ேதவா.1.1097.4
ழுெபருக்கு எண்ணாத ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) அரக்கன் வைரக்கீ ழால்
$ேதவா.1.1098.1
ெநருக்குண்ணா தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ந<ள்கழல் ெநஞ்சில்
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1098.2
முருக்குண்ணாது ஓ ெமாய் கதி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ேத முன் ஈந்த
$ேதவா.1.1098.3
திருக்கண்ணாழு என்பா சிவேலாகம் ேசவாேர $ேதவா.1.1098.4

ெசங்கமலப் ேபாதில்-திகழ் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) திருமாலும்
$ேதவா.1.1099.1
அங்கு அமலக் கண் ேநாக்க_குைற.எச்.(ேநாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) வண்ணத்து அழல் ஆனான் $ேதவா.1.1099.2
தங்கு அமலக் கண்ணா திகழ்ேகாயில் தமது
உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) $ேதவா.1.1099.3
அங்கு அமலத்ேதாடு ஏத்திட அண்டத்து அமவாேர $ேதவா.1.1099.4
தாறு இடு ெபண்ைணத் தட்டு உைடயாரும் தாம்
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1100.1
ேசாறு உைடயா ெசால்-ேதறன்மின் ெவண்நூல் ேச மாபன் $ேதவா.1.1100.2
ஏறு உைடயன் பரன் என்பு அணிவான் ந<ள் சைட ேமல் ஓ $ேதவா.1.1100.3
ஆறு உைட அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ேசவது கண்ணா ேகாயிேல
$ேதவா.1.1100.4
காமரு கண்ணாேகாயில் உளாைன கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1101.1
பூ மரு ேசாைலப் ெபான் இயல் மாடப் புகலிக் ேகான் $ேதவா.1.1101.2
நா_ெப.(நா_ெப.) மரு ெதான்ைமத்தன்ைம உள் ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.1.1101.3
பா மரு பாடல்பத்தும் வல்லா ேமல் பழி ேபாேம $ேதவா.1.1101.4
ழுஉரவு ஆ கைலயின் கவிைதப் புலவக்கு ஒருநாளும் $ேதவா.1.1102.1
கரவா வண்ைகக் கற்றவ ேசரும்_ெப.எச்.(ேச-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கலிக் காழி $ேதவா.1.1102.2
அரவு ஆ அைரயா அவுண_ெப.(அவுண_ெப.) புரம் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) எr
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1102.3

சரவா ழு என்பா தத்துவஞானத் தைலயாேர $ேதவா.1.1102.4
ழுெமாய் ேச வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உண் மும்மதம் நால்வாய் முரண் ேவழக்
$ேதவா.1.1103.1
ைக ேபால் வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) காய்குைல
ஈனும்_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கலிக் காழி
$ேதவா.1.1103.2
ைம ேச கண்டத்து எண்ேதாள் முக்கண் மைறேயாேன $ேதவா.1.1103.3
ஐயா ழு என்பாக்கு அல்லல்கள் ஆன அைடயாேவ $ேதவா.1.1103.4
ழுஇளகக் கமலத்து ஈன் கள்
இயங்கும்_ெப.எச்.(இயங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கழி
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1104.1
களகப் புrைசக் கவின் ஆ சாரும் கலிக் காழி $ேதவா.1.1104.2
அளகத் திரு நன்நுதலி பங்கா அரேன ழு என்று $ேதவா.1.1104.3
உளகப் பாடும் அடியாக்கு உறு ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) அைடயாேவ
$ேதவா.1.1104.4
ழுஎண் ஆ முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) ஈன்று மரகதம் ேபால் காய்த்து
$ேதவா.1.1105.1
கண் ஆ கமுகு பவளம்_ெப.(பவளம்_ெப.) பழுக்கும் கலிக் காழி $ேதவா.1.1105.2
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ஓ பாகா பித்தா பிராேன ழு என்பாக்கு $ேதவா.1.1105.3
நண்ணா விைனகள் நாள்ெதாறும் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) நணுகுேம
$ேதவா.1.1105.4
ழுமைழ ஆ சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) ெசம்புனல்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அங்கு அடி வருட $ேதவா.1.1106.1

கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) ஆ கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) கண்வள ேசாைலக் கலிக்
காழி $ேதவா.1.1106.2
உைழ ஆ கரவா உைமயாள் கணவா ஒளிசங்கக் $ேதவா.1.1106.3
குைழயா ழு என்று கூற வல்லாகள் குணேவாேர $ேதவா.1.1106.4
ழுகுறி ஆ திைரகள் வைரகள் நின்றும் ேகாட்டாறு $ேதவா.1.1107.1
கறி ஆ கழி சம்பு இரசம்
ெகாடுக்கும்_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கலிக் காழி $ேதவா.1.1107.2
ெவறி ஆ ெகான்ைறச் சைடயா விைடயா ழு என்பாைர $ேதவா.1.1107.3
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) விைனகள் அருேநாய்
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) அைடயாேவ $ேதவா.1.1107.4
ழுஉலம் ெகாள் சங்கத்து ஆ கலி ஓதத்து உைதயுண்டு $ேதவா.1.1108.1
கலங்கள் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கா
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ஏறும் கலிக் காழி $ேதவா.1.1108.2
இலங்ைக மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) தன்ைன இட கண்டு அருள்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1108.3
சலம் ெகாள் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) மன்னா ழு என்ன தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
ஆேம $ேதவா.1.1108.4
ழுஆவிக் கமலத்து அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.)
இயங்கும்_ெப.எச்.(இயங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கழி
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1109.1
காவிக் கண்ணா மங்கலம் ஓவாக் கலிக் காழி $ேதவா.1.1109.2
வில்-ேதான்றும் புத்ேதெளாடு மாலவன் தானும் $ேதவா.1.1109.3

ேமவிப் பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அரேச ழு என்ன
விைன ேபாேம $ேதவா.1.1109.4
ழுமைல ஆ மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) ந<டு உய இஞ்சி மஞ்சு ஆரும்
$ேதவா.1.1110.1
கைல ஆ மதியம் ேசதரும் அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கலிக் காழித்
$ேதவா.1.1110.2
தைலவா சமண சாக்கியக்கு என்றும் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ஒண்ணா
$ேதவா.1.1110.3
நிைலயாய் ழு என்ன ெதால்விைன ஆய நில்லாேவ $ேதவா.1.1110.4
வடி ெகாள் வாவிச் ெசங்கழு ந<rல் ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) ஆடிக்
$ேதவா.1.1111.1
கடி ெகாள் ெதன்றல் முன்றிலில் ைவகும் கலிக் காழி $ேதவா.1.1111.2
அடிகள் தம்ைம அந்தம் இல் ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.1.1111.3
படி ெகாள் பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) வல்லவ தம்ேமல் பழி ேபாேம $ேதவா.1.1111.4
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) உைடயான் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காதில்-தூய குைழ
தாழ $ேதவா.1.1112.1
ஏடு உைடயான் தைல_ெப.(தைல_ெப.) கலன் ஆக
இரந்து_வி.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1112.2
நாடு உைடயான் நள் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ஏமம்_ெப.(ஏமம்_ெப.) நடம் ஆடும்
$ேதவா.1.1112.3
காடு_ெப.(காடு_ெப.) உைடயான் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெசய்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) கழுக்குன்ேற $ேதவா.1.1112.4

ேகண வல்லான் ேகழல்_ெப.(ேகழல்_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) குறள் ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) $ேதவா.1.1113.1
பூண வல்லான் புrசைடேமல் ஒ புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) $ேதவா.1.1113.2
ேபண வல்லான் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) தன்ைன ஒருபாகம்
$ேதவா.1.1113.3
காண வல்லான் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெசய் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
கழுக்குன்ேற $ேதவா.1.1113.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அகத்து ஆ வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உண்ட திகழ் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.)
$ேதவா.1.1114.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) நக தா_ெப.(தா_ெப.) தண்மதி
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) தைலேமல் ஓ $ேதவா.1.1114.2
வானகத்தா ைவயகத்தாகள்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தும் $ேதவா.1.1114.3
கானகத்தான் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெசய் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
கழுக்குன்ேற $ேதவா.1.1114.4
துைணயல் ெசய்தான் தூய வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) யாழ் ெசய் சுடக்
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) $ேதவா.1.1115.1
பிைணயல்_ெப.(பிைணயல்_ெப.) ெசய்தான் ெபண்ணின் நல்லாைள ஒருபாகம்
$ேதவா.1.1115.2
இைணயல் ெசய்யா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இலங்கு எயில் மூன்றும் எrயுண்ணக் $ேதவா.1.1115.3
கைணயல் ெசய்தான் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெசய் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
கழுக்குன்ேற $ேதவா.1.1115.4

ைப உைடய பாம்ெபாடு_ெப.(பாம்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ந<று பயில்கின்ற
$ேதவா.1.1116.1
ெமய் உைடயான் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.)
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விrெகான்ைற $ேதவா.1.1116.2
ைம உைடய மா மிடற்று அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) மறி
ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1116.3
ைக உைடயான் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெசய் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
கழுக்குன்ேற $ேதவா.1.1116.4
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) விrசைடேமல் ஓ
விrெகான்ைற $ேதவா.1.1117.1
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லான் குைரகழல் ஏத்தும்
சிறு ெதாண்ட $ேதவா.1.1117.2
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உள்கி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்ேக உடன் ஆடும்
$ேதவா.1.1117.3
கள்ளம் வல்லான் காதல்ெசய் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) கழுக்குன்ேற
$ேதவா.1.1117.4
ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ெசய்தான் அரக்கதம் ேகாைன அரு
வைரயின் $ேதவா.1.1118.1
ேநாதல் ெசய்தான் ெநாடிவைரயின் கண் விரல்_ெப.(விரல்_ெப.)
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1118.2
ேபதல் ெசய்தான் ெபண்மகள் தன்ேனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஓடு_கரு.ேவ.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) $ேதவா.1.1118.3
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெசய்தான் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெசய்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) கழுக்குன்ேற $ேதவா.1.1118.4

இடந்த ெபம்மான் ஏனம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆயும் அனம் ஆயும்
$ேதவா.1.1119.1
ெதாடந்த_ெப.எச்.(ெதாட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபம்மான் மதி
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வைரயாதம் $ேதவா.1.1119.2
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) ெபம்மான் வாகழல் ஓச்சிக் காலைனக்
$ேதவா.1.1119.3
கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபம்மான்
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெசய் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) கழுக்குன்ேற
$ேதவா.1.1119.4
ேதய_குைற.எச்.(ேதய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) திrபுரம் கங்ைக
சைடேமேல $ேதவா.1.1120.1
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) பல_பதி.ெப.(பல_ெப.)
புகழ்ந்து_வி.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $ேதவா.1.1120.2
சாய நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) வன் சமண் குண்ட
சாக்கீ ய $ேதவா.1.1120.3
காய_குைற.எச்.(காய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
ெசய் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) கழுக்குன்ேற $ேதவா.1.1120.4
கண் நுதலான் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெசய் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
கழுக்குன்ைற $ேதவா.1.1121.1
நண்ணிய சீ ஞானசம்பந்தன் தமிழ்மாைல $ேதவா.1.1121.2

பண் இயல்பால் பாடிய_ெப.எச்.(பாடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பத்தும்
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) வல்லா $ேதவா.1.1121.3
புண்ணியராய் விண்ணவேராடும் புகுவாேர $ேதவா.1.1121.4
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அரவு அைசத்தான்
அருமாமைறதான் விrத்தான் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) $ேதவா.1.1122.1
சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசஞ்சைடயான் சுடுகாடு
அமந்த_ெப.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிரான் $ேதவா.1.1122.2
ஏடு அவிழ் மாமைலயாள் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடியா
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1122.3
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம் இைற ஊ புகலிப்பதி
ஆேம $ேதவா.1.1122.4
ஏலம் மலி குழலா இைச பாடி எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அருளால் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1123.1
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மலி சுைனயில் குைடந்து ஆடித் துதி
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1123.2
ஆைல மலி புைக ேபாய் அண்ட வானத்ைதெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) மூடி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
$ேதவா.1.1123.3
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புகலிப்பதி ஆேம
$ேதவா.1.1123.4
ஆறு அணி ெசஞ்சைடயான் அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆ புரம் மூன்றும் அன்று
ேவவ $ேதவா.1.1124.1

ந<று அணி ஆக ைவத்த நிமி புன்சைட எம் இைறவன் $ேதவா.1.1124.2
பாறு அணி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
தைலயில்_ெப.(தைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) பகேல ழுபலிழு என்று
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1124.3
ேவறு அணி ேகாலத்தினான்
விரும்பும்_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புகலி அேத
$ேதவா.1.1124.4
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) சைடேமல்
கரந்தான் விரவா புரங்கள் மூன்றும் $ேதவா.1.1125.1
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எr மடுத்தான் குைறவு இன்றி
உைற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.1125.2
அள்ளல்_ெப.(அள்ளல்_ெப.) விைள கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.)
ஆ விைரத் தாமைரேமல் அன்னப் $ேதவா.1.1125.3
புள்_ெப.(புள்_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ைவகி எழும் புகலிப்பதிதாேன
$ேதவா.1.1125.4
சூடும் மதிச் சைடேமல் சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) ஆ மலக்ெகான்ைற துன்ற
நட்டம் $ேதவா.1.1126.1
ஆடும் அமரபிரான் அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆ உைமேயாடும் உடன்
$ேதவா.1.1126.2
ேவடுபட நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விகிதன்
குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) பரவித் ெதாண்ட $ேதவா.1.1126.3
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இனிது
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புகலிப்பதி ஆேம
$ேதவா.1.1126.4

ைமந்து அணி ேசாைலயின் வாய் மதுப் பாய் வாஞ் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
இனங்கள் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1127.1
நந்து இைச பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நடம் பயில்கின்ற நம்பன்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.1.1127.2
அந்தி ெசய் மந்திரத்தால் அடியாகள்
பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விரும்பும்_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1127.3
புந்தி ெசய் நால்மைறேயா புகலிப்பதிதாேன $ேதவா.1.1127.4
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) ஓகூறு உகந்த மழுவாளன் வாசைடேமல்-திங்கள்
$ேதவா.1.1128.1
கங்ைகதைனக் கரந்த கைறக்கண்டன்
கருதும்_ெப.எச்.(கருது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$ேதவா.1.1128.2
ெசங்கயல் வா கழனி_ெப.(கழனி_ெப.)
திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புகலிதைனச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம் $ேதவா.1.1128.3
அம் ைகயினால்-ெதாழுவா அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) அறியாேர $ேதவா.1.1128.4
வில் இயல் நுண் இைடயாள் உைமயாள் விருப்பன்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) நண்ணும் $ேதவா.1.1129.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என்று
அறியான்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ஆன்_பட.ஒரு.)
நலியும்_ெப.எச்.(நலி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விறல்_ெப.(விறல்_ெப.)
அரக்கன் $ேதவா.1.1129.2

பல்ெலாடு ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெநாஞ்ய விரல்_ெப.(விரல்_ெப.)
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பாடலுேம ைக
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) $ேதவா.1.1129.3
ஒல்ைல அருள் புrந்தான்
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புகலி அேத
$ேதவா.1.1129.4
தாது_ெப.(தாது_ெப.) அல தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேமல் அயனும் திருமாலும்
ேதடி_வி.எச்.(ேதடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1130.1
ஓதியும் காண்பு அrய உைமேகான்
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.1.1130.2
மாதவி வான்_ெப.(வான்_ெப.) வகுளம்
மலந்து_வி.எச்.(மல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எங்கும் விைர ேதாய
வாய்ந்த $ேதவா.1.1130.3
ேபாது அல ேசாைலகள் சூழ் புகலிப்பதிதாேன $ேதவா.1.1130.4
ெவந் துவ ேமனியினா விr ேகாவணம் ந<த்தா ெசால்லும் $ேதவா.1.1131.1
அந்தர ஞானம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அைவ ஓ ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
என்ேனல் $ேதவா.1.1131.2
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதிரும் புரம்
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) எrத்தான் உைற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) வாய்ந்த
$ேதவா.1.1131.3
புந்தியினா பயிலும் புகலிப்பதிதாேன $ேதவா.1.1131.4
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) ஓ கீ தம் உணவாண
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மிகு வாசப் $ேதவா.1.1132.1

ேபாதைனப் ேபால் மைறேயா பயிலும் புகலிதன்னுள் $ேதவா.1.1132.2
நாதைன ஞானம் மிகு சம்பந்தன் தமிழ்மாைல நாவில் $ேதவா.1.1132.3
ஓத வல்லா உலகில் உறு ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) கைளவாேர $ேதவா.1.1132.4
பாடலன் நால்மைறயன் படி பட்ட ேகாலத்தன் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
$ேதவா.1.1133.1
கூடல மூஎயிலும் எrயுண்ண கூ எr
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எல்லி $ேதவா.1.1133.3
ஆடலன் ஆதிைரயன்-ஆரூ அமந்தாேன $ேதவா.1.1133.4
ேசாைலயில் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இனங்கள் சுரும்ேபாடு இைச முரல
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1134.1
ஆைலயின் ெவம்புைக ேபாய் முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ேதாயும் ஆரூrல்
$ேதவா.1.1134.2
பாெலாடு ெநய் தயிரும் பயின்று ஆடும் பரேமட்டி பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.)
$ேதவா.1.1134.3
காைலயும் மாைலயும் ேபாய் பணிதல் கருமேம $ேதவா.1.1134.4
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ஓ இச்ைசயினால் உகந்து ஏத்தித் ெதாழுமின்
ெதாண்டீ ெமய்ேய $ேதவா.1.1135.1
கள்ளம் ஒழிந்திடுமின் கரவாது இரு ெபாழுதும் $ேதவா.1.1135.2
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஓ வா சைட ேமல் கரந்திட்ட
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ஏற்றான் ேமய $ேதவா.1.1135.3
அள்ளல்_ெப.(அள்ளல்_ெப.) அகன் கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) ஆரூ அைடேவாேம
$ேதவா.1.1135.4

ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறு
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மழுவாள் பைடயான் மணிமிடற்றான் அைரயின்
$ேதவா.1.1136.1
ஐந்தைல ஆடு அரவம் அைசத்தான் அணி ஆரூப் $ேதவா.1.1136.2
ைபந்தளிக் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) அம்தாப் பரமன் அடி பரவ
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) $ேதவா.1.1136.3
ைநந்து அறும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைணயும்
நாள்ெதாறும் நல்லனேவ $ேதவா.1.1136.4
வடு_ெப.(வ
<
டு_ெப.)
<
பிறப்பு எளிது ஆம் அதைன வினவுதிேரல்
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) $ேதவா.1.1137.1
காடு_ெப.(காடு_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆக
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ஏந்திக்
ைக வசி
< $ேதவா.1.1137.2
ஆடும் அவிசைடயான் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ேமய
ஆரூைரச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1137.3
பாடுதல் ைகெதாழுதல் பணிதல் கருமேம $ேதவா.1.1137.4
கங்ைக ஓ வாசைடேமல் கரந்தான் கிளிமழைலக் ேகடு இல் $ேதவா.1.1138.1
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) ஓ கூறு உைடயான் மைறயான் மழு ஏந்தும்
$ேதவா.1.1138.2
அம் ைகயினான் அடிேய பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ேமய ஆரூ $ேதவா.1.1138.3
தம் ைகயினால்-ெதாழுவா தடுமாற்று அறுப்பாேர $ேதவா.1.1138.4
ந<று அணி ேமனியனாய் நிரம்பா மதி
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ந<ண்ட_ெப.எச்.(ந<ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1139.1

ஆறு அணி வாசைடயான் ஆரூ இனிது அமந்தான் $ேதவா.1.1139.2
ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) அணி மா மலேமல் பிரமன் சிரம் அrந்த ெசங்கண்
$ேதவா.1.1139.3
ஏறு அணி ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ெகாடியான் அவன்-எம்ெபருமாேன
$ேதவா.1.1139.4
வல்லியந்ேதால் உைடயான் வள திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) கண்ணியினான்
வாய்த்த $ேதவா.1.1140.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இயல் நான்முகத்ேதான்
தைலயில்_ெப.(தைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) நறவு ஏற்றான் $ேதவா.1.1140.2
அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) அம் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) தன்ைன
ஆகத்து_ெப.(ஆகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளி ஆரூப்
$ேதவா.1.1140.3
புல்லிய புண்ணியைனத் ெதாழுவாரும் புண்ணியேர $ேதவா.1.1140.4
ெசந்துவ ஆைடயினா உைட விட்டு
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழல்வா
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1141.1
இந்திரஞாலம் ஒழிந்து இன்பு_ெப.(இன்பு_ெப.) உற ேவண்டுதிேரல் $ேதவா.1.1141.2
அந்தர மூ எயிலும் அரணம்_ெப.(அரணம்_ெப.) எrயூட்டி ஆரூத் $ேதவா.1.1141.3
தம் திரமா உைடயான் அவன்-எம் தைலைமயேன $ேதவா.1.1141.4
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) புகலித் தமிழ் ஞானசம்பந்தன்
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $ேதவா.1.1142.1
அல்லிமலக் கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) ஆரூ அமந்தாைன $ேதவா.1.1142.2
வல்லது ஓ இச்ைசயினால் வழிபாடு இைவபத்தும் வாய்க்கச் $ேதவா.1.1142.3

ெசால்லுதல்_ெதா.ெப.(ெசால்லு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேகட்டல் வல்லா
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) துைடப்பாேர $ேதவா.1.1142.4
மாறு இல் அவுண_ெப.(அவுண_ெப.) அரணம்_ெப.(அரணம்_ெப.) அைவ மாய ஓ
ெவங்கைணயால் அன்று $ேதவா.1.1143.1
ந<று எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எங்கள் நிமலன்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) வினவில் $ேதவா.1.1143.2
ேதறல் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ெபாழிலும் திகழ் ெசங்கயல் பாய் வயலும்
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1143.3
ஊறல் அமந்த_ெப.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிரான் ஒலி ஆ
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) உள்குதுேம $ேதவா.1.1143.4
மத்தமதக்காஞ்ைய மைலயான்மகள் அஞ்ச அன்று ைகயால் $ேதவா.1.1144.1
ெமத்த உrத்த_ெப.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எங்கள் விமலன்
விரும்பும்_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.1.1144.2
ெதாத்து அலரும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.)
ேசந்து_வி.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளி ந<லம்_ெப.(ந<லம்_ெப.)
நாளும் நயனம் $ேதவா.1.1144.3
ஒத்து அலரும் கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) திரு ஊறைல உள்குதுேம $ேதவா.1.1144.4
ஏன மருப்பிெனாடும் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆைமயும்
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அழகா நன்றும் $ேதவா.1.1145.1
கான் அம மான்மறிக் ைகக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
கருதும்_ெப.எச்.(கருது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$ேதவா.1.1145.2

வான மதி தடவும் வள ேசாைலகள்
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆ
நம்ைம_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) $ேதவா.1.1145.3
ஊனம் அறுத்த_ெப.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிரான்-திரு ஊறைல
உள்குதுேம $ேதவா.1.1145.4
ெநய் அணி மூஇைலேவல் நிைற ெவண்மழுவும் அனலும் அன்று $ேதவா.1.1146.1
ைக அணி ெகாள்ைகயினான் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
வினவில் $ேதவா.1.1146.2
ைம அணி கண் மடவாபல வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைறஞ்ச மன்னி நம்ைம_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) $ேதவா.1.1146.3
உய்யும் வைக புrந்தான்-திரு ஊறைல உள்குதுேம $ேதவா.1.1146.4
எண்திைசேயா மகிழ_குைற.எச்.(மகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மாைலயும் ேபானகமும் பண்டு $ேதவா.1.1147.1
கண்டி ெதாழ அளித்தான் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) தாழும்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) வினவில் $ேதவா.1.1147.2
ெகாண்டல்கள் தங்கு ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) குளிெபாய்ைககள்
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நஞ்ைச $ேதவா.1.1147.3
உண்ட பிரான் அமரும் திரு ஊறைல உள்குதுேம $ேதவா.1.1147.4
கறுத்த மனத்திெனாடும் கடுங்காலன்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்துதலும்
கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1148.1
மறுக்கு உறும் மாணிக்கு அருள மகிழ்ந்தான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) வினவில்
$ேதவா.1.1148.2
ெசறுத்து எழு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்கன் சிரம் ேதாளும் ெமய்யும் ெநாஞ்ய
அன்று $ேதவா.1.1148.3

ஒறுத்து அருள் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிரான்-திரு
ஊறைல உள்குதுேம $ேதவா.1.1148.4
ந<rன் மிைசத் துயின்ேறான் நிைற நான்முகனும்
அறியாது_வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்று $ேதவா.1.1149.1
ேதரும் வைக நிமிந்தான் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
ேசரும்_ெப.எச்.(ேச-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
வினவில் $ேதவா.1.1149.2
பாrன் மிைச அடியா பல_பதி.ெப.(பல_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்ச
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.)
$ேதவா.1.1149.3
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அரவு அைசத்தான்-திரு
ஊறைல உள்குதுேம $ேதவா.1.1149.4
ெபான் இயல் சீவரத்தா புளித் தட்ைடய ேமாட்டு அமணகுண்ட $ேதவா.1.1150.1
என்னும் இவக்கு அருளா ஈசன் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) வினவில் $ேதவா.1.1150.2
ெதன்ெனன வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இனங்கள் ெசறி ஆ
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆ தன்ைன $ேதவா.1.1150.3
உன்ன விைன ெகடுப்பான்-திரு ஊறைல உள்குதுேம $ேதவா.1.1150.4
ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புறவில்
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மாடக் ெகாச்ைசயமன் ெமச்ச $ேதவா.1.1151.1
ஓடுபுனல் சைடேமல் கரந்தான் திரு ஊறல் $ேதவா.1.1151.2
நாடல் அரும்புகழான் மிகு ஞானசம்பந்தன்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
$ேதவா.1.1151.3

பாடல்கள் பத்தும் வல்லா பரேலாகத்து இருப்பாேர $ேதவா.1.1151.4
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
ந<று அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விrநூல் திகழ்
மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $ேதவா.1.1152.1
பந்து_ெப.(பந்து_ெப.) அணவும் விரலாள் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளி $ேதவா.1.1152.2
ெகாந்து அணவும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் ெகாடிமாடச் ெசங்குன்றூ
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1152.3
அந்தணைனத் ெதாழுவா அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) அறுப்பாேர $ேதவா.1.1152.4
அைல மலி தண்புனேலாடு அரவம் சைடக்கு
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.)
$ேதவா.1.1153.1
மைலமகள் கூறு உைடயான் மைல ஆ இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வாைழக்
$ேதவா.1.1153.2
குைல மலி தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ்
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மாடச் ெசங்குன்றூ
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1153.3
தைலமகைனத் ெதாழுவா தடுமாற்று அறுப்பாேர $ேதவா.1.1153.4
பால் அன ந<று புைன திருமாபில் பல்வைளக்ைக நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
$ேதவா.1.1154.1
ஏலமலக் குழலாள் ஒருபாகம்
அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளி $ேதவா.1.1154.2
ேகால மலப்ெபாழில் சூழ் ெகாடிமாடச் ெசங்குன்றூ
மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1154.3

ந<லநல் மாமிடற்றான் கழல ஏத்தல் ந<திேய $ேதவா.1.1154.4
வா உறு ெகாங்ைக நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மடவாள் திகழ்
மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) நண்ணும் $ேதவா.1.1155.1
கா உறு ெகான்ைறெயாடும் கதநாகம் பூண்டு அருளி $ேதவா.1.1155.2
சீ உறும் அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) வாழ் ெகாடிமாடச் ெசங்குன்றூ
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1155.3
ந< உறு ெசஞ்சைடயான் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஏத்தல் ந<திேய $ேதவா.1.1155.4
ெபான் திகழ் ஆைமெயாடு புrநூல் திகழ் மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $ேதவா.1.1156.1
பன்றியின் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.)
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பைணத்ேதாளி ஓபாகம்
ஆக $ேதவா.1.1156.2
குன்று அன மாளிைக சூழ் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மாடச் ெசங்குன்றூ வானில்
$ேதவா.1.1156.3
மின்திகழ் ெசஞ்சைடயான் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஏத்தல் ெமய்ப்ெபாருேள
$ேதவா.1.1156.4
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூஇைல
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைகயன்
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $ேதவா.1.1157.1
தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கங்ைகெயாடு மதியம்
சைடக்கு அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1157.2
ேகாங்கு_ெப.(ேகாங்கு_ெப.) அணவும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் ெகாடிமாடச்
ெசங்குன்றூ வாய்ந்த $ேதவா.1.1157.3
பாங்கன தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெதாழுவா விைன ஆய பற்று அறுேம
$ேதவா.1.1157.4

ந<டு அலெகான்ைறெயாடு நிமிபுன் சைட தாழ ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.)
$ேதவா.1.1158.1
வாடல் உைட தைலயில்_ெப.(தைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) பலி
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வாழ்க்ைகயனாய்
$ேதவா.1.1158.2
ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) புறவில் ெகாடிமாடச்
ெசங்குன்றூ நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1158.3
ேசடன தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெதாழுவா விைன ஆய ேதயுேம $ேதவா.1.1158.4
மத்த நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மாமலரும் மதியும் வள
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) உடன் துன்று $ேதவா.1.1159.1
ெதாத்து அல ெசஞ்சைடேமல்-துைதய உடன்
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1159.2
ெகாத்து அல தண்ெபாழில் சூழ் ெகாடிமாடச் ெசங்குன்றூ ேமய $ேதவா.1.1159.3
தத்துவைனத் ெதாழுவா தடுமாற்று அறுப்பாேர $ேதவா.1.1159.4
ெசம்ெபானின் ேமனியன் ஆம் பிரமன் திருமாலும் ேதட
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1160.1
அம் பவளத்திரள் ேபால் ஒளி ஆய ஆதிபிரான் $ேதவா.1.1160.2
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அணவும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ்
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மாடச்ெசங்குன்றூ ேமய $ேதவா.1.1160.3
நம்பன தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெதாழுவா விைன ஆய நாசேம $ேதவா.1.1160.4
ேபாதிய பிண்டிய என்று இவகள் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) கூறும் ெபாய்ந்நூல்
$ேதவா.1.1161.1
ஓதிய கட்டுைர ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழல்வ<
வாஞ்க்குயில்கள் $ேதவா.1.1161.2

ேகாதிய தண்ெபாழில் சூழ் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மாடச் ெசங்குன்றூ
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1161.3
ேவதியைனத் ெதாழ நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) விைன ஆன வடுேம
<
$ேதவா.1.1161.4
அைல மலி தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆ
புகலிநக ேபணும்_ெப.எச்.(ேபணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.1162.1
தைலமகன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தமிழ் ஞானசம்பந்தன்
$ேதவா.1.1162.2
ெகாைல மலி மூஇைலயான் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மாடச்ெசங்குன்றூ ஏத்தும்
$ேதவா.1.1162.3
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) மலி பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) வல்லா விைன ஆன நாசேம
$ேதவா.1.1162.4
மின் இயல் ெசஞ்சைடேமல்
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மதி மத்தெமாடு
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $ேதவா.1.1163.1
ெபான் இயல் ெகான்ைறயினான் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெபாற்பு அமரும் $ேதவா.1.1163.2
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) அன நைடயாள் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாகத்து
அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளி நாளும்
$ேதவா.1.1163.3
பன்னிய பாடலினான் உைற ேகாயில்-பாதாேள $ேதவா.1.1163.4
ந<டு அல ெகான்ைறெயாடு_ெப.(ெகான்ைற_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) நிரம்பா மதி
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெவள்ைளத் $ேதவா.1.1164.1

ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) அம காதில் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) குைழயான் சுடு
ந<ற்றான் $ேதவா.1.1164.2
ஆடு அரவம் ெபருக அனல் ஏந்திக் ைக வசி
< ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.)
$ேதவா.1.1164.3
பாடலினால் இனியான் உைற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) பாதாேள
$ேதவா.1.1164.4
நாகமும் வான்மதியும் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) மல்கு ெசஞ்சைடயான் சாமம்
$ேதவா.1.1165.1
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
வில்வைரயால் புரம் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) எrத்து உகந்தான் $ேதவா.1.1165.2
ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மாமயில் ேபால் வள சாயல்ெமாழிையக் கூடப் $ேதவா.1.1165.3
பாகமும் ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உகந்தான் உைற
ேகாயில்-பாதாேள $ேதவா.1.1165.4
அங்கமும் நால்மைறயும் அருள்ெசய்து அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆந்த அம் ெசால்
$ேதவா.1.1166.1
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) ஓ கூறு உைடயான் மைறேயான் உைற
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.1166.2
ெசங்கயல் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உகளும்_ெப.எச்.(உகளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசறுவில்-திகழ்கின்ற
ேசாதிப் $ேதவா.1.1166.3
பங்கயம் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அலரும்
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாதாேள $ேதவா.1.1166.4

ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) பலவும் நிலவப் ெபருங்காடு அரங்கு ஆக உன்னி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1167.1
த<ெயாடு மான்மறியும் மழுவும் திகழ்வித்து $ேதவா.1.1167.2
ேதய்பிைறயும் அரவும் ெபாலி ெகான்ைறச் சைடதன் ேமல் ேசர $ேதவா.1.1167.3
பாய் புனலும் உைடயான் உைற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) பாதாேள
$ேதவா.1.1167.4
கண் அம ெநற்றியினான் கமழ் ெகான்ைறச் சைடதன்ேமல் நன்றும்
$ேதவா.1.1168.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இயல் மா மதியும் உடன் ைவத்தவன்
விரும்பும்_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1168.2
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) அம ேமனியினான் ெபருங்காடு அரங்கு ஆக ஆடும்
$ேதவா.1.1168.3
பண் இயல் பாடலினான் உைற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) பாதாேள
$ேதவா.1.1168.4
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) அல மத்தெமாடு மிளிரும் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.)
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) வன்னி திகழ் $ேதவா.1.1169.1
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அல ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) நகு மதி புல்கு
வாசைடயான் $ேதவா.1.1169.2
விண்டவ தம் புரம் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) எr
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைர ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.)
நான்கும் அைவ $ேதவா.1.1169.3
பண்டு இைசபாடலினான் உைற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) பாதாேள
$ேதவா.1.1169.4
மல்கிய நுண் இைடயாள் உைம நங்ைக
மறுக_குைற.எச்.(மறுகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அன்று ைகயால் $ேதவா.1.1170.1

ெதால்ைலமைல எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரக்கன்
தைலேதாள் ெநாஞ்த்தான் $ேதவா.1.1170.2
ெகால்ைல விைட உகந்தான் குளிதிங்கள் சைடக்கு அணிந்ேதான் $ேதவா.1.1170.3
பல் இைச பாடலினான் உைற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) பாதாேள
$ேதவா.1.1170.4
தாமைரேமல் அயனும் அrயும் தமது ஆள்விைனயால்-ேதடி $ேதவா.1.1171.1
காமைன வடுவித்தான்
<
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) காண்பு இலராய் அகன்றா
$ேதவா.1.1171.2
பூ மருவும் குழலாள் உைமநங்ைக ெபாருந்தியிட்ட நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
$ேதவா.1.1171.3
பா மருவும் குணத்தான் உைற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) பாதாேள
$ேதவா.1.1171.4
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) உண்பவரும் சமண்ைகயரும்
கட்டுைர விட்டு அன்று $ேதவா.1.1172.1
ஆலவிடம் நுகந்தான் அவன்தன் அடிேய
பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1172.2
மாைலயில்_ெப.(மாைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இனங்கள்
மது உண்டு இைச முரல வாய்த்த $ேதவா.1.1172.3
பாைலயாழ்ப் பாட்டு உகந்தான் உைற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) பாதாேள
$ேதவா.1.1172.4
பல்மல ைவகு_ஏவ.(ைவகு_வி.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) புைட
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாதாைளச் ேசர $ேதவா.1.1173.1
ெபான் இயல் மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) மல்கு புகலி நக
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $ேதவா.1.1173.2

தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஒளி மிக்கு
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தமிழ் ஞானசம்பந்தன்ெசான்ன $ேதவா.1.1173.3
இன் இைசபத்தும் வல்லா எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) இருப்பாேர $ேதவா.1.1173.4
வா உறு வனமுைல மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) பங்கன் $ேதவா.1.1174.1
ந< உறு சைட முடி நிமலன் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.1.1174.2
கா உறு கடி ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆ
$ேதவா.1.1174.3
சீ உறு வளவயல் சிரபுரேம $ேதவா.1.1174.4
அங்கெமாடு அருமைற அருள்புrந்தான் $ேதவா.1.1175.1
திங்கெளாடு_ெப.(திங்கள்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) அரவு அணி திகழ் முடியன்
$ேதவா.1.1175.2
மங்ைகெயாடு இனிது உைற வள நகரம் $ேதவா.1.1175.3
ெசங்கயல் மிளி வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) சிரபுரேம $ேதவா.1.1175.4
பாஞ்ந்தவன் பல் முடி அமரக்கு ஆகித் $ேதவா.1.1176.1
திrந்தவ புரம் அைவ த<யின் ேவவ $ேதவா.1.1176.2
வாஞ்ந்த ெவஞ்சிைல பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அடுசரத்ைதத் $ேதவா.1.1176.3
ெதாஞ்ந்தவன் வள நக சிரபுரேம $ேதவா.1.1176.4
ந<று அணி ேமனியன் ந<ள் மதிேயாடு $ேதவா.1.1177.1
ஆறு அணி சைடயினன் அணியிைழ ஓ $ேதவா.1.1177.2

கூறு அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனிது உைற குளி
நகரம் $ேதவா.1.1177.3
ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) அணி வளவயல் சிரபுரேம $ேதவா.1.1177.4
அருந்திறல் அவுணகள் அரண்_ெப.(அரண்_ெப.) அழியச் $ேதவா.1.1178.1
சரம் துரந்து எr ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சங்கரன் ஊ
$ேதவா.1.1178.2
குருந்ெதாடு ெகாடிவிடு மாதவிகள் $ேதவா.1.1178.3
திருந்திய புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) அணி சிரபுரேம $ேதவா.1.1178.4
கைல அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.) மைற அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.)
காற்ெறாடு த< $ேதவா.1.1179.1
மைல அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.) விண்ெணாடு மண்ணும்
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.) $ேதவா.1.1179.2
ெகாைலய வன் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) கூட்டு
அழித்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1179.3
சிைலயவன் வள நக சிரபுரேம $ேதவா.1.1179.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) அம மதிெயாடு மத்தம் சூடித் $ேதவா.1.1180.1
தானவ புரம் எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ைசவன்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.1.1180.2
கான் அம மடமயில் ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) பயிலும் $ேதவா.1.1180.3
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அம ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அணி சிரபுரேம
$ேதவா.1.1180.4
மறுத்தவ திrபுரம் மாய்ந்து அழியக் $ேதவா.1.1181.1
கறுத்தவன் கா அரக்கன் முடிேதாள் $ேதவா.1.1181.2

இறுத்தவன் இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சினக் காலைன முன் $ேதவா.1.1181.3
ெசறுத்தவன் வள நக சிரபுரேம $ேதவா.1.1181.4
வண்ண நல்மல உைற மைறயவனும் $ேதவா.1.1182.1
கண்ணனும் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ெதாழ கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) உரு ஆய்
$ேதவா.1.1182.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உற ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விமலன் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.1.1182.3
திண்ண நல்மதில் அணி சிரபுரேம $ேதவா.1.1182.4
ெவற்று அைர உழல்பவ விr துகிலா $ேதவா.1.1183.1
கற்றில அற உைர புறன் உைரக்க $ேதவா.1.1183.2
பற்றல திr புரம் மூன்றும் ேவவச் $ேதவா.1.1183.3
ெசற்றவன் வள நக சிரபுரேம $ேதவா.1.1183.4
அருமைற ஞானசம்பந்தன் அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) $ேதவா.1.1184.1
சிரபுரநக உைற சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) அடிையப் $ேதவா.1.1184.2
பரவிய_ெப.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசந்தமிழ் பத்தும் வல்லா
$ேதவா.1.1184.3
திருெவாடு புகழ் மல்கு ேதசினேர $ேதவா.1.1184.4
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.)
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) தானவக்கும் $ேதவா.1.1185.1
ெபருந்தைக பிறவிெனாடு இறவும் ஆனான் $ேதவா.1.1185.2
அருந்தவ முனிவெராடு ஆல் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) கீ ழ் $ேதவா.1.1185.3
இருந்தவன் வள நக இைடமருேத $ேதவா.1.1185.4

ேதாற்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ேகடு
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.) துைணமுைலயாள் $ேதவா.1.1186.1
கூற்றவன் ெகால் புலித் ேதால்
அைசத்த_ெப.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1186.2
ந<ற்றவன் நிைற புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ந<ள் சைடேமல் $ேதவா.1.1186.3
ஏற்றவன் வள நக இைடமருேத $ேதவா.1.1186.4
பைட உைட மழுவினன் பால்ெவண் ந<ற்றன் $ேதவா.1.1187.1
நைட_ெப.(நைட_ெப.) நவில் ஏற்றினன் ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $ேதவா.1.1187.2
உைட தைல_ெப.(தைல_ெப.) இடு பலி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழல்வான்
$ேதவா.1.1187.3
இைடமருது இனிது உைற எம் இைறேய $ேதவா.1.1187.4
பைணமுைல உைம ஒருபங்கன் ஒன்னா $ேதவா.1.1188.1
துைண மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) மூன்ைறயும் சுடாஞ்ல் மூழ்கக் $ேதவா.1.1188.2
கைண துரந்து அடு திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) காலன் ெசற்ற $ேதவா.1.1188.3
இைண இலி வள நக இைடமருேத $ேதவா.1.1188.4
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.)
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.) புயல்_ெப.(புயல்_ெப.)
இயக்கும் $ேதவா.1.1189.1
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.) துய
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.) துய அகற்றும் $ேதவா.1.1189.2
கழலவன் காஞுr ேபாத்து உகந்த $ேதவா.1.1189.3

எழிலவன் வள நக இைடமருேத $ேதவா.1.1189.4
நிைற அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.) புனெலாடு மதியும் ைவத்த
$ேதவா.1.1190.1
ெபாைறயவன் புகழ் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.) புகழ
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1190.2
மைற அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.) மறிகடல் நஞ்ைச உண்ட $ேதவா.1.1190.3
இைறயவன் வள நக இைடமருேத $ேதவா.1.1190.4
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) வள மதிெயாடு நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ைவத்த
$ேதவா.1.1191.1
பனி மலக் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) அம் பட சைடயன் $ேதவா.1.1191.2
முனிவெராடு அமரகள் முைற வணங்க $ேதவா.1.1191.3
இனிது உைற வள நக இைடமருேத $ேதவா.1.1191.4
தருக்கின அரக்கன தாளும் ேதாளும் $ேதவா.1.1192.1
ெநாஞ்த்தவன் ெநடுங்ைக மா மதகாஞ் அன்று $ேதவா.1.1192.2
உrத்தவன் ஒன்னல புரங்கள் மூன்றும் $ேதவா.1.1192.3
எrத்தவன் வள நக இைடமருேத $ேதவா.1.1192.4
ெபாஞ்யவன் ெபண்ணிெனாடு ஆணும் ஆனான் $ேதவா.1.1193.1
வாஞ் அரவு அைண மறிகடல்-துயின்ற $ேதவா.1.1193.2
காஞ்யவன் அலரவன் காண்பு அrய $ேதவா.1.1193.3
எrயவன் வள நக இைடமருேத $ேதவா.1.1193.4
சிந்ைத இல் சமெணாடு ேதர
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1194.1

புந்தி இல் உைர அைவ ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெகாளாேத $ேதவா.1.1194.2
அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) ஓத்திெனாடு அரவம் ஓவா $ேதவா.1.1194.3
எந்ைததன் வள நக இைடமருேத $ேதவா.1.1194.4
இைல மலி ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) இைடமருது இைறைய $ேதவா.1.1195.1
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) மிகு ஞானசம்பந்தன்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1195.2
பலம் மிகு தமிழ் இைவபத்தும் வல்லா $ேதவா.1.1195.3
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உறு புகழிெனாடு ஓங்குவேர $ேதவா.1.1195.4
அருத்தைன அறவைன அமுதைன ந< $ேதவா.1.1196.1
விருத்தைன பாலைன வினவுதிேரல் $ேதவா.1.1196.2
ஒருத்தைன அல்லது இங்கு உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஏத்தும் $ேதவா.1.1196.3
கருத்தவன் வள நக கைடமுடிேய $ேதவா.1.1196.4
திைர ெபாரு திரு முடி திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) விம்மும் $ேதவா.1.1197.1
அைர ெபாரு புலி_ெப.(புலி_ெப.) அதள் அடிகள் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$ேதவா.1.1197.2
திைரெயாடு நுைர ெபாரு ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) சுைன ந< $ேதவா.1.1197.3
கைர ெபாரு வள நக கைடமுடிேய $ேதவா.1.1197.4
ஆல் இளமதியிெனாடு அரவு கங்ைக $ேதவா.1.1198.1
ேகால ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ந<ற்றைனத்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்சி $ேதவா.1.1198.2
ஏல நல்மலெராடு விைர
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1198.3

காலன வள நக கைடமுடிேய $ேதவா.1.1198.4
ெகாய் அணி நறுமலக் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) அம்தா $ேதவா.1.1199.1
ைம அணி மிடறு உைட மைறயவன் ஊ $ேதவா.1.1199.2
ைப அணி அரெவாடு மான் மழுவாள் $ேதவா.1.1199.3
ைக அணிபவன் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) கைடமுடிேய $ேதவா.1.1199.4
ழுமைற அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.) மாயம் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.)
$ேதவா.1.1200.1
பிைறயவன் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.) அனலும்
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.) $ேதவா.1.1200.2
இைறயவன்ழு என உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏத்தும் கண்டம் $ேதவா.1.1200.3
கைறயவன் வள நக கைடமுடிேய $ேதவா.1.1200.4
பட அரவு ஏ அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) பல்வைளக்ைக $ேதவா.1.1201.1
மடவரலாைள ஒபாகம் ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.1201.2
குடதிைச மதி அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) சூடு ெசன்னிக் $ேதவா.1.1201.3
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வள நக கைடமுடிேய
$ேதவா.1.1201.4
ெபாடி புல்கு மாபினில் புr புல்கு நூல் $ேதவா.1.1202.1
அடி புல்கு ைபங்கழல் அடிகள் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.1.1202.2
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) புல்கு மலெராடு குளி சுைன ந< $ேதவா.1.1202.3
கடி புல்கு வள நக கைடமுடிேய $ேதவா.1.1202.4

ேநாதல் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரக்கைன ேநாக்கு
அழியச் $ேதவா.1.1203.1
சாதல் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.) ழுஅடி சரண் ழு எனலும் $ேதவா.1.1203.2
ஆதரவு அருள் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அடிகள்
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) $ேதவா.1.1203.3
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெசய் வள நக கைடமுடிேய $ேதவா.1.1203.4
அடி முடி காண்கில ஓ இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) $ேதவா.1.1204.1
புைட புல்கி ழுஅருள் ழு என்று ேபாற்று_ஏவ.(ேபாற்று_வி.) இைசப்ப $ேதவா.1.1204.2
சைட இைடப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ைவத்த சதுரன் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$ேதவா.1.1204.3
கைட முடி அதன் அயல் காவிrேய $ேதவா.1.1204.4
மண்ணுதல் பறித்தலும் மாயம் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
$ேதவா.1.1205.1
எண்ணியகால் அைவ இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) அல்ல $ேதவா.1.1205.2
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) உைமைய ஒ
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ைவத்த $ேதவா.1.1205.3
கண்ணுதல் வள நக கைடமுடிேய $ேதவா.1.1205.4
ெபான் திகழ் காவிrப் ெபாரு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சீ $ேதவா.1.1206.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைட கைடமுடிச்
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) அடிைய $ேதவா.1.1206.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) உண ஞானசம்பந்தன்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1206.3

இன்தமிழ் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) ெசால இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.)
ஆேம $ேதவா.1.1206.4
இன்குரல் இைச ெகழும் யாழ் முரலத் $ேதவா.1.1207.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) மருவிய சதுரன் நக $ேதவா.1.1207.2
ெபான் கைர ெபாரு பழங்காவிrயின் $ேதவா.1.1207.3
ெதன் கைர மருவிய சிவபுரேம $ேதவா.1.1207.4
அன்று அடல் காலைனப் பாலனுக்கு ஆய்ப் $ேதவா.1.1208.1
ெபான்றிட உைத ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புனிதன் நக
$ேதவா.1.1208.2
ெவன்றி ெகாள் எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) ெவண்பன்றி முன்நாள் $ேதவா.1.1208.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி
வழ்தரு_வி.(வ
<
ழ்_வி.+தரு_து.வி.)
<
சிவபுரேம $ேதவா.1.1208.4
மைலமகள் மறுகிட மதகாஞ்ையக் $ேதவா.1.1209.1
ெகாைல மல்க_குைற.எச்.(மல்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உrெசய்த குழகன் நக
$ேதவா.1.1209.2
அைல மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அrசிலின்
அதன் அயேல $ேதவா.1.1209.3
சிைல மல்கு மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) அணி சிவபுரேம $ேதவா.1.1209.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அனெலாடு மாருதமும் $ேதவா.1.1210.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) புைன மருவிய விகிதன் நக $ேதவா.1.1210.2
பண் புைன குரல்வழி வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ெகண்டிச் $ேதவா.1.1210.3
ெசண்பகம் அல ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சிவபுரேம $ேதவா.1.1210.4

வறு
< நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) உைடயவள் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) $ேதவா.1.1211.1
கூறு நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) உைடயவன் குளி நகதான் $ேதவா.1.1211.2
நாறு நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) குர விr வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ெகண்டித்
$ேதவா.1.1211.3
ேதறல் உண்டு எழுதரு_வி.(எழு_வி.+தரு_து.வி.) சிவபுரேம $ேதவா.1.1211.4
மாறு எதிவரு திrபுரம் எrத்து $ேதவா.1.1212.1
ந<று அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆக்கிய நிமலன் நக $ேதவா.1.1212.2
நாறு உைட நடுபவ உழவெராடும் $ேதவா.1.1212.3
ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) உைட வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) அணி சிவபுரேம
$ேதவா.1.1212.4
ஆவில் ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) அமந்தவன் அrைவெயாடு $ேதவா.1.1213.1
ேமவி நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) இருந்தது ஒ வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) நகதான்
$ேதவா.1.1213.2
வில் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அமதரு ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) அன்னச்
$ேதவா.1.1213.3
ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) புல்கு
சிவபுரேம $ேதவா.1.1213.4
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மைல எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வல் இராவணன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $ேதவா.1.1214.1
முழுவலி அடக்கிய_ெப.எச்.(அடக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) நக $ேதவா.1.1214.2
விழவினில் எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவண்ெகாடி
மிைடந்து $ேதவா.1.1214.3

ெசழு முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) அடுக்கும் வண் சிவபுரேம $ேதவா.1.1214.4
சங்கு அளவிய ைகயன் சதுமுகனும் $ேதவா.1.1215.1
அங்கு அளவு அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அrயவன் நகதான் $ேதவா.1.1215.2
கங்குலும் பறைவகள் கமுகுெதாறும் $ேதவா.1.1215.3
ெசங்கனி நுகதரு சிவபுரேம $ேதவா.1.1215.4
மண்ைடயின் குண்டிைக மாசு தரும் $ேதவா.1.1216.1
மிண்டைர விலக்கிய விமலன் நக $ேதவா.1.1216.2
பண்டு அமதரு பழங்காவிrயின் $ேதவா.1.1216.3
ெதண்திைர ெபாருது எழு சிவபுரேம $ேதவா.1.1216.4
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) உைறதரு சிவபுரநகைரக் $ேதவா.1.1217.1
கவுணிய குலபதி காழியேகான் $ேதவா.1.1217.2
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) மல்கு தமிழ் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா $ேதவா.1.1217.3
நவெமாடு சிவகதி நண்ணுவேர $ேதவா.1.1217.4
எrத்தவன் முப்புரம் எrயில் மூழ்க $ேதவா.1.1218.1
தாஞ்த்தவன் கங்ைகையத் தாழ்சைடேமல் $ேதவா.1.1218.2
விrத்தவன் ேவதங்கள் ேவறுேவறு $ேதவா.1.1218.3
ெதாஞ்த்தவன் உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) திரு வல்லேம $ேதவா.1.1218.4
தாயவன் உலகுக்கு தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஒப்பு இலாத் $ேதவா.1.1219.1
தூயவன் தூ மதி சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $ேதவா.1.1219.2

ஆயவன் அமரக்கும் முனிவகட்கும் $ேதவா.1.1219.3
ேசயவன் உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
திரு வல்லேம $ேதவா.1.1219.4
பாத்தவன் காமைனப் பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.)
அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1220.1
ேபாத்தவன் ேபாதகத்தின் உrைவ $ேதவா.1.1220.2
ஆத்தவன் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) தைலைய அன்று $ேதவா.1.1220.3
ேசத்தவன் உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
திரு வல்லேம $ேதவா.1.1220.4
ெகாய்த_ெப.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம் மல அடி கூடுவா தம்
$ேதவா.1.1221.1
ைம தவழ் திருமகள் வணங்க ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.1221.2
ெபய்தவன் ெபரு மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) உய்யச்
$ேதவா.1.1221.3
ெசய்தவன்_வி.அ.ெப.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அன்_பட.பன்.)
உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) திரு
வல்லேம $ேதவா.1.1221.4
சாந்தவக்கு இன்பங்கள் தைழக்கும் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
$ேதவா.1.1222.1
ேநந்தவன் ேநாஞ்ைழேயாடும் கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.1222.2
ேதந்தவ ேதடுவா ேதடச் ெசய்ேத $ேதவா.1.1222.3

ேசந்தவன் உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
திரு வல்லேம $ேதவா.1.1222.4
பைதத்து எழு காலைனப் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) ஒன்றால் $ேதவா.1.1223.1
உைதத்து எழு மா முனிக்கு உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1223.2
விதித்து எழு தக்கன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேவள்வி அன்று $ேதவா.1.1223.3
சிைதத்தவன் உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) திரு வல்லேம $ேதவா.1.1223.4
இகழ்ந்து அரு வைரயிைன எடுக்கல் உற்று ஆங்கு $ேதவா.1.1224.1
அகழ்ந்த_ெப.எச்.(அகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வல் அரக்கைன அடத்த
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) $ேதவா.1.1224.2
நிகழ்ந்தவ ேநடுவா ேநடச் ெசய்ேத $ேதவா.1.1224.3
திகழ்ந்தவன் உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
திரு வல்லேம $ேதவா.1.1224.4
ெபாஞ்யவன் சிறியவ சிந்ைதெசய்ய $ேதவா.1.1225.1
அrயவன் அருமைற அங்கம் ஆனான் $ேதவா.1.1225.2
காஞ்யவன் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) காண ஒண்ணாத் $ேதவா.1.1225.3
ெதாஞ்யவன் உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) திரு வல்லேம $ேதவா.1.1225.4
அன்றிய அமணகள் சாக்கியகள் $ேதவா.1.1226.1
குன்றிய அற உைர கூறா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $ேதவா.1.1226.2
ெவன்றவன் புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) ஐந்தும்
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எங்கும் $ேதவா.1.1226.3

ெசன்றவன் உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
திரு வல்லேம $ேதவா.1.1226.4
கற்றவ திரு வல்லம் கண்டு
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1227.1
நல்-தமிழ் ஞானசம்பந்தன் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.1227.2
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) இல் ெசந்தமிழ் கூற வல்லா $ேதவா.1.1227.3
பற்றுவ ஈசன் ெபான்பாதங்கேள $ேதவா.1.1227.4
குருந்து_ெப.(குருந்து_ெப.) அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.)
குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.) கூைம
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.) $ேதவா.1.1228.1
ெபருந்தைக ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.) ஆணும்
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.) $ேதவா.1.1228.2
கருந்தட மலக்கண்ணி காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1228.3
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.) வள நக மாற்ேபேற
$ேதவா.1.1228.4
பாறு அணி ெவண்தைல ைகயில் ஏந்தி $ேதவா.1.1229.1
ேவறு அணி பலி ெகாளும் ேவட்ைகயனாய் $ேதவா.1.1229.2
ந<று அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைம ஒருபாகம்
ைவத்த $ேதவா.1.1229.3
மாறு இலி வள நக மாற்ேபேற $ேதவா.1.1229.4
கரு உைடயா உலகங்கள் ேவவ $ேதவா.1.1230.1

ெசரு விைட ஏறி முன் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1230.2
உரு உைடயாள் உைமயாளும் தானும் $ேதவா.1.1230.3
மருவிய வள நக மாற்ேபேற $ேதவா.1.1230.4
தைலயவன் தைல_ெப.(தைல_ெப.) அணிமாைல பூண்டு $ேதவா.1.1231.1
ெகாைல நவில் கூற்றிைனக்
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உகந்தான் $ேதவா.1.1231.2
கைல நவின்றான் கயிலாயம் என்னும் $ேதவா.1.1231.3
மைலயவன் வள நக மாற்ேபேற $ேதவா.1.1231.4
துைற அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.) ெதாழிலவன்
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) உயிக்கும் $ேதவா.1.1232.1
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) அணி சைட முடிப் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ஓபாகன்
$ேதவா.1.1232.2
கைற அணி மிடற்று அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) காலன் ெசற்ற $ேதவா.1.1232.3
மைறயவன் வள நக மாற்ேபேற $ேதவா.1.1232.4
ெபண்ணின் நல்லாைள ஓபாகம் ைவத்துக் $ேதவா.1.1233.1
கண்ணினால் காமைனக் காய்ந்தவன்தன் $ேதவா.1.1233.2
விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) தானவ முனிவெராடு $ேதவா.1.1233.3
மண்ணவ வணங்கும்_ெப.எச்.(வணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மாற்ேபேற $ேதவா.1.1233.4
த<து_ெப.(த<து_ெப.) இலா மைல எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அரக்கன் $ேதவா.1.1234.1

ந<தியால் ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) கீ தங்கள்
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1234.2
ஆதியான் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) எங்கள் $ேதவா.1.1234.3
மாதி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வள நக மாற்ேபேற $ேதவா.1.1234.4
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.) கண்ணெனாடும் $ேதவா.1.1235.1
ெகாய் அணி நறுமல ேமல் அயனும் $ேதவா.1.1235.2
ஐயன் நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) அதைன உள்க
$ேதவா.1.1235.3
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) ெசய் வள நக மாற்ேபேற $ேதவா.1.1235.4
குளித்து உணா அமண குண்டு ஆக்க என்றும் $ேதவா.1.1236.1
களித்து_வி.எச்.(களி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.)
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அடி காணல் உறா $ேதவா.1.1236.2
முைளத்த ெவண்மதியிெனாடு அரவம் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $ேதவா.1.1236.3
வைளத்தவன் வள நக மாற்ேபேற $ேதவா.1.1236.4
அந்தம் இல் ஞானசம்பந்தன் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $ேதவா.1.1237.1
ெசந்து இைச பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ெசய் மாற்ேபற்ைறச் $ேதவா.1.1237.2
சந்தம் இன் தமிழ்கள் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா $ேதவா.1.1237.3
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அடி
எய்துவேர $ேதவா.1.1237.4
சங்கு ஒளி முன் ைகய தம் இைடேய $ேதவா.1.1238.1

அங்கு இடு பலி ெகாளுமவன் ேகாபப் $ேதவா.1.1238.2
ெபாங்கு அரவு ஆடேலான் புவனி ஓங்க $ேதவா.1.1238.3
எங்கும் மன் இராமன் நந்த<ச்சுரேம $ேதவா.1.1238.4
சந்த நல்மல அணி தாழ்சைடயன் $ேதவா.1.1239.1
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மதத்தவன் தாைதேயா
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $ேதவா.1.1239.2
அந்தம் இல் பாடேலான் அழகன் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $ேதவா.1.1239.3
எம் தவன் இராமன் நந்த<ச்சுரேம $ேதவா.1.1239.4
தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ஏறவன் தாைதேயா
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $ேதவா.1.1240.1
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபாதி சைடயவன் மன்னு காதில் $ேதவா.1.1240.2
குைழ அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
விலங்கிய_ெப.எச்.(விலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகால மாபின்
$ேதவா.1.1240.3
இைழயவன் இராமன் நந்த<ச்சுரேம $ேதவா.1.1240.4
சத்தியுள் ஆதி ஓ ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) பங்கன் $ேதவா.1.1241.1
முத்தி அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூத்திேயா
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $ேதவா.1.1241.2
அத்திய ைகயினில் அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) $ேதவா.1.1241.3
ைவத்தவன் இராமன் நந்த<ச்சுரேம $ேதவா.1.1241.4
தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குழல்_ெப.(குழல்_ெப.)
சைடமுடி அதன்ேமல் $ேதவா.1.1242.1

ேதாய்ந்த_ெப.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இளம்பிைற துளங்கு
ெசன்னிப் $ேதவா.1.1242.2
பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கங்ைகெயாடு பட அரவம்
$ேதவா.1.1242.3
ஏய்ந்தவந்-இராமன் நந்த<ச்சுரேம $ேதவா.1.1242.4
சாஞ்குழல் இலங்கிய ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.)
காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1243.1
ெபாஞ்யவன் காளிதன் ெபாஞ்ய கூத்ைத $ேதவா.1.1243.2
அrயவன் ஆடேலான் அங்ைக ஏந்தும் $ேதவா.1.1243.3
எrயவன் இராமன் நந்த<ச்சுரேம $ேதவா.1.1243.4
மாறு இலா மாது ஒருபங்கன் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $ேதவா.1.1244.1
ந<று அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆடேலான் ந<ள்சைடேமல் $ேதவா.1.1244.2
ஆறு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) சூடுவான் அழகன் விைட $ேதவா.1.1244.3
ஏறவன் இராமன் நந்த<ச்சுரேம $ேதவா.1.1244.4
தடவைர அரக்கைனத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெநாஞ்த்ேதான் $ேதவா.1.1245.1
பட அரவு ஆட்டிய பட சைடயன் $ேதவா.1.1245.2
நடம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆடலான் நால்மைறக்கும்
$ேதவா.1.1245.3
இடமவன் இராமன் நந்த<ச்சுரேம $ேதவா.1.1245.4
தனம்_ெப.(தனம்_ெப.) அணி ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
பாகன் தன்ைன $ேதவா.1.1246.1
அனம் அணி அயன் அணிமுடியும் காணான் $ேதவா.1.1246.2

பன மணி_ெப.(மணி_ெப.) அரவு அr பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) காணான்
$ேதவா.1.1246.3
இன மணி_ெப.(மணி_ெப.) இராமன் நந்த<ச்சுரேம $ேதவா.1.1246.4
தறி ேபால் ஆம் சமண சாக்கிய ெசால் ெகாேளல் $ேதவா.1.1247.1
அறிேவா அரன் நாமம் அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைரமின்_ஏவல்.(உைர_வி.+மின்_முன்.பன்.) $ேதவா.1.1247.2
மறி ைகேயான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) முடி மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆ கங்ைக
$ேதவா.1.1247.3
எறியவன் இராமன் நந்த<ச்சுரேம $ேதவா.1.1247.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) மலக் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) ேயான்.......
$ேதவா.1.1248.1
ழுஅவ் விைனக்கு இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விைன ஆம்ழு என்று ெசால்லும்
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அறிவ< $ேதவா.1.1249.1
உய்விைன நாடாது இருப்பதும் உம்தமக்கு ஊனம் அன்ேற $ேதவா.1.1249.2
ைக விைன ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எம்பிரான்
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ேபாற்றுதும் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) அடிேயாம்
$ேதவா.1.1249.3
ெசய்விைன வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எைமத்
த<ண்டப்ெபறா திருந<லகண்டம் $ேதவா.1.1249.4
காவிைன இட்டும் குளம்பல ெதாட்டும் கனி மனத்தால் $ேதவா.1.1250.1
ழுஏ விைனயால் எயில் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) எrத்த<ழு என்று இருெபாழுதும்
$ேதவா.1.1250.2
விைனக் ெகாய்து_வி.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மல அடி
ேபாற்றுதும் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) அடிேயாம் $ேதவா.1.1250.3

த<விைன வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எைமத் த<ண்டப்ெபறா
திருந<லகண்டம் $ேதவா.1.1250.4
முைலத்தடம் மூழ்கிய_ெப.எச்.(மூழ்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேபாகங்களும் மற்று எைவயும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $ேதவா.1.1251.1
விைலத்தைல ஆவணம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எைம ஆண்ட விrசைடயீ $ேதவா.1.1251.2
இைலத்தைலச் சூலமும் தண்டும் மழுவும் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
உைடயீ $ேதவா.1.1251.3
சிைலத்து எைமத் த<விைன த<ண்டப்ெபறா திரு ந<லகண்டம் $ேதவா.1.1251.4
விண்ணுலகு ஆள்கின்ற விச்சாதரகளும் ேவதியரும் $ேதவா.1.1252.1
ழுபுண்ணியழு என்று இரு ேபாதும் ெதாழப்படும் புண்ணியேர $ேதவா.1.1252.2
கண் இைமயாதன மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) உைடயீ உம் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
அைடந்ேதாம் $ேதவா.1.1252.3
திண்ணிய_ெப.அ.(திண்ணிய_ெப.அ.) த<விைன த<ண்டப்ெபறா திரு ந<லகண்டம்
$ேதவா.1.1252.4
மற்று இைண இல்லா மைல திரண்டன்ன திண்ேதாள் உைடயீ $ேதவா.1.1253.1
கிற்று எைம ஆட்ெகாண்டு ேகளாது ஒழிவதும் தன்ைமெகால்ேலா $ேதவா.1.1253.2
ெசால்-துைண வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.)
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உம் திருவடிேய அைடந்ேதாம்
$ேதவா.1.1253.3
ெசற்று எைமத் த<விைன த<ண்டப்ெபறா திருந<லகண்டம் $ேதவா.1.1253.4
மறக்கும் மனத்திைன மாற்றி எம் ஆவிைய வற்புறுத்தி $ேதவா.1.1254.1
பிறப்பு இல் ெபருமான் திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) அடிக்கீ ழ்ப் பிைழயாத
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $ேதவா.1.1254.2

பறித்த_ெப.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மல ெகாடுவந்து உைம
ஏத்தும் பணி அடிேயாம் $ேதவா.1.1254.3
சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) இலித் த<விைன த<ண்டப்ெபறா திருந<லகண்டம்
$ேதவா.1.1254.4
கருைவக் கழித்திட்டு வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) கடிந்து உம்
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அடிக்ேக $ேதவா.1.1255.1
உருகி மல ெகாடுவந்து உைம ஏத்துதும் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) அடிேயாம்
$ேதவா.1.1255.2
ெசரு இல் அரக்கைனச் சீrல் அடத்து அருள்ெசய்தவேர $ேதவா.1.1255.3
திரு இலித் த<விைன த<ண்டப்ெபறா திருந<லகண்டம் $ேதவா.1.1255.4
நாற்றமல மிைச நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) நாரணன் வாதுெசய்து
$ேதவா.1.1256.1
ேதாற்றம் உைடய அடியும்
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெதாடவு அrயீ
$ேதவா.1.1256.2
ேதாற்றினும் ேதாற்றும் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வணங்குதும் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) அடிேயாம் $ேதவா.1.1256.3
சீற்ற அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆம் விைன த<ண்டப் ெபறா திரு
ந<லகண்டம் $ேதவா.1.1256.4
சாக்கியப்பட்டும் சமண் உரு ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உைட ஒழிந்தும் $ேதவா.1.1257.1
பாக்கியம் இன்றி இருதைலப் ேபாகமும் பற்றுவிட்டா $ேதவா.1.1257.2
க்கமழ் ெகான்ைறப் புrசைடயீ அடி ேபாற்றுகின்ேறாம் $ேதவா.1.1257.3
த<க்குழித் த<விைன த<ண்டப்ெபறா திருந<லகண்டம் $ேதவா.1.1257.4

பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிறவியில் ேபணி எம்
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அைடவான் $ேதவா.1.1258.1
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிறவி உண்டாகில்
இைமயவேகான் அடிக்கண் $ேதவா.1.1258.2
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) பயில் ஞானசம்பந்தன் ெசந்தமிழ் பத்தும் வல்லா
$ேதவா.1.1258.3
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உலகினில்
வானவேகாெனாடும் கூடுவேர $ேதவா.1.1258.4
காடு_ெப.(காடு_ெப.) அது அணிகலம் கா அரவம் பதி கால் அதனில் $ேதவா.1.1259.1
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அணிகுவ சுந்தரக்
காதினில் -தூச் சிலம்ப $ேதவா.1.1259.2
ேவடு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அணிவ விசயற்கு
உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) வில்லும் ெகாடுப்ப $ேதவா.1.1259.3
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாடப்
பிரமபுரத்து அரேர $ேதவா.1.1259.4
கற்ைறச் சைடயது கங்கணம் முன்ைகயில்-திங்கள் கங்ைக $ேதவா.1.1260.1
பற்றித்து முப்புரம் பா பைடத்ேதான் தைல_ெப.(தைல_ெப.) சுட்டது பண்டு
$ேதவா.1.1260.2
எற்றித்து பாம்ைப_ெப.(பாம்பு_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) அணிந்தது கூற்ைற
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1260.3
ெவற்றிச் சிைலமதில் ேவணுபுரத்து எங்கள் ேவதியேர $ேதவா.1.1260.4
கூவிளம் ைகயது ேபாஞ் சைடமுடிக் கூட்டத்தது $ேதவா.1.1261.1

தூ விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாடி
பூண்டது பூசிற்று துத்தி நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) $ேதவா.1.1261.2
ஏ விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ஆைனயும் பாகம் உrத்தன இன் $ேதவா.1.1261.3
இளஞ்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) ேசாைலப் புகலியுள்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புண்ணியேர $ேதவா.1.1261.4
உrத்தது பாம்ைப_ெப.(பாம்பு_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) உடல்மிைச இட்டது ஓ
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) களிற்ைற $ேதவா.1.1262.1
எrத்தது ஒ ஆைமைய இன்பு_ெப.(இன்பு_ெப.) உறப் பூண்டது முப்புரத்ைத
$ேதவா.1.1262.2
ெசருத்தது சூலத்ைத ஏந்திற்று தக்கைன ேவள்வி பல்-நூல் $ேதவா.1.1262.3
விrத்தவ வாழ்தரு ேவங்குருவில் வற்றிருந்தவேர
<
$ேதவா.1.1262.4
ெகாட்டுவ அக்கு அைர ஆப்பது தக்ைக குறுந்தாளன $ேதவா.1.1263.1
இட்டுவ தம் கலப்பு இல இன்புகழ் என்பு உலவின் $ேதவா.1.1263.2
மட்டு வரும் தழல் சூடுவ மத்தமும் ஏந்துவ வான்_ெப.(வான்_ெப.)
$ேதவா.1.1263.3
ெதாட்டு வரும் ெகாடித் ேதாணிபுரத்து உைற சுந்தரேர $ேதவா.1.1263.4
சாத்துவ பாசம் தடக்ைகயில் ஏந்துவ ேகாவணம் தம் $ேதவா.1.1264.1
கூத்து அவ_பதி.ெப.(அவ_பதி.ெப.) கச்சுக் குலவி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடுவ ெகாக்கு இறகும்
$ேதவா.1.1264.2
ேபத்தவ பல்பைட ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) அைவ சூடுவ ேப எழிலா
$ேதவா.1.1264.3

பூத்தவ ைகெதாழு பூந்தராய்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புண்ணியேர $ேதவா.1.1264.4
காலது கங்ைக கற்ைறச் சைடயுள்ளால் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) $ேதவா.1.1265.1
மாலது ஏந்தல் மழு அது பாகம் வள ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) ேகாட்டு
$ேதவா.1.1265.2
ஆல் அது ஊவ அடல் ஏற்று இருப்ப அணி மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந<ச்
$ேதவா.1.1265.3
ேசல் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கண்ணி ஒபங்க சிரபுரம் ேமயவேர
$ேதவா.1.1265.4
ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) உரு ெவள்விைட ேமனிய ஏறுவ ெநற்றியின் கண்
$ேதவா.1.1266.1
மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) உருவன் கண்ண தாைதையக் காட்டுவ மா முருகன்
$ேதவா.1.1266.2
விருப்பு_ெப.(விருப்பு_ெப.) உறு பாம்புக்கு ெமய் தந்ைதயா விறல்_ெப.(விறல்_ெப.)
மா தவ வாழ் $ேதவா.1.1266.3
ெபாருப்பு உறு மாளிைகத் ெதன் புறவத்து அணி புண்ணியேர $ேதவா.1.1266.4
இலங்ைகத் தைலவைன ஏந்திற்று இறுத்தது இரைல இல்-நாள் $ேதவா.1.1267.1
கலங்கிய_ெப.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_குைற.எச்.குறி.) கூற்று உயி ெபற்றது
மாணி குைம ெபற்றது $ேதவா.1.1267.2
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) கிள ெமாந்ைதயின் ஆடுவ ெகாட்டுவ காட்டு அகத்து
$ேதவா.1.1267.3
சலம் கிள வாழ் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) சண்ைபயுள்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தத்துவேர $ேதவா.1.1267.4

அடி இைண கண்டிலன் தாமைரேயான் மால் முடி கண்டிலன் $ேதவா.1.1268.1
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அணியும் புலி_ெப.(புலி_ெப.) ஏறு உகந்து ஏறுவ ேதால்
உடுப்ப $ேதவா.1.1268.2
பிடி அணியும் நைடயாள் ெவற்பு இருப்பது ஓகூறு உைடய $ேதவா.1.1268.3
கடி அணியும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) காழியுள் ேமய கைறக்கண்டேர
$ேதவா.1.1268.4
ைகயது ெவண்குைழ காதது சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) அமண புத்த $ேதவா.1.1269.1
எய்துவ தம்ைம அடியவ எய்தா ஓ ஏனக்ெகாம்பு $ேதவா.1.1269.2
ெமய் திகழ் ேகாவணம் பூண்பது உடுப்பது ேமதைகய $ேதவா.1.1269.3
ெகாய்து_வி.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அல பூம்ெபாழில்
ெகாச்ைசயுள் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாற்றவேர
$ேதவா.1.1269.4
கல் உய இஞ்சிக் கழுமலம் ேமய கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) தன்ைன
$ேதவா.1.1270.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உைர ஞானசம்பந்தன் ஞானத்தமிழ்
நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) உணரச் $ேதவா.1.1270.2
ெசால்லிடல் ேகட்டல் வல்ேலா ெதால்ைல வானவ_ெப.(வானவ_ெப.)
தங்கெளாடும் $ேதவா.1.1270.3
ெசல்குவ சீ அருளால் ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆம்
சிவேலாகம் அேத $ேதவா.1.1270.4
சுடுமணி உமிழ் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) சூழ்தர அைரக்கு அைசத்தான்
$ேதவா.1.1271.1
இடு மணி_ெப.(மணி_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆைன ஏறலன்
எருது_ெப.(எருது_ெப.) ஏறி $ேதவா.1.1271.2

விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) அணி மிடறு உைடயான்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநடுங்ேகாட்டுப்
$ேதவா.1.1271.3
படு மணிவிடு சுட ஆ பருப்பதம் பரவுதுேம $ேதவா.1.1271.4
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) புல்கு ேதால் திைரய நைர வரு நுக உடம்பில்
$ேதவா.1.1272.1
ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) புல்கு ேதாற்றம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) நிைனஉள்கு மட ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $ேதவா.1.1272.2
வாய் புல்கு ேதாத்திரத்தால் வலம்ெசய்து தைலவணங்கி $ேதவா.1.1272.3
பாய் புலித்ேதால் உைடயான் பருப்பதம் பரவுதுேம $ேதவா.1.1272.4
துனி உறுதுய த<ரத் ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓ
நல்விைனயால் $ேதவா.1.1273.1
இனி உறுபயன் ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) உற மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ைவேயல் $ேதவா.1.1273.2
கனி உறு மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ஏறிக் கருமுசுக் கைழ_ெப.(கைழ_ெப.)
உகளும்_ெப.எச்.(உகளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1273.3
பனி உறு கதி மதியான் பருப்பதம் பரவுதுேம $ேதவா.1.1273.4
ழுெகாங்கு அணி நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) ெகான்ைறத் ெதாங்கலன்
குளிசைடயான் $ேதவா.1.1274.1
எங்கள் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்றான்ழு என அருள் ஈசன் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.1.1274.2
ஐங்கைண வாஞ்சிைலயான் அநங்கைன அழகு_ெப.(அழகு_ெப.)
அழித்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1274.3

ைபங்கண் ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ஏறு உைடயான்-பருப்பதம் பரவுதுேம
$ேதவா.1.1274.4
துைற பல சுைன மூழ்கி மல சுமந்து ஓடி $ேதவா.1.1275.1
மைற ஒலி வாய் ெமாழியால் வானவ_ெப.(வானவ_ெப.)
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1275.2
சிைற ஒலி கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) பயிலும் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ஒலி ஓவா $ேதவா.1.1275.3
பைற படு விளங்கு அருவிப் பருப்பதம் பரவுதுேம $ேதவா.1.1275.4
சீ ெகழு சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) ஓவாச் ெசய்தவ ெநறி ேவண்டில் $ேதவா.1.1276.1
ஏ ெகழு மட ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) உற
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ைவேயல் $ேதவா.1.1276.2
கா ெகழு நறுங்ெகான்ைறக் கடவுளது இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) வைகயால்
$ேதவா.1.1276.3
பா ெகழு புகழ் ஓவா பருப்பதம் பரவுதுேம $ேதவா.1.1276.4
புைட புல்கு பட கமலம் புைகெயாடு விைர
கமழ_குைற.எச்.(கமழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1277.1
ெதாைட புல்கு நறுமாைல திருமுடி மிைச ஏற $ேதவா.1.1277.2
விைட புல்கு ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ஏந்தி
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
ந<று அணிவான் $ேதவா.1.1277.3
பைட புல்கு மழுவாளன்-பருப்பதம் பரவுதுேம $ேதவா.1.1277.4

நிைனப்பு எனும் ெநடுங்கிணற்ைற
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்று அயராேத
$ேதவா.1.1278.1
மனத்திைன வலித்து ஒழிந்ேதன் அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடயாைம $ேதவா.1.1278.2
கைனத்து எழு திரள் கங்ைக கமழ் சைடக் கரந்தான்தன் $ேதவா.1.1278.3
பைனத்திரள் பாய் அருவிப் பருப்பதம் பரவுதுேம $ேதவா.1.1278.4
மருவிய வல்விைன ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடயாமல் $ேதவா.1.1279.1
திரு உரு அமந்தானும் திைசமுகம் உைடயானும் $ேதவா.1.1279.2
இருவரும் அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி.ம.+ைம_ெதா.ெப.குறி.)
எழுந்தது ஒ எr நடுேவ $ேதவா.1.1279.3
பருவைர உற நிமிந்தான் பருப்பதம் பரவுதுேம $ேதவா.1.1279.4
சடம் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாத்திரத்தா
சாக்கிய சமண்குண்ட $ேதவா.1.1280.1
மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விரும்பியராய் மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒ
ேபய்த்ேதப் பின் $ேதவா.1.1280.2
குடம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ந<க்குச் ெசல்வா
ேபாதுமின் குஞ்சரத்தின் $ேதவா.1.1280.3
படம் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாைவயினான்
பருப்பதம் பரவுதுேம $ேதவா.1.1280.4
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ெச(ந்)ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) விைள
கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) விழவு ஒலி கழுமலத்தான் $ேதவா.1.1281.1

பண் ெசலப் பல பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) இைச முரல் பருப்பதத்ைத $ேதவா.1.1281.2
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) ெசாலினால்
பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஞானசம்பந்தன்
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $ேதவா.1.1281.3
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெசாலின் இைவமாைல உரு எண தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
ஆேம $ேதவா.1.1281.4
முள்ளின் ேமல் முது கூைக முரலும் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $ேதவா.1.1282.1
ெவள்ளில் ேமல் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) கூைறக்ெகாடி
விைளந்த_ெப.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1282.2
கள்ளில் ேமய அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) கழல்கள் நாளும் $ேதவா.1.1282.3
உள்ளும்_ெப.எச்.(உள்ளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேமல்
உயவு_ெப.(உயவு_ெப.) எய்தல் ஒருதைலேய $ேதவா.1.1282.4
ஆடலான் பாடலான் அரவங்கள் பூண்டான் $ேதவா.1.1283.1
ஓடு அலால் கலன் இல்லான்-உைற பதியாக் $ேதவா.1.1283.2
காடு_ெப.(காடு_ெப.) அலால் கருதாத கள்ளில் ேமயான் $ேதவா.1.1283.3
பாடு எலாம் ெபாஞ்ேயாகள் பரசுவாேர $ேதவா.1.1283.4
எண்ணா மும்மதில் எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இைமயா
முக்கண் $ேதவா.1.1284.1
பண் ஆ நால்மைற பாடும் பரமேயாகி $ேதவா.1.1284.2
கண் ஆ ந<று அணி மாபன்-கள்ளில் ேமயான் $ேதவா.1.1284.3
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) ஆம் ெபருமான் எம் பிஞ்ஞகேன
$ேதவா.1.1284.4

பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சைட
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ெபைடவண்டு ஆலும் $ேதவா.1.1285.1
நைற ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விrெகான்ைறத்தா
நயந்த_ெப.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1285.2
கைற ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மிடற்று
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) கள்ளில் ேமயான் $ேதவா.1.1285.3
நிைற ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அடியாகள்
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உள்ளாேன $ேதவா.1.1285.4
விைரயாலும் மலராலும் விழுைம குன்றா $ேதவா.1.1286.1
உைரயாலும் எதி ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஊரா_குறி.வி.மு.(ஊ_ெப.+ஆ_பட.பன்.) அம் மாக் $ேதவா.1.1286.2
கைர ஆ ெபான் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ேவலிக் கள்ளில் ேமயான் $ேதவா.1.1286.3
அைர ஆ ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாவணத்த
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) தாேன $ேதவா.1.1286.4
நலன்_ெப.(நலன்_ெப.) ஆய பலி ெகாள்ைக நம்பான் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
$ேதவா.1.1287.1
வலன் ஆய மழுவாளும் ேவலும் வல்லான் $ேதவா.1.1287.2
கலன் ஆய தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஓட்டான்-கள்ளில் ேமயான் $ேதவா.1.1287.3
மலன் ஆய த<த்து எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மா
தவத்ேதாக்ேக $ேதவா.1.1287.4
ெபாடியா ெமய் பூசினும் புறவின் நறவம் $ேதவா.1.1288.1
குடியா ஊ திrயினும் கூப்பிடினும் $ேதவா.1.1288.2
கடி ஆ பூம்ெபாழில்-ேசாைலக் கள்ளில் ேமயான் $ேதவா.1.1288.3

அடியா பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) இகழ்வாகள் ஆதகேள $ேதவா.1.1288.4
திரு ந<லமல ஒண்கண் ேதவி பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$ேதவா.1.1289.1
புrநூலும் திரு ந<றும் புல்கு மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $ேதவா.1.1289.2
கரு ந<லமல விம்மு கள்ளில் என்றும் $ேதவா.1.1289.3
ெபரு ந<லமிடற்று அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ேபணுவேத $ேதவா.1.1289.4
ழுவாஞ் ஆய மலரானும் ைவயம் தன்ைன $ேதவா.1.1290.1
உrது ஆய அளந்தானும் உள்ளுதற்கு அங்கு $ேதவா.1.1290.2
அrயானும் அrது ஆய கள்ளில் ேமயான் $ேதவா.1.1290.3
ெபாஞ்யான்ழு என்று அறிவாகள் ேபசுவாேர $ேதவா.1.1290.4
ஆச்சியப் ேபய்கேளாடு அமண குண்ட $ேதவா.1.1291.1
ேபச்சு இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) ெநறி அல்ல ேபணுமின்கள்
$ேதவா.1.1291.2
மாச்ெசய்த வளவயல் மல்கு கள்ளில் $ேதவா.1.1291.3
த<ச் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சைட
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) அடிேய $ேதவா.1.1291.4
திைக நான்கும் புகழ் காழிச் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) மல்கு $ேதவா.1.1292.1
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ேபாலும் ேப ஒளியான்-பந்தன்-நல்ல $ேதவா.1.1292.2
முைக ேமவு முதி சைடயான் கள்ளில்
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1292.3
புகேழாடும் ேப இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) புகுதும் அன்ேற $ேதவா.1.1292.4

பணிந்தவ அருவிைன பற்று அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.)
அருள்ெசயத் $ேதவா.1.1293.1
துணிந்தவன் ேதாெலாடு நூல் துைத மாபினில் $ேதவா.1.1293.2
பிணிந்தவன் அரெவாடு ேப எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1293.3
அணிந்தவன் வள நக அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ஐயாேற $ேதவா.1.1293.4
கீ த்தி மிக்கவன் நக கிள ஒளி உடன் அடப் $ேதவா.1.1294.1
பாத்தவன் பனிமதி பட சைட
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1294.2
ேபாத்தவன் காஞ் உr புலி_ெப.(புலி_ெப.) அதள் அரவு அைர $ேதவா.1.1294.3
ஆத்தவன் வள நக அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ஐயாேற $ேதவா.1.1294.4
வாஞ்ந்த ெவஞ்சிைல பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவுணதம் வள நக $ேதவா.1.1295.1
எrந்து_வி.எச்.(எr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) அற எய்தவன்
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) திகழ் மலேமல் $ேதவா.1.1295.2
இருந்தவன் சிரம் அது இைமயவ குைற ெகாள $ேதவா.1.1295.3
அrந்தவன் வள நக அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ஐயாேற $ேதவா.1.1295.4
வாய்ந்த வல் அவுண_ெப.(அவுண_ெப.) தம் வள நக எr இைட $ேதவா.1.1296.1
மாய்ந்து அற எய்தவன் வளபிைற விrபுனல் $ேதவா.1.1296.2
ேதாய்ந்து_வி.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு சைடயினன்
ெதால்மைற ஆறு அங்கம் $ேதவா.1.1296.3
ஆய்ந்தவன் வள நக அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ஐயாேற $ேதவா.1.1296.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) அம மதி புல்கு சைட இைட அரெவாடு $ேதவா.1.1297.1

ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அம ெகான்ைறயன் திகழ்தரு மாபினன் $ேதவா.1.1297.2
மான் அன ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) விழி மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) ஒ
பாகமும் $ேதவா.1.1297.3
ஆனவன் வள நக அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ஐயாேற $ேதவா.1.1297.4
முன்பைன முனிவெராடு அமரகள்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழும் $ேதவா.1.1298.1
இன்பைன இைண இல இைறவைன எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) திகழ் $ேதவா.1.1298.2
என் ெபாைன ஏதம் இல் ேவதிய தாம் ெதாழும் $ேதவா.1.1298.3
அன்பன வள நக அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ஐயாேற $ேதவா.1.1298.4
வன்திறல் அவுணதம் வள நக எr இைட $ேதவா.1.1299.1
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அற எய்தவன்
விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாபினில்
$ேதவா.1.1299.2
பந்து_ெப.(பந்து_ெப.) அம ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) விரல்_ெப.(விரல்_ெப.)
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$ேதவா.1.1299.3
அந்தம் இல் வள நக அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ஐயாேற $ேதவா.1.1299.4
விைடத்த வல் அரக்கன் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெவற்பிைன எடுத்தலும்
$ேதவா.1.1300.1
அடித்தலத்தால் இைற ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மற்று அவனது $ேதவா.1.1300.2
முடித்தைல ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அைவ ெநாஞ்தர முைறமுைற
$ேதவா.1.1300.3

அடத்தவன் வள நக அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ஐயாேற $ேதவா.1.1300.4
விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) தம்ெமாடு ெவங்கதிேரான் அனல்
$ேதவா.1.1301.1
எண் இலி ேதவகள்_ெப.(ேதவ_ெப.+கள்_பன்.) இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.)
வழிபட $ேதவா.1.1301.2
கண்ணனும் பிரமனும் காண்பு அrது
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1301.3
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வள நக அம்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ஐயாேற $ேதவா.1.1301.4
மருள் உைட மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) வன் சமணகள் மாசு அறா
$ேதவா.1.1302.1
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) உைட இைணத்துவப் ேபாைவயினாகளும்
$ேதவா.1.1302.2
ெதருள் உைட மனத்தவ ேதறுமின் திண்ணமா $ேதவா.1.1302.3
அருள் உைட அடிகள் தம் அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ஐயாேற $ேதவா.1.1302.4
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) மலி ஞானசம்பந்தனது இன்தமிழ் $ேதவா.1.1303.1
அைல மலி புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அம்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ஐயாற்றிைனக் $ேதவா.1.1303.2
கைல மலி தமிழ் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) கற்று வல்லா
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1303.3
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) மலி புகழ் மிகு நன்ைமயதாேம $ேதவா.1.1303.4
நைட_ெப.(நைட_ெப.) மரு திrபுரம் எrயுண நைக
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1304.1

பைட மரு தழல் எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மழு வல பகவன்
$ேதவா.1.1304.2
புைட மருது_ெப.(மருது_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.)
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) அம ெபாதுளிய $ேதவா.1.1304.3
இைட மருது_ெப.(மருது_ெப.) அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) இட ெகடல்_ெதா.ெப.(ெகடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
எளிேத $ேதவா.1.1304.4
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) நுைழ மதியெமாடு அழிதைல மடமஞ்ைஞ $ேதவா.1.1305.1
கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) நுைழ புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கமழ் சைடமுடியன்
$ேதவா.1.1305.2
குைழ நுைழ திகழ் ெசவி அழெகாடு_ெப.(அழகு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) மிளிவது ஒ
$ேதவா.1.1305.3
இைழ நுைழ புr அணல் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இைடமருேத $ேதவா.1.1305.4
அருைமயன் எளிைமயன் அழல் விட மிடறினன் $ேதவா.1.1306.1
கருைமயின் ஒளி ெபறு கமழ் சைடமுடியன் $ேதவா.1.1306.2
ெபருைமயன் சிறுைமயன் பிைணெபெணாடு ஒருைமயின் $ேதவா.1.1306.3
இருைமயும் உைட அணல் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இைடமருேத $ேதவா.1.1306.4
ெபாr படு முதுகு உற முளி களி புைட புல்கு $ேதவா.1.1307.1
நாஞ் வள சுடைலயுள் நடம் என நவில்ேவான் $ேதவா.1.1307.2
வாஞ் வள குளிமதி ஒளி ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மிளிவது ஒ $ேதவா.1.1307.3
எr வளசைட அணல் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இைடமருேத $ேதவா.1.1307.4

வரு நல மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அன மடநைட மைலமகள் $ேதவா.1.1308.1
ெபரு நல முைல_ெப.(முைல_ெப.) இைண பிைணெசய்த ெபருமான்
$ேதவா.1.1308.2
ெசரு நல மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) உைற ெசழு நக $ேதவா.1.1308.3
இரு நல புகழ் மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இைடமருேத $ேதவா.1.1308.4
கைல உைட விr துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) கமழ்குழல் அகில்புைக $ேதவா.1.1309.1
மைல உைட மடமகள் தைன இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) உைடேயான் $ேதவா.1.1309.2
விைல_ெப.(விைல_ெப.) உைட அணிகலன்
இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) என மழுவிெனாடு $ேதவா.1.1309.3
இைல உைட பைடயவன் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இைடமருேத $ேதவா.1.1309.4
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) என வளவன வாஞ் முரல் பறைவகள் $ேதவா.1.1310.1
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) அைண கைர இைசெசயும்
இைடமருது $ேதவா.1.1310.2
உளம் என நிைனபவ ஒலிகழல் இைண அடி $ேதவா.1.1310.3
குளம்_ெப.(குளம்_ெப.) அணல் உற மூழ்கி வழிபடல் குணேம $ேதவா.1.1310.4
ழுமைற அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.) மதியவன் மதி புல்கு $ேதவா.1.1311.1
துைறயவன்ழு என வல அடியவ துய இல $ேதவா.1.1311.2
கைறயவன் மிடறு அது கனல்_ெப.(கனல்_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கமழ் சைட $ேதவா.1.1311.3
இைறயவன் உைறதரும் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இைடமருேத $ேதவா.1.1311.4

மருது_ெப.(மருது_ெப.) இைட நடவிய மணிவண பிரமரும் $ேதவா.1.1312.1
இருது உைட அகலெமாடு இகலின இனது எனக் $ேதவா.1.1312.2
கருதிடல் அrயது ஒ உருெவாடு ெபாஞ்யது ஒ $ேதவா.1.1312.3
எருது_ெப.(எருது_ெப.) உைட அடிகள் தம் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இைடமருேத
$ேதவா.1.1312.4
துவ உறு விrதுகில் உைடயரும் அமணரும் $ேதவா.1.1313.1
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) உறு சிறுெசாைல நயவன்மின் இடு
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) $ேதவா.1.1313.2
கவ உறு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) இைடமருது ைகெதாழுது எழு $ேதவா.1.1313.3
மவ உறு விைன ெகடல்_ெதா.ெப.(ெகடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அணுகுதல்
குணேம $ேதவா.1.1313.4
தட மலி புகலிய தமிழ் ெகழு விரகினன் $ேதவா.1.1314.1
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) மலி ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) இைடமருதிைன இைச
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1314.2
படம் மலி தமிழ் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) பரவ வல்லவ விைன
$ேதவா.1.1314.3
ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மலி புகெழாடு கிள ஒளியினேர
$ேதவா.1.1314.4
விrதரு புலிஉr விரவிய அைரயின $ேதவா.1.1315.1
திrதரும் எயில் அைவ புைன கைணயினில்
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1315.2
எrதரு சைடயின இைடமருது அைடவு உனல் $ேதவா.1.1315.3

புrதரும் மன்னவ புகழ் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உளேத
$ேதவா.1.1315.4
ழுமறிதிைர படு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) அைட மிடறின
$ேதவா.1.1316.1
எறிதிைர கைர ெபாரும் இைடமருதுழு எனுமவ $ேதவா.1.1316.2
ெசறி திைர நைரெயாடு ெசலவு இல உலகினில் $ேதவா.1.1316.3
பிறிது இைர ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ெபருகுவது அrேத $ேதவா.1.1316.4
சலசல ெசாr புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சைடயின மைலமகள் $ேதவா.1.1317.1
நிலவிய உடலின நிைற மைறெமாழியின $ேதவா.1.1317.2
இல என இடு பலியவ இைடமருதிைன $ேதவா.1.1317.3
வலம் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) நலிவு
இலது உள விைனேய $ேதவா.1.1317.4
விைடயின ெவளியது ஒ தைல_ெப.(தைல_ெப.) கலன் என
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) $ேதவா.1.1318.1
கைட கைட ெதாறு ழுபலி இடுக ழு என முடுகுவ $ேதவா.1.1318.2
இைடவிடல் அrயவ இைட மருது_ெப.(மருது_ெப.) எனும் நக $ேதவா.1.1318.3
உைடயவ அடி இைண ெதாழுவது எம் உயேவ $ேதவா.1.1318.4
ழுஉைர அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) உருவின உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) அரு
வைகயின $ேதவா.1.1319.1
அைர ெபாரு புலி_ெப.(புலி_ெப.) அதள் உைடயின அதன்மிைச $ேதவா.1.1319.2
இைர மரும் அரவின இைடமருதுழு என உளம் $ேதவா.1.1319.3

உைரகள் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உைடயவ புகழ்
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உளேத $ேதவா.1.1319.4
ஒழுகிய_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) மதி
அரவெமாடு உைறதரும் $ேதவா.1.1320.1
அழகிய_ெப.அ.(அழகு_ெப.) முடி உைட அடிகளது அைறகழல் $ேதவா.1.1320.2
எழிலின உைற இைடமருதிைன மலெகாடு $ேதவா.1.1320.3
ெதாழுதல் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுமவ துய
உறல் இலேர $ேதவா.1.1320.4
கைல மலி விரலின கடியது ஒ மழுெவாடும் $ேதவா.1.1321.1
நிைலயின சலமகள் உலவிய சைடயின $ேதவா.1.1321.2
மைலமகள் முைல_ெப.(முைல_ெப.) இைண மருவிய வடிவின $ேதவா.1.1321.3
இைல மலி பைடயவ இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இைடமருேத $ேதவா.1.1321.4
ெசருவு அைட இல வல ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெசய்
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திறெலாடும் $ேதவா.1.1322.1
அரு வைரயினில் ஒருபது முடி ெநாஞ்தர $ேதவா.1.1322.2
இருவைக விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) நிறியவ இைடமருது
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) $ேதவா.1.1322.3
பரவுவ அருவிைன ஒருவுதல் ெபாஞ்ேத $ேதவா.1.1322.4
அrெயாடு மலரவன் என இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) அடி முடி
$ேதவா.1.1323.1
ெதாஞ் வைக அrயவ திருவடி
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1323.2

எrதரும் உருவதம் இைடமருது அைடவு உறல் $ேதவா.1.1323.3
புrதரும் மன்னவ புகழ் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உளேத
$ேதவா.1.1323.4
குைட மயிலின தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) மருவிய உருவின $ேதவா.1.1324.1
உைட மரு துவாஞ்ன பல ெசால உறவு_ெப.(உறவு_ெப.) இைல $ேதவா.1.1324.2
அைட மரு திருவின ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு
கழுலவ $ேதவா.1.1324.3
இைட மருது_ெப.(மருது_ெப.) என மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) நிைனவதும் எழிேல
$ேதவா.1.1324.4
ெபாருகடல் அைடதரு புகலிய தமிெழாடு $ேதவா.1.1325.1
விரகினன் விrதரு ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) இைடமருதிைனப் $ேதவா.1.1325.2
பரவிய_ெப.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒருபது பயில வல்லவ இட
$ேதவா.1.1325.3
விரவில விைனெயாடு வியன் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உறேவ $ேதவா.1.1325.4
பூ இயல் புrகுழல் வாஞ்சிைல நிக நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $ேதவா.1.1326.1
ஏ இயல் கைண பிைண எதி விழி உைமயவள் $ேதவா.1.1326.2
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திரு உரு உைடயவன்விைரமல $ேதவா.1.1326.3
மா இயல் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) வலிவலம் உைற இைறேய $ேதவா.1.1326.4
இட்டம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அம ெபாடி இைசதலின் நைச ெபறு
$ேதவா.1.1327.1
பட்டு அவி பவள நல்மணி என அணி ெபறு $ேதவா.1.1327.2
விட்டு ஒளி திரு உரு உைடயவன்-விைரமல $ேதவா.1.1327.3

மட்டு அம ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) வலிவலம் உைற இைறேய
$ேதவா.1.1327.4
உரு மலி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கைடவுழி உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அம உயி
$ேதவா.1.1328.1
ெவரு உறு வைக எழு விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) ெவளிமைல அணி $ேதவா.1.1328.2
கருமணி நிக களம் உைடயவன்-மிைடதரு $ேதவா.1.1328.3
மரு மலி ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) வலிவலம் உைற இைறேய $ேதவா.1.1328.4
அனல் நிக சைட அழல் அவி உற என வரு $ேதவா.1.1329.1
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) நிகழ்வதும் மதி நைன ெபாறி அரவமும் $ேதவா.1.1329.2
என நிைனெவாடு வரும் இதும் ெமல முடிமிைச $ேதவா.1.1329.3
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) உைடயவ வலிவலம் உைற இைறேய $ேதவா.1.1329.4
பிடி அதன் உரு உைம ெகாள மிகு காஞ் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
$ேதவா.1.1330.1
வடிெகாடு தனது அடி வழிபடுமவ இட $ேதவா.1.1330.2
கடி கணபதி வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) அருளினன்-மிகு
ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) $ேதவா.1.1330.3
வடிவின பயில் வலிவலம் உைற இைறேய $ேதவா.1.1330.4
தைர முதல் உலகினில் உயி புண தைக
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1331.1
விைர மலி குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) உைமெயாடு விரவு
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1331.2

நைர திைர ெகடு தைக அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அருளினன்-எழில்
$ேதவா.1.1331.3
வைர திகழ் மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) வலிவலம் உைற இைறேய $ேதவா.1.1331.4
நலிதரு தைர வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) நைட_ெப.(நைட_ெப.)
வரும் இைடயவ $ேதவா.1.1332.1
ெபாலிதரு மடவரலிய மைன அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) புகு
$ேதவா.1.1332.2
பலி ெகாள வருபவன்-எழில் மிகு ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) வள
$ேதவா.1.1332.3
வலி வரு மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) வலிவலம் உைற இைறேய $ேதவா.1.1332.4
இரவணன் இருபதுகரம் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மைலதனின் $ேதவா.1.1333.1
இரவணம் நிைனதர அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) முடி ெபாடி
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1333.2
இரவணம் அம ெபய அருளினன்-நகெநதி $ேதவா.1.1333.3
இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) அண நிக வலிவலம் உைற இைறேய $ேதவா.1.1333.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அமதரு மல அைணபவன் வலி
மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1334.1
ஏனம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆய் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) அகழ் அr
அடி முடி $ேதவா.1.1334.2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அைணயா உரு உைடயவன்-மிைட
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) $ேதவா.1.1334.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) அைண மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) வலிவலம் உைற இைறேய
$ேதவா.1.1334.4
இைல மலிதர மிகு துவ உைடயவகளும் $ேதவா.1.1335.1

நிைலைமயில் உணல் உைடயவகளும் நிைனவது $ேதவா.1.1335.2
ெதாைல வலி ெநடுமைற ெதாட வைக உருவினன் $ேதவா.1.1335.3
மைல மலி மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) வலிவலம் உைற இைறேய $ேதவா.1.1335.4
மன்னிய வலி வல நக உைற இைறவைன $ேதவா.1.1336.1
இன் இயல் கழுமல நக இைற எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மைற $ேதவா.1.1336.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இயல் கைல வல தமிழ் விரகனது உைர $ேதவா.1.1336.3
உன்னிய ஒருபதும் உயெபாருள் தருேம $ேதவா.1.1336.4
அலமகள் மலிதர அவனியில் நிகழ்பவ $ேதவா.1.1337.1
மல மலி குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) உைமதைன இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) மகிழ்பவ
$ேதவா.1.1337.2
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) மலி உரு உைடயவ நக மிகு புகழ் $ேதவா.1.1337.3
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) மலி மிழைலைய நிைனய வல்லவேர $ேதவா.1.1337.4
இரு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) இதன் மிைச எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உருவின
$ேதவா.1.1338.1
கரு மலிதரு மிகு புவி முதல் உலகினில் $ேதவா.1.1338.2
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) அறு மதியின இைமயவ
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு $ேதவா.1.1338.3
நிருபமன் மிழைலைய நிைனய வல்லவேர $ேதவா.1.1338.4
ழுகைலமகள் தைலமகன் இவன்ழு என
வருபவ_வி.அ.ெப.(வா_வி.+ப்_இ.இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ_பட.பன்.)
$ேதவா.1.1339.1
அைல மலிதரு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அரெவாடு நகுதைல $ேதவா.1.1339.2

இைல மலி இதழியும் இைசதரு சைடயின $ேதவா.1.1339.3
நிைல மலி மிழைலைய நிைனய வல்லவேர $ேதவா.1.1339.4
மாடு அம சனம் மகிழ்தரு மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) உைடயவ $ேதவா.1.1340.1
காடு_ெப.(காடு_ெப.) அம கழுதுகள் அைவ முழெவாடும் இைச $ேதவா.1.1340.2
பாடலின் நவில்பவ மிகுதரும் உலகினில் $ேதவா.1.1340.3
ந<டு அம மிழைலைய நிைனய வல்லவேர $ேதவா.1.1340.4
புகழ்மகள் துைணயின புrகுழல் உைமதைன $ேதவா.1.1341.1
இகழ்வு
ெசய்தவன்_வி.அ.ெப.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அன்_பட.பன்.)
உைட எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மைறவழி வள $ேதவா.1.1341.2
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) சிைததர
முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.)
ெசய்தவன்_வி.அ.ெப.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அன்_பட.பன்.) மிகு
$ேதவா.1.1341.3
நிகழ்தரு மிழைலைய நிைனய வல்லவேர $ேதவா.1.1341.4
அன்றின அr என வருபவ-அrதினில் $ேதவா.1.1342.1
ஒன்றிய திrபுரம் ஒருெநாடியினில் எr $ேதவா.1.1342.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகாள் வைக சிறு
முறுவல்ெகாடு ஒளி ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1342.3
நின்றவன் மிழைலைய நிைனய வல்லவேர $ேதவா.1.1342.4
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) பயில் ெகாைடயின கடிமல அயனது ஒ $ேதவா.1.1343.1
சிரம் பயில்வு அற எறி சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) உைற ெசழு நக $ேதவா.1.1343.2
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) பயில் கைலபல மைற முைற அறெநறி $ேதவா.1.1343.3

நிரம்பின மிழைலைய நிைனய வல்லவேர $ேதவா.1.1343.4
ஒருக்கிய உணவிெனாடு ஒளிெநறி ெசலுமவ $ேதவா.1.1344.1
அரக்கன் நல்மணி முடி ஒருபதும் இருபது $ேதவா.1.1344.2
கரக்கனம் ெநாஞ்தர மல அடிவிரல் ெகாடு $ேதவா.1.1344.3
ெநருக்கினன் மிழைலைய நிைனய வல்லவேர $ேதவா.1.1344.4
அடியவ குழுமிட அவனியில் நிகழ்பவ $ேதவா.1.1345.1
கடிமல அயன் அr கருத(அ)ரு வைக தழல் $ேதவா.1.1345.2
வடிவு உரு இயல் பிெனாடு உலகுகள் நிைறதரு $ேதவா.1.1345.3
ெநடியவன் மிழைலைய நிைனய வல்லவேர $ேதவா.1.1345.4
மன்மதன் என ஒளி ெபறுமவ மருது_ெப.(மருது_ெப.) அம $ேதவா.1.1346.1
வன் மல துவ உைடயவகளும் மதி இல $ேதவா.1.1346.2
துன்மதி அமணகள் ெதாடவு அரு மிகு புகழ் $ேதவா.1.1346.3
நின்மலன் மிழைலைய நிைனய வல்லவேர $ேதவா.1.1346.4
நித்திலன் மிழைலைய நிக இலி புகலியுள் $ேதவா.1.1347.1
வித்தகமைற மலி தமிழ்விரகன ெமாழி $ேதவா.1.1347.2
பத்தியில் வருவன பத்து இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) பயில்ெவாடு
$ேதவா.1.1347.3
கற்று வல்லவ உலகினில் அடியவேர $ேதவா.1.1347.4
கைல மலி அகல் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) அrைவதன் உருவினன்
$ேதவா.1.1348.1
முைல_ெப.(முைல_ெப.) மலிதரு திரு உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உைடயவன் $ேதவா.1.1348.2

சிைல மலி மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) ெபாதி சிவபுரநக ெதாழ $ேதவா.1.1348.3
இைல நலி விைன இருைமயும் இட ெகடுேம $ேதவா.1.1348.4
பட ஒளி சைடயினன் விைடயினன் மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) அைவ $ேதவா.1.1349.1
சுட எr ெகாளுவிய சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.)
உைற பதி $ேதவா.1.1349.2
திடல் இடு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) சிவபுரம்
அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
$ேதவா.1.1349.3
இட ெகடும் உயகதி ெபறுவது திடேன $ேதவா.1.1349.4
வைர திrதர அரவு அகடு அழல் எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வரு
$ேதவா.1.1350.1
நுைர தரு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) நுகபவன்-எழில் திகழ்
$ேதவா.1.1350.2
திைர ெபாரு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அrசில் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
அைட சிவபுரம் $ேதவா.1.1350.3
உைர தரும் அடியவ உயகதியினேர $ேதவா.1.1350.4
துணிவு உைடயவ சுடுெபாடியின உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) அடு $ேதவா.1.1351.1
பிணி அைடவு இல பிறவியும் அற விசிறுவ $ேதவா.1.1351.2
திணிவு உைடயவ பயில் சிவபுரம் மருவிய $ேதவா.1.1351.3
மணிமிடறனது அடி இைண ெதாழுமவேர $ேதவா.1.1351.4
மைறயவன் மதியவன் மைலயவன் நிைலயவன் $ேதவா.1.1352.1
நிைறயவன் உைமயவள் மகிழ் நடம் நவில்பவன் $ேதவா.1.1352.2
இைறயவன்-இைமயவ பணிெகாடு சிவபுரம் $ேதவா.1.1352.3

உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) என உைடயவன் எைம
உைடயவேன $ேதவா.1.1352.4
முதி சைட இளமதி_ெப.(இளமதி_ெப.) நதிபுனல் பதிவுெசய்து $ேதவா.1.1353.1
அதிகழல் ஒலிெசய அருநடம் நவில்பவன் $ேதவா.1.1353.2
எதிபவ புரம் எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இைண இலி அைண
பதி $ேதவா.1.1353.3
சதி ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உளம் உைடயவ
சிவபுரேம $ேதவா.1.1353.4
வடிவு உைட மைலமகள் சலமகள் உடன் அம $ேதவா.1.1354.1
ெபாடிபடும் உைழ அதள் ெபாலி திரு உருவினன் $ேதவா.1.1354.2
ெசடி படு பலி திr சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) உைற சிவபுரம் $ேதவா.1.1354.3
அைடதரும் அடியவ அருவிைன இலேர $ேதவா.1.1354.4
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) இருபதும் முடி ஒருபதும் உைடயவன் $ேதவா.1.1355.1
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) ெநாஞ்தர வைர அடவு
ெசய்தவன்_வி.அ.ெப.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அன்_பட.பன்.)
உைற $ேதவா.1.1355.2
பரன் என அடியவ பணிதரு சிவபுர $ேதவா.1.1355.3
நக அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) புகுதல் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) உயகதி
அதுேவ $ேதவா.1.1355.4
ழுஅன்று இயல் உருவு ெகாள் அr அயன் எனுமவ $ேதவா.1.1356.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அளவிடல் அrயவன் உைற
சிவபுரம்ழு $ேதவா.1.1356.2
என்று இரு ெபாழுதும் முன் வழிபடுமவ துய $ேதவா.1.1356.3

ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இல புகெழாடும் உைடய இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
உலேக $ேதவா.1.1356.4
புத்தெராடு அமணகள் அற உைர புற உைர $ேதவா.1.1357.1
வித்தகம் ஒழிகில விைட உைட அடிகள் தம் $ேதவா.1.1357.2
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) முயல்வு உறில் இைறவன
சிவபுரம் $ேதவா.1.1357.3
ெமய்த்தக வழிபடல் விழுமிய குணேம $ேதவா.1.1357.4
புந்திய மைற நவில் புகலி மன் ஞானசம் $ேதவா.1.1358.1
பந்தன தமிழ்ெகாடு சிவபுரநக உைற $ேதவா.1.1358.2
எந்ைதைய உைரெசய்த இைச ெமாழிபவ விைன $ேதவா.1.1358.3
சிந்தி முன் உற உயகதி ெபறுவகேள $ேதவா.1.1358.4
பந்தத்தால் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எப்பால் பயின்று
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.)
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பாேல ேசவு ஆய் ஏேனா கான்பயில்
கணமுனிவகளும் $ேதவா.1.1359.1
சிந்தித்ேத வந்திப்ப சிலம்பின் மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) தன்ெனாடும் ேசவா
நாள்நாள் ந<ள்கயிைலத் திகழ்தரு பாஞ்சு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
எலாம் $ேதவா.1.1359.2
சந்தித்ேத இந்தப் பாசனங்கள் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தம் கணால் தாேம காணா வாழ்வா அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
தகவு_ெப.(தகவு_ெப.) ெசய்தவனது இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.1.1359.3
கந்தத்தால் எண்திக்கும் கமழ்ந்து_வி.எச்.(கமழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இலங்கு சந்தனக் காடு_ெப.(காடு_ெப.) ஆ ஆ சீ ேமவும் கழுமல வள நகேர
$ேதவா.1.1359.4

பிச்ைசக்ேக இச்சித்து பிைசந்து
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவண்ெபாடிப்
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) ஆ ந<டு ஆ மாடுஆரும்பிைறநுதல் அrைவெயாடும்
$ேதவா.1.1360.1
உச்சத்தான் நச்சிப் ேபால்
ெதாடந்து_வி.எச்.(ெதாட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடந்த ெவங் கண் ஏறு
ஊராஊரா ந<ள்வதிப்
<
பயில்ெவாடும் ஒலிெசய் இைச $ேதவா.1.1360.2
வச்சத்தால் நச்சுச் ேச வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) ெகாள் ெகாங்ைக மங்ைகமா வாரா
ேநேர மால் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வச வல
அவனது இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.1.1360.3
கச்சத்தான் ெமச்சிப் பூக் கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இலங்கு வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) கா ஆ கா ஆ ந<ள்
ேசாைலக் கழுமல வள நகேர $ேதவா.1.1360.4
திங்கட்ேக தும்ைபக்ேக திகழ்ந்து-இலங்கு மத்ைதயின் ேசேரேசேர ந< ஆகச்
ெசறிதரு சுர நதிேயாடு $ேதவா.1.1361.1
அங்ைகச் ேசவு இன்றிக்ேக
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைடந்த ெவண்தைலப்
பாேல ேமேல மால் ஏயப் படவு உறும்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) இறகும் $ேதவா.1.1361.2
ெபாங்கப் ேப நஞ்ைசச் ேச புயங்கமங்கள் ெகான்ைறயின் ேபாது ஆ தாேரதாம்
ேமவிப் புrதரு சைடயன் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.1.1361.3
கங்ைகக்கு ஏயும் ெபாற்பு ஆ கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான்னியின் காேல வாரா
ேமேல பாய் கழுமல வள நகேர $ேதவா.1.1361.4
அண்டத்தால் எண்திக்கும் அைமந்து அடங்கும் மண்தலத்து ஆேற ேவேற
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ஆள்வா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)

அவ_பதி.ெப.(அவ_பதி.ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) எலாம் $ேதவா.1.1362.1
மண்டிப் ேபாய் ெவன்றிப் ேபா மைலந்து அைலந்த உம்பரும் மாறு ஏலாதாதாம்
ேமவும் வலி மிகு புரம் எrய $ேதவா.1.1362.2
முண்டத்ேத ெவந்திட்ேட முடிந்து_வி.எச்.(முடி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இடிந்த இஞ்சி சூழ் மூவா மூ மூரா முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) ெசய்தவனது
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.1.1362.3
கண்டிட்ேட ெசஞ்ெசால் ேச கவின்
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மந்திரக்_ெப.அ.(மந்திரம்_ெப.+க்_ஒற்.) காேல ஓவாதா ேமவும் கழுமல வள நகேர
$ேதவா.1.1362.4
திக்கில்-ேதவு அற்று அற்ேற திகழ்ந்து இலங்கு மண்டலச் சீறு ஆ வறு
< ஆ ேபா
ஆ தாருகன் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
எதிேர $ேதவா.1.1363.1
புக்கிட்ேட ெவட்டிட்ேட புைகந்து
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சண்டத்த<ப் ேபாேல ந< த< கால்
மீ புணதரும் உயிகள் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) $ேதவா.1.1363.2
ெசாக்கத்ேத நித்தத்ேத ெதாடந்த_ெப.எச்.(ெதாட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) ெசங்கதத் ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) ஏயாேம மா ேலாகத்
துய கைளபவனது இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.1.1363.3
ைகக்கப் ேபாய் உக்கத்ேத கனன்று மிண்டு தண்டைலக் காேட ஓடா ஊேர ேச
கழுமல வள நகேர $ேதவா.1.1363.4
ெசற்றிட்ேட ெவற்றிச் ேச திகழ்ந்த தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) ெமாய்ம்பு உறும் ேசேர
வாரா ந<ள் ேகாைதத் ெதாஞ்யிைழ பிடி அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆய்
$ேதவா.1.1364.1

ஒற்ைறச் ேச முற்றல்ெகாம்பு உைடத் தடக்ைக முக்கண் மிக்கு ஓவாேத பாய் மா
தானத்து உறு புகமுக இைறையப் $ேதவா.1.1364.2
ெபற்றிட்ேட மற்று இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பா ெபருத்து
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) துக்கமும் ேபரா ேநாய்தாம் ஏயாைமப்
பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) ெசய்தவனது இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.1.1364.3
கற்றிட்ேட எட்டு-எட்டுக்கைலத்துைறக் கைரச் ெசலக் காணாதாேர ேசரா ெமய்க்
கழுமல வள நகேர $ேதவா.1.1364.4
பத்திப் ேப வித்திட்ேட பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஐம்புலன்கள்வாய்ப் பாேல ேபாகாேம காவா பைக அறும் வைக நிைனயா
$ேதவா.1.1365.1
முத்திக்கு ஏவி கத்ேத முடிக்கும் முக்குணங்கள் வாய் மூடா ஊடா நால்
அந்தக்கரணமும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெநறி ஆய் $ேதவா.1.1365.2
சித்திக்ேக உய்த்திட்டு திகழ்ந்த ெமய்ப் பரம்ெபாருள் ேசவாதாேம தானாகச்
ெசயுமவன் உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.1.1365.3
கத்திட்ேடா சட்டங்கம் கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நல்ெபாருள் காேல
ஓவாதா ேமவும் கழுமல வள நகேர $ேதவா.1.1365.4
ெசம்ைபச் ேச இஞ்சிச் சூழ் ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இலங்கு ைபம்ெபாழில் ேசேர வாரா வாrசத்திைர எறி நக இைறவன்
$ேதவா.1.1366.1
இம்பக்கு ஏதம் ெசய்திட்டு இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அரன் பயின்ற_ெப.எச்.(பயில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவற்பு ஏ ஆ ேந
ஓபாதத்து எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) அவண்_ெப.(அவண்_ெப.)
நிறுவிட்டு $ேதவா.1.1366.2

அம் ெபான் பூண் ெவன்றித் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்தனம்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அம்_தன்.பன்.) ெசய்தாற்கு
ஆ ஆ கூவாள் வாழ்நாள் அன்று அருள்புrபவனது இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$ேதவா.1.1366.3
கம்பத்து ஆ தும்பித் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) கவுள்
ெசாrந்த_ெப.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மும்மதக் கா ஆ
ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) ஆ மா வதிக்
<
கழுமல வள நகேர $ேதவா.1.1366.4
பன்றிக்ேகாலம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) படித்தடம் பயின்று இடப் பான் ஆம் ஆறு ஆனாேம
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பறைவயின் உருவு ெகாள $ேதவா.1.1367.1
ஒன்றிட்ேட அம்புச் ேச உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பங்கயத்து அவேனா தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஓதான்
அஃது_பதி.ெப.(அஃ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உணராது உருவினது அடிமுடியும்
$ேதவா.1.1367.2
ெசன்றிட்ேட வந்திப்ப திருக்களம் ெகாள் ைபங்கணின் ேதசால் ேவறு ஓ ஆகாரம்
ெதாஞ்வு ெசய்தவனது இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.1.1367.3
கன்றுக்ேக முன்றிற்ேக கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலம்
நிைறக்கவும் காேல வாரா ேமேல பாய் கழுமல வள நகேர $ேதவா.1.1367.4
தட்டு இட்ேட முட்டிக்ைகத் தடுக்கு இடுக்கி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உணா தாேம ேபணாேத நாளும்
சமெணாடும் உழல்பவனும் $ேதவா.1.1368.1
இட்டத்தால் ழுஅத்தம்தான் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அன்று அதுழு
என்று நின்றவக்கு ஏயாேம வாய் ஏதுச்ெசால் இைல மலி மருதம்பூப்
$ேதவா.1.1368.2

புட்டத்ேத அட்டிட்டுப் புைதக்கும் ெமய்க் ெகாள் புத்தரும் ேபால்வாதாம் ஓராேம
ேபாய்ப் புணவு_ெப.(புணவு_ெப.) ெசய்தவனது இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$ேதவா.1.1368.3
கட்டிக் கால் ெவட்டித் த<ம்கரும்பு தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைபம்புனல் காேல வாரா ேமேல பாய் கழுமல வள நகேர $ேதவா.1.1368.4
கஞ்சத்ேதன் உண்டிட்ேட களித்து_வி.எச்.(களி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) சண்பகக் காேன ேதேன ேபா ஆரும் கழுமல நக
இைறையத் $ேதவா.1.1369.1
தஞ்ைசச் சா சண்ைபக் ேகான் சைமத்த நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) கைலத் துைற
தாேம ேபால்வா ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ேந ஆ தமிழ் விரகன் ெமாழிகள்
$ேதவா.1.1369.2
எஞ்சத் ேதய்வு இன்றிக்ேக இைமத்து இைசத்து
அைமத்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏேழ ஏேழ நாேல
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) இயல் இைச இைச இயல்பா $ேதவா.1.1369.3
வஞ்சத்து ஏய்வு இன்றிக்ேக மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெகாளப் பயிற்றுேவா
மாேப_ெப.(மாபு_ெப.+ஏ_சாr.) ேசவாள் வாேனா சீ மதிநுதல் மடவரேல
$ேதவா.1.1369.4
பிரம புரத்துைற ெபம்மா ெனம்மான் $ேதவா.1.1370.1
பிரம புரத்துைற ெபம்மா ெனம்மான் $ேதவா.1.1370.2
பிரம புரத்துைற ெபம்மா ெனம்மான் $ேதவா.1.1370.3
பிரம புரத்துைற ெபம்மா ெனம்மான் $ேதவா.1.1370.4
விண்டல ெபாழிலணி ேவணு புரத்தரன் $ேதவா.1.1371.1
விண்டல ெபாழிலணி ேவணு புரத்தரன் $ேதவா.1.1371.2
விண்டல ெபாழிலணி ேவணு புரத்தரன் $ேதவா.1.1371.3

விண்டல ெபாழிலணி ேவணு புரத்தரன் $ேதவா.1.1371.4
புண்டாஞ் கத்தவன் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புகலிேய
$ேதவா.1.1372.1
புண்டாஞ் கத்தவன் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புகலிேய
$ேதவா.1.1372.2
புண்டாஞ் கத்தவன் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புகலிேய
$ேதவா.1.1372.3
புண்டாஞ் கத்தவன் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புகலிேய
$ேதவா.1.1372.4
விளங்ெகாளி திகழ்தரு ெவங்குரு ேமவினன் $ேதவா.1.1373.1
விளங்ெகாளி திகழ்தரு ெவங்குரு ேமவினன் $ேதவா.1.1373.2
விளங்ெகாளி திகழ்தரு ெவங்குரு ேமவினன் $ேதவா.1.1373.3
விளங்ெகாளி திகழ்தரு ெவங்குரு ேமவினன் $ேதவா.1.1373.4
சுடமணி மாளிைகத் ேதாணி புரத்தவன் $ேதவா.1.1374.1
சுடமணி மாளிைகத் ேதாணி புரத்தவன் $ேதவா.1.1374.2
சுடமணி மாளிைகத் ேதாணி புரத்தவன் $ேதவா.1.1374.3
சுடமணி மாளிைகத் ேதாணி புரத்தவன் $ேதவா.1.1374.4
பூசுர ேசந் தராயவன் ெபான்னடி $ேதவா.1.1375.1
பூசுர ேசந் தராயவன் ெபான்னடி $ேதவா.1.1375.2
பூசுர ேசந் தராயவன் ெபான்னடி $ேதவா.1.1375.3
பூசுர ேசந் தராயவன் ெபான்னடி $ேதவா.1.1375.4
ெசருக்குவாய்ப் புைடயான் சிரபுர ெமன்னில் $ேதவா.1.1376.1

ெசருக்குவாய்ப் புைடயான் சிரபுர ெமன்னில் $ேதவா.1.1376.2
ெசருக்குவாய்ப் புைடயான் சிரபுர ெமன்னில் $ேதவா.1.1376.3
ெசருக்குவாய்ப் புைடயான் சிரபுர ெமன்னில் $ேதவா.1.1376.4
ெபான்னடி மாதவ ேசபுற வத்தவன் $ேதவா.1.1377.1
ெபான்னடி மாதவ ேசபுற வத்தவன் $ேதவா.1.1377.2
ெபான்னடி மாதவ ேசபுற வத்தவன் $ேதவா.1.1377.3
ெபான்னடி மாதவ ேசபுற வத்தவன் $ேதவா.1.1377.4
தசமுக ெநறிதர ஊன்று சண்ைபயான் $ேதவா.1.1378.1
தசமுக ெநறிதர ஊன்று சண்ைபயான் $ேதவா.1.1378.2
தசமுக ெநறிதர ஊன்று சண்ைபயான் $ேதவா.1.1378.3
தசமுக ெநறிதர ஊன்று சண்ைபயான் $ேதவா.1.1378.4
காழி ஆனய உள்ளவா காண்பேர $ேதவா.1.1379.1
காழி ஆனய உள்ளவா காண்பேர $ேதவா.1.1379.2
காழி ஆனய உள்ளவா காண்பேர $ேதவா.1.1379.3
காழி ஆனய உள்ளவா காண்பேர $ேதவா.1.1379.4
ெகாச்ைசயன் அைலக்கூட கிலாருடன் மூடேர $ேதவா.1.1380.1
ெகாச்ைசயன் அைலக்கூட கிலாருடன் மூடேர $ேதவா.1.1380.2
ெகாச்ைசயன் அைலக்கூட கிலாருடன் மூடேர $ேதவா.1.1380.3
ெகாச்ைசயன் அைலக்கூட கிலாருடன் மூடேர $ேதவா.1.1380.4
கழுமல முதுபதிக் கவுணியன் கட்டுைர $ேதவா.1.1381.1
கழுமல முதுபதிக் கவுணியன் கட்டுைர $ேதவா.1.1381.2

கழுமல முதுபதிக் கவுணியன் கட்டுைர $ேதவா.1.1381.3
கழுமல முதுபதிக் கவுணியன் கட்டுைர $ேதவா.1.1381.4
ஓ உரு ஆயிைன மான் ஆங்காரத்து $ேதவா.1.1382.01
ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) ஆய் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
விண்_ெப.(விண்_ெப.) முதல் பூதலம் $ேதவா.1.1382.02
ஒன்றிய இருசுட உம்பகள் பிறவும் $ேதவா.1.1382.03
பைடத்து_வி.எச்.(பைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அளித்து அழிப்ப
மும்மூத்திகள் ஆயிைன $ேதவா.1.1382.04
இருவேராடு ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றைன $ேதவா.1.1382.05
ஓ ஆல் ந<ழல் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) $ேதவா.1.1382.06
முப்ெபாழுது ஏத்திய_ெப.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நால்வக்கு
ஒளிெநறி $ேதவா.1.1382.07
காட்டிைன நாட்டம் மூன்றும் ஆகக் ேகாட்டிைன $ேதவா.1.1382.08
இரு நதி அரவேமாடு ஒருமதி சூடிைன $ேதவா.1.1382.09
நால்கால் மான்மறி ஐந்தைல அரவம் $ேதவா.1.1382.11
ஏந்திைன காய்ந்த_ெப.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நால் வாய் மும்
மதத்து $ேதவா.1.1382.12
இரு ேகாட்டு ஒருகாஞ் ஈடு அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உrத்தைன $ேதவா.1.1382.13
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனு இருகால் வைளய வாங்கி $ேதவா.1.1382.14
முப்புரத்ேதாடு நானிலம் அஞ்ச $ேதவா.1.1382.15

ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தலத்து உற அவுணைர
அறுத்தைன $ேதவா.1.1382.16
ஐம்புலன் நால் ஆம் அந்தக்கரணம் $ேதவா.1.1382.17
முக்குணம் இருவளி ஒருங்கிய வாேனா $ேதவா.1.1382.18
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நின்றைன ஒருங்கிய மனத்ேதாடு
$ேதவா.1.1382.19
இரு பிறப்பு ஓந்து முப்ெபாழுது குைற முடித்து $ேதவா.1.1382.20
நால்மைற ஓதி ஐவைக ேவள்வி $ேதவா.1.1382.21
அைமத்து ஆறு அங்கம் முதல் எழுத்து ஓதி $ேதவா.1.1382.22
வரல் முைற பயின்று எழு வான்தைன வளக்கும் $ேதவா.1.1382.23
பிரமபுரம் ேபணிைன $ேதவா.1.1382.24
அறுபதம் முரலும் ேவணுபுரம் விரும்பிைன $ேதவா.1.1382.25
இகலி அைமந்து உண புகலி அமந்தைன $ேதவா.1.1382.26
ெபாங்கு நால்கடல் சூழ் ெவங்குரு விளங்கிைன $ேதவா.1.1382.27
பாணி மூஉலகும் புைதய_குைற.எச்.(புைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேமல் மிதந்த
$ேதவா.1.1382.28
ேதாணிபுரத்து உைறந்தைன ெதாைலயா இருநிதி $ேதவா.1.1382.29
வாய்ந்த ந்தராய் ஏய்ந்தைன $ேதவா.1.1382.30
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) புரம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உண
சிரபுரத்து உைறந்தைன $ேதவா.1.1382.31
ஒருமைல எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இருதிறல் அரக்கன்
$ேதவா.1.1382.32

விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ெகடுத்து_வி.எச்.(ெகடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அருளிைன புறவம் புrந்தைன $ேதவா.1.1382.33
முந்ந<த் துயின்ேறான் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) அறியாப்
$ேதவா.1.1382.34
பண்ெபாடு_ெப.(பண்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) நின்றைன சண்ைப அமந்தைன
$ேதவா.1.1382.35
ஐயுறும் அமணரும் அறுவைகத் ேதரரும் $ேதவா.1.1382.36
ஊழியும் உணராக் காழி அமந்தைன $ேதவா.1.1382.37
எச்சன் ஏழ் இைசேயான் ெகாச்ைசைய ெமச்சிைன $ேதவா.1.1382.38
ஆறுபதமும் ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) அம கல்வியும் $ேதவா.1.1382.39
மைற முதல் நான்கும் $ேதவா.1.1382.40
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) காலமும்
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நின்றைன $ேதவா.1.1382.41
இருைமயின் ஒருைமயும் ஒருைமயின் ெபருைமயும் $ேதவா.1.1382.42
மறு இலா மைறேயா $ேதவா.1.1382.43
கழுமல முது பதிக் கவுணியன் கட்டுைர $ேதவா.1.1382.44
கழுமல முதுபதிக்கவுணியன்
அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட.ஒரு.) $ேதவா.1.1382.45
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) தன்ைமைய ஆதலின் நின்ைன $ேதவா.1.1382.46
நிைனய வல்லவ இல்ைல ந<ள் நிலத்ேத $ேதவா.1.1382.47
ழுேச உயரும் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ெகாடியான் திருவடிேய சரண்ழு என்று
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்பால் $ேதவா.1.1383.1

நா_ெப.(நா_ெப.) இயலும் மங்ைகெயாடு நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) வழிபட்ட நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாள்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.1383.2
வாவிெதாறும் வண்கமலம் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) காட்ட ெசங்குமுதம் வாய்கள்
காட்ட $ேதவா.1.1383.3
காவி இருங்கருங்குவைள கரு ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) கண் காட்டும்
கழுமலேம $ேதவா.1.1383.4
ெபருந்தடங்கண் ெசந்துவவாய்ப் பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) உைடய மைலச்
ெசல்வி_ெப.(ெசல்வி_ெப.) பிrயா ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $ேதவா.1.1384.1
அருந்தைகய சுண்ணெவண் ந<று அலங்காஞ்த்தான் அமர ெதாழ அமரும்ேகாயில்
$ேதவா.1.1384.2
தரும் தடக்ைக முத்தழேலா மைனகள் ெதாறும் இைறவனது
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) பாடி $ேதவா.1.1384.3
கருந்தடங்கண்ணா கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) பந்து_ெப.(பந்து_ெப.) அம்மாைனப்
பாட்டு அயரும் கழுமலேம $ேதவா.1.1384.4
அலங்கல் மலி வானவரும் தானவரும் அைலகடைலக் கைடய தம்
$ேதவா.1.1385.1
கலங்க_குைற.எச்.(கலங்கு_வி.+அ+குைற.எச்.குறி.) எழு கடுவிடம் உண்டு
இருண்ட மணிகண்டத்ேதான்
கருதும்_ெப.எச்.(கருது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.1385.2
விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அம புயல்_ெப.(புயல்_ெப.)
மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) சனி புக்கு
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) சலிக்கும் காலத்தானும் $ேதவா.1.1385.3
கலங்கல் இலா மனப் ெபரு வண்ைக உைடய ெமய்ய வாழ் கழுமலேம
$ேதவா.1.1385.4

பா இதைன நலிந்து அமர பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) எய்தச் சயம்
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பாஞ்சு ெவம்ைமப்
$ேதவா.1.1386.1
ேபா இைசயும் புரம்மூன்றும் ெபான்ற ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிைல
வைளத்ேதான் ெபாருந்தும் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.1386.2
வா இைச ெமன்முைல மடவா மாளிைகயின் சூளிைகேமல் மகப்
பாராட்ட_ெப.எச்.(பாராட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1386.3
கா இைசயும் விசும்பு
இயங்கும்_ெப.எச்.(இயங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மகிழ்வு
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கழுமலேம
$ேதவா.1.1386.4
ஊகின்ற அரவம் ஒளிவிடு திங்கெளாடு_ெப.(திங்கள்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) வன்னி
மத்தம் மன்னும் $ேதவா.1.1387.1
ந< நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கங்ைக நகுெவண்தைல
ேச ெசஞ்சைடயான் நிகழும் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.1387.2
ஏ தங்கி மல நிலவி இைச ெவள்ளிமைல என்ன நிலவி
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1387.3
கா வண்டின் கணங்களால் கவின் ெபருகு சுைத மாடக் கழுமலேம
$ேதவா.1.1387.4
ழுதரும் சரதம் தந்தருள் ழு என்று அடி
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தழல் அைணந்து தவங்கள்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1388.1
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சதுர ெபயலக்கும் பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) ஆ
ேதாழைம_ெப.(ேதாழைம_ெப.)

அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபருமான்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.1388.2
அrந்த வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) அரவிந்தம் மது உகுப்ப
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) குடித்துக்
களித்து_வி.எச்.(களி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாைள_ெப.(வாைள_ெப.)
$ேதவா.1.1388.3
கருஞ்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) சகடம் இளக வள கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) இrய
அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கழுமலேம $ேதவா.1.1388.4
புவி முதல் ஐம்பூதம் ஆய் புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) ஆய்
நிலன்_ெப.(நிலன்_ெப.) ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) ஆய் கரணம் நான்குஆய்
$ேதவா.1.1389.1
அைவ அைவ ேச பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) உரு ஆய் அல்ல உரு ஆய்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) அமரும்ேகாயில்
$ேதவா.1.1389.2
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) முயல்ேவா மல பறிப்பத் தாழ விடு_ஏவ.(விடு_வி.)
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) உைதப்ப ெகாக்கின் காய்கள் $ேதவா.1.1389.3
கவண் எறி கல் ேபால் சுைனயின் கைர ேசர புள்_ெப.(புள்_ெப.)
இrயும்_ெப.எச்.(இr_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கழுமலேம
$ேதவா.1.1389.4
அடல் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வானவைர
அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
ெதழித்து உழலும் அரக்கேகாமான் $ேதவா.1.1390.1
மிடல் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இருபது
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெநாஞ்ய விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) பணிெகாண்ேடான் ேமவும்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.1390.2

நட வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உழவ_ெப.(உழவ_ெப.)
ழுஇது நடவு ஒணா வைக பரலாய்த்துழு என்று துன்று $ேதவா.1.1390.3
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சங்கு
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முத்து வயல்_ெப.(வயல்_ெப.)
கைர குவிக்கும் கழுமலேம $ேதவா.1.1390.4
பூமகள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேகான் அயனும் புள்ளிெனாடு
ேகழல்_ெப.(ேகழல்_ெப.) உரு ஆகிப் புக்கிட்டு $ேதவா.1.1391.1
ஆம் அளவும் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முடி அடி
காணா வைக நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) அமரும்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.1391.2
பா மருவும் கைலப் புலேவா பல்மலகள்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாஞ்சினாேல
$ேதவா.1.1391.3
காமைனகள் பூrத்துக் களி கூந்து_வி.எச்.(கூ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தும் கழுமலேம
$ேதவா.1.1391.4
குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) இன்றிப் புத்தகளும் ெபாய்த்தவத்ைத ெமய்த்தவம் ஆய்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைகயில் $ேதவா.1.1392.1
உணல் மருவும் சமணகளும் உணராத வைக
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.1392.2
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) மருவும் வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) ஒலி விழவின் ஒலி
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
இைசய_குைற.எச்.(இைச_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மண்ேமல்-ேதவ $ேதவா.1.1392.3

கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) மருவும் மைறயின் ஒலி கீ ழ்ப்படுக்க ேமல்படுக்கும்
கழுமலேம $ேதவா.1.1392.4
கற்றவகள் பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தும்
கழுமலத்துள் ஈசன்தன் கழல்ேமல் நல்ேலா_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+ஓ_பட.பன்.)
$ேதவா.1.1393.1
நல்-துைண ஆம் ெபருந்தன்ைம ஞானசம்பந்தன்தான்
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1393.2
ெசால்-துைண ஓ ஐந்திெனாடு ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) வல்லா மலராள் துைணவ
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1393.3
முற்று உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கண்டு
முக்கணான் அடி ேசர முயல்கின்றாேர $ேதவா.1.1393.4
புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) ஐந்தும் ெபாறி
கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெநறி
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
அழிந்திட்டு ஐம் ேமல் உந்தி $ேதவா.1.1394.1
அலமந்த ேபாது ஆக ழுஅஞ்ேசல் ழு என்று அருள்
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) அமரும்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.1394.2
வலம் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மடவாகள் நடம்
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முழவு அதிர மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
என்று அஞ்சி $ேதவா.1.1394.3
சிலமந்தி அலமந்து மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ஏறி முகில்_ெப.(முகில்_ெப.)
பாக்கும்_ெப.எச்.(பா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திரு
ஐயாேற $ேதவா.1.1394.4

விடல் ஏறு படநாகம் அைரக்கு
அைசத்து_வி.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவற்பு அைரயன்
பாைவேயாடும் $ேதவா.1.1395.1
அடல் ஏறு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஏறி ழுஅம்
ெசாl பலி ழு என்னும் அடிகள் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.1395.2
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஏறித் திைர ேமாதிக் காவிrயின் உடன்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) ைவகி
$ேதவா.1.1395.3
திடல் ஏறிச் சுrசங்கம் ெசழு முத்து அங்கு
ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைலக்கும் திரு ஐயாேற
$ேதவா.1.1395.4
கங்காள கயிலாயமைலயாள கானப்ேபராள மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.)
$ேதவா.1.1396.1
பங்காள திrசூலப்பைடயாள விைடயாள பயிலும் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
$ேதவா.1.1396.2
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) ஆள் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) நுைழந்து கூவாயால் இறகு உலத்தி கூதல்
நிங்கி_வி.எச்.(ந<ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1396.3
ெசங்கால் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெவண்குருகு ைபங்கானல் இைர ேதரும் திரு
ஐயாேற $ேதவா.1.1396.4
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
உைடதைலக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊ
ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) பலிக்கு உழல்வா உைமயாள்பங்க $ேதவா.1.1397.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
விைட ஏறும் சங்கரனா தழல் உருவ

தங்கும்_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.1397.2
மான் பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) அருேக
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ஏறி மந்தி பாய் மடுக்கள் ேதாறும் $ேதவா.1.1397.3
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெசழுங்கமலெமாட்டு அலரும் திரு ஐயாேற $ேதவா.1.1397.4
ந<ேராடு கூவிளமும் நிலாமதியும் ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) எருக்கும்
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகான்ைறத்
$ேதவா.1.1398.1
தாேராடு தண்கரந்ைத சைடக்கு
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தத்துவனா
தங்கும்_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.1398.2
கா ஓடி விசும்பு அளந்து கடி
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
அைணந்த_ெப.எச்.(அைண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கமழ் தா_ெப.(தா_ெப.)
வதித்
<
$ேதவா.1.1398.3
ேத ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அரங்கு ஏறி
ேசயிைழயா நடம் பயிலும் திரு ஐயாேற $ேதவா.1.1398.4
ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விண்ணவக்கும் மண்ணவக்கும் ெநறி காட்டும் விகிதன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1399.1
பூந்தாம நறுங்ெகான்ைற சைடக்கு
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புண்ணியனா நண்ணும்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.1399.2

காந்தாரம் இைச அைமத்துக் காrைகயா பண்
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கவின் ஆ வதி
< $ேதவா.1.1399.3
ழுேதம்தாம்ழு என்று அரங்கு ஏறிச் ேசயிைழயா நடம் ஆடும் திரு ஐயாேற.
$ேதவா.1.1399.4
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலாம் ெநடுவிசும்பில்
ெநருக்கி வரு புரம் மூன்றும் ந<ள்வாய் அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) $ேதவா.1.1400.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலாம்படி ெதாட்ட
சிைலயாளி மைலயாளி ேசரும்_ெப.எச்.(ேச-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.1400.2
குன்று எலாம் குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) கூவ ெகாழும் பிரசமல
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாசம் மல்கு $ேதவா.1.1400.3
ெதன்றலா அடி வருட ெசழுங் கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) கண்வளரும் திரு
ஐயாேற $ேதவா.1.1400.4
அஞ்சாேத கயிலாயமைல எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அரக்கேகான் தைலகள் பத்தும் $ேதவா.1.1401.1
மஞ்சு ஆடு ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெநாஞ்ய அடத்து அவனுக்கு அருள்புrந்த
ைமந்த ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.1401.2
இஞ்சாயல் இளந்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) ெதங்கின் பழம்
வழ_குைற.எச்.(வ
<
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
<
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ேமதி இrந்து
அங்கு ஓடி $ேதவா.1.1401.3
ெசஞ்சாலிக்கதி உழக்கி ெசழுங் கமல வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) படியும் திரு
ஐயாேற $ேதவா.1.1401.4
ேமல் ஓடி விசும்பு அணவி வியன் நிலத்ைத
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அகழ்ந்து மிக்கு
நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1402.1

மாேலாடு நான்முகனும் அறியாத வைக
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) மன்னும்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.1402.2
ேகால் ஓட ேகால்வைளயா கூத்தாட குவிமுைலயா முகத்தில்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1402.3
ேசல் ஓட சிைல ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேசயிைழயா நடம்
ஆடும் திரு ஐயாேற $ேதவா.1.1402.4
குண்டாடு குற்று உடுக்ைகச் சமணெராடு சாக்கியரும் குணம்_ெப.(குணம்_ெப.)
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இல்லா $ேதவா.1.1403.1
மிண்டாடும் மிண்ட உைர ேகளாேத ஆள் ஆமின் ேமவித் ெதாண்டீ
$ேதவா.1.1403.2
எண்ேதாள முக்கண்ண எம் ஈச இைறவ இனிது அமரும்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.1403.3
ெசண்டு ஆடு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெபான்னிச் ெசழு மணிகள்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைலக்கும் திரு ஐயாேற
$ேதவா.1.1403.4
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) மலி ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) புைட சூழ் ஐயாற்று
எம்ெபருமாைன அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) காழி $ேதவா.1.1404.1
மன்னிய சீ மைற நாவன்-வள ஞானசம்பந்தன்-மருவு பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.)
$ேதவா.1.1404.2
இன் இைசயால் இைவபத்தும் இைசயுங்கால் ஈசன் அடி ஏத்துவாகள்
$ேதவா.1.1404.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இைசேயாடு அமருலகில் தவெநறி
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்துவா தாழாது அன்ேற
$ேதவா.1.1404.4

ெமய்த்து ஆறுசுைவயும் ஏழ் இைசயும் எண்குணங்களும்
விரும்பும்_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நால்ேவ
$ேதவா.1.1405.1
தத்தாலும் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ஒண்ணா நைட_ெப.(நைட_ெப.) ெதளியப்
பளிங்ேக ேபால் அrைவ பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) $ேதவா.1.1405.2
ஒத்து ஆறுசமயங்கட்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.)
கருதும்_ெப.எச்.(கருது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊ உலவு ெதண்ந<
$ேதவா.1.1405.3
முத்தாறு ெவதி உதிர நித்திலம் வாrக் ெகாழிக்கும் முது குன்றேம
$ேதவா.1.1405.4
ேவாஞ் மிகு குழலிெயாடு ேவடுவனாய் ெவங்கானில் விசயன் ேமவு
$ேதவா.1.1406.1
ேபாrன் மிகு ெபாைற அளந்து பாசுபதம் புrந்து
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புராண
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.1406.2
காrன் மலி கடிெபாழில்கள் கனிகள் பல மல
உதித்து_வி.எச்.(உதி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கயம்_ெப.(கயம்_ெப.)
முயங்கி_வி.எச்.(முயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1406.3
மூr வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) கிள ெதன்றல் திருமுன்றில் புகுந்து உலவு
முதுகுன்றேம $ேதவா.1.1406.4
தக்கனது ெபருேவள்வி சந்திரன்_ெப.(சந்திரன்_ெப.) இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.)
எச்சன் அருக்கன் அங்கி $ேதவா.1.1407.1
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) விதாதாவிெனாடும் விதிவழிேய தண்டித்த விமல
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.1407.2
ெகாக்கு இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெகாழும் வருக்ைக கதலி கமுகு உய
ெதங்கின் குைவ ெகாள்ேசாைல $ேதவா.1.1407.3

முக்கனியின் சாறு ஒழுகிச் ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) உலரா ந<ள்
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) சூழ் முதுகுன்றேம $ேதவா.1.1407.4
ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.) மிகு புரவாண மிைக
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விறல்_ெப.(விறல்_ெப.)
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விண்_ெப.(விண்_ெப.)
உேளாகள் $ேதவா.1.1408.1
ெசம்மலேரான் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) மால்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரப்ப ேதவகேள ேத
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆக $ேதவா.1.1408.2
ைமம் மருவு ேமரு விலு மாசுணம் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) அr எrகால் வாளி ஆக
$ேதவா.1.1408.3
மும்மதிலும் ெநாடி அளவில் ெபாடிெசய்த முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) முதுகுன்றேம. $ேதவா.1.1408.4
இைழ ேமவு கைல அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) ஏந்திைழயாள் ஒருபால் ஆய்
ஒருபால் எள்காது $ேதவா.1.1409.1
உைழ ேமவும் உr உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) இருப்பு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என்ப
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) $ேதவா.1.1409.2
கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) ேமவு மடமந்தி மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) கண்டு
மகவிெனாடும் புக ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கல்லின் $ேதவா.1.1409.3
முைழ ேமவு மால்யாைன இைர ேதரும் வள சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.)
முதுகுன்றேம $ேதவா.1.1409.4
நைக ஆ ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தைலமாைல முடிக்கு
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாதன்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) முத்தாறு $ேதவா.1.1410.1

வைக ஆரும் வைரப்பண்டம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரண்டுகைர அருகும்
மறிய ேமாதி_வி.எச்.(ேமாது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1410.2
தைக ஆரும் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இடறி சாலி கழுந<
குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) சாயப்
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1410.3
முைக ஆ ெசந்தாமைரகள் முகம்மலர வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) தழுவு
முதுகுன்றேம $ேதவா.1.1410.4
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) கிளரும் நால்ேவதம் ஆலின் கீ ழ்
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளி அமர ேவண்ட
$ேதவா.1.1411.1
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) கிள ெசந்தாமைரேயான் சிரம் ஐந்தின்
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அறுத்த_ெப.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நிமல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.1411.2
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ெகாள் மணித்தரளங்கள்
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.)
திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அங்கு
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) குறவ_ெப.(குறவ_ெப.) சிறுமிமாகள் $ேதவா.1.1411.3
முறங்களினால் ெகாழித்து மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விலக்கி முத்து உைலப்
ெபய்முதுகுன்றேம $ேதவா.1.1411.4
கதி ஒளிய ெநடுமுடிபத்து உைடய கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இலங்ைகயேகான்
கண்ணும் வாயும் $ேதவா.1.1412.1
பிதி ஒளிய கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) பிறங்க ெபருங்கயிைலமைலைய
நிைலெபயத்த ஞான்று $ேதவா.1.1412.2

மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) அளைகக்கு இைற முரல மல அடி ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மைற
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆங்ேக $ேதவா.1.1412.3
முதி ஒளிய சுட ெநடுவாள் முன் ஈந்தான் வாய்ந்த பதி முதுகுன்றேம
$ேதவா.1.1412.4
பூ ஆ ெபான்தவிசின்மிைச இருந்தவனும் பூந்துழாய் புைனந்த மாலும்
$ேதவா.1.1413.1
ஓவாது கழுகு_ெப.(கழுகு_ெப.) ஏனம் ஆய்
உயந்து_வி.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆழ்ந்து உற நாடி
உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) காணாத் $ேதவா.1.1413.2
ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) ஆரும் திரு உருவன் ேசரும்_ெப.எச்.(ேசவி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மைல ெசழு நிலத்ைத மூட
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1413.3
மூவாத முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) ஒலி ந< கீ ழ் தாழ ேமல்
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முதுகுன்றேம
$ேதவா.1.1413.4
ேமனியில் சீவரத்தாரும் விrதரு தட்டு உைடயாரும் விரவல் ஆகா
$ேதவா.1.1414.1
ஊனிகளாய் உள்ளா ெசால்
ெகாள்ளாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_பட.ஒரு.) உம் உள்
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அங்கு உய்மின் ெதாண்டீ
$ேதவா.1.1414.2
ஞானிகளாய் உள்ளாகள் நால்மைறைய முழுது
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஐம்புலன்கள் ெசற்று
$ேதவா.1.1414.3

ேமானிகளாய் முனிச்ெசல்வ தனித்து
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrயும்
முதுகுன்றேம $ேதவா.1.1414.4
முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) ஒலி ந< முத்தாறு வலம்ெசய்யும் முதுகுன்றத்து
இைறைய மூவாப் $ேதவா.1.1415.1
பழங்கிழைமப் பன்னிருேப
பைடத்து_வி.எச்.(பைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைடய கழுமலேம
பதியாக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1415.2
தழங்கு எrமூன்று ஓம்பு ெதாழில்-தமிழ் ஞானசம்பந்தன் சைமத்த
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) $ேதவா.1.1415.3
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இைச
கூடும்_ெப.எச்.(கூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வைக பாடுமவ ந<டு
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஆள்வதாேம $ேதவா.1.1415.4
ஏ இைசயும் வட-ஆலின்கீ ழ் இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அங்கு ஈ-இருவக்கு இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1416.1
ேநாஞ்ய நால்மைறப்ெபாருைள உைரத்து ஒளி ேச ெநறி அளித்ேதான்
நின்றேகாயில் $ேதவா.1.1416.2
பா இைசயும் பண்டிதகள் பல்-நாளும் பயின்று ஓதும் ஓைச
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1416.3
ேவாஞ் மலி ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) கிள்ைள_ெப.(கிள்ைள_ெப.) ேவதங்கள்
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெசால்லும் மிழைல ஆேம $ேதவா.1.1416.4
ெபாறி அரவம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெபாருப்ேப மத்து ஆக புத்ேதளி
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1417.1

மறி கடைலக் கைடந்திட்ட விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) உண்ட கண்டத்ேதான் மன்னும்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.1417.2
ெசறி இதழ்த் தாமைரத்தவிசில்-திகழ்ந்து
ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இைலக்குைடக்கீ ழ்
ெசய் ஆெசந்ெநல் $ேதவா.1.1417.3
ெவறி கதிச்சாமைர இரட்ட இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.)
வற்றிருக்கும்
<
மிழைல ஆேம $ேதவா.1.1417.4
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலைக நலிந்து உழலும்
அவுணகள் தம் புரம் மூன்றும் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) கண்ணாடி $ேதவா.1.1418.1
உழுந்து உருளும் அளைவயின் ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) எr ெகாள ெவஞ்சிைல
வைளத்ேதான் உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.1418.2
ெகாழுந்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) தரளம் நைக காட்ட ேகாகநதம்
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) காட்ட குதித்து_வி.எச்.(குதி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ந<ேமல் $ேதவா.1.1418.3
விழுந்த_ெப.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) விழி
காட்ட வில் பவளம்_ெப.(பவளம்_ெப.) வாய் காட்டும் மிழைல ஆேம
$ேதவா.1.1418.4
உைர ேசரும்_ெப.எச்.(ேச-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எண்பத்து
நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.) நூறு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆம் ேயானி ேபதம்
$ேதவா.1.1419.1
நிைர ேசரப் பைடத்து_வி.எச்.(பைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவற்றின்
உயிக்கு உயி ஆய் அங்கு அங்ேக நின்றான்ேகாயில் $ேதவா.1.1419.2
வைர ேசரும்_ெப.எச்.(ேச-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) முழவ மயில்கள் பல நடம்

ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1419.3
விைர ேச ெபான் இதழி தர ெமன்காந்தள் ைக ஏற்கும் மிழைல ஆேம
$ேதவா.1.1419.4
காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆறு அrய ெபருமான்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ஆய்
குணங்கள் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) ஆய் $ேதவா.1.1420.1
ேபணு மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) உருஆகி ேப உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
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.)
ெபருமான் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.1420.2
ழுதாணு ஆய் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பரதத்துவைன
உத்தமைன இைறஞ்சீ ழு என்று $ேதவா.1.1420.3
ேவணு வாெகாடி விண்ேணாதைம விளிப்ப ேபால் ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.)
மிழைல ஆேம. $ேதவா.1.1420.4
அகன் அமந்த_ெப.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்பினராய்
அறுபைக ெசற்று ஐம்புலனும் அடக்கி ஞானப் $ேதவா.1.1421.1
புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) உைடேயாதம் உள்ளப் புண்டாஞ்கத்துள்
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புராண
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.1421.2
தகவு_ெப.(தகவு_ெப.) உைட ந< மணித்தலத்து சங்கு உள வக்கம் திகழ
சலசத்த<யுள் $ேதவா.1.1421.3
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உைடய புன்கு_ெப.(புன்கு_ெப.)
மலப்ெபாr அட்ட மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மிழைல ஆேம
$ேதவா.1.1421.4

ஆறு ஆடு சைடமுடியன் அனல் ஆடு மலக்ைகயன் இமயப்பாைவ
$ேதவா.1.1422.1
கூறு ஆடு திரு உருவன் கூத்து ஆடும் குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) உைடேயான்
குளிரும் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.1422.2
ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) ஆடு ெசங்கழுந<த் தாது_ெப.(தாது_ெப.) ஆடி மது உண்டு
சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
$ேதவா.1.1422.3
ேவறு ஆய உருஆகி ெசவ்வழி நல்பண் பாடும் மிழைல ஆேம $ேதவா.1.1422.4
கருப்பம் மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) அடத்து கால்
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ைக மறித்து கயிைல
என்னும் $ேதவா.1.1423.1
ெபாருப்பு எடுக்கல் உறும் அரக்கன் ெபான் முடி ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெநாஞ்த்த
விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) புனிதேகாயில் $ேதவா.1.1423.2
தருப்பம் மிகு சலந்தரன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) தடிந்த
சக்கரத்ைத_ெப.(சக்கரம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஈண்டு $ேதவா.1.1423.3
விருப்ெபாடு மால் வழிபாடு ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இழி_வி.(இழி_வி.) விமானம் ேச மிழைல ஆேம $ேதவா.1.1423.4
ெசந்தளி மா மலேரானும் திருமாலும் ஏனெமாடு அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1424.1
அந்தம் அடி காணாேத அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவளிப்பட்ேடான் அமரும்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.1424.2

புந்தியின் நால்மைறவழிேய புல்_ெப.(புல்_ெப.)
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெநய் சமிைத ைகயில்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1424.3
ெவந்தழலின் ேவட்டு உலகில் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அளிப்ேபா ேசரும்_ெப.எச்.(ேச-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊ மிழைல
ஆேம $ேதவா.1.1424.4
எண் இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அமணகளும்
இழி_வி.(இழி_வி.) ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ேச சாக்கியரும் என்றும் தன்ைன
$ேதவா.1.1425.1
நண்ண (அ)rய வைக மயக்கி_வி.எச்.(மயக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அடியாக்கு அருள்புrயும் நாதன்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.1.1425.2
பண் அமரும் ெமன்ெமாழியா பாலகைரப் பாராட்டும் ஓைச
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1425.3
விண்ணவகள் வியப்பு_ெப.(வியப்பு_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விமானத்ேதாடும் இழியும்
மிழைல ஆேம $ேதவா.1.1425.4
மின் இயலும் மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) மிைட வழி
<
மிழைலயான் விைர ஆ பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) $ேதவா.1.1426.1
ெசன்னிமிைசக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிரபுரக் ேகான்ெசழுமைறகள் பயிலும் நாவன் $ேதவா.1.1426.2
பன்னிய சீ மிகு ஞானசம்பந்தன்-பாஞ்ந்து
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பத்தும்
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1426.3

இன் இைசயால் பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா
இருநிலத்தில் ஈசன் எனும் இயல்பிேனாேர. $ேதவா.1.1426.4
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவண்ெபாடிப் பூசும் மாபின்
விrநூல் ஒருபால் ெபாருந்த_குைற.எச்.(ெபாருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.1427.1
கந்தம் மல்கு குழலிேயாடும் கடிெபாழில் கச்சி தன்னுள் $ேதவா.1.1427.2
அந்தம் இல் குணத்தா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அணங்கிெனாடு
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) புr $ேதவா.1.1427.3
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஏகம்பம் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெகடுேம
$ேதவா.1.1427.4
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அவுண_ெப.(அவுண_ெப.) மா நகமூன்று உடன் மாய்ந்து அவியச் $ேதவா.1.1428.1
சரம் துரந்து எrெசய்த தாழ்சைடச் சங்கரன் ேமய இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$ேதவா.1.1428.2
குருந்தம் மல்லிைக_ெப.(மல்லிைக_ெப.) ேகாங்கு_ெப.(ேகாங்கு_ெப.) மாதவி
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) குரா மரவம்_ெப.(மரவம்_ெப.) $ேதவா.1.1428.3
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) ைபம்ெபாழில் கச்சி ஏகம்பம் ேசர இட ெகடுேம
$ேதவா.1.1428.4
வண்ண ெவண்ெபாடிப் பூசும் மாபின் வாஞ் அரவம்
புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1429.1
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எr
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேபணிய பிஞ்ஞகன் ேமய
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.1.1429.2

விண்_ெப.(விண்_ெப.) அம ெநடுமாடம்
ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கச்சி தன்னுள்
$ேதவா.1.1429.3
திண்ண மாம்ெபாழில் சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏகம்பம்
ேசர இட ெகடுேம $ேதவா.1.1429.4
ேதாலும் நூலும் துைதந்த வைர மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) சுடைல
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ந<று
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1430.1
காலன் மாள் உறக் காலால் காய்ந்த_ெப.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
கருதும்_ெப.எச்.(கருது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$ேதவா.1.1430.2
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெவண்மதி ேதாயும் மா மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) கச்சி மா
நகருள் $ேதவா.1.1430.3
ஏலம் நாறிய ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) சூழ் ஏகம்பம் ேசர இட ெகடுேம
$ேதவா.1.1430.4
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) அணி மலக்ெகான்ைற ேச சைடத் தூ மதியம்
புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1431.1
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) நால்மைற ஆக பலகணப் ேபய்கள் அைவ
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1431.2
வாடல் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஓடு அனல் ஏந்தி
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன்
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) புr $ேதவா.1.1431.3
ேசட ேச கலிக் கச்சி ஏகம்பம் ேசர இட ெகடுேம $ேதவா.1.1431.4
சாகம் ெபான்வைர ஆகத் தானவ மும்மதில் சாய் எய்து $ேதவா.1.1432.1

ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ஒருபாகம் ஆக அரெவாடு நூல்
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1432.2
மாகம் ேதாய் மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட மா மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) கச்சி மா
நகருள் $ேதவா.1.1432.3
ஏகம்பத்து உைற ஈசன் ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இட ெகடுேம $ேதவா.1.1432.4
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நிலாமதி புல்கு ெசஞ்சைட வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரவம்
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.1.1433.1
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) இடத்தினில் வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) ேபணி
நகுதைலயில் பலி ேதந்து_வி.எச்.(ேத_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ேதவா.1.1433.2
ஏண் இலா அரக்கன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ந<ள் முடி பத்தும் இறுத்தவன் ஊ
$ேதவா.1.1433.3
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உலாம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) கச்சி ஏகம்பம் ேசர இட
ெகடுேம $ேதவா.1.1433.4
பிரமனும் திருமாலும் ைகெதாழப் ேப அழல் ஆய ெபம்மான் $ேதவா.1.1434.1
அரவம் ேச சைட அந்தணன் அணங்கிெனாடு அமரும் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$ேதவா.1.1434.2
கரவு இல் வண்ைகயினாகள் வாழ் கலிக் கச்சி மா நகருள் $ேதவா.1.1434.3
மரவம்_ெப.(மரவம்_ெப.) சூழ் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ஏகம்பம் ெதாழ
வில்விைன மாய்ந்து அறுேம $ேதவா.1.1434.4
குண்டுபட்டு அமண ஆயவெராடும் கூைற தம் ெமய் ேபாக்கும் $ேதவா.1.1435.1
மிண்ட கட்டிய கட்டுைர அைவ
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விரும்ேபன்மின்
$ேதவா.1.1435.2

விண்டவ புரம் மூன்றும் ெவங்கைண ஒன்றினால் அவியக் $ேதவா.1.1435.3
கண்டவன் கலிக் கச்சி ஏகம்பம் காண இட ெகடுேம $ேதவா.1.1435.4
ஏrன் ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கச்சி ஏகம்பம் ேமயவைன
$ேதவா.1.1436.1
காrன் ஆ மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.)
கழுமல நன்நகருள் $ேதவா.1.1436.2
பாrன் ஆ தமிழ் ஞானசம்பந்தன்
பரவிய_ெப.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பத்தும் வல்லா $ேதவா.1.1436.3
சீrன் ஆ புகழ் ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விண்ணவேராடும் ேசபவேர $ேதவா.1.1436.4
கருத்தன் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ஏந்தி ஆடும்
$ேதவா.1.1437.1
நிருத்தன் சைடேமல் நிரம்பா மதியன் $ேதவா.1.1437.2
திருத்தம் உைடயா திருப் பறியலூrல் $ேதவா.1.1437.3
விருத்தன் எனத் தகும் வரட்டத்தாேன
<
$ேதவா.1.1437.4
மருந்தன் அமுதன் மயானத்துள் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $ேதவா.1.1438.1
ெபருந்தண்புனல் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ைவத்த ெபருமான் $ேதவா.1.1438.2
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) மைறேயா திருப் பறியலூrல் $ேதவா.1.1438.3
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மலச்ேசாைல
வரட்டத்தாேன
<
$ேதவா.1.1438.4
குளிந்து_வி.எச்.(குளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ சைடயன்
ெகாடுஞ்சிைல வில் காமன் $ேதவா.1.1439.1

விளிந்தான் அடங்க_குைற.எச்.(அடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வந்து
<
எய்தச்
ெசற்றான் $ேதவா.1.1439.2
ெதளிந்தா மைறேயா திருப் பறியலூrல் $ேதவா.1.1439.3
மிளிந்து ஆ மலச்ேசாைல வரட்டத்தாேன
<
$ேதவா.1.1439.4
பிறப்பு ஆதி இல்லான் பிறப்பா பிறப்புச் $ேதவா.1.1440.1
ெசறப்பு ஆதி அந்தம் ெசலச்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேதசன் $ேதவா.1.1440.2
சிறப்பாடு உைடயா திருப் பறியலூrல் $ேதவா.1.1440.3
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) பாrடம் சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வரட்டத்தாேன
<
$ேதவா.1.1440.4
காஞ்ந்தா இடுகாட்டில் ஆடும் கபாலி $ேதவா.1.1441.1
புrந்தா படுதம் புறங்காட்டில் ஆடும் $ேதவா.1.1441.2
ெதாஞ்ந்தா மைறேயா திருப் பறியலூrல் $ேதவா.1.1441.3
விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ மலச்ேசாைல
வரட்டத்தாேன
<
$ேதவா.1.1441.4
அரவு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) நாணா அனல்
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆக $ேதவா.1.1442.1
ெசரு உற்றவ புரம் த< எழச் ெசற்றான் $ேதவா.1.1442.2
ெதருவில் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) சூழ் திருப் பறியலூrல் $ேதவா.1.1442.3
ெவரு உற்றவ ெதாழும் வரட்டத்தாேன
<
$ேதவா.1.1442.4
நைர ஆ விைடயான் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாள் ெபருமான் $ேதவா.1.1443.1
அைர ஆ அரவம் அழகா அைசத்தான் $ேதவா.1.1443.2

திைர ஆ புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சூழ் திருப் பறியலூrல் $ேதவா.1.1443.3
விைர ஆ மலச்ேசாைல வரட்டத்தாேன
<
$ேதவா.1.1443.4
வைளக்கும்_ெப.எச்.(வைள_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எயிற்றின் அரக்கன் வைரக்கீ ழ் $ேதவா.1.1444.1
இைளக்கும்படி தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏைழ
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) $ேதவா.1.1444.2
திைளக்கும் படுகத் திருப் பறியலூrல் $ேதவா.1.1444.3
விைளக்கும் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரட்டத்தாேன
<
$ேதவா.1.1444.4
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகாள் மலேமல் அயன் ஓதவண்ணன் $ேதவா.1.1445.1
துளங்கும் மனத்தா ெதாழ தழல் ஆய்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $ேதவா.1.1445.2
இளங்ெகாம்பு அனாேளாடு இைணந்தும் பிைணந்தும் $ேதவா.1.1445.3
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திருப் பறியல்
வரட்டத்தாேன
<
$ேதவா.1.1445.4
சைடயன் பிைறயன் சமண் சாக்கியேராடு $ேதவா.1.1446.1
அைட அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) இலாதான் அடியா ெபருமான் $ேதவா.1.1446.2
உைடயன் புலியின் உr-ேதால் அைரேமல் $ேதவா.1.1446.3
விைடயன்-திருப் பறியல் வரட்டத்தாேன
<
$ேதவா.1.1446.4
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) ந< உகும் காழி ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.1.1447.1
ெவறி ந<த் திருப் பறியல் வரட்டத்தாைன
<
$ேதவா.1.1447.2
ெபாறி ந<டு அரவன் புைன பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) வல்லாக்கு $ேதவா.1.1447.3

அறும் ந<டு அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) அறும் பிறப்புத்தாேன $ேதவா.1.1447.4
ந<று ேசவது ஒ ேமனிய ேநாஞ்ைழ $ேதவா.1.1448.1
கூறு ேசவது ஒ ேகாலம் ஆய் $ேதவா.1.1448.2
பாறு ேச தைலக் ைகய பராய்த்துைற $ேதவா.1.1448.3
ஆறு ேச சைட அண்ணேல $ேதவா.1.1448.4
கந்தம் ஆம் மலக்ெகான்ைற கமழ் சைட $ேதவா.1.1449.1
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூம்புனல் ைவத்தவ
$ேதவா.1.1449.2
ைபந்தண் மாதவி சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பராய்த்துைற $ேதவா.1.1449.3
அந்தம் இல்ல அடிகேள $ேதவா.1.1449.4
ேவத ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) முைறயால் விrத்து
$ேதவா.1.1450.1
ஓத நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒருவனா $ேதவா.1.1450.2
பாதி ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) உரு ஆவ பராய்த்துைற $ேதவா.1.1450.3
ஆதி ஆய அடிகேள $ேதவா.1.1450.4
ேதாலும் தம் அைர ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) சுடவிடு $ேதவா.1.1451.1
நூலும் தாம் அணி மாபின $ேதவா.1.1451.2
பாலும் ெநய் பயின்று ஆடு பராய்த்துைற $ேதவா.1.1451.3
ஆல ந<ழல் அடிகேள $ேதவா.1.1451.4
விரவி ந<று ெமய் சுவ_ெப.(சுவ_ெப.) ேமனிேமல் $ேதவா.1.1452.1

இரவில் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எr ஆடுவ
$ேதவா.1.1452.2
பரவினா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.)
பராய்த்துைற $ேதவா.1.1452.3
அரவம் ஆத்த அடிகேள $ேதவா.1.1452.4
மைறயும் ஓதுவ மான்மறிக் ைகயின $ேதவா.1.1453.1
கைற ெகாள் கண்டம் உைடயவ $ேதவா.1.1453.2
பைறயும் சங்கும் ஒலிெசய் பராய்த்துைற $ேதவா.1.1453.3
அைறய நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அடிகேள
$ேதவா.1.1453.4
விைடயும் ஏறுவ ெவண்ெபாடிப் பூசுவ $ேதவா.1.1454.1
சைடயில் கங்ைக தாஞ்த்தவ $ேதவா.1.1454.2
பைட ெகாள் ெவண்மழுவாள பராய்த்துைற $ேதவா.1.1454.3
அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அடிகேள $ேதவா.1.1454.4
தருக்கின் மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) தசக்கிrவன் தைன $ேதவா.1.1455.1
ெநருக்கினா விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) ஒன்றினால் $ேதவா.1.1455.2
பருக்கினா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேபாலும் பராய்த்துைற
$ேதவா.1.1455.3
அருக்கன் தன்ைன அடிகேள $ேதவா.1.1455.4
நாற்ற மாமலராெனாடு மாலும் ஆய்த் $ேதவா.1.1456.1
ேதாற்றமும் அறியாதவ $ேதவா.1.1456.2

பாற்றினா விைன ஆன பராய்த்துைற $ேதவா.1.1456.3
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) அடிகேள $ேதவா.1.1456.4
திரு இலிச் சிலேத அமண் ஆதகள் $ேதவா.1.1457.1
உரு இலா உைர ெகாள்ேளலும் $ேதவா.1.1457.2
பரு விலால் எயில் எய்து பராய்த்துைற $ேதவா.1.1457.3
மருவினான் தைன வாழ்த்துேம $ேதவா.1.1457.4
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) மல்கிய ெசல்வ பராய்த்துைறச் $ேதவா.1.1458.1
ெசல்வேமல் சிைதயாதன $ேதவா.1.1458.2
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) ஞானசம்பந்தன ெசந்தமிழ் $ேதவா.1.1458.3
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ஆம் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) ெசப்பேவ
$ேதவா.1.1458.4
மாத_ெப.(மாத_ெப.) மடப்பிடியும் மட அன்னமும் அன்னது ஓ
நைட_ெப.(நைட_ெப.) உைட மைலமகள் துைண என மகிழ்வ $ேதவா.1.1459.1
த இனப்பைட நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைச பாடவும்
ஆடுவ அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) பட சைட ெநடுமுடியது ஒ புனல
$ேதவா.1.1459.2
ேவதெமாடு ஏழிைச பாடுவ ஆழ்கடல் ெவண்திைர இைர நுைர கைர ெபாருது
விம்மி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயேல $ேதவா.1.1459.3
தாது_ெப.(தாது_ெப.) அவிழ் புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.)
மலச் சிைறவண்டு அைற எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) பயில் தருமபுரம்பதிேய $ேதவா.1.1459.4
ெபாங்கும் நைடப் புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) இல் விைட ஆம்
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ஊதி ெவண்ெபாடி அணி
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ெகாள் மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) ணநூல் புரள $ேதவா.1.1460.1

மங்குல் இைடத் தவழும்_ெப.எச்.(தழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மதி
சூடுவ ஆடுவ வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) கிளபுனல் அரவம்
ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சைடய $ேதவா.1.1460.2
சங்கு கடல்-திைரயால் உைதயுண்டு சாஞ்ந்து இrந்து ஒசிந்து அைசந்து
இைசந்து_வி.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசரும்_ெப.எச்.(ேசவி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெவண்மணல் குைவேமல் $ேதவா.1.1460.3
தங்கு கதி மணி_ெப.(மணி_ெப.) நித்திலம் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.)
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ஒல்க நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இலங்கு ஒளி நலங்கு எழில்-தருமபுரம் பதிேய $ேதவா.1.1460.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உறு மால்வைர ேபால் விைட ஏறுவ ஆறு சூடுவ விr சுr
ஒளி ெகாள் ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலங்கக் $ேதவா.1.1461.1
கண் உற நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளிரும் கதி
ெவண்மதிக்கண்ணிய கழிந்தவ இழிந்திடும் உைடதைல கலனாப்
$ேதவா.1.1461.2
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) உற நின்றவ தம் உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) அயன் மால்
ெதாழ அrைவையப் பிைணந்து இைணந்து அைணந்ததும் பிrயா $ேதவா.1.1461.3
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) முல்ைலெயாடு எண்
இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) ெமௗவல் மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) அல கருங்கழி
ெநருங்கு நல்-தருமபுரம்பதிேய $ேதவா.1.1461.4
வா உறு ெமன்முைல நன்நுதல் ஏைழெயாடு ஆடுவ வளம்_ெப.(வளம்_ெப.)
கிள விளங்கு திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சைடய $ேதவா.1.1462.1
கா உற நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அலரும்
மலக்ெகான்ைற அம் கண்ணிய கடு விைட ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ெவடிெகாள்
காடு_ெப.(காடு_ெப.) உைற பதிய $ேதவா.1.1462.2

பா உற விண்ணுலகம் பரவபடுேவா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
படுதைலப் பலி ெகாளல் பாஞ்பவம்
நிைனயா_வி.மு.(நிைன_வி.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) $ேதவா.1.1462.3
தா_ெப.(தா_ெப.) உறு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அரவம் மல துன்னிய
தாது_ெப.(தாது_ெப.) உதி தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) நுைழ தருமபுரம்பதிேய $ேதவா.1.1462.4
ேநரும் அவக்கு உணரப் புகில் இல்ைல ெநடுஞ்சைடக் கடும்புனல்
படந்து_வி.எச்.(பட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) படுவது
ஒ நிைலய $ேதவா.1.1463.1
ேபரும் அவக்கு எைன ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) முன்ைனப் பிறப்பு இறப்பு
இலாதவ உடற்று அடத்த ெபற்றி யா அறிவா $ேதவா.1.1463.2
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) அவக்கு அழல் வாயது ஒ நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.)
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) உற எழு ெகாழு மல ெகாள் ெபான் இதழி
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அலங்கல் $ேதவா.1.1463.3
தாரம் அவக்கு இமவான்மகள் ஊவது ேபா விைட கடு படு ெசடி ெபாழில்தருமபுரம் பதிேய $ேதவா.1.1463.4
கூைழ அம் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) குலாயவள் தம் பிைண புல்க மல்கு
ெமன்முைல ெபாறி ெகாள் ெபான்-ெகாடி இைட துவவாய் $ேதவா.1.1464.1
மாைழ ஒண்கண் மடவாைள ஓபாகம் மகிழ்ந்தவ வலம் மலி பைட விைட
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ெகாடு மழுவாள் $ேதவா.1.1464.2
யாைழயும் எள்கிட ஏழிைச வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) முரன்று
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) துவன்றி ெமன்சிறகு அைற உற நற
விrயும்_ெப.எச்.(விr_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
$ேதவா.1.1464.3

தாைழயும் ஞாழலும் ந<டிய_ெப.எச்.(ந<டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கானலின்
நள் அல் இைச புள்_ெப.(புள்_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) துயில் பயில்
தருமபுரம்பதிேய $ேதவா.1.1464.4
ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) மரு வாகுழல் அன்னநைடப் ெபைடமான் விழித்
திருந்திைழ ெபாருந்து_வி.(ெபாருந்து_வி.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெசங்கதி விrய
$ேதவா.1.1465.1
தூ மரு ெசஞ்சைடயில்-துைத ெவண்மதி துன்று ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.)
ெதால்புனல் சிரம் கரந்து உrத்த_ெப.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதால் உைடய $ேதவா.1.1465.2
கா மரு தண்கழி ந<டிய_ெப.எச்.(ந<டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கானல
கண்டகம் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அைட கழி
இழிய_குைற.எச்.(இழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முண்டகத்து அயேல
$ேதவா.1.1465.3
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேச குவைளப் படுகில் கழுந< மல ெவறி கமழ் ெசறி
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) தருமபுரம்பதிேய $ேதவா.1.1465.4
தூ வணந<று அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.)
ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விைர புல்க மல்கு ெமன்மல
வைர புைர திரள்புயம் அணிவ $ேதவா.1.1466.1
ேகாவணமும் உைழயின் அதளும் உைட ஆைடய ெகாைல மலி பைட ஒ
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குழக
$ேதவா.1.1466.2
பா வணமா அலறத் தைலபத்து உைட அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அரக்கன வலி
ஒ கவ்ைவ ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள்புr தைலவ
$ேதவா.1.1466.3
தாவண ஏறு உைட எம் அடிகட்கு இடம்வன் தடங்_ெப.அ.(தடம்_ெப.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இடும் தடங்கைரத் தருமபுரம்பதிேய $ேதவா.1.1466.4

வா மலி ெமன்முைல மாது ஒருபாகம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ஆகுவ வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) கிள மதி அரவம்
ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சைடய $ேதவா.1.1467.1
கூ மலி சூலமும் ெவண்மழுவும் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ெவல்
பைட குனிசிைல தனி மைல அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குழக $ேதவா.1.1467.2
ஆ மலி ஆழி ெகாள் ெசல்வனும் அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) ெகாள்
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மிைச அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.) அடி முடி
அளவு தாம் அறியா_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.)
$ேதவா.1.1467.3
தா_ெப.(தா_ெப.) மலி ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) அலங்கல் உகந்தவ
தங்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) தடங்கல் இடும் திைரத் தருமபுரம் பதிேய
$ேதவா.1.1467.4
புத்த கடத் துவ ெமாய்த்து உறி புல்கிய ைகய ெபாய் ெமாழிந்த
அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) இல் ெபற்றி
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) நல்-தவ புலேவா
$ேதவா.1.1468.1
பத்தகள் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெமய்ப்
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ஆக உகந்தவ நிகழ்ந்தவ சிவந்தவ சுடைலப் ெபாடி
அணிவ $ேதவா.1.1468.2
முத்து அன ெவண்நைக ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) மைலமாது உைம ெபான் அணி
புண முைல_ெப.(முைல_ெப.) இைண துைண அைணவதும் பிrயா
$ேதவா.1.1468.3
தத்து அருவித்திரள் உந்திய மால்கடல் ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடத்திடும்
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ெபாழில்-தருமபுரம்பதிேய $ேதவா.1.1468.4

ழுெபான் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.)
மாளிைக சூழ் விழவம் மl ெபாரூஉ புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) திரூஉ அம புகலிழு
என்று உலகில் $ேதவா.1.1469.1
தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ேந பிற இல் பதி ஞானசம்பந்தனது
ெசந்தமிழ்த் தடங்கல்-தருமபுரம்பதிையப் $ேதவா.1.1469.2
பின் ெநடுவா சைடயில் பிைறயும் அரவும் உைடயவன் பிைணதுைண கழல்கள்
ேபணுதல் உrயா $ேதவா.1.1469.3
இன் ெநடுநன் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எய்துவ
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாகமும் உறுவகள் இட
பிணி துய அைணவு இலேர $ேதவா.1.1469.4
ெசந்ெநல் அம் கழனிப் பழனத்து_ெப.(பழ்னம்_ெப.+அத்து_சாr.) அயேல ெசழும்
$ேதவா.2.1470.1
புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கிழியில்
பவளம்_ெப.(பவளம்_ெப.) புைர பூந்தராய் $ேதவா.2.1470.2
துன்னி_வி.எச்.(துன்னு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
இைமேயா முடி ேதாய் கழl ெசாl $ேதவா.2.1470.3
பின்னுெசஞ்சைடயில் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) பாம்புஉடன் ைவத்தேத
$ேதவா.2.1470.4
எற்று திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திைர
ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சங்கிெனாடு இப்பிகள்
$ேதவா.2.1471.1
ெபான் திகழ் கமலப் பழனம்_ெப.(பழனம்_ெப.) புகு பூந்தராய்ச் $ேதவா.2.1471.2
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
இைமேயா ெதாழு ெபான்கழl ெசாl $ேதவா.2.1471.3
ெபற்றம்_ெப.(ெபற்றம்_ெப.) ஏறுதல் ெபற்றிைமேயா ெபருமானிேர $ேதவா.2.1471.4

சங்கு ெசம்பவளத்திரள் முத்துஅைவதாம்ெகாடு $ேதவா.2.1472.1
ெபாங்கு ெதண்திைர வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைலக்கும்
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) பூந்தராய் $ேதவா.2.1472.2
துங்க மால்களிற்றின் உr ேபாத்து உகந்த< ெசாl $ேதவா.2.1472.3
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) பங்கமும் அங்கத்ெதாடு ஒன்றிய மாண்புஅேத
$ேதவா.2.1472.4
ேசம வல் மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) ெபான் அணி மாளிைக ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.)
உய $ேதவா.2.1473.1
பூ மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ்தரு பூந்தராய் $ேதவா.2.1473.2
ேசாமனும் அரவும் ெதாட ெசஞ்சைடயீ ெசாl $ேதவா.2.1473.3
காமன் ெவண்ெபாடிஆகக் கைடக்கண் சிவந்தேத $ேதவா.2.1473.4
பள்ளம்_ெப.(பள்ளம்_ெப.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) இைர
ேதந்து_வி.எச்.(ேத_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழலும் பகுவாயன
$ேதவா.2.1474.1
புள்ளும் நாள்ெதாறும் ேச ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ்தரு பூந்தராய்
$ேதவா.2.1474.2
துள்ளும் மான்மறி ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசங்ைகயின < ெசாl $ேதவா.2.1474.3
ெவள்ளந< ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெசஞ்சைட ைவத்த வியப்புஅேத
$ேதவா.2.1474.4
மாது இலங்கிய மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.)
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மருங்குஎலாம் $ேதவா.2.1475.1

ேபாதில் அம் கமலம் மது வா புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) பூந்தராய் $ேதவா.2.1475.2
ேசாதி அம்சுடேமனி ெவண்ந<று அணிவ< ெசாl $ேதவா.2.1475.3
காதில் அம் குைழ சங்கெவண்ேதாடுஉடன் ைவத்தேத $ேதவா.2.1475.4
வருக்கம் ஆதரு வான்_ெப.(வான்_ெப.) கடுவெனாடு மந்திகள் $ேதவா.2.1476.1
தருக் ெகாள் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) தரும் கனி மாந்திய பூந்தராய்
$ேதவா.2.1476.2
துரக்கும் மால்விைடேமல் வருவ< அடிேகள் ெசாl $ேதவா.2.1476.3
அரக்கன் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.)
அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் ஆக்கிய ஆக்கேம
$ேதவா.2.1476.4
வr ெகாள் ெசங்கயல் பாய் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.)
எலாம் $ேதவா.2.1477.1
புrைச ந<டு உய மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) நிலாவிய பூந்தராய் $ேதவா.2.1477.2
சுருதி பாடிய_ெப.எச்.(பாடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாண்_ெப.(பாண்_ெப.)
இயல் தூ ெமாழியீ ெசாl $ேதவா.2.1477.3
கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) மால் அயன் ேநடி உைமக் கண்டிலாைமேய
$ேதவா.2.1477.4
வண்டல்_ெப.(வண்டல்_ெப.) அம் கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) மைட வாைளகள் பாய்
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) $ேதவா.2.1478.1
புண்டrகம் மலந்து_வி.எச்.(மல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மதுத் தரு
பூந்தராய் $ேதவா.2.1478.2
ெதாண்ட வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி ேபாற்றிெசய்
ெதால்கழl ெசாl $ேதவா.2.1478.3

குண்டசாக்கிய கூறியது ஆம் குறிஇன்ைமேய $ேதவா.2.1478.4
மகர வாகடல் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணவும்
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) கானல்வாய்ப் $ேதவா.2.1479.1
புகலி ஞானசம்பந்தன் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மிகு பூந்தராய்ப் $ேதவா.2.1479.2
பகவனாைரப் பரவு ெசால்மாைலபத்தும் வல்லா $ேதவா.2.1479.3
அகல்வ த<விைன நல்விைனேயாடு உடன் ஆவேர $ேதவா.2.1479.4
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) எலாம் மலர_குைற.எச்.(மல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விைர நாறு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) விம்மி $ேதவா.2.1480.1
வண்டுஎலாம் நைசயால் இைச பாடும் வலஞ்சுழி $ேதவா.2.1480.2
ெதாண்டுஎலாம் பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சுட ேபால்
ஒளியீ ெசாl $ேதவா.2.1480.3
பண்டுஎலாம் பலி ேதந்து_வி.எச்.(ேத_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒலிபாடல்
பயின்றேத $ேதவா.2.1480.4
பாரல் ெவண்குருகும் பகுவாயன நாைரயும் $ேதவா.2.1481.1
வாரல் ெவண்திைரவாய் இைர ேதரும் வலஞ்சுழி $ேதவா.2.1481.2
மூரல் ெவண்முறுவல் நகு ெமாய் ஒளியீ ெசாl $ேதவா.2.1481.3
ஊரல் ெவண்தைல ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஒக்க உழன்றேத $ேதவா.2.1481.4
கிண்ண வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கிள
தாமைரத்_ெப.(தாமைர_ெப.+த்_ஒற்.) தாது_ெப.(தாது_ெப.) அளாய் $ேதவா.2.1482.1
வண்ண நுண்மணல்ேமல் அனம் ைவகும் வலஞ்சுழி $ேதவா.2.1482.2
சுண்ணெவண்ெபாடிக்ெகாண்டு ெமய் பூச வl ெசாl $ேதவா.2.1482.3

விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) ெதாழ ெவண்தைலயில் பலி ெகாண்டேத
$ேதவா.2.1482.4
ேகாடுஎலாம் நிைறயக் குவைள_ெப.(குவைள_ெப.)
மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குழி $ேதவா.2.1483.1
மாடுஎலாம் மலிந< மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வலஞ்சுழி $ேதவா.2.1483.2
ேசடுஎலாம் உைடயீ சிறுமான்மறியீ ெசாl $ேதவா.2.1483.3
நாடுஎலாம் அறியத் தைலயில்_ெப.(தைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) நறவு ஏற்றேத
$ேதவா.2.1483.4
ெகால்ைல ேவனல் புனத்தின் குரு மா மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய் $ேதவா.2.1484.1
வல்ைல நுண்மணல்ேமல் அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ைவகும் வலஞ்சுழி
$ேதவா.2.1484.2
முல்ைலெவண்முறுவல் நைகயாள் ஒளியீ ெசாl $ேதவா.2.1484.3
சில்ைல ெவண்தைலயில் பலி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழல் ெசல்வேம
$ேதவா.2.1484.4
பூசம் ந< ெபாழியும்_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புனல்ெபான்னியில் பல்மல $ேதவா.2.1485.1
வாசம் ந< குைடவா இட த<க்கும் வலஞ்சுழி $ேதவா.2.1485.2
ேதசம் ந< திரு ந< சிறுமான்மறியீ ெசாl $ேதவா.2.1485.3
ஏச ெவண்தைலயில் பலி ெகாள்வது இலாைமேய $ேதவா.2.1485.4
கந்தமாமலச் சந்ெதாடு கா அகிலும்
தழ< இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1486.1

வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந< குைடவா இட த<க்கும்
வலஞ்சுழி $ேதவா.2.1486.2
அந்தம் ந< முதல் ந< நடு ஆம் அடிேகள் ெசாl $ேதவா.2.1486.3
பந்தம் ந< கருதாது உலகில் பலி ெகாள்வேத $ேதவா.2.1486.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
நறுமாமலச் ேசாைலயில் வண்டுஇனம் $ேதவா.2.1487.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) நைசயால்
இைச பாடும் வலஞ்சுழி $ேதவா.2.1487.2
கான் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) களிற்றின் உr ேபாக்க
வல்l ெசாl $ேதவா.2.1487.3
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஒக்க உழன்றேத $ேதவா.2.1487.4
த<த்தந< வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இழி_வி.(இழி_வி.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெபான்னியில் பல்மல $ேதவா.2.1488.1
வாத்த ந< குைடவா இட த<க்கும் வலஞ்சுழி $ேதவா.2.1488.2
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரக்கைன அன்று அடத்த<
ெசாl $ேதவா.2.1488.3
சீத்த ெவண்தைலயில் பலி ெகாள்வதும் சீைமேய $ேதவா.2.1488.4
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) மனும் சைடயீ விைடயீ உமது இன் அருள $ேதவா.2.1489.1
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) மனும் ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஆவதும் எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) வலஞ்சுழிப் $ேதவா.2.1489.2
பிரமனும் திருமாலும் அளப்பrயீ ெசாl $ேதவா.2.1489.3

சிரம் எனும் கலனில் பலி
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசல்வேம
$ேதவா.2.1489.4
வடும்
<
ஞானமும் ேவண்டுதிேரல் விரதங்களால் $ேதவா.2.1490.1
வாடின் ஞானம் என் ஆவதும் எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) வலஞ்சுழி $ேதவா.2.1490.2
நாடி ஞானசம்பந்தன ெசந்தமிழ்ெகாண்டு இைச $ேதவா.2.1490.3
பாடு ஞானம் வல்லா அடி ேசவது ஞானேம $ேதவா.2.1490.4
பூ அலந்தன ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
முப்ேபாதும் உம் ெபான்கழல் $ேதவா.2.1491.1
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வணங்கும்_ெப.எச்.(வணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மிகு
ெதளிச்ேசrயீ $ேதவா.2.1491.2
ேம வரும் ெதாழிலாெளாடு ேகழல்பின் ேவடன் ஆம் $ேதவா.2.1491.3
பாவகம்ெகாடு நின்றதுேபாலும் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) பான்ைமேய
$ேதவா.2.1491.4
விைளக்கும் பத்திக்கு விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) மண்ணவ ஏத்தேவ
$ேதவா.2.1492.1
திைளக்கும் த<த்தம் அறாத திகழ் ெதளிச்ேசrயீ $ேதவா.2.1492.2
வைளக்கும்_ெப.எச்.(வைள_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) சிைலேமல் ஐந்துபாணமும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
எய் $ேதவா.2.1492.3
களிக்கும் காமைன எங்ஙனம் ந< கண்ணின் காய்ந்தேத $ேதவா.2.1492.4
வம்பு அடுத்த மலப்ெபாழில் சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மதி
தவழ் $ேதவா.2.1493.1

ெசம்பு_ெப.(ெசம்பு_ெப.) அடுத்த ெசழும் புrைசத் ெதளிச்ேசrயீ $ேதவா.2.1493.2
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அடுத்தது ஒ ேகால விைடமிைச கூைமேயா
$ேதவா.2.1493.3
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) அடுத்த கண்ணாெளாடு
ேமவல்_ெதா.ெப.(ேமவு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அழகிேத $ேதவா.2.1493.4
கா உலாம் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இப்பிகள் முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) கைரப்
ெபயும் $ேதவா.2.1494.1
ேத உலாம் ெநடுவதிஅது
<
ஆ ெதளிச்ேசrயீ $ேதவா.2.1494.2
ஏ உலாம் பலிக்கு ஏகிட ைவப்புஇடம் இன்றிேய $ேதவா.2.1494.3
வா உலாம் முைலயாைள ஒபாகத்து ைவத்தேத $ேதவா.2.1494.4
பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) நும்தைமப் பாப்பதி
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முன் பாவிக்கும் $ேதவா.2.1495.1
ெசக்க மா மதி ேச மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) சூழ் ெதளிச்ேசrயீ $ேதவா.2.1495.2
ைமக் ெகாள் கண்ணிய ைகவைள மால்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவௗவேவ $ேதவா.2.1495.3
நக்கராய் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எங்கும் பலிக்கு நடப்பேத $ேதவா.2.1495.4
தவள ெவண்பிைற ேதாய்தரு தாழ்ெபாழில்
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
$ேதவா.2.1496.1
திவள மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) திகழ் ெதளிச்ேசrயீ
$ேதவா.2.1496.2
குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) ேபால் கண்ணி துண்ெணன
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குறுகிய $ேதவா.2.1496.3
கவள மால்கr எங்ஙனம் ந< ைகயின் காய்ந்தேத $ேதவா.2.1496.4

ேகாடு அடுத்த ெபாழிலின்மிைசக் குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) கூவிடும்
$ேதவா.2.1497.1
ேசடு அடுத்த ெதாழிலின் மிகு ெதளிச்ேசrயீ $ேதவா.2.1497.2
மாடு அடுத்த மலக்கண்ணினாள் கங்ைக நங்ைகையத் $ேதவா.2.1497.3
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) அடுத்த மலச் சைட என்ெகால் ந< சூடிற்ேற
$ேதவா.2.1497.4
ெகாத்து இைரத்த மலக் குழலாள் குயில்ேகாலம் ேச $ேதவா.2.1498.1
சித்திரக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மாளிைக சூழ் ெதளிச்ேசrயீ $ேதவா.2.1498.2
வித்தகப் பைட வல்ல அரக்கன் விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.)
$ேதவா.2.1498.3
பத்து இரட்டிக் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) ெநrத்திட்டது உம் பாதேம $ேதவா.2.1498.4
கால் எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திைரக்ைக கைரக்கு எறி
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) சூழ் $ேதவா.2.1499.1
ேசல் அடுத்த வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) பழனத் ெதளிச்ேசrயீ $ேதவா.2.1499.2
மால் அடித்தலம் மா மலரான் முடி ேதடிேய $ேதவா.2.1499.3
ஓலம் இட்டிட எங்ஙனம் ஓ உருக் ெகாண்டேத $ேதவா.2.1499.4
மந்திரம் தரு மா மைறேயாகள் தவத்தவ $ேதவா.2.1500.1
ெசந்து இலங்கு ெமாழியவ ேச ெதளிச்ேசrயீ $ேதவா.2.1500.2
ெவந்தல் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாக்கியேராடு
சமணகள் $ேதவா.2.1500.3
தம் திறத்தன ந<க்குவித்த< ஓ சதிரேர $ேதவா.2.1500.4
திக்கு உலாம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் ெதளிச்ேசr எம் ெசல்வைன
$ேதவா.2.1501.1

மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) காழியுள் ஞானசம்பந்தன் விளம்பிய $ேதவா.2.1501.2
தக்க பாடல்கள்பத்தும் வல்லாகள் தட முடித் $ேதவா.2.1501.3
ெதாக்க வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இருப்பவ ெசால்லிேல $ேதவா.2.1501.4
கைர உலாம் கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ெபாலி
சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) இப்பி வன் $ேதவா.2.1502.1
திைர உலாம் கழி மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
உகளும்_ெப.எச்.(உகளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திரு வான்மியூ
$ேதவா.2.1502.2
உைர எலாம் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆய் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஆள்
உைடயீ ெசாl $ேதவா.2.1502.3
வைர உலாம் மடமாது உடன்
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாண்புஅேத
$ேதவா.2.1502.4
சந்து உயந்து_வி.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு கா
அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) தண்புனல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம் $ேதவா.2.1503.1
சிந்ைதெசய்து அடியா பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திரு
வான்மியூ $ேதவா.2.1503.2
சுந்தரக்கழல்ேமல் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ஆக்க வல்l ெசாl
$ேதவா.2.1503.3
அந்தியின் ஒளியின் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணேம_ெப.(வண்ணம்_ெப.+ஏ_சாr.) $ேதவா.2.1503.4
கான் அயங்கிய தண்கழி சூழ் கடலின் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) $ேதவா.2.1504.1

ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அயங்கிய ைபம்ெபாழில் சூழ் திரு வான்மியூ
$ேதவா.2.1504.2
ேதால் நயங்கு அம ஆைடயின < அடிேகள் ெசாl $ேதவா.2.1504.3
ஆைனஅங்க உr ேபாத்து அனல் ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உகந்தேத $ேதவா.2.1504.4
மஞ்சு உலாவிய மாட மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) ெபாலி மாளிைகச் $ேதவா.2.1505.1
ெசஞ்ெசாலாளகள்தாம் பயிலும் திரு வான்மியூ $ேதவா.2.1505.2
துஞ்சு அஞ்சு இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
உகக்க வல்l ெசாl $ேதவா.2.1505.3
வஞ்ச நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) உண்டு வானவக்கு இன் அருள் ைவத்தேத
$ேதவா.2.1505.4
மண்ணினில் புகழ் ெபற்றவ மங்ைகயதாம் பயில் $ேதவா.2.1506.1
திண்ெணனப் புrைசத் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ஆ திரு வான்மியூ
$ேதவா.2.1506.2
துண்ெணனத் திrயும் சrைதத் ெதாழிl ெசாl $ேதவா.2.1506.3
விண்ணினில் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ெசஞ்சைட ைவத்த வியப்புஅேத
$ேதவா.2.1506.4
ேபாது உலாவிய தண்ெபாழில் சூழ் புrைசப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) $ேதவா.2.1507.1
த<து_ெப.(த<து_ெப.) இல் அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) ஓத்து ஒழியாத் திரு
வான்மியூ $ேதவா.2.1507.2
சூது_ெப.(சூது_ெப.) உலாவிய ெகாங்ைக ஒபங்கு உைடயீ ெசாl $ேதவா.2.1507.3
மூெதயில் ஒருமூன்று எrயூட்டிய ெமாய்ம்புஅேத $ேதவா.2.1507.4

வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இைரத்த தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ெபாழிலின்
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) கானல்வாய்த் $ேதவா.2.1508.1
ெதண்திைரக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.)
மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திரு வான்மியூ
$ேதவா.2.1508.2
ெதாண்டு இைரத்து எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்திய_ெப.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதால்கழl ெசாl
$ேதவா.2.1508.3
பண்டு இருக்கு ஒருநால்வருக்கு ந< உைரெசய்தேத $ேதவா.2.1508.4
தக்கில் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தசக்கிrவன் தைலபத்து
இறத் $ேதவா.2.1509.1
திக்கில் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அலற அடத்த< திரு
வான்மியூத் $ேதவா.2.1509.2
ெதாக்க மாெதாடும் வற்றிருந்த<
<
 அருள் என் ெசாl $ேதவா.2.1509.3
பக்கேம பலபாrடம் ேபய்கள் பயின்றேத $ேதவா.2.1509.4
ெபாருது வாகடல் எண்திைசயும் தரு வாrயால் $ேதவா.2.1510.1
திrதரும் புகழ் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திரு வான்மியூ
$ேதவா.2.1510.2
சுருதியா இருவக்கும் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அrயீ ெசாl $ேதவா.2.1510.3
எருதுேமற்ெகாடு உழன்று உகந்து இல் பலி ஏற்றேத $ேதவா.2.1510.4
ைம தைழத்து எழு ேசாைலயில் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ேச வண்டுஇனம்
$ேதவா.2.1511.1
ெசய் தவத்ெதாழிலா இைச ேச திரு வான்மியூ $ேதவா.2.1511.2

ெமய் தவப் ெபாடி பூசிய ேமனியின < ெசாl $ேதவா.2.1511.3
ைகதவச் சமண்சாக்கிய கட்டுைரக்கின்றேத $ேதவா.2.1511.4
மாது ஓ கூறுஉைட நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தவைனத் திரு வான்மியூ
$ேதவா.2.1512.1
ஆதிஎம்ெபருமான் அருள்ெசய்ய வினாஉைர $ேதவா.2.1512.2
ஓதி அன்று எழு காழியுள் ஞானசம்பந்தன் ெசால் $ேதவா.2.1512.3
ந<தியால் நிைனவா ெநடுவான் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஆள்வேர $ேதவா.2.1512.4
ந<டல் ேமவு நிமிபுன்சைடேமல் ஒ நிலாமு $ேதவா.2.1513.1
சூடல் ேமவு மைறயின் முைறயால் ஒ சுலாவு அழல் $ேதவா.2.1513.2
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேமவுமவ ேமய
அேனகதங்காவதம் $ேதவா.2.1513.3
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ேமவும் மனத்தா விைன பற்றுஅறுப்பாகேள
$ேதவா.2.1513.4
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) உண்டு மழு உண்டு அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பைட சூழ் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) $ேதவா.2.1514.1
ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.) உண்ட ெபருமான்தன் அேனகதங்காவதம் $ேதவா.2.1514.2
ந<லம்_ெப.(ந<லம்_ெப.) உண்ட தடங்கண் உைம
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) நிலாயது ஓ $ேதவா.2.1514.3
ேகாலம் உண்டு அளவு இல்ைல குலாவிய ெகாள்ைகேய $ேதவா.2.1514.4
ெசம்பின் ஆரும் மதில்மூன்று எrய சின வாயது ஓ $ேதவா.2.1515.1
அம்பினால் எய்துஅருள் வில்லி அேனகதங்காவதம் $ேதவா.2.1515.2
ெகாம்பின் ேந இைடயாெளாடும் கூடிக் ெகால் ஏறு உைட $ேதவா.2.1515.3

நம்பன் நாமம் நவிலாதன நா_ெப.(நா_ெப.) எனல் ஆகுேம $ேதவா.2.1515.4
தந்தத்திந்தத்தடம் என்ற அருவித்திரள்
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய்ச் $ேதவா.2.1516.1
சிந்த ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கதிேராெனாடு மாசு அறு
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ஆ $ேதவா.2.1516.2
அந்தம் இல்ல அளவு இல்ல அேனகதங்காவதம் $ேதவா.2.1516.3
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ெவந்தெபாடி ந<று அணிவாக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ஆவேத $ேதவா.2.1516.4
பிைறயும் மாசு இல் கதிேரான் அறியாைமப்
ெபயந்து_வி.எச்.(ெபய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய் $ேதவா.2.1517.1
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) பசும்ெபான் அணியா அசும்பு ஆ
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) $ேதவா.2.1517.2
அைறயும் ஓைச பைற ேபாலும் அேனகதங்காவதம் $ேதவா.2.1517.3
இைற எம் ஈசன் எம்மான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆக உகந்தேத $ேதவா.2.1517.4
ேதைன ஏறு நறுமாமல ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அடி ேசத்துவ< $ேதவா.2.1518.1
ஆைன ஏறும் அணி சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) அேனகதங்காவதம் $ேதவா.2.1518.2
வாைன ஏறும் ெநறி ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உணரும்தைன வல்லிேரல் $ேதவா.2.1518.3
ஆன்ெநய் ஏறு முடியான் அருள்ெசய்வதும் வாைனேய $ேதவா.2.1518.4
ெவருவி ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) இrய கதி முத்ெதாடு ெவண்பளிங்கு
$ேதவா.2.1519.1

உருவி வழ_குைற.எச்.(வ
<
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
<
வயிரம் ெகாழியா
அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) உந்தி ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) $ேதவா.2.1519.2
அருவி பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அணி
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) அேனகதங்காவதம் $ேதவா.2.1519.3
மருவி வாழும் ெபருமான் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ேசவது வாய்ைமேய
$ேதவா.2.1519.4
ஈரம்_ெப.(ஈரம்_ெப.) ஏதும் இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இராவணன் $ேதவா.2.1520.1
வரம்_ெப.(வ
<
ரம்_ெப.)
<
ஏதும் இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) ஆக
விைளத்த விலங்கலான் $ேதவா.2.1520.2
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) பாம்புஅது அணிவான்தன் அேனகதங்காவதம்
$ேதவா.2.1520.3
வாரம் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிைனவா விைனஆயின
மாயுேம $ேதவா.2.1520.4
கண்ணன் வண்ண மலராெனாடும் கூடிேயாக்கு ஐயம் ஆய் $ேதவா.2.1521.1
எண்ணும் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி.ம.+ைம_ெதா.ெப.குறி.) எழுந்தது ஓ ஆ
அழல் $ேதவா.2.1521.2
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) நண்ணும் அணி சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.)
அேனகதங்காவதம் $ேதவா.2.1521.3
நண்ணும் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) உைடயா விைனஆயின நாசேம
$ேதவா.2.1521.4
மா பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) அறியாதவ சாவகசாக்கிய $ேதவா.2.1522.1

ஏ பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) பட நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இறுமாந்து உழல்வாகள்தாம் $ேதவா.2.1522.2
ஆ பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) அறிவ< உளி ஆகில் அேனகதங் $ேதவா.2.1522.3
காபதம் அமந்தான் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
ேசதல்_ெதா.ெப.(ேச_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ருமேம $ேதவா.2.1522.4
ெதால்ைலஊழிப் ெபய
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாணிபுரத்து இைற
$ேதவா.2.1523.1
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேகள்வித் தமிழ் ஞானசம்பந்தன் நல்லாகள்முன்
$ேதவா.2.1523.2
அல்லல் த<ர_குைற.எச்.(த<_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உைரெசய்த
அேனகதங்காவதம் $ேதவா.2.1523.3
ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
அைடயும்_ெப.எச்.(அைட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அைடயா
சுடுதுன்பேம $ேதவா.2.1523.4
ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) ேகாங்கம்_ெப.(ேகாங்கம்_ெப.) குளி கூவிளமாைல
குலாய சீ $ேதவா.2.1524.1
ஓடு கங்ைக ஒளிெவண்பிைற சூடும் ஒருவனா $ேதவா.2.1524.2
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) வைண
<
முழவம் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ெமாந்ைத பண்
ஆகேவ $ேதவா.2.1524.3
ஆடும் ஆறு வல்லானும் ஐயாறு உைட ஐயேன $ேதவா.2.1524.4
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) யாரும் அறிவா இைல தாம் பிற_ெப.(பிற_ெப.)
எள்கேவ $ேதவா.2.1525.1
பின்னும் முன்னும் சிலேபய்க்கணம் சூழத் திrதவ $ேதவா.2.1525.2

துன்னஆைட உடுப்ப சுடைலப் ெபாடி பூசுவ $ேதவா.2.1525.3
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ஆலும் துைறயானும் ஐயாறு உைட ஐயேன
$ேதவா.2.1525.4
கூறு ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) உைட ேகாவணம் உண்பது ெவண்தைல
$ேதவா.2.1526.1
மாறில் ஆரும் ெகாள்வா இைல மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
அணிகலம் $ேதவா.2.1526.2
ஏறும் ஏறித் திrவ இைமேயா
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தேவ $ேதவா.2.1526.3
ஆறும் நான்கும் ெசான்னானும் ஐயாறு உைட ஐயேன $ேதவா.2.1526.4
பண்ணின் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெமாழியா பவளத்துவவாயினா
$ேதவா.2.1527.1
எண் இல் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) குணத்தா இைணேவல்
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணினா $ேதவா.2.1527.2
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) பாடி வலி பாடி தம் வாய்ெமாழி பாடேவ
$ேதவா.2.1527.3
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உகந்தானும் ஐயாறு உைட ஐயேன $ேதவா.2.1527.4
ேவனல் ஆைன ெவருவ உr ேபாத்து உைம அஞ்சேவ $ேதவா.2.1528.1
வாைன ஊடுஅறுக்கும் மதி சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைமந்தனா $ேதவா.2.1528.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெநய் பால் தயி ெதங்குஇளந< கரும்பின் ெதளி
$ேதவா.2.1528.3
ஆன் அஞ்சு ஆடு முடியானும் ஐயாறு உைட ஐயேன $ேதவா.2.1528.4

எங்கும் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றானும்
இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) அறியப்படா $ேதவா.2.1529.1
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ெகாண்டானும்
மதி சூடு ைமந்தனும் $ேதவா.2.1529.2
பங்கம் இல் பதிெனட்ெடாடு நான்குக்கு உணவும் ஆய் $ேதவா.2.1529.3
அங்கம் ஆறும் ெசான்னானும் ஐயாறு உைட ஐயேன $ேதவா.2.1529.4
ஓதி யாரும் அறிவா இைல ஓதி உலகுஎலாம் $ேதவா.2.1530.1
ேசாதிஆய் நிைறந்தான் சுடச்ேசாதியுள் ேசாதியான் $ேதவா.2.1530.2
ேவதிஆகி விண்_ெப.(விண்_ெப.) ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மண்ேணாடு எr காற்றும் ஆய் $ேதவா.2.1530.3
ஆதிஆகி நின்றானும் ஐயாறு உைட ஐயேன $ேதவா.2.1530.4
குரவநாள்மலெகாண்டு அடியா வழிபாடுெசய் $ேதவா.2.1531.1
விரவு ந<று அணிவா சில ெதாண்ட வியப்பேவ $ேதவா.2.1531.2
பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நாள்ெதாறும்
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) பைறதலால் $ேதவா.2.1531.3
அரவம் ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உகந்தானும் ஐயாறு
உைட ஐயேன $ேதவா.2.1531.4
உைரெசய் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) வழி
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) இலங்ைகக்கு மன்
$ேதவா.2.1532.1
வைர ெசய் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அடத்து மதி
சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைமந்தனா $ேதவா.2.1532.2

கைர ெசய் காவிrயின் வடபாலது காதலான் $ேதவா.2.1532.3
அைர ெசய் ேமகைலயானும் ஐயாறு உைட ஐயேன $ேதவா.2.1532.4
மாலும் ேசாதி மலரானும் அறிகிலா வாய்ைமயான் $ேதவா.2.1533.1
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) காம்பு_ெப.(காம்பு_ெப.) வயிரம் கடிைகயன் ெபான்கழல்
$ேதவா.2.1533.2
ேகாலம் ஆய்க் ெகாழுந்து ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பவளம்_ெப.(பவளம்_ெப.) திரண்டது ஓ $ேதவா.2.1533.3
ஆலந<ழல் உளானும் ஐயாறு உைட ஐயேன $ேதவா.2.1533.4
ைகயில் உண்டு உழல்வாரும் கமழ் துவ ஆைடயால் $ேதவா.2.1534.1
ெமய்ையப் ேபாத்து உழல்வாரும் உைரப்பன ெமய் அல $ேதவா.2.1534.2
ைம ெகாள் கண்டத்து எண்ேதாள் முக்கணான் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) வாழ்த்தேவ
$ேதவா.2.1534.3
ஐயம் ேதந்து_வி.எச்.(ேத_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அளிப்பானும் ஐயாறு
உைட ஐயேன $ேதவா.2.1534.4
பலி திrந்து உழல் பண்டங்கன் ேமய ஐயாற்றிைன $ேதவா.2.1535.1
கலி கடிந்த ைகயான் கடல்காழியகாவலன் $ேதவா.2.1535.2
ஒலி ெகாள் சம்பந்தன் ஒண்தமிழ்பத்தும் வல்லாகள் ேபாய் $ேதவா.2.1535.3
மலி ெகாள் விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைட மன்னிய சீ ெபறுவாகேள
$ேதவா.2.1535.4
வன்னி ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) மதமத்தம் எருக்ெகாடு கூவிளம்
$ேதவா.2.1536.1
ெபான் இயன்ற சைடயில் ெபாலிவித்த புராணனா $ேதவா.2.1536.2
ெதன்ன என்று வrவண்டு இைசெசய் திரு வாஞ்சியம் $ேதவா.2.1536.3

என்ைன ஆள் உைடயான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆக உகந்தேத $ேதவா.2.1536.4
காலகால கrகான் இைட மாநடம் ஆடுவ $ேதவா.2.1537.1
ேமல ேவைலவிடம் உண்டு இருள்கின்ற மிடற்றின $ேதவா.2.1537.2
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ேகால மதி மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) மன்னும் திரு
வாஞ்சியம் $ேதவா.2.1537.3
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பணியப் ெபாலி ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) நயந்தேத $ேதவா.2.1537.4
ேமவில் ஒன்ற விrவுஉற்ற இரண்டின மூன்றும் ஆய் $ேதவா.2.1538.1
நாவில் நால உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) அஞ்சின ஆற ஏழ் ஓைசய $ேதவா.2.1538.2
ேதவில் எட்ட திரு வாஞ்சியம்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசல்வனா $ேதவா.2.1538.3
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) த<ப்ப பழி ேபாக்குவ தம் அடியாகட்ேக $ேதவா.2.1538.4
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ஏந்தி வள ைகயின ெமய் சுவண்டுஆகேவ $ேதவா.2.1539.1
சால நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெபாடி பூசுவ ேபசுவ மாமைற $ேதவா.2.1539.2
சீலம் ேமவு புகழால் ெபருகும் திரு வாஞ்சியம் $ேதவா.2.1539.3
ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.) உண்ட அடிகள் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆக அமந்தேத
$ேதவா.2.1539.4
ைக இலங்கு மறி ஏந்துவ கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) அம்ெமல்விரல்
$ேதவா.2.1540.1
ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உைடயா
அைடயா புரம் ெசற்றவ $ேதவா.2.1540.2
ெசய்யேமனிக் கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) மிடற்றா திரு வாஞ்சியத்து
$ேதவா.2.1540.3

ஐய பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) அைடவாக்கு அைடயா அருேநாய்கேள
$ேதவா.2.1540.4
அரவம் பூண்ப அணியும் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ஆக்க அகம்ெதாறும்
$ேதவா.2.1541.1
இரவில் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) பலி ேபணுவ நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) இல
நாமேம $ேதவா.2.1541.2
பரவுவா விைன த<க்க நின்றா திரு வாஞ்சியம் $ேதவா.2.1541.3
மருவி ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மடமாெதாடு
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம் ைமந்தேர $ேதவா.2.1541.4
விண்ணில் ஆன பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) சூடுவ தாழ்ந்து விளங்கேவ
$ேதவா.2.1542.1
கண்ணினால் அநங்கன் உடலம் ெபாடி ஆக்கினா $ேதவா.2.1542.2
பண்ணில் ஆன இைசபாடல்
மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திரு வாஞ்சியத்து
$ேதவா.2.1542.3
அண்ணலா தம் அடி ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வல்லாக்கு இல்ைல அல்லேல $ேதவா.2.1542.4
மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) ந<டு ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மன்னிய ெதன் இலங்ைகக்கு
மன் $ேதவா.2.1543.1
வாடி ஊட வைரயால் அடத்து அன்று அருள்ெசய்தவ $ேதவா.2.1543.2
ேவடேவட திரு வாஞ்சியம் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவந்தைரப் $ேதவா.2.1543.3
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந<டு மனத்தா விைன
பற்றுஅறுப்பாகேள $ேதவா.2.1543.4

ெசடி ெகாள் ேநாயின் அைடயா திறம்பா ெசறு த<விைன $ேதவா.2.1544.1
கடிய கூற்றமும் கண்டு அகலும் புகல்தான் வரும் $ேதவா.2.1544.2
ெநடிய மாெலாடு அயன் ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நின்றா
திரு வாஞ்சியத்து $ேதவா.2.1544.3
அடிகள் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) அைடந்தா அடியா அடியாகட்ேக $ேதவா.2.1544.4
பிண்டம்_ெப.(பிண்டம்_ெப.) உண்டு திrவா பிrயும் துவ ஆைடயா
$ேதவா.2.1545.1
மிண்ட மிண்டு ெமாழி ெமய் அல ெபாய் இைல எம் இைற $ேதவா.2.1545.2
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ெகண்டி மருவும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் திரு
வாஞ்சியத்து $ேதவா.2.1545.3
அண்டவாணன் அடி ைகெதாழுவாக்கு இல்ைல அல்லேல $ேதவா.2.1545.4
ெதன்றல் துன்று ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைணயும் திரு
வாஞ்சியத்து $ேதவா.2.1546.1
என்றும் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைறயாைன
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி ஏத்தலால்
$ேதவா.2.1546.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) காழி மைற ஞானசம்பந்தன ெசந்தமிழ் $ேதவா.2.1546.3
ஒன்றும் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) உைடயா அைடவா உயவானேம
$ேதவா.2.1546.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உலாவும் மதி
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலவும் மதில்_ெப.(மதில்_ெப.)
மாளிைக $ேதவா.2.1547.1

ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உலாவும் மலச்ேசாைல
மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திகழ் சிக்கலுள்
$ேதவா.2.1547.2
ேவனல் ேவைள விழித்திட்ட ெவண்ெணய்ப்ெபருமான் அடி $ேதவா.2.1547.3
ஞானம் ஆக நிைனவா விைனஆயின ைநயுேம $ேதவா.2.1547.4
மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) ெகாள் வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) குதிெகாள்ளும்
மணமலப்ெபாய்ைக சூழ் $ேதவா.2.1548.1
திடம் ெகாள் மா மைறேயா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) மல்கிய
சிக்கலுள் $ேதவா.2.1548.2
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) ெகாள் கண்டத்து ெவண்ெணய்ப்ெபருமான் அடி
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1548.3
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழும் அடியா
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) அல்லல் அறுப்பேர $ேதவா.2.1548.4
ந<லம்_ெப.(ந<லம்_ெப.) ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) நிலவி
மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சுைன
ந<டிய_ெப.எச்.(ந<டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1549.1
ேசலும் ஆலும் கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) மல்கிய சிக்கலுள்
$ேதவா.2.1549.2
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ஒண்கண்ணியினாைள ஒபாகன் ெவண்ெணய்ப்பிரான்
$ேதவா.2.1549.3
பாலவண்ணன் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) பைறயுேம $ேதவா.2.1549.4

கந்தம் உந்தக் ைகைத பூத்துக்
கமழ்ந்து_வி.எச்.(கமழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசரும்_ெப.எச்.(ேசவி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) $ேதவா.2.1550.1
ெசந்து வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இன் இைச பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.)
மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திகழ் சிக்கலுள்
$ேதவா.2.1550.2
ெவந்தெவண்ந<ற்று அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ெவண்ெணய்ப்பிரான் விைர
ஆ கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) $ேதவா.2.1550.3
சிந்ைதெசய்வா விைனஆயின ேதய்வது திண்ணேம $ேதவா.2.1550.4
மங்குல் தங்கும்_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மைறேயாகள்
மாடத்து_ெப.(மாடம்_ெப.+அத்து_சாr.) அயேல மிகு $ேதவா.2.1551.1
ெதங்கு_ெப.(ெதங்கு_ெப.) துங்கப் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திகழ் சிக்கலுள்
$ேதவா.2.1551.2
ெவங் கண் ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ஏறு உைட ெவண்ெணய்ப்பிரான் அடி
ேமவேவ $ேதவா.2.1551.3
தங்கும்_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேமன்ைம சரதம் திரு
நாளும் தைகயுேம $ேதவா.2.1551.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இைரத்து மது விம்மிய மா மலப்ெபாய்ைக சூழ்
$ேதவா.2.1552.1
ெதண்திைரக் ெகாள் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) சிக்கலுள் $ேதவா.2.1552.2

விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) இைரத்த மலரால் திகழ் ெவண்ெணய்ப்பிரான் அடி
$ேதவா.2.1552.3
கண்டு இைரத்து மனேம மதியாய் கதி ஆகேவ $ேதவா.2.1552.4
முன்னு மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) மதில்மூன்று உடேனஎrஆய் விழத்
$ேதவா.2.1553.1
துன்னு வாெவங்கைண ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
ெசலுத்திய_ெப.எச்.(ெசலுத்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசாதியான்
$ேதவா.2.1553.2
ெசந்ெநல் ஆரும் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) சிக்கல் ெவண்ெணய்ப்ெபருமான் அடி
$ேதவா.2.1553.3
உன்னி ந<ட_குைற.எச்.(ந<டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மனேம நிைனயாய் விைன
ஓயேவ $ேதவா.2.1553.4
ெதற்றல் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதன்
இலங்ைகக்கு இைறவன் மைல $ேதவா.2.1554.1
பற்றினான் முடிபத்ெதாடு ேதாள்கள் ெநrயேவ $ேதவா.2.1554.2
ெசற்ற ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) சிக்கல்
ெவண்ெணய்ப்ெபருமான் அடி $ேதவா.2.1554.3
உற்று ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) நிைனவாய் விைனஆயின ஓயேவ $ேதவா.2.1554.4
மாலிேனாடு அருமாமைற வல்ல முனிவனும் $ேதவா.2.1555.1
ேகாலினா குறுக_குைற.எச்.(குறுக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) ேகாலியும் $ேதவா.2.1555.2
சீலம் தாம் அறியா_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.)
திகழ் சிக்கல் ெவண்ெணய்ப்பிரான் $ேதவா.2.1555.3

பாலும் பல்மல தூவ_குைற.எச்.(தூவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பைறயும்
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) பாவேம $ேதவா.2.1555.4
பட்ைட நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) துவ ஆைடயினாெராடும் பாங்கு இலாக்
$ேதவா.2.1556.1
கட்டு அமண்கழுக்கள் ெசால்லிைனக் கருதாது ந< $ேதவா.2.1556.2
சிட்டன் சிக்கல் ெவண்ெணய்ப்ெபருமான் ெசழுமாமைறப் $ேதவா.2.1556.3
பட்டன் ேசவடிேய பணிமின் பிணி ேபாகேவ $ேதவா.2.1556.4
கந்தம் ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) காழியுள் ஞானசம்பந்தன்
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $ேதவா.2.1557.1
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) தண்பூம்ெபாழில் சிக்கல் ெவண்ெணய்ப்ெபருமான் அடிச்
$ேதவா.2.1557.2
சந்தமாச் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசந்தமிழ்
வல்லவ வான்_ெப.(வான்_ெப.) இைட $ேதவா.2.1557.3
ெவந்தந<று அணியும் ெபருமான் அடி ேமவேர $ேதவா.2.1557.4
கைளயும்_ெப.எச்.(கைள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வல்விைன அஞ்சல்
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) கருதா புரம் $ேதவா.2.1558.1
உைளயும் பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) ெசய்தான் உயமால்வைர
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) விலா $ேதவா.2.1558.2
வைளய ெவஞ்சரம் வாங்கி எய்தான் மதுத் தும்பிவண்டு $ேதவா.2.1558.3
அைளயும் ெகான்ைறஅம்தா மழபாடியுள் அண்ணேல $ேதவா.2.1558.4
காச்சிலாத ெபான் ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கன
வயிரத்திரள் $ேதவா.2.1559.1
ஆச்சிலாத பளிங்கினன் அஞ்சும் முன் ஆடினான் $ேதவா.2.1559.2

ேபச்சினால் உமக்கு ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) என்
ேபைதகாள் ேபணுமின் $ேதவா.2.1559.3
வாச்ச மாளிைக சூழ் மழபாடிைய வாழ்த்துேம $ேதவா.2.1559.4
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) ெகடுப்பவன் உம்பகள் ஆயவதங்கைள $ேதவா.2.1560.1
பரம் ெகடுப்பவன் நஞ்ைச உண்டு பகேலான்தைன $ேதவா.2.1560.2
முரண் ெகடுப்பவன் முப்புரம் த< எழச் ெசற்று முன் $ேதவா.2.1560.3
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ெகாடுப்பவன் மா மழபாடியுள் வள்ளேல $ேதவா.2.1560.4
பள்ளம்_ெப.(பள்ளம்_ெப.) ஆ சைடயின் புைடேய அைடயப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
$ேதவா.2.1561.1
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஆதrத்தான் விைட
எறிய_குைற.எச்.(எறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவதியன் $ேதவா.2.1561.2
வள்ளல் மா மழபாடியுள் ேமய மருந்திைன $ேதவா.2.1561.3
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ஆதrமின் விைனஆயின ஓயேவ $ேதவா.2.1561.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உலாம் மல
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெமய்த்
ேதவகள்_ெப.(ேதவ_ெப.+கள்_பன்.) சித்தகள் $ேதவா.2.1562.1
பால்ெநய் அஞ்சு உடன் ஆட்ட முன்
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பால்வணன் $ேதவா.2.1562.2
வானநாடகள் ைகெதாழு மா மழபாடி எம் $ேதவா.2.1562.3
ேகாைன நாள்ெதாறும் கும்பிடேவ குறி கூடுேம $ேதவா.2.1562.4
ெதrந்தவன் புரம்மூன்று உடன்மாட்டிய ேசவகன் $ேதவா.2.1563.1
பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைகெதாழுவா அவதம்
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) பாவினான் $ேதவா.2.1563.2

வrந்த ெவஞ்சிைல ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைடயான் மழபாடிையப்
$ேதவா.2.1563.3
புrந்து ைகெதாழுமின் விைனஆயின ேபாகுேம $ேதவா.2.1563.4
சந்த வாகுழலாள் உைம தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஒருகூறு உைட $ேதவா.2.1564.1
எந்ைதயான் இைமயாத முக்கண்ணினன் எம்பிரான் $ேதவா.2.1564.2
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) வா ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் மழபாடி
மருந்திைனச் $ேதவா.2.1564.3
சிந்தியா எழுவா விைனஆயின ேதயுேம $ேதவா.2.1564.4
இரக்கம் ஒன்றும் இலான் இைறயான் திருமாமைல $ேதவா.2.1565.1
உரக் ைகயால் எடுத்தான்தனது ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) முடிபத்து இற
$ேதவா.2.1565.2
விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) நிறுவி உைமயாெளாடு ேமயவன்
$ேதவா.2.1565.3
வரத்ைதேய
ெகாடுக்கும்_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மழபாடியுள் வள்ளேல $ேதவா.2.1565.4
ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.) உண்டு அமுதம் அமரக்கு அருள் அண்ணலா
$ேதவா.2.1566.1
காலன் ஆ உயி வட்டிய
<
மா மணிகண்டனா $ேதவா.2.1566.2
சால நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அடியா தவத்தாகளும் சாவுஇடம் $ேதவா.2.1566.3
மால் அயன் வணங்கும்_ெப.எச்.(வணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மழபாடி எம் ைமந்தேன $ேதவா.2.1566.4
கலியின் வல் அமணும் கருஞ்சாக்கியப்ேபய்களும் $ேதவா.2.1567.1

நலியும்_ெப.எச்.(நலி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
ெகடுத்து_வி.எச்.(ெகடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆண்ட என் நாதனா வாழ்
பதி $ேதவா.2.1567.2
பலியும் பாட்ெடாடு பண் முழவும் பலஓைசயும் $ேதவா.2.1567.3
மலியும் மா மழபாடிைய வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வணங்குேம $ேதவா.2.1567.4
மலியும் மாளிைக சூழ் மழபாடியுள் வள்ளைலக் $ேதவா.2.1568.1
கலிெசய் மா மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) சூழ் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) காழிக் கவுணியன்
$ேதவா.2.1568.2
ஒலிெசய் பாடல்கள் பத்துஇைவ வல்லா.......உலகத்திேல $ேதவா.2.1568.3
சீrன் ஆ மணியும் அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) சந்தும் ெசறி வைர $ேதவா.2.1569.1
வாr ந< வரு ெபான்னி வடமங்கலக்குடி $ேதவா.2.1569.2
ந<rன் மா முனிவன் ெநடுங்ைகெகாடு ந<தைனப் $ேதவா.2.1569.3
பூrத்து ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அச்சிக்க
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புராணேன $ேதவா.2.1569.4
பணம் ெகாள் ஆடுஅரவு அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) நல்லா பயின்று ஏத்தேவ
$ேதவா.2.1570.1
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) ெகாள் மா மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ஆலும்
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) மங்கலக்குடி $ேதவா.2.1570.2
இணங்கு இலா மைறேயா இைமேயா
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்திட $ேதவா.2.1570.3
அணங்கிேனாடு இருந்தான் அடிேய சரண் ஆகுேம $ேதவா.2.1570.4
கருங்ைகயாைனயின் ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) உr ேபாத்திடு கள்வனா
$ேதவா.2.1571.1

மருங்குஎலாம் மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ்
மங்கலக்குடி $ேதவா.2.1571.2
அரும்பு ேச மலக்ெகான்ைறயினான் அடி அன்ெபாடு $ேதவா.2.1571.3
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா விைனஆயின வடுேம
<
$ேதவா.2.1571.4
பைறயிேனாடு ஒலிபாடலும் ஆடலும் பாrடம் $ேதவா.2.1572.1
மைறயிேனாடு இயல் மல்கிடுவா மங்கலக்குடிக் $ேதவா.2.1572.2
குைறவு இலா நிைறேவ குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) இல் குணேம என்று
$ேதவா.2.1572.3
முைறயினால் வணங்கு(ம்)மவ முன்ெநறி காண்பேர $ேதவா.2.1572.4
ஆனில் அம்கிள ஐந்தும் அவி முடி ஆடி ஓ $ேதவா.2.1573.1
மான் நில் அம் ைகயினான் மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) ஆ மங்கலக்குடி
$ேதவா.2.1573.2
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) இல்ெவண்தைலக் ைக உைடயான் உய பாதேம
$ேதவா.2.1573.3
ஞானம் ஆக நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா விைன நாசேம
$ேதவா.2.1573.4
ேதனும் ஆய் அமுதுஆகி நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
ெதளி சிந்ைதயுள $ேதவா.2.1574.1
வானும் ஆய் மதி சூட_குைற.எச்.(சூடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லான்
மங்கலக்குடிக் $ேதவா.2.1574.2
ேகாைன நாள்ெதாறும் ஏத்திக் குணம்ெகாடு கூறுவா $ேதவா.2.1574.3

ஊனம் ஆனைவ ேபாய் அறும் உய்யும் வைக அேத $ேதவா.2.1574.4
ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) படுத்திடு கண்ணினன் ேமரு வில் ஆகேவ $ேதவா.2.1575.1
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்க புரம் எrத்தான் மங்கலக்குடி $ேதவா.2.1575.2
ஆளும் ஆதிப்பிரான் அடிகள்
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தேவ $ேதவா.2.1575.3
ேகாளும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அைவ ேபாய் அறும் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.)
இல்லாகேள $ேதவா.2.1575.4
ெபாலியும் மால்வைர புக்கு எடுத்தான்
புகழ்ந்து_வி.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்திட $ேதவா.2.1576.1
வலியும் வாெளாடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெகாடுத்தான் மங்கலக்குடிப்
$ேதவா.2.1576.2
புலியின் ஆைடயினான் அடி ஏத்திடும் புண்ணிய $ேதவா.2.1576.3
மலியும் வான்_ெப.(வான்_ெப.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) புக வல்லவ காண்மிேன
$ேதவா.2.1576.4
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) முன் பைடத்தான் நளிமாமலேமல் அயன்
$ேதவா.2.1577.1
மாலும் காண ஒணா எrயான் மங்கலக்குடி $ேதவா.2.1577.2
ஏல வாகுழலாள் ஒருபாகம் இடம்ெகாடு $ேதவா.2.1577.3
ேகாலம் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) குணம்_ெப.(குணம்_ெப.)
கூறும் குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) அேத $ேதவா.2.1577.4
ெமய்யில் மாசின ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) விr துவ ஆைடய $ேதவா.2.1578.1
ெபாய்ைய விட்டிடும் புண்ணிய ேச மங்கலக்குடிச் $ேதவா.2.1578.2

ெசய்யேமனிச் ெசழும் புனல்கங்ைக ெசறி சைட $ேதவா.2.1578.3
ஐயன் ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லாக்கு அழகு_ெப.(அழகு_ெப.)
ஆகுேம $ேதவா.2.1578.4
மந்த மாம்ெபாழில் சூழ் மங்கலக்குடி மன்னிய $ேதவா.2.1579.1
எந்ைதைய எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
காழியகாவலன் $ேதவா.2.1579.2
சிந்ைதெசய்து அடி ேசத்திடு ஞானசம்பந்தன் ெசால் $ேதவா.2.1579.3
முந்தி ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா இைமேயாமுதல்
ஆவேர $ேதவா.2.1579.4
நல்லாைன நால்மைறேயாடு இயல் ஆறுஅங்கம் $ேதவா.2.1580.1
வல்லாைன வல்லவபால் மலிந்து_வி.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1580.2
ெசால்லாைன ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) காழிேய
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆம் $ேதவா.2.1580.3
இல்லாைன ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நின்றாக்கு உளது
இன்பேம $ேதவா.2.1580.4
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) மானம் மாற்றி
நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) அருள் ஆய்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1581.1
ெபம்மாைன ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) உடன்
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) புrந்தாைன $ேதவா.2.1581.2
அம்மாைன அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) ேசரும்_ெப.எச்.(ேசவி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அணி காழி $ேதவா.2.1581.3

எம்மாைன ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லாக்கு இைட
இல்ைலேய $ேதவா.2.1581.4
அருந்தாைன அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தகில்லாபால்
$ேதவா.2.1582.1
ெபாருந்தாைன ெபாய் அடிைமத் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ெசய்வாருள
$ேதவா.2.1582.2
விருந்தாைன ேவதிய ஓதி மிைட காழி $ேதவா.2.1582.3
இருந்தாைன ஏத்துமின் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) விைன ஏகேவ $ேதவா.2.1582.4
புற்றாைன புற்று அரவம் அைரயின்மிைசக் $ேதவா.2.1583.1
சுற்றாைன ெதாண்டு ெசய்வா_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ_பட.பன்.)
அவதம்ெமாடும் $ேதவா.2.1583.2
அற்றாைன அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) காழி அம ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
$ேதவா.2.1583.3
பற்றாைன பற்றி நின்றாக்கு இல்ைல பாவேம $ேதவா.2.1583.4
ெநதியாைன ெநஞ்சுஇடம் ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நிைனவாதம் $ேதவா.2.1584.1
விதியாைன விண்ணவதாம் வியந்து
ஏத்திய_ெப.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1584.2
கதியாைன கா உலவும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) காழி ஆம் $ேதவா.2.1584.3
பதியாைன பாடுமின் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) விைன பாறேவ $ேதவா.2.1584.4
ெசப்பு ஆன ெமன்முைலயாைளத் திகழ் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $ேதவா.2.1585.1
ைவப்பாைன வா கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிைனவாதம் $ேதவா.2.1585.2

ஒப்பாைன ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) உலாவு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) காழி
$ேதவா.2.1585.3
ெமய்ப்பாைன ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாந்த_ெப.(மாந்த_ெப.) வியந்தாேர $ேதவா.2.1585.4
துன்பாைன துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.)
அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் ஆக்கிய
$ேதவா.2.1586.1
இன்பாைன ஏழ் இைசயின் நிைல ேபணுவா $ேதவா.2.1586.2
அன்பாைன அணி ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) காழிநக ேமய $ேதவா.2.1586.3
நம்பாைன நண்ண வல்லா விைன நாசேம $ேதவா.2.1586.4
குன்றாைன குன்று எடுத்தான் புயம்நால் ஐந்தும் $ேதவா.2.1587.1
ெவன்றாைன ெமன்மலராெனாடு மால் ேதட $ேதவா.2.1587.2
நின்றாைன ேநrைழயாெளாடும் காழியுள $ேதவா.2.1587.3
நன்றாைன நம்ெபருமாைன நணுகுேம $ேதவா.2.1587.4
சாவாயும் வாதுெசய் சாவக சாக்கிய $ேதவா.2.1588.1
ேமவாத ெசால் அைவ ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெவகுேளன்மின் $ேதவா.2.1588.2
பூ ஆயெகான்ைறயினாைனப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) காழிக் $ேதவா.2.1588.3
ேகா ஆய ெகாள்ைகயினான் அடி கூறுேம $ேதவா.2.1588.4
கழி ஆ சீ ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.)
மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
காழியு $ேதவா.2.1589.1
ஒழியாது ேகாயில்ெகாண்டாைன உகந்து உள்கித் $ேதவா.2.1589.2

தழி ஆ ெசால் ஞானசம்பந்தன் தமிழ் ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ேதவா.2.1589.3
ெமாழிவாகள் மூஉலகும் ெபறுவாகேள $ேதவா.2.1589.4
மைறயாைன மாசு இலாப் புன்சைட மல்கு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
$ேதவா.2.1590.1
பிைறயாைன ெபண்ெணாடு_ெப.(ெபண்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபம்மாைன $ேதவா.2.1590.2
இைறயாைன ஏ ெகாள் கச்சித் திரு ஏகம்பத்து $ேதவா.2.1590.3
உைறவாைன அல்லது உள்காது எனது உள்ளேம $ேதவா.2.1590.4
ெநாச்சிேய வன்னி ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) மதி கூவிளம் $ேதவா.2.1591.1
உச்சிேய புைனதல் ேவடம் விைடஊதியான் $ேதவா.2.1591.2
கச்சி ஏகம்பம் ேமய கைறக்கண்டைன $ேதவா.2.1591.3
நச்சிேய ெதாழுமின் நும்ேமல் விைன ைநயுேம $ேதவா.2.1591.4
பா ஆரும் முழவம் ெமாந்ைத குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) யாழ் ஒலி $ேதவா.2.1592.1
சீராேல பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
சிைதவுஇல்லது ஓ $ேதவா.2.1592.2
ஏ ஆ பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கச்சி ஏகம்பைன எம்மாைன $ேதவா.2.1592.3
ேசராதா இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) ஆய ெநறி ேசராேர $ேதவா.2.1592.4
குன்று ஏய்க்கும்_ெப.எச்.(ஏய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+_ெப.எச்.குறி.)
ெநடுெவண்மாடக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) கூடிப் ேபாய் $ேதவா.2.1593.1
மின் ேதய்க்கும் முகில்கள் ேதாயும் வியன்கச்சியுள $ேதவா.2.1593.2
மன்று ஏய்க்கும்_ெப.எச்.(ஏய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+_ெப.எச்.குறி.)
மல்கு சீரால் மலி ஏகம்பம் $ேதவா.2.1593.3

ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏய்க்கும்_ெப.எச்.(ஏய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+_ெப.எச்.குறி.)
சிந்ைதயாேமல் விைன ேசராேவ $ேதவா.2.1593.4
சைடயாைன தைல_ெப.(தைல_ெப.) ைக ஏந்திப் பலி தருவாதம் $ேதவா.2.1594.1
கைடேய ேபாய் மூன்றும்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) கலிக் கச்சியுள
$ேதவா.2.1594.2
புைடேய ெபான் மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கம்ைபக்கைர ஏகம்பம் $ேதவா.2.1594.3
உைடயாைன அல்லது உள்காது எனது உள்ளேம $ேதவா.2.1594.4
மழுவாேளாடு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெகாள் சூலப்பைடவல்லாதம்
$ேதவா.2.1595.1
ெகழு வாேளா இைமயா உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) உைமயாள் கங்ைக
$ேதவா.2.1595.2
வழுவாேம மல்கு சீரால் வள ஏகம்பம் $ேதவா.2.1595.3
ெதாழுவாேர விழுமியா ேமல்விைன துன்னாேவ $ேதவா.2.1595.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உளா மைறகள்ேவதம் விrத்து ஓதுவா $ேதவா.2.1596.1
கண் உளா கழலின் ெவல்வா கr காலைன $ேதவா.2.1596.2
நண்ணுவா எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெகாள் கச்சிநக ஏகம்பத்து $ேதவா.2.1596.3
அண்ணலா ஆடுகின்ற அலங்காரேம $ேதவா.2.1596.4
தூயாைன தூய ஆய மைற ஓதிய $ேதவா.2.1597.1
வாயாைன வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்கன் வலி வாட்டிய $ேதவா.2.1597.2
த<யாைன த<து_ெப.(த<து_ெப.) இல் கச்சித் திரு ஏகம்பம் $ேதவா.2.1597.3

ேமயாைன ேமவுவா என் தைலேமலாேர $ேதவா.2.1597.4
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) பூண் ஏறுஅது ஏறல் நறுங்ெகான்ைற தா_ெப.(தா_ெப.)
$ேதவா.2.1598.1
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) பலியும் ஏற்ப மைற
பாடுவ $ேதவா.2.1598.2
ஏகம்பம் ேமவி ஆடும் இைற இருவக்கும் $ேதவா.2.1598.3
மா கம்பம் அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட.ஒரு.) வண்ணத்தவன்
அல்லேன $ேதவா.2.1598.4
ேபாதியா பிண்டியா என்று இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ெபாய்ந்நூைல
$ேதவா.2.1599.1
வாதியா வம்மின் அம் மா எனும் கச்சியுள $ேதவா.2.1599.2
ஆதியா ேமவி ஆடும் திரு ஏகம்பம் $ேதவா.2.1599.3
ந<தியால் ெதாழுமின் நும்ேமல் விைன நில்லாேவ $ேதவா.2.1599.4
அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பூங்கச்சி ஏகம்பைன அம்மாைன $ேதவா.2.1600.1
கந்து அண் பூங்காழிஊரன் கலிக்ேகாைவயால் $ேதவா.2.1600.2
சந்தேம பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ல தமிழ் ஞானசம்
$ேதவா.2.1600.3
பந்தன் ெசால் பாடி ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெகடும் பாவேம
$ேதவா.2.1600.4
ந<ற்றாைன ந<ள்சைடேமல் நிைறவு உள்ளது ஓ $ேதவா.2.1601.1
ஆற்றாைன அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) அம ெமன்முைலயாைள ஓ $ேதவா.2.1601.2
கூற்றாைன குளி ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ேகாழம்பம்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1601.3

ஏற்றாைன ஏத்துமின் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) இட ஏகேவ $ேதவா.2.1601.4
ைமஆன கண்டைன மான்மறி ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.2.1602.1
ைகயாைன கடிெபாழில் ேகாழம்பம்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1602.2
ெசய்யாைன ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெநய் பாலும் திகழ்ந்து
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1602.3
ெமய்யாைன ேமவுவாேமல் விைன ேமவாேவ $ேதவா.2.1602.4
ஏதைன ஏதம் இலா இைமேயா ெதாழும் $ேதவா.2.1603.1
ேவதைன ெவண்குைழ ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.)
விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1603.2
காதைன கடிெபாழில் ேகாழம்பம்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1603.3
நாதைன ஏத்துமின் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) விைன ைநயேவ $ேதவா.2.1603.4
சைடயாைன தண்மலரான் சிரம்
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1604.1
விைடயாைன ேவதமும் ேவள்வியும் ஆய நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.)
$ேதவா.2.1604.2
உைடயாைன குளிெபாழில் சூழ் திருக்ேகாழம்பம் $ேதவா.2.1604.3
உைடயாைன உள்குமின் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) குளிரேவ $ேதவா.2.1604.4
காராைன கடி கமழ் ெகான்ைறஅம்ேபாது அணி $ேதவா.2.1605.1
தாராைன ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) ஓபால்
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1605.2

சீராைன ெசறி ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ேகாழம்பம்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1605.3
ஊராைன ஏத்துமின் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) இட ஒல்கேவ $ேதவா.2.1605.4
பண்டு ஆலின்ந<ழலாைன பரஞ்ேசாதிைய $ேதவா.2.1606.1
விண்டாகள்தம் புரம்மூன்று உடேனேவவக் $ேதவா.2.1606.2
கண்டாைன கடி கமழ் ேகாழம்பம் ேகாயிலாக் $ேதவா.2.1606.3
ெகாண்டாைன கூறுமின் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) குளிரேவ $ேதவா.2.1606.4
ெசால்லாைன சுடுகைணயால் புரம்மூன்று
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1607.1
வில்லாைன ேவதமும் ேவள்வியும் ஆனாைன $ேதவா.2.1607.2
ெகால் ஆைன உrயாைன ேகாழம்பம்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1607.3
நல்லாைன ஏத்துமின் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) இட ைநயேவ $ேதவா.2.1607.4
வில் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) வல் அரக்க விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ேவந்தைனக்
$ேதவா.2.1608.1
குற்றாைன திருவிரலால் ெகாடுங்காலைனச் $ேதவா.2.1608.2
ெசற்றாைன சீ திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
திருக்ேகாழம்பம் $ேதவா.2.1608.3
பற்றாைன பற்றுவாேமல் விைன பற்றாேவ $ேதவா.2.1608.4
ெநடியாேனாடு அயன் அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வைக நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) ஓ $ேதவா.2.1609.1
படியாைன பண்டங்கேவடம் பயின்றாைன $ேதவா.2.1609.2

கடி ஆரும் ேகாழம்பம் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ஏற்றின் $ேதவா.2.1609.3
ெகாடியாைன கூறுமின் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) குளிரேவ $ேதவா.2.1609.4
புத்தரும் ேதாைகஅம்பீலி ெகாள் ெபாய்ம்ெமாழிப் $ேதவா.2.1610.1
பித்தரும் ேபசுவ ேபச்சு அல்ல பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) உைடக் $ேதவா.2.1610.2
ெகாத்து அல தண்ெபாழில் ேகாழம்பம்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1610.3
அத்தைன ஏத்துமின் அல்லல் அறுக்கேவ $ேதவா.2.1610.4
தண்புனல் ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அம் தராய் மா நக
$ேதவா.2.1611.1
நண்பு உைட ஞானசம்பந்தன் நம்பான் உைற $ேதவா.2.1611.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ேகாழம்பம்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பத்துஇைவ $ேதவா.2.1611.3
பண் ெகாளப் பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லாக்கு இல்ைல
பாவேம $ேதவா.2.1611.4
சைடயாைன சந்திரேனாடு ெசங்கண் அரா $ேதவா.2.1612.1
உைடயாைன உைடதைலயில் பலி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1612.2
விைடயாைன விண்ணவதாம் ெதாழும் ெவண்ணிைய $ேதவா.2.1612.3
உைடயாைன அல்லது உள்காது எனது உள்ளேம $ேதவா.2.1612.4
ேசாதிைய சுண்ணெவண்ந<று அணிந்திட்ட எம் $ேதவா.2.1613.1
ஆதிைய ஆதியும் அந்தமும் இல்லாத $ேதவா.2.1613.2

ேவதிைய ேவதியதாம் ெதாழும் ெவண்ணியில் $ேதவா.2.1613.3
ந<திைய நிைனய வல்லா விைன நில்லாேவ $ேதவா.2.1613.4
கனிதைன கனிந்தவைரக் கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆட்ெகாள்ளும் $ேதவா.2.1614.1
முனிதைன மூஉலகுக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மூத்திைய $ேதவா.2.1614.2
நனிதைன நல்லவதாம் ெதாழும் ெவண்ணியில் $ேதவா.2.1614.3
இனிதைன ஏத்துவ ஏதம் இலாதாேர $ேதவா.2.1614.4
மூத்தாைன மூஉலகுக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மூத்திஆய்க் $ேதவா.2.1615.1
காத்தாைன கனிந்தவைரக் கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆள் ஆக $ேதவா.2.1615.2
ஆத்தாைன அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) அம ெவண்ணி அம்மான்தன்ைன
$ேதவா.2.1615.3
ஏத்தாதா என் ெசய்வா_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) ஏைழ
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ேபய்கேள $ேதவா.2.1615.4
ந<ராைன நிைற புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சூழ்தரு ந<ள் ெகான்ைறத் $ேதவா.2.1616.1
தாராைன ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) ஓபாகம் உைடயாைன $ேதவா.2.1616.2
சீராைன திகழ்தரு ெவண்ணி
அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைற $ேதவா.2.1616.3
ஊராைன உள்க வல்லா விைன ஓயுேம $ேதவா.2.1616.4
முத்திைன முழுவயிரத்திரள் மாணிக்கத் $ேதவா.2.1617.1
ெதாத்திைன துளக்கம் இலாத விளக்குஆய $ேதவா.2.1617.2
வித்திைன விண்ணவதாம் ெதாழும் ெவண்ணியில் $ேதவா.2.1617.3

அத்தைன அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லாக்கு
இல்ைல அல்லேல $ேதவா.2.1617.4
காய்ந்தாைனக் காமைனயும் ெசறு காலைனப் $ேதவா.2.1618.1
பாய்ந்தாைன பrய_குைற.எச்.(பr_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ைகம்மாஉrத் ேதால்
ெமய்யில் $ேதவா.2.1618.2
ேமய்ந்தாைன விண்ணவதாம் ெதாழும் ெவண்ணியில் $ேதவா.2.1618.3
ந<ந்தாைன நிைனய வல்லா விைன நில்லாேவ $ேதவா.2.1618.4
மறுத்தாைன மாமைலைய மதியாது ஓடிச் $ேதவா.2.1619.1
ெசறுத்தாைனத் ேதசு அழியத் திகழ் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $ேதவா.2.1619.2
இறுத்தாைன எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) அம ெவண்ணி எம்மான் எனப்
$ேதவா.2.1619.3
ெபாறுத்தாைன ேபாற்றுவா ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) உைடயாேர
$ேதவா.2.1619.4
மண்ணிைன வானவேராடு மனிதக்கும் $ேதவா.2.1620.1
கண்ணிைன கண்ணனும் நான்முகனும் காணா $ேதவா.2.1620.2
விண்ணிைன விண்ணவதாம் ெதாழும் ெவண்ணியில் $ேதவா.2.1620.3
அண்ணைல அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லாக்கு
இல்ைல அல்லேல $ேதவா.2.1620.4
குண்டரும் குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) இலாத சமண்சாக்கிய $ேதவா.2.1621.1
மிண்டகள் மிண்டுஅைவ ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெவகுளன்மின் $ேதவா.2.1621.2
விண்டவதம் புரம் எய்தவன் ெவண்ணியில் $ேதவா.2.1621.3

ெதாண்டராய் ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா துய
ேதான்றாேவ $ேதவா.2.1621.4
மரு ஆரும் மல்கு காழித் திகழ் சம்பந்தன் $ேதவா.2.1622.1
திரு ஆரும் திகழ்தரு ெவண்ணி அமந்தாைன $ேதவா.2.1622.2
உரு ஆரும் ஒண்தமிழ்மாைலஇைவ வல்லா $ேதவா.2.1622.3
ெபாருஆகப் புக்கு இருப்பா புவேலாகத்ேத $ேதவா.2.1622.4
ந<ராேன ந<ள்சைடேமல் ஒ நிைர ெகான்ைறத் $ேதவா.2.1623.1
தாராேன தாமைரேமல் அயன்தான் ெதாழும் $ேதவா.2.1623.2
சீராேன சீ திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
திருக்காறாயில் $ேதவா.2.1623.3
ஊராேன என்பவ ஊனம் இலாதாேர $ேதவா.2.1623.4
விதியாேன விதி உைட ேவதியதாம் ெதாழும் $ேதவா.2.1624.2
ெநதியாேன ந< வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) சூழ் திருக்காறாயில் $ேதவா.2.1624.3
பதியாேன என்பவ பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) இலாதாேர $ேதவா.2.1624.4
விண்ணாேன விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விரும்பும்_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சீ $ேதவா.2.1625.1
மண்ணாேன விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைட வாழும் உயிக்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $ேதவா.2.1625.2
கண்ணாேன கடிெபாழில் சூழ் திருக்காறாயில் $ேதவா.2.1625.3
எண்ணாேன என்பவ ஏதம் இலாதாேர $ேதவா.2.1625.4
தாயாேன தந்ைதயும் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைமகள் $ேதவா.2.1626.1

ஆயாேன ஆய நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அன்பக்கு அணியாேன $ேதவா.2.1626.2
ேசயாேன சீ திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
திருக்காறாயில் $ேதவா.2.1626.3
ேமயாேன என்பவேமல் விைன ேமவாேவ $ேதவா.2.1626.4
கைலயாேன கைல மலி ெசம்ெபான் கயிலாய $ேதவா.2.1627.1
மைலயாேன மைலபவ மும்மதில் மாய்வித்த $ேதவா.2.1627.2
சிைலயாேன சீ திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
திருக்காறாயில் $ேதவா.2.1627.3
நிைலயாேன என்பவேமல் விைன நில்லாேவ $ேதவா.2.1627.4
ஆற்றாேன ஆறு அணி ெசஞ்சைட ஆடுஅரவு $ேதவா.2.1628.1
ஏற்றாேன ஏழ் உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) இைமேயாகளும்
$ேதவா.2.1628.2
ேபாற்றாேன ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திருக்காறாயில்
$ேதவா.2.1628.3
ந<ற்றாேன என்பவேமல் விைன நில்லாேவ $ேதவா.2.1628.4
ேசத்தாேன த<விைன ேதய்ந்து அறத் ேதவகள்_ெப.(ேதவ_ெப.+கள்_பன்.)
$ேதவா.2.1629.1
ஏத்தாேன ஏத்தும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மா முனிவக்கு இட $ேதவா.2.1629.2
காத்தாேன கா வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) சூழ் திருக்காறாயில் $ேதவா.2.1629.3
ஆத்தாேன என்பவேமல் இட அடராேவ $ேதவா.2.1629.4
கடுத்தாேன காலைனக் காலால் கயிலாயம் $ேதவா.2.1630.1
எடுத்தாைன ஏதம் ஆக முனிவக்கு இட $ேதவா.2.1630.2

ெகடுத்தாேன ேகழ் கிளரும் திருக்காறாயில் $ேதவா.2.1630.3
அடுத்தாேன என்பவேமல் விைன அடராேவ $ேதவா.2.1630.4
பிைறயாேன ேபணிய பாடெலாடு_ெப.(பாடல்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) இன் இைச
$ேதவா.2.1631.1
மைறயாேன மாெலாடு நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) காணாத $ேதவா.2.1631.2
இைறயாேன எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திருக்காறாயில்
$ேதவா.2.1631.3
உைறவாேன என்பவேமல் விைன ஓடுேம $ேதவா.2.1631.4
ெசடி ஆரும் புன் சமண் சீவரத்தாகளும் $ேதவா.2.1632.1
படி ஆரும் பாவிகள் ேபச்சுப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) இல்ைல $ேதவா.2.1632.2
கடி ஆரும் பூம்ெபாழில் சூழ் திருக்காறாயில் $ேதவா.2.1632.3
குடி ஆரும் ெகாள்ைகயினாக்கு இல்ைல குற்றேம $ேதவா.2.1632.4
ஏய்ந்த சீ எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திருக்காறாயில்
$ேதவா.2.1633.1
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீரான் அடி
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அருள்
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1633.2
பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந<க் காழியுள்
ஞானசம்பந்தன் ெசால் $ேதவா.2.1633.3
வாய்ந்தஆறு ஏத்துவா வான்_ெப.(வான்_ெப.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஆள்வாேர
$ேதவா.2.1633.4
அயில் ஆரும் அம்புஅதனால் புரம்மூன்று எய்து $ேதவா.2.1634.1

குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) ஆரும் ெமன்ெமாழியாள் ஒருகூறுஆகி $ேதவா.2.1634.2
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ஆரும் மல்கிய ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மணஞ்ேசrப்
$ேதவா.2.1634.3
பயில்வாைனப் பற்றி நின்றாக்கு இல்ைல பாவேம $ேதவா.2.1634.4
விதியாைன விண்ணவதாம்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்திய_ெப.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1635.1
ெநதியாைன ந<ள்சைடேமல் நிகழ்வித்த வான்_ெப.(வான்_ெப.) $ேதவா.2.1635.2
மதியாைன வண்ெபாழில் சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மணஞ்ேசrப் $ேதவா.2.1635.3
பதியாைன பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா விைன பாறுேம
$ேதவா.2.1635.4
எய்ப்புஆனாக்கு இன்புஉறு ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அளித்து ஊறிய $ேதவா.2.1636.1
இப்பால் ஆய் எைனயும் ஆள உrயாைன $ேதவா.2.1636.2
ைவப்பு_ெப.(ைவப்பு_ெப.) ஆன மாடங்கள்
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மணஞ்ேசr $ேதவா.2.1636.3
ெமய்ப்பாைன ேமவி நின்றா விைன வடுேம
<
$ேதவா.2.1636.4
விைடயாைன ேமல் உலகுஏழும் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பா எலாம்
$ேதவா.2.1637.1
உைடயாைன ஊழிேதாறுஊழி உளதுஆய $ேதவா.2.1637.2
பைடயாைன பண் இைச பாடு மணஞ்ேசr $ேதவா.2.1637.3
அைடவாைன அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லாக்கு
இல்ைல அல்லேல $ேதவா.2.1637.4

எறி ஆ பூங்ெகான்ைறயிேனாடும் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மத்தம் $ேதவா.2.1638.1
ெவறி ஆரும் ெசஞ்சைட ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மிைலந்தாைன $ேதவா.2.1638.2
மறி ஆரும் ைக உைடயாைன மணஞ்ேசrச் $ேதவா.2.1638.3
ெசறிவாைன ெசப்ப வல்லாக்கு இட ேசராேவ $ேதவா.2.1638.4
ெமாழியாைன முன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நால்மைற ஆறுஅங்கம்
$ேதவா.2.1639.1
பழியாைமப் பண் இைசஆன பகவாைன $ேதவா.2.1639.2
வழியாைன வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) ஏத்தும் மணஞ்ேசr $ேதவா.2.1639.3
இழியாைம ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லாக்கு
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இன்பேம $ேதவா.2.1639.4
எண்ணாைன எண் அம சீ இைமேயாகட்குக் $ேதவா.2.1640.1
கண்ணாைன கண் ஒருமூன்றும் உைடயாைன $ேதவா.2.1640.2
மண்ணாைன மா வயல்_ெப.(வயல்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மணஞ்ேசrப் $ேதவா.2.1640.3
ெபண்ணாைன ேபச_குைற.எச்.(ேபசு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நின்றா
ெபrேயாகேள $ேதவா.2.1640.4
எடுத்தாைன எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) முடிஎட்டும்
இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) ேதாள $ேதவா.2.1641.1
ெகடுத்தாைன ேகடு இலாச் ெசம்ைம உைடயாைன $ேதவா.2.1641.2
மடுத்து ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
இைச பாடும் மணஞ்ேசr $ேதவா.2.1641.3

பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆரப் ேபண வல்லா
ெபrேயாகேள $ேதவா.2.1641.4
ெசால்லாைன ேதாற்றம் கண்டானும் ெநடுமாலும் $ேதவா.2.1642.1
கல்லாைன கற்றன ெசால்லித்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓங்க $ேதவா.2.1642.2
வல்லா நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மா தவ ஏத்து_ஏவ.(ஏத்து_வி.) மணஞ்ேசr
$ேதவா.2.1642.3
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஆம் எம்ெபருமான் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஏத்துேம
$ேதவா.2.1642.4
சற்ேறயும் தாம் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) இல் சமண்சாக்கிய $ேதவா.2.1643.1
ெசால் ேதயும் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ஓ ெசம்ைம உைடயாைன
$ேதவா.2.1643.2
வற்றாத வாவிகள் சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மணஞ்ேசr $ேதவா.2.1643.3
பற்றாஆக வாழ்பவேமல் விைன பற்றாேவ $ேதவா.2.1643.4
கண் ஆரும் காழியேகான் கருத்து ஆவித்த $ேதவா.2.1644.1
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ஆ சீ ஞானசம்பந்தன் தமிழ்மாைல $ேதவா.2.1644.2
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ஆரும் மா வயல்_ெப.(வயல்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மணஞ்ேசr $ேதவா.2.1644.3
பண் ஆரப் பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லாக்கு இல்ைல
பாவேம $ேதவா.2.1644.4
நிலவும் புனலும் நிைற வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரவும் $ேதவா.2.1645.1
இலகும்_ெப.எச்.(இலகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சைடயாக்கு
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் எழிலா $ேதவா.2.1645.2

உலவும் வயலுக்கு_ெப.(வயல்_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) ஒளி ஆ
முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) $ேதவா.2.1645.3
விலகும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஆ ேவணுபுரேம $ேதவா.2.1645.4
அரவு ஆ கரவன் அைம ஆ திரள்ேதாள $ேதவா.2.1646.1
குரவு ஆ குழலாள் ஒருகூறன் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.2.1646.2
கரவாத ெகாைடக்கு அலந்தா அவக்கு $ேதவா.2.1646.3
விரவு ஆக வல்லா ேவணுபுரேம $ேதவா.2.1646.4
ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆயவள்தான் ெவருவ
$ேதவா.2.1647.1
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) உr ேபாத்தவன் நண்ணும் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$ேதவா.2.1647.2
ேபாகம் தரு சீ வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) சூழ் ெபாழிகள் $ேதவா.2.1647.3
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) தவழும்_ெப.எச்.(தழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேவணுபுரேம $ேதவா.2.1647.4
காசு_ெப.(காசு_ெப.) அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) உண்ட கண்டத்து
$ேதவா.2.1648.1
ஈசக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
இன்நறவ $ேதவா.2.1648.2
வாசக்கமலத்து அனம் வன் திைரகள் $ேதவா.2.1648.3
வச_குைற.எச்.(வ
<
சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
<
துயிலும் ேவணுபுரேம $ேதவா.2.1648.4
அைர ஆ கைல ேச அனெமன்னைடைய $ேதவா.2.1649.1

உைரயா உகந்தான் உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.2.1649.2
நிைர ஆ கமுகின் நிகழ் பாைள உைட $ேதவா.2.1649.3
விைர ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் ேவணுபுரேம $ேதவா.2.1649.4
ஒளிரும் பிைறயும் உறு கூவிள இன் $ேதவா.2.1650.1
தளிரும் சைடேமல் உைடயான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.2.1650.2
நளிரும் புனலில் நல ெசங்கயல் கண் $ேதவா.2.1650.3
மிளிரும் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) சூழ் ேவணுபுரேம $ேதவா.2.1650.4
ஏவும் பைட ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) இராவணைன $ேதவா.2.1651.1
ஆ என்று அலற அடத்தான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.2.1651.2
தாவும் மறிமாெனாடு தண்மதியம் $ேதவா.2.1651.3
ேமவும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் ேவணுபுரேம $ேதவா.2.1651.4
கண்ணன் கடிமாமலrல்
திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1652.1
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) இருவ_ெப.(இருவ_ெப.)
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) இைற ஊ $ேதவா.2.1652.2
வண்ணச் சுைத மாளிைகேமல் ெகாடிகள் $ேதவா.2.1652.3
விண்ணில் திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேவணுபுரேம $ேதவா.2.1652.4
ேபாகம் அறியா_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) துவ
ேபாத்து உழல்வா $ேதவா.2.1653.1
ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அடியா இைறஊ $ேதவா.2.1653.2

மூகம் அறிவா கைல முத்தமிழ் நூல் $ேதவா.2.1653.3
மீ கம் அறிவா ேவணுபுரேம $ேதவா.2.1653.4
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) ஆ கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேபால் வளம்_ெப.(வளம்_ெப.)
ஆதரு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $ேதவா.2.1654.1
புலம் ஆதரு ேவணுபுரத்து இைறைய $ேதவா.2.1654.2
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ஆதரு ஞானசம்பந்தன்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1654.3
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ஆ தமிழ் கூறுவ கூைமயேர $ேதவா.2.1654.4
சைடயாய் எனுமால் சரண் ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) எனுமால் $ேதவா.2.1655.1
விைடயாய் எனுமால் ெவருவா விழுமால் $ேதவா.2.1655.2
மைட ஆ குவைள_ெப.(குவைள_ெப.)
மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மருகல் $ேதவா.2.1655.3
உைடயாய் தகுேமா இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) உள் ெமலிேவ
$ேதவா.2.1655.4
சிந்தாய் எனுமால் சிவேன_ெப.(சிவன்_ெப.+ஏ_சாr.) எனுமால் $ேதவா.2.1656.1
முந்தாய் எனுமால் முதல்வா எனுமால் $ேதவா.2.1656.2
ெகாந்து ஆ குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) குலவும் மருகல் $ேதவா.2.1656.3
எந்தாய் தகுேமா இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) ஏசறேவ
$ேதவா.2.1656.4
அைற ஆ கழலும் அழல் வாய் அரவும் $ேதவா.2.1657.1
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ஆ சைடயும் உைடயாய் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.)
$ேதவா.2.1657.2
மைறயா மருகல் மகிழ்வாய் இவைள $ேதவா.2.1657.3

இைற ஆ வைள ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) வவ்விைனேய $ேதவா.2.1657.4
ஒலிந< சைடயில் கரந்தாய் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) $ேதவா.2.1658.1
பலி ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) திrவாய் பழி இல் புகழாய் $ேதவா.2.1658.2
மலி ந< மருகல் மகிழ்வாய் இவைள $ேதவா.2.1658.3
ெமலி ந<ைமயள் ஆக்கவும் ேவண்டிைனேய $ேதவா.2.1658.4
துணி ந<லவண்ணம் முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ேதான்றியன்ன $ேதவா.2.1659.1
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந<லகண்டம்(ம்) உைடயாய் மருகல் $ேதவா.2.1659.2
கணி ந<லவண்டு ஆ குழலாள் இவள்தன் $ேதவா.2.1659.3
அணி ந<லஒண்கண் அயவு ஆக்கிைனேய $ேதவா.2.1659.4
பலரும் பரவப்படுவாய் சைடேமல் $ேதவா.2.1660.1
மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.)
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைடயாய் மருகல் $ேதவா.2.1660.2
புலரும்தைனயும் துயிலாள் புைட ேபாந்து $ேதவா.2.1660.3
அலரும் படுேமா அடியாள் இவேள $ேதவா.2.1660.4
வழுவாள் ெபருமான்கழல் வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
எனா $ேதவா.2.1661.1
எழுவாள் நிைனவாள் இரவும் பகலும் $ேதவா.2.1661.2
மழுவாள் உைடயாய் மருகல் ெபருமான் $ேதவா.2.1661.3
ெதாழுவாள் இவைளத் துய ஆக்கிைனேய $ேதவா.2.1661.4
இலங்ைகக்கு இைறவன் விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
எடுப்ப_குைற.எச்.(எடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1662.1

துலங்க விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) ஊன்றலும் ேதான்றலனாய் $ேதவா.2.1662.2
வலம்ெகாள் மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) சூழ் மருகல் ெபருமான் $ேதவா.2.1662.3
அலங்கல் இவைள அல ஆக்கிைனேய $ேதவா.2.1662.4
எr ஆ சைடயும் அடியும் இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) $ேதவா.2.1663.1
ெதrயாதது ஒ த<த்திரள் ஆயவேன $ேதவா.2.1663.2
மrயா பிrயா மருகல் ெபருமான் $ேதவா.2.1663.3
அrயாள் இவைள அயவு ஆக்கிைனேய $ேதவா.2.1663.4
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) இல் சமணும்(ம்) அல சாக்கியரும் $ேதவா.2.1664.1
ெநறிஅல்லன ெசய்தன நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உழல்வா $ேதவா.2.1664.2
மறி ஏந்து ைகயாய் மருகல் ெபருமான் $ேதவா.2.1664.3
ெநறி ஆ குழலி நிைற ந<க்கிைனேய $ேதவா.2.1664.4
வயஞானம் வல்லா மருகல் ெபருமான் $ேதவா.2.1665.1
உய ஞானம் உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி
உள்குதலால் $ேதவா.2.1665.2
இயல் ஞானசம்பந்தன பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) வல்லா $ேதவா.2.1665.3
வியன்ஞாலம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புகேழ
$ேதவா.2.1665.4
அறத்தால் உயி காவல்_ெப.(காவல்_ெப.)
அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள $ேதவா.2.1666.1
மறத்தால் மதில்மூன்றுஉடன் மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.)
அழித்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1666.2

திறத்தால் ெதrவு எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) த<
ெவண்திங்கள் $ேதவா.2.1666.3
நிறத்தான் ெநல்லிக்காவுள் நிலாயவேன $ேதவா.2.1666.4
பதிதான் இடுகாடு ைபங்ெகான்ைற ெதாங்கல் $ேதவா.2.1667.1
மதிதான் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைமந்தனும்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $ேதவா.2.1667.2
விதி தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) விைன தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) விழுப்பம்
பயக்கும் $ேதவா.2.1667.3
ெநதி தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெநல்லிக்காவுள் நிலாயவேன $ேதவா.2.1667.4
நலம்தான் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.) நான்முகன்தன் தைலையக்
$ேதவா.2.1668.1
கலம்தான் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கபாலியும்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $ேதவா.2.1668.2
புலம் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) புகழால் எr விண்_ெப.(விண்_ெப.)
புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1668.3
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெநல்லிக்காவுள் நிலாயவேன
$ேதவா.2.1668.4
தைலதானது ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தம் அடிகள்
$ேதவா.2.1669.1
கைலதான் திr காடுஇடம் நாடுஇடம் ஆம் $ேதவா.2.1669.2
மைலதான் எடுத்தான் மதில்மூன்று உைடய $ேதவா.2.1669.3
நிைல தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெநல்லிக்காவுள் நிலாயவேன $ேதவா.2.1669.4

தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) கதி தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) மதி
வாசைடேமல் $ேதவா.2.1670.1
உவந்தான் சுறேவந்தன் உரு அழியச் $ேதவா.2.1670.2
சிவந்தான் ெசயச்ெசய்து ெசறுத்து உலகில் $ேதவா.2.1670.3
நிவந்தான் ெநல்லிக்காவுள் நிலாயவேன $ேதவா.2.1670.4
ெவறி ஆ மலக்ெகான்ைறஅம்தா
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1671.1
மறி ஆ மைலமங்ைக மகிழ்ந்தவன் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $ேதவா.2.1671.2
குறியால் குறி ெகாண்டவ ேபாய்க் குறுகும் $ேதவா.2.1671.3
ெநறியான் ெநல்லிக்காவுள் நிலாயவேன $ேதவா.2.1671.4
பிைறதான் சைடச் ேசத்திய எந்ைதெபம்மான் $ேதவா.2.1672.1
இைற தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) இறவாக் கயிைலமைலயான் $ேதவா.2.1672.2
மைற தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஒண்மதி மல்கு
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $ேதவா.2.1672.3
நிைற தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெநல்லிக்காவுள் நிலாயவேன $ேதவா.2.1672.4
மைறத்தான் பிணி மாது ஒருபாகம்தன்ைன $ேதவா.2.1673.1
மிைறத்தான் வைரயால் அரக்கன் மிைகையக் $ேதவா.2.1673.2
குைறத்தான் சைடேமல் குளி ேகால்வைளைய $ேதவா.2.1673.3
நிைறத்தான் ெநல்லிக்காவுள் நிலாயவேன $ேதவா.2.1673.4
தழல் தாமைரயான் ைவயம் தாயவனும் $ேதவா.2.1674.1
கழல்தான் முடி காணிய நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஒளிரும் $ேதவா.2.1674.2
அழல்தான் அடியாக்கு அருள் ஆய்ப் பயக்கும் $ேதவா.2.1674.3

நிழல்தான் ெநல்லிக்காவுள் நிலாயவேன $ேதவா.2.1674.4
கனத்து ஆ திைர மாண்டு அழல் கான்ற நஞ்ைச $ேதவா.2.1675.1
என் அத்தா என வாங்கி அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உண்ட கண்டன்
$ேதவா.2.1675.2
மனத்தால் சமண்சாக்கிய மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.)
அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1675.3
நிைனத்தான் ெநல்லிக்காவுள் நிலாயவேன $ேதவா.2.1675.4
புக_ெப.(புக_ெப.) ஏதும் இலாத புத்ேதள் உலகின் $ேதவா.2.1676.1
நிக ஆம் ெநல்லிக்காவுள் நிலாயவைன $ேதவா.2.1676.2
நகரா நல ஞானசம்பந்தன் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.2.1676.3
பகவா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.)
இலாதவேர $ேதவா.2.1676.4
ெதாழும் ஆறு வல்லா துய த<ர_குைற.எச்.(த<_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1677.1
எழும் ஆறு வல்லா இைச பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விம்மி
$ேதவா.2.1677.2
அழும் ஆறு வல்லா அழுந்ைத மைறேயா $ேதவா.2.1677.3
வழிபாடு ெசய் மா மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) மன்னிைனேய $ேதவா.2.1677.4
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அமுதுஉண்டவேன $ேதவா.2.1678.1
உடேல உயிேர உணேவ எழிேல $ேதவா.2.1678.2
அடல் ஏறு உைடயாய் அழுந்ைத மைறேயா $ேதவா.2.1678.3

விடேல ெதாழ மா மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) ேமவிைனேய $ேதவா.2.1678.4
கழிகாடலேன கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ஆடலினாய் $ேதவா.2.1679.1
பழிபாடு இலேன அைவேய பயிலும் $ேதவா.2.1679.2
அழிபாடு இலராய் அழுந்ைத மைறேயா $ேதவா.2.1679.3
வழிபாடுெசய் மா மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) மன்னிைனேய $ேதவா.2.1679.4
வாேன மைலேய என மன் உயிேர $ேதவா.2.1680.1
தாேன ெதாழுவா ெதாழு தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) மணிேய $ேதவா.2.1680.2
ஆேன சிவேன_ெப.(சிவன்_ெப.+ஏ_சாr.) அழுந்ைதயவ எம் $ேதவா.2.1680.3
மாேன என மா மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) மன்னிைனேய $ேதவா.2.1680.4
அைல ஆ புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சூழ் அழுந்ைதப் ெபருமான் $ேதவா.2.1681.1
நிைல ஆ மறியும் நிைற ெவண்மழுவும் $ேதவா.2.1681.2
இைலஆ பைடயும்(ம்) இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) ஏந்து ெசல்வ
$ேதவா.2.1681.3
நிைலயா அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என
ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) நிைனேய $ேதவா.2.1681.4
நறவு ஆ தைலயின் நயவா உலகில் $ேதவா.2.1682.1
பிறவாதவேன பிணி இல்லவேன $ேதவா.2.1682.2
அைற ஆ கழலாய் அழுந்ைத மைறேயா $ேதவா.2.1682.3
மறவாது எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மா மடம்_ெப.(மடம்_ெப.)
மன்னிைனேய $ேதவா.2.1682.4
தடுமாறு வல்லாய் தைலவா மதியம் $ேதவா.2.1683.1

சுடும் ஆறு வல்லாய் சுட ஆ சைடயில் $ேதவா.2.1683.2
அடும் ஆறு வல்லாய் அழுந்ைத மைறேயா $ேதவா.2.1683.3
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மா நக ைகெதாழ நின்றைனேய $ேதவா.2.1683.4
ெபrயாய் சிறியாய் பிைறயாய் மிடறும் $ேதவா.2.1684.1
கrயாய் கrகாடு உயவடு
< உைடயாய் $ேதவா.2.1684.2
அrயாய் எளிவாய் அழுந்ைத மைறேயா $ேதவா.2.1684.3
ெவrயா ெதாழ மா மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) ேமவிைனேய $ேதவா.2.1684.4
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந<ள் முடியால் மைலைய அரக்கன் $ேதவா.2.1685.1
தணியாது_எதி.ம.வி.எச்.(தணி_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) எடுத்தான்
உடலம் ெநrத்த $ேதவா.2.1685.2
அணி ஆ விரலாய் அழுந்ைத மைறேயா $ேதவா.2.1685.3
மணி_ெப.(மணி_ெப.) மா மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) மன்னி இருந்தைனேய
$ேதவா.2.1685.4
முடி ஆ சைடயாய் முனம்நாள் இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) $ேதவா.2.1686.1
ெநடியான் மலரான் நிகழ்வால் இவகள் $ேதவா.2.1686.2
அடி ேமல் அறியா_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.)
அழுந்ைத மைறேயா $ேதவா.2.1686.3
படியால் ெதாழ மா மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) பற்றிைனேய $ேதவா.2.1686.4
அரு ஞானம் வல்லா அழுந்ைத மைறேயா $ேதவா.2.1687.1
ெபரு ஞானம் உைடப் ெபருமான் அவைனத் $ேதவா.2.1687.2
திருஞானசம்பந்தன ெசந்தமிழ்கள் $ேதவா.2.1687.3
உருஞானம் உண்டுஆம் உணந்தாதமக்ேக $ேதவா.2.1687.4

புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புன்சைடயாய் அரணம்_ெப.(அரணம்_ெப.) $ேதவா.2.1688.1
அனல் ஆக விழித்தவேன அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆ $ேதவா.2.1688.2
கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ஆடலினாய் கழிப்பாைல உளாய் $ேதவா.2.1688.3
உன வா கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ைகெதாழுது உள்குதுேம $ேதவா.2.1688.4
துைணஆக ஒ தூ வள மாதிைனயும் $ேதவா.2.1689.1
இைணஆக உகந்தவேன இைறவா $ேதவா.2.1689.2
கைணயால் எயில் எய் கழிப்பாைல உளாய் $ேதவா.2.1689.3
இைண ஆ கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இட ெகடுேம $ேதவா.2.1689.4
ெநடியாய் குறியாய் நிமிபுன்சைடயின் $ேதவா.2.1690.1
முடியாய் சுடுெவண்ெபாடி முற்று அணிவாய் $ேதவா.2.1690.2
கடி ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் கழிப்பாைல உளாய் $ேதவா.2.1690.3
அடியாக்கு அைடயா அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) அைவேய $ேதவா.2.1690.4
எளியாய் அrயாய் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ந<ெராடு த< $ேதவா.2.1691.1
வளி_ெப.(வளி_ெப.) காயம் என ெவளி மன்னிய தூ $ேதவா.2.1691.2
ஒளியாய் உைனேய ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உன்னுமவக்கு $ேதவா.2.1691.3
அளியாய் கழிப்பாைல அமந்தவேன $ேதவா.2.1691.4
நடம் நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒ
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) அைசத்தவேன $ேதவா.2.1692.1
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) நண்ணிய தூ மிடறா விகிதா $ேதவா.2.1692.2

கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நண்ணு கழிப்பதி காவலேன $ேதவா.2.1692.3
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வணங்குவன் உன் அடிேய $ேதவா.2.1692.4
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ஆ சைடயாய் ெபrயாய் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.)
$ேதவா.2.1693.1
மைற ஆதரு வாய்ைமயினாய் உலகில் $ேதவா.2.1693.2
கைற ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் கழிப்பாைல உளாய் $ேதவா.2.1693.3
இைற ஆ கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இட ெகடுேம $ேதவா.2.1693.4
முதிரும் சைடயின்முடிேமல்
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1694.1
கதி ெவண்பிைறயாய் கழிப்பாைல உளாய் $ேதவா.2.1694.2
எதிெகாள் ெமாழியால் இரந்து_வி.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்துமவக்கு $ேதவா.2.1694.3
அதிரும் விைனஆயின ஆசு அறுேம $ேதவா.2.1694.4
எr ஆ கைணயால் எயில் எய்தவேன $ேதவா.2.1695.1
விr ஆதரு வழ்சைடயாய்
<
இரவில் $ேதவா.2.1695.2
கr காடலினாய் கழிப்பாைல உளாய் $ேதவா.2.1695.3
உrதுஆகி வணங்குவன் உன் அடிேய $ேதவா.2.1695.4
நல நாரணன் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) நண்ணல் உற $ேதவா.2.1696.1
கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ஆனவேன கழிப்பாைல உளாய் $ேதவா.2.1696.2
உன வா கழேல ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உன்னுமவக்கு $ேதவா.2.1696.3

இலதுஆம் விைனதான் எயில் எயதவேன $ேதவா.2.1696.4
தவ ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) சமண்ேவடெராடும் $ேதவா.2.1697.1
துவ ெகாண்டன_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
நுண்துகில் ஆைடயரும் $ேதவா.2.1697.2
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
ெகாண்டன_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.) விட்டு
அடிகள் உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.2.1697.3
உவ ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கழிப்பதி
உள்குதுேம $ேதவா.2.1697.4
கழி ஆ பதி காவலைனப் புகலிப் $ேதவா.2.1698.1
பழியா மைற ஞானசம்பந்தன ெசால் $ேதவா.2.1698.2
வழிபாடு இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி
வாழ்த்த_குைற.எச்.(வாழ்த்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா $ேதவா.2.1698.3
ெகழியா இைமேயாெராடு ேகடு இலேர $ேதவா.2.1698.4
திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திருமாெலாடு
நான்முகனும் $ேதவா.2.1699.1
புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபருமான் அடியா புகல
$ேதவா.2.1699.2
மகிழும் ெபருமான் குடவாயில் மன்னி $ேதவா.2.1699.3
நிகழும் ெபருங்ேகாயில் நிலாயவேன $ேதவா.2.1699.4

ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நதியும் மதிேயாடு உரகம்
$ேதவா.2.1700.1
சூடும் சைடயன் விைட ெதால்ெகாடிேமல் $ேதவா.2.1700.2
கூடும்_ெப.எச்.(கூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குழகன்
குடவாயில்தனில் $ேதவா.2.1700.3
ந<டும் ெபருங்ேகாயில் நிலாயவேன $ேதவா.2.1700.4
கைலயான் மைறயான் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ஏந்து ைகயான் $ேதவா.2.1701.1
மைலயாள் அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
மகிழ்ந்த_ெப.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிரான் $ேதவா.2.1701.2
ெகாைல ஆ சிைலயான் குடவாயில்தனில் $ேதவா.2.1701.3
நிைல ஆ ெபருங்ேகாயில் நிலாயவேன $ேதவா.2.1701.4
சுலவும் சைடயான் சுடுகாடு இடமா $ேதவா.2.1702.1
நல ெமன்முைலயாள் நைகெசய்ய நடம் $ேதவா.2.1702.2
குலவும் குழகன் குடவாயில் தனில் $ேதவா.2.1702.3
நிலவும் ெபருங்ேகாயில் நிலாயவேன $ேதவா.2.1702.4
என்தன் உளம் ேமவி இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிரான்
$ேதவா.2.1703.1
கன்றன் மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேபால் மிடறன் கயிைலக் $ேதவா.2.1703.2
குன்றன் குழகன் குடவாயில்தனில் $ேதவா.2.1703.3
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபருங்ேகாயில் நிலாயவேன
$ேதவா.2.1703.4
அைல ேச புனலன் அனலன் அமலன் $ேதவா.2.1704.1

தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேச பலியன் சதுரன் விதிரும் $ேதவா.2.1704.2
ெகாைல ேச பைடயன் குடவாயில்தனில் $ேதவா.2.1704.3
நிைல ேச ெபருங்ேகாயில் நிலாயவேன $ேதவா.2.1704.4
அைற ஆ கழலன் அழலன் இயலின் $ேதவா.2.1705.1
பைற யாழ் முழவும் மைற பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நடம்
$ேதவா.2.1705.2
குைறயா அழகன் குடவாயில்தனில் $ேதவா.2.1705.3
நிைற ஆ ெபருங்ேகாயில் நிலாயவேன $ேதவா.2.1705.4
வைர ஆ திரள்ேதாள் அரக்கன் மடிய $ேதவா.2.1706.1
வைர ஆ ஒகால்விரல் ைவத்த பிரான் $ேதவா.2.1706.2
வைர ஆ மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) சூழ் குடவாயில் மன்னும் $ேதவா.2.1706.3
வைர ஆ ெபருங்ேகாயில் மகிழ்ந்தவேன $ேதவா.2.1706.4
ெபான் ஒப்பவனும் புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) ஒப்பவனும் $ேதவா.2.1707.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஒப்பு அறியாத் தழல் ஆய் நிமிந்தான் $ேதவா.2.1707.2
ெகால் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) பைடயான் குடவாயில்தனில் $ேதவா.2.1707.3
மன்னும் ெபருங்ேகாயில் மகிழ்ந்தவேன $ேதவா.2.1707.4
ெவயிலின் நிைலயா விr ேபாைவயினா $ேதவா.2.1708.1
பயிலும் உைரேய பக பாவிகள்பால் $ேதவா.2.1708.2
குயிலன் குழகன் குடவாயில்தனில் $ேதவா.2.1708.3
உயரும் ெபருங்ேகாயில் உயந்தவேன $ேதவா.2.1708.4
கடுவாய் மலி ந< குடவாயில்தனில் $ேதவா.2.1709.1

ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மா ெபருங்ேகாயில் நிலாயவைன $ேதவா.2.1709.2
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ஆ புகலித் தமிழ் ஆ விரகன் $ேதவா.2.1709.3
வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) ஆ தமிழ் வல்லவ நல்லவேர $ேதவா.2.1709.4
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஆ மிடறா மழுவாள் உைடயாய் $ேதவா.2.1710.1
உைழ ஆ கரவா உைமயாள்கணவா $ேதவா.2.1710.2
விழவு ஆரும் ெவண்நாவலின்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம் $ேதவா.2.1710.3
அழகா எனும் ஆயிைழயாள் அவேள $ேதவா.2.1710.4
ெகாைல ஆ கrயின் உr மூடியேன $ேதவா.2.1711.1
மைல ஆ சிைலயா வைளவித்தவேன $ேதவா.2.1711.2
விைலயால் எைன ஆளும் ெவண்நாவல் உளாய் $ேதவா.2.1711.3
நிைலயா அருளாய் எனும் ேநrைழேய $ேதவா.2.1711.4
காலால் உயி காலைன வடுெசய்தாய்
<
$ேதவா.2.1712.1
பாேலாடு ெநய் ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பால்வணேன
$ேதவா.2.1712.2
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ஆடு ைகயாய் எம் ெவண்நாவல் உளாய் $ேதவா.2.1712.3
ஆல் ஆ நிழலாய் எனும் ஆயிைழேய $ேதவா.2.1712.4
சுறவக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ெகாண்டவன் ந<று
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆய் $ேதவா.2.1713.1
உற ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) விழித்த எம் உத்தமேன $ேதவா.2.1713.2
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) கrக்கு அருள்ெசய்தவேன
$ேதவா.2.1713.3

அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) மிக்கது எனும் ஆயிைழேய $ேதவா.2.1713.4
ெசங்கண் ெபய ெகாண்டவன் ெசம்பியேகான் $ேதவா.2.1714.1
அம் கண் கருைண ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) ஆயவேன $ேதவா.2.1714.2
ெவங் கண் விைடயாய் எம் ெவண்நாவல் உளாய் $ேதவா.2.1714.3
அங்கத்து அயவு ஆயினள்_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+அள்_பட.ஒரு.)
ஆயிைழேய $ேதவா.2.1714.4
குன்ேற அமவாய் ெகாைல ஆ புலியின் $ேதவா.2.1715.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேதால் உைடயாய் சைடயாய் பிைறயாய் $ேதவா.2.1715.2
ெவன்றாய் புரம்மூன்ைற ெவண்நாவலுேள $ேதவா.2.1715.3
நின்றாய் அருளாய் எனும் ேநrைழேய $ேதவா.2.1715.4
மைல அன்று எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரக்கன்
முடிேதாள $ேதவா.2.1716.1
ெதாைலய_குைற.எச்.(ெதாைல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விரல்_ெப.(விரல்_ெப.)
ஊன்றிய_ெப.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூ மழுவா $ேதவா.2.1716.2
விைலயால் எைன ஆளும் ெவண்நாவல் உளாய் $ேதவா.2.1716.3
அலசாமல் நல்காய் எனும் ஆயிைழேய $ேதவா.2.1716.4
திரு ஆதரு நாரணன் நான்முகனும் $ேதவா.2.1717.1
அருவா ெவருவா அழல் ஆய் நிமிந்தாய் $ேதவா.2.1717.2
விைர ஆரும் ெவண்நாவலுள்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம் $ேதவா.2.1717.3
அரவா எனும் ஆயிைழயாள் அவேள $ேதவா.2.1717.4
புத்தபலேராடு அமண்ெபாய்த்தவகள் $ேதவா.2.1718.1

ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உைர ெசாலிைவ ஓரகிலா
$ேதவா.2.1718.2
ெமய்த் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.)
வணங்கும்_ெப.எச்.(வணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெவண்நாவல்
உளாய் $ேதவா.2.1718.3
அத்தா அருளாய் எனும் ஆயிைழேய $ேதவா.2.1718.4
ெவண்நாவல் அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைற
ேவதியைன $ேதவா.2.1719.1
கண் ஆ கமழ் காழியதம் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) $ேதவா.2.1719.2
பண்ேணாடு இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
பாடிய_ெப.எச்.(பாடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பத்தும் வல்லா $ேதவா.2.1719.3
விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.) அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விரும்புவேர $ேதவா.2.1719.4
ெபான் ஏதரு ேமனியேன புrயும் $ேதவா.2.1720.1
மின் ேந சைடயாய் விைர காவிrயின் $ேதவா.2.1720.2
நன்ந< வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) நாேகச்சுரநகrன் $ேதவா.2.1720.3
மன்ேன என வல்விைன மாய்ந்து அறுேம $ேதவா.2.1720.4
சிறவா புரம்மூன்று எrயச் சிைலயில் $ேதவா.2.1721.1
உற வாகைண உய்த்தவேன உயரும் $ேதவா.2.1721.2
நறவு ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) நாேகச்சுரநகருள் $ேதவா.2.1721.3
அறவா என வல்விைன ஆசு அறுேம $ேதவா.2.1721.4
கல்லால்நிழல் ேமயவேன கரும்பின் $ேதவா.2.1722.1
வில்லான் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ேவவ விழித்தவேன $ேதவா.2.1722.2

நல்லா ெதாழும் நாேகச்சுரநகrல் $ேதவா.2.1722.3
ெசல்வா என வல்விைன ேதய்ந்து அறுேம $ேதவா.2.1722.4
நகு வான்மதிேயாடு அரவும் புனலும் $ேதவா.2.1723.1
தகு வாசைடயின் முடியாய் தளவம்_ெப.(தளவம்_ெப.) $ேதவா.2.1723.2
நகு வா ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) நாேகச்சுரநகருள் $ேதவா.2.1723.3
பகவா என வல்விைன பற்றுஅறுேம $ேதவா.2.1723.4
கைலமான்மறியும் கனலும் மழுவும் $ேதவா.2.1724.1
நிைலஆகிய ைகயினேன நிகழும் $ேதவா.2.1724.2
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாேகச்சுரநகருள் $ேதவா.2.1724.3
தைலவா என வல்விைனதான் அறுேம $ேதவா.2.1724.4
குைர ஆ கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நடம்
குலவி $ேதவா.2.1725.1
வைரயான்மகள் காண மகிழ்ந்தவேன $ேதவா.2.1725.2
நைர ஆ விைட ஏறும் நாேகச்சுரத்து எம் $ேதவா.2.1725.3
அைரேச என ந<ங்கும் அருந்துயேர $ேதவா.2.1725.4
முைட ஆதரு ெவண்தைல
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலகில் $ேதவா.2.1726.1
கைட ஆ பலி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழல்
காரணேன $ேதவா.2.1726.2
நைட_ெப.(நைட_ெப.) ஆதரு நாேகச்சுரநகருள் $ேதவா.2.1726.3
சைடயா என வல்விைனதான் அறுேம $ேதவா.2.1726.4

ஓயாத அரக்கன் ஒடிந்து அலற $ேதவா.2.1727.1
ந< ஆ அருள் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிகழ்ந்தவேன
$ேதவா.2.1727.2
வாய் ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வழுத்துவ நாேகச்சுரத்
$ேதவா.2.1727.3
தாேய என வல்விைனதான் அறுேம $ேதவா.2.1727.4
ெநடியாெனாடு நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) ேநடல் உற $ேதவா.2.1728.1
சுடு மால் எrஆய் நிமி ேசாதியேன $ேதவா.2.1728.2
நடு மா வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) நாேகச்சுரநகேர $ேதவா.2.1728.3
இடமா உைறவாய் என இன்புஉறுேம $ேதவா.2.1728.4
மலம் பாவிய ைகெயாடு மண்ைடஅது உண் $ேதவா.2.1729.1
கலம்பாவிய கட்டுைர விட்டு உலகில் $ேதவா.2.1729.2
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) பாவிய நாேகச்சுரநகருள் $ேதவா.2.1729.3
சிலம்பா என த<விைன ேதய்ந்து அறுேம $ேதவா.2.1729.4
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) ஆ கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சூழ்தரு காழியேகான்
$ேதவா.2.1730.1
தலம் ஆதரு ெசந்தமிழின் விரகன் $ேதவா.2.1730.2
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ஆதரு நாேகச்சுரத்து அரைனச் $ேதவா.2.1730.3
ெசாலல் மாைலகள் ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிலா
விைனேய $ேதவா.2.1730.4
உகலி ஆழ்கடல் ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) பா உள < $ேதவா.2.1731.1
அகலியா விைன அல்லல் ேபாய் அறும் $ேதவா.2.1731.2

இகலியா புரம் எய்தவன் உைற $ேதவா.2.1731.3
புகலி மா நக ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாழ்மிேன
$ேதவா.2.1731.4
பண்ணி ஆள்வது ஓ ஏற்ற பால்மதிக் $ேதவா.2.1732.1
கண்ணியா கமழ் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) ேச முடிப் $ேதவா.2.1732.2
புண்ணியன் உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புகலிைய $ேதவா.2.1732.3
நண்ணுமின் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ஆன ேவண்டிேல $ேதவா.2.1732.4
வசும்_ெப.எச்.(வ
<
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
<
மின் புைர
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ேமதகு $ேதவா.2.1733.1
பாச வல்விைன த<த்த பண்பினன் $ேதவா.2.1733.2
பூசும் ந<ற்றினன் பூம் புகலிையப் $ேதவா.2.1733.3
ேபசுமின் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) ஆகேவ
$ேதவா.2.1733.4
கடி ெகாள் கூவிளம் மத்தம் ைவத்தவன் $ேதவா.2.1734.1
படி ெகாள் பாrடம் ேபசும்_ெப.எச்.(ேபசு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பான்ைமயன் $ேதவா.2.1734.2
ெபாடி ெகாள் ேமனியன் பூம் புகலியுள $ேதவா.2.1734.3
அடிகைள அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) ெசய்யுேம $ேதவா.2.1734.4
பாதத்து ஆ ஒலி பல்சிலம்பினன் $ேதவா.2.1735.1
ஓதத்து ஆ விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) உண்டவன் பைடப் $ேதவா.2.1735.2
பூதத்தான் புகலிநக ெதாழ $ேதவா.2.1735.3

ஏதத்தாக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இல்ைல என்பேர $ேதவா.2.1735.4
மைறயினான் ஒலி மல்கு வைணயன்
<
$ேதவா.2.1736.1
நிைறயின் ஆ நிமிபுன்சைடயன் எம் $ேதவா.2.1736.2
ெபாைறயினான் உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புகலிைய $ேதவா.2.1736.3
நிைறயினால் ெதாழ ேநசம் ஆகுேம $ேதவா.2.1736.4
கரவுஇைட மனத்தாைரக் காண்கிலான் $ேதவா.2.1737.1
இரவுஇைடப் பலி ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எம் இைற $ேதவா.2.1737.2
ெபாரு விைட உயத்தான் புகலிையப் $ேதவா.2.1737.3
பரவிட பயில் பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) பாறுேம $ேதவா.2.1737.4
அருப்பின் ஆ முைல_ெப.(முைல_ெப.) மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) பங்கினன்
$ேதவா.2.1738.1
விருப்பினான் அரக்கன் உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) ெசகும் $ேதவா.2.1738.2
ெபாருப்பினான் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ஆ புகலிஊ $ேதவா.2.1738.3
இருப்பினான் அடி ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாழ்த்துேம
$ேதவா.2.1738.4
மாலும் நான்முகன்தானும் வா கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) $ேதவா.2.1739.1
சீலமும் முடி ேதட ந<ண்டு எr $ேதவா.2.1739.2
ேபாலும் ேமனியன் பூம் புகலியுள $ேதவா.2.1739.3
பாலது ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பண்பன் அல்லேன
$ேதவா.2.1739.4

நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துய்ப்பவ ந<சேதர ெசால்
$ேதவா.2.1740.1
ஒன்றுஅதுஆக ைவயா உணவினுள் $ேதவா.2.1740.2
நின்றவன் நிகழும் புகலிையச் $ேதவா.2.1740.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைகெதாழ
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ஆகுேம $ேதவா.2.1740.4
புல்லம் ஏறிதன் பூம் புகலிைய $ேதவா.2.1741.1
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஞானசம்பந்தன் நாவினால் $ேதவா.2.1741.2
ெசால்லும் மாைலஈ ஐந்தும் வல்லவக்கு $ேதவா.2.1741.3
இல்ைல ஆம் விைன இரு நிலத்துேள $ேதவா.2.1741.4
புைடயின் ஆ புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) கால்
ெபாருந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1742.1
மைடயின் ஆ மணிந< ெநல்வாயிலா $ேதவா.2.1742.2
நைடயின் நால்விரல்ேகாவணம்
நயந்த_ெப.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1742.3
உைடயினா எமது உச்சியாேர $ேதவா.2.1742.4
வாங்கினா மதில்ேமல் கைண ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $ேதவா.2.1743.1
தாங்கினா தைலஆய தன்ைமய $ேதவா.2.1743.2
ந<ங்கு_ஏவ.(ந<ங்கு_வி.) ந<ர ெநல்வாயிலா ெதாழ $ேதவா.2.1743.3
ஓங்கினா எமது உச்சியாேர $ேதவா.2.1743.4
நிச்சல் ஏத்தும் ெநல்வாயிலா ெதாழ $ேதவா.2.1744.1
இச்ைசயால் உைறவா எம் ஈசனா $ேதவா.2.1744.2

கச்ைச ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ஓ பாம்பினா கவின்
$ேதவா.2.1744.3
இச்ைசயா எமது உச்சியாேர $ேதவா.2.1744.4
மைறயினா மழுவாளினா மல்கு $ேதவா.2.1745.1
பிைறயினா பிைறேயாடு இலங்கிய $ேதவா.2.1745.2
நிைறயினா அ ெநல்வாயிலா ெதாழும் $ேதவா.2.1745.3
இைறவனா எமது உச்சியாேர $ேதவா.2.1745.4
விருத்தன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெவண்ந<று பூசிய
$ேதவா.2.1746.1
கருத்தனா கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ஆட்டு உகந்தவ $ேதவா.2.1746.2
நிருத்தனா அ ெநல்வாயில் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.2.1746.3
ஒருத்தனா எமது உச்சியாேர $ேதவா.2.1746.4
காrன் ஆ ெகான்ைறக்கண்ணியா மல்கு $ேதவா.2.1747.1
ேபrனா பிைறேயாடு இலங்கிய $ேதவா.2.1747.2
ந<rனா அ ெநல்வாயிலா ெதாழும் $ேதவா.2.1747.3
ஏrனா எமது உச்சியாேர $ேதவா.2.1747.4
ஆதியா அந்தம் ஆயினா விைன $ேதவா.2.1748.1
ேகாதியா மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) கூட்டுஅழித்தவ $ேதவா.2.1748.2
ந<தியா அ ெநல்வாயிலா மைற $ேதவா.2.1748.3
ஓதியா எமது உச்சியாேர $ேதவா.2.1748.4
பற்றினான் அரக்கன் கயிைலைய $ேதவா.2.1749.1

ஒற்றினா ஒருகால்விரல் உற $ேதவா.2.1749.2
ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெநல்வாயிலா ெதாழும் $ேதவா.2.1749.3
ெபற்றியா எமது உச்சியாேர $ேதவா.2.1749.4
நாடினா மணிவண்ணன் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) $ேதவா.2.1750.1
கூடினா குறுகாத ெகாள்ைகயா $ேதவா.2.1750.2
ந<டினா அ ெநல்வாயிலா தைல_ெப.(தைல_ெப.) $ேதவா.2.1750.3
ஓடினா எமது உச்சியாேர $ேதவா.2.1750.4
குண்டுஅமண் துவக்கூைற மூட ெசால் $ேதவா.2.1751.1
பண்டம் ஆக ைவயாத பண்பின $ேதவா.2.1751.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) ெநல்வாயிலா நஞ்ைச
$ேதவா.2.1751.3
உண்ட கண்ட எம் உச்சியாேர $ேதவா.2.1751.4
ெநண்பு அயங்கு ெநல்வாயில் ஈசைனச் $ேதவா.2.1752.1
சண்ைப ஞானசம்பந்தன் ெசால் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
$ேதவா.2.1752.2
பண் பயன்ெகாளப் பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லவ
$ேதவா.2.1752.3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) பயன்ெகாளும் ேவட்ைகயாளேர $ேதவா.2.1752.4
குலவு பாrடம் ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வற்றிருந்து_வி.எச்.(வ
<
ற்றிரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
<
$ேதவா.2.1753.1
இலகு மான் மழு ஏந்தும் அம் ைகயன் $ேதவா.2.1753.2

நிலவும் இந்திரந<லப்பப்பதத்து $ேதவா.2.1753.3
உலவினான் அடி உள்க நல்குேம $ேதவா.2.1753.4
குைறவு இல் ஆ மதி சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
$ேதவா.2.1754.1
அைறயும் மா மலக்ெகான்ைற ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ேச $ேதவா.2.1754.2
இைறவன் இந்திரந<லப்பப்பதத்து $ேதவா.2.1754.3
உைறவினான்தைன ஓதி உய்ம்மிேன $ேதவா.2.1754.4
என் ெபான் என் மணி_ெப.(மணி_ெப.) என்ன ஏத்துவா $ேதவா.2.1755.1
நம்பன் நால்மைற பாடு நாவினான் $ேதவா.2.1755.2
இன்பன் இந்திரந<லப்பப்பதத்து $ேதவா.2.1755.3
அன்பன் பாதேம அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வாழ்மிேன $ேதவா.2.1755.4
நாசம் ஆம் விைன நன்ைமதான் வரும் $ேதவா.2.1756.1
ேதசம் ஆ புகழ் ஆய ெசம்ைம எம் $ேதவா.2.1756.2
ஈசன் இந்திரந<லப்பப்பதம் $ேதவா.2.1756.3
கூசி வாழ்த்துதும் குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ஆகேவ $ேதவா.2.1756.4
மருவு மான்மடமாது ஒபாகம் ஆய்ப் $ேதவா.2.1757.1
பரவுவா விைன த<த்த பண்பினான் $ேதவா.2.1757.2
இரவன் இந்திரந<லப்பப்பதத்து $ேதவா.2.1757.3
அருவி சூடிடும் அடிகள் வண்ணேம_ெப.(வண்ணம்_ெப.+ஏ_சாr.) $ேதவா.2.1757.4

ெவண்நிலாமதி சூடும் ேவணியன் $ேதவா.2.1758.1
எண்ணிலா மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வில்லினன் $ேதவா.2.1758.2
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) இந்திரந<லப்பப்பதத்து $ேதவா.2.1758.3
உள் நிலாவுறும் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) நல்லேன $ேதவா.2.1758.4
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ெகாள் ஏற்றின கூற்று உைதத்தவ $ேதவா.2.1759.1
ெபாடி ெகாள் ேமனியில் பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாம்பின $ேதவா.2.1759.2
அடிகள் இந்திரந<லப்பப்பதம் $ேதவா.2.1759.3
உைடய வாண உகந்த ெகாள்ைகேய $ேதவா.2.1759.4
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வல் அரக்கன் கரம்புயம்
$ேதவா.2.1760.1
அடத்தது ஓ விரலான் அவைன ஆட் $ேதவா.2.1760.2
படுத்தன் இந்திரந<லப்பப்பதம் $ேதவா.2.1760.3
முடித்தலம் உற முயலும் இன்பேம $ேதவா.2.1760.4
பூவினாெனாடு மாலும் ேபாற்றுஉறும் $ேதவா.2.1761.1
ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) ந<லப்பப்பதம்
$ேதவா.2.1761.2
பாவியாது எழுவாைரத் தம் விைன $ேதவா.2.1761.3
ேகாவியா வரும் ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கூற்றேம $ேதவா.2.1761.4
கட்டகுண்டு அமண் ேதர சீ இல $ேதவா.2.1762.1

விட்ட இந்திரந<லப்பப்பதம் $ேதவா.2.1762.2
எள் தைன நிைனயாதது என்ெகாேலா $ேதவா.2.1762.3
சிட்டுஅதுஆய் உைற ஆதி சீகேள $ேதவா.2.1762.4
கந்தம் ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காழியான் $ேதவா.2.1763.1
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ெதாழும் ந<லப்பப்பதத்து $ேதவா.2.1763.2
அந்தம் இலிைய ஏத்து_ஏவ.(ஏத்து_வி.) ஞானசம் $ேதவா.2.1763.3
பந்தன் பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓதி வாழ்மிேன
$ேதவா.2.1763.4
ெதாண்டுஎலாம் மல தூவி ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) $ேதவா.2.1764.1
உண்ட ஆ உயி ஆய தன்ைமய $ேதவா.2.1764.2
கண்டு அனா கருவூருள் ஆன்நிைல $ேதவா.2.1764.3
அண்டனா அருள் ஈயும் அன்பேர $ேதவா.2.1764.4
ந<தியா நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆய நால்மைற
$ேதவா.2.1765.1
ஓதியாெராடும் கூடலா குைழக் $ேதவா.2.1765.2
காதினா கருவூருள் ஆன்நிைல $ேதவா.2.1765.3
ஆதியா அடியாதம் அன்பேர $ேதவா.2.1765.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உலாம் மதி சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேவதேம $ேதவா.2.1766.1
பண் உளா பரம் ஆய பண்பின $ேதவா.2.1766.2

கண் உளா கருவூருள் ஆன்நிைல $ேதவா.2.1766.3
அண்ணலா அடியாக்கு நல்லேர $ேதவா.2.1766.4
முடிய மும்மதயாைன ஈருr $ேதவா.2.1767.1
ெபாடிய பூங்கைண ேவைளச் ெசற்றவ $ேதவா.2.1767.2
கடிஉளா கருவூருள் ஆன்நிைல $ேதவா.2.1767.3
அடிகள் யாைவயும் ஆய ஈசேர $ேதவா.2.1767.4
பங்கயம் மலப்பாத பாதி ஓ $ேதவா.2.1768.1
மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) மணிந<லகண்ட வான்_ெப.(வான்_ெப.)
$ேதவா.2.1768.2
கங்ைகய கருவூருள் ஆன்நிைல $ேதவா.2.1768.3
அம் ைக ஆடுஅரவத்து எம் அண்ணேல $ேதவா.2.1768.4
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) திங்களும் பாம்பும்
ெசன்னியில்_ெப.(ெசன்னி_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $ேதவா.2.1769.1
ேமவ மும்மதில் எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வில்லிய
$ேதவா.2.1769.2
காவலா கருவூருள் ஆன்நிைல $ேதவா.2.1769.3
மூவ ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமாய்ம்ப அல்லேர
$ேதவா.2.1769.4
பண்ணினா படி ஏற்ற ந<ற்ற ெமய்ப் $ேதவா.2.1770.1
ெபண்ணினா பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) தாங்கும் ெநற்றிய $ேதவா.2.1770.2
கண்ணினா கருவூருள் ஆன்நிைல $ேதவா.2.1770.3
நண்ணினா நைம ஆளும் நாதேர $ேதவா.2.1770.4

கடுத்த வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்கன் கயிைலைய $ேதவா.2.1771.1
எடுத்தவன் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேதாளும் தாளினால் $ேதவா.2.1771.2
அடத்தவன் கருவூருள் ஆன்நிைல $ேதவா.2.1771.3
ெகாடுத்தவன் அருள் கூத்தன் அல்லேன $ேதவா.2.1771.4
உழுது_வி.எச்.(உழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மா
நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஏனம்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மால் $ேதவா.2.1772.1
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மா மலேரானும்
காண்கிலா $ேதவா.2.1772.2
கழுதினான் கருவூருள் ஆன்நிைல $ேதவா.2.1772.3
முழுதும் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூத்தி பாதேம
$ேதவா.2.1772.4
புத்த புன் சமண் ஆத ெபாய் உைரப் $ேதவா.2.1773.1
பித்த ேபசிய_ெப.எச்.(ேபசு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபச்ைச விட்டு ெமய்ப்
$ேதவா.2.1773.2
பத்த ேச கருவூருள் ஆன்நிைல $ேதவா.2.1773.3
அத்த பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.)
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழ்மிேன $ேதவா.2.1773.4
கந்தம் ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) காழி ஞானசம் $ேதவா.2.1774.1
பந்தன் ேச கருவூருள் ஆன்நிைல $ேதவா.2.1774.2
எந்ைதையச் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பத்தும்
வல்லவ $ேதவா.2.1774.3
சிந்ைதயில் துய ஆய த<வேர $ேதவா.2.1774.4

முன்னிய_ெப.எச்.(முன்னு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கைலப்ெபாருளும்
மூஉலகில் வாழ்வும் $ேதவா.2.1775.1
பன்னிய ஒருத்த பழ ஊ வினவின் ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) $ேதவா.2.1775.2
துன்னி_வி.எச்.(துன்னு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இைமேயாகள் துதிெசய்து
முன் வணங்கும்_ெப.எச்.(வணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.2.1775.3
ெசன்னிய விருப்புஉறு திருப் புகலிஆேம $ேதவா.2.1775.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இைர மதிச் சைட மிைலத்த புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சூடிப்
$ேதவா.2.1776.1
பண்டு எr ைக ஆடு பரமன் பதிஅது என்ப $ேதவா.2.1776.2
புண்டrக வாசம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
வச_குைற.எச்.(வ
<
சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
<
மலச்ேசாைலத் $ேதவா.2.1776.3
ெதண்திைர கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெபாலி திருப் புகலிஆேம $ேதவா.2.1776.4
பா அணவு சிந்ைதயவ பத்தெராடு
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1777.1
நா_ெப.(நா_ெப.) அணவும் அந்தணன் விருப்புஇடம்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்ப $ேதவா.2.1777.2
பூ அணவு ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) எதி கூர $ேதவா.2.1777.3
ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) வண விழா வள திருப் புகலிஆேம $ேதவா.2.1777.4
ைம தவழும்_ெப.எச்.(தழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மா மிடறன் மாநடம்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆடி $ேதவா.2.1778.1
ைக வைளயினாெளாடு கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பதி
என்ப $ேதவா.2.1778.2

ெசய் பணி ெபருத்து எழும் உருத்திரகள்
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1778.3
ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இணக்கு உறு
திருப் புகலிஆேம $ேதவா.2.1778.4
முன்னம் இரு மூன்றுசமயங்கள் அைவ
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1779.1
பின்ைன அருள்ெசய்த பிைறயாளன் உைற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
$ேதவா.2.1779.2
புன்ைனய மலப்ெபாழில்கள் அக்கின் ஒளி காட்ட $ேதவா.2.1779.3
ெசந்ெநல் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ஆதரு திருப் புகலிஆேம $ேதவா.2.1779.4
வங்கம் மலியும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) விடத்திைன நுகந்த $ேதவா.2.1780.1
அங்கணன் அருத்தி ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என்ப $ேதவா.2.1780.2
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) அண வியன் ெபாழிலின் மாசு பனி மூச $ேதவா.2.1780.3
ெதங்கு_ெப.(ெதங்கு_ெப.) அணவு ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) மலி திருப் புகலிஆேம
$ேதவா.2.1780.4
நல்குரவும் இன்பமும் நலங்கள் அைவ
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1781.1
வல்விைனகள் த<த்துஅருளும் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என்ப $ேதவா.2.1781.2
பல்கும் அடியாகள் படி ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இைச பாடி
$ேதவா.2.1781.3
ெசல்வ மைறேயா உைற திருப் புகலிஆேம $ேதவா.2.1781.4

பரப்புஉறு புகழ்ப் ெபருைமயாளன் வைரதன்னால் $ேதவா.2.1782.1
அரக்கைன அடத்து அருளும் அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என்ப $ேதவா.2.1782.2
ெநருக்குஉறு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) திைரகள் முத்தம்மணி சிந்த $ேதவா.2.1782.3
ெசருக்குஉறு ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ெபாலி திருப் புகலிஆேம $ேதவா.2.1782.4
ேகாடெலாடு கூன்மதி குலாய சைடதன்ேமல் $ேதவா.2.1783.1
ஆடுஅரவம் ைவத்துஅருளும் அப்பன் இருவக்கும் $ேதவா.2.1783.2
ேநட எr ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இருபாலும் அடி
ேபணித் $ேதவா.2.1783.3
ேதட உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நக திருப்
புகலி ஆேம $ேதவா.2.1783.4
கற்ற மண உற்று உலவு ேதர உைரெசய்த $ேதவா.2.1784.1
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) ெமாழி ெகாள்ைகஅது இலாத ெபருமான் ஊ
$ேதவா.2.1784.2
ெபான் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) மடந்ைதயரும் ைமந்த புலன்_ெப.(புலன்_ெப.)
ஐந்தும் $ேதவா.2.1784.3
ெசற்றவ விருப்புஉறு திருப் புகலிஆேம $ேதவா.2.1784.4
ெசந்தமிழ் பரப்புஉறு திருப் புகலிதன்ேமல் $ேதவா.2.1785.1
அந்தம் முதல் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நடுவுஆய
ெபருமாைனப் $ேதவா.2.1785.2
பந்தன் உைர ெசந்தமிழ்கள்பத்தும் இைச கூர $ேதவா.2.1785.3
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வணம் ஏத்துமவ
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) உைடயாேர $ேதவா.2.1785.4

மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) மலிந்தவ மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) பrசு
அறுத்தைன $ேதவா.2.1786.1
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) பசுைம_ெப.(பசுைம_ெப.) ெசம்ைமெயாடு
இைசந்து_வி.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உனது ந<ைம
$ேதவா.2.1786.2
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) உறும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உணரும் நால்வக்கு
$ேதவா.2.1786.3
அறம்பயன் உைரத்தைன புறம்பயம் அமந்ேதாய் $ேதவா.2.1786.4
விrத்தைன திருச்சைட அrஉத்து ஒழுகு ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.)
$ேதவா.2.1787.1
தrத்தைன அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அன்றியும் மிகப்
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) காலன் $ேதவா.2.1787.2
எருத்து_ெப.(எருத்து_ெப.) இற உைதத்தைன இலங்கிைழ ஒபாகம் $ேதவா.2.1787.3
ெபாருத்துதல் கருத்திைன புறம்பயம் அமந்ேதாய் $ேதவா.2.1787.4
விrந்தைன குவிந்தைன விழுங்கு உயி உமிழ்ந்தைன $ேதவா.2.1788.1
திrந்தைன குருந்து_ெப.(குருந்து_ெப.) ஒசி ெபருந்தைகயும் ந<யும் $ேதவா.2.1788.2
பிrந்தைன_வி.மு.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
புணந்தைன பிணம் புகு மயானம் $ேதவா.2.1788.3
புrந்தைன மகிழ்ந்தைன புறம்பயம் அமந்ேதாய் $ேதவா.2.1788.4
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகழு கடும்புனெலாடும் சைட
ஒடுங்க_குைற.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1789.1
துளங்கு அம இளம்பிைற சுமந்தது
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1789.2

உளம் ெகாள அைளந்தவ சுடும் சுடைல ந<று $ேதவா.2.1789.3
புளம் ெகாள விளங்கிைன புறம்பயம் அமந்ேதாய் $ேதவா.2.1789.4
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பிணி பிறப்பிெனாடு இறப்பு இைல ஒ பாகம்
$ேதவா.2.1790.1
கரும்ெபாடுபடும்ெசாலின்மடந்ைதைய மகிழ்ந்ேதாய் $ேதவா.2.1790.2
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) உண அரும்பு அவிழ் திருந்தி எழு
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) $ேதவா.2.1790.3
விரும்பிைன புறம்பயம் அமந்த_ெப.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இைறேயாேன $ேதவா.2.1790.4
அனல் படு தடக்ைகயவ எத்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+த்_ஒற்.) ெதாழிலேரனும்
$ேதவா.2.1791.1
நிைனப்பு உைட மனத்தவ விைனப்பைகயும் ந<ேய $ேதவா.2.1791.2
தனல் படு சுடச் சைட தனிப் பிைறெயாடு ஒன்றப் $ேதவா.2.1791.3
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) படு கிடக்ைகைய புறம்பயம் அமந்ேதாய் $ேதவா.2.1791.4
மறத்துைற மறுத்தவ தவத்து அடிய உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $ேதவா.2.1792.1
அறத்துைற ஒறுத்து உனது அருள்கிழைம ெபற்ேறா $ேதவா.2.1792.2
திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.) உள திறத்திைன மதித்து
அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நின்றும் $ேதவா.2.1792.3
புறத்து உள திறத்திைன புறம்பயம் அமந்ேதாய் $ேதவா.2.1792.4
இலங்ைகய இைறஞ்சு இைற விலங்கலில்
முழங்க_குைற.எச்.(முழங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1793.1
உலம் ெகழு தடக்ைககள் அடத்திடலும் அஞ்சி $ேதவா.2.1793.2
வலம்ெகாள எழுந்தவன் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கவின அஞ்சு $ேதவா.2.1793.3

புலங்கைள விலங்கிைன புறம்பயம் அமந்ேதாய் $ேதவா.2.1793.4
வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நுடங்குண
இடந்த இைட அல்லிக் $ேதவா.2.1794.1
கிடந்தவன் இருந்தவன் அளந்து_வி.எச்.(அள_வி.+ந்த்_இ.க.+உ_வி.எச்.குறி.)
உணரல் ஆகா $ேதவா.2.1794.2
ெதாடந்தவ உடம்ெபாடு நிமிந்து_வி.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உடன்வணங்க $ேதவா.2.1794.3
புள்_ெப.(புள்_ெப.) தங்கு அருள்ெசய்து ஒன்றிைன புறம்பயம் அமந்ேதாய்
$ேதவா.2.1794.4
விடக்கு ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என விடக்கு
ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) த<து_ெப.(த<து_ெப.) என $ேதவா.2.1795.1
உடற்கு உைட கைளந்தவ உடம்பிைன
மைறக்கு_ெப.எச்.(மைற_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.2.1795.2
படக்ககள் பிடக்குஉைர படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைம
ஒபாகம் $ேதவா.2.1795.3
அடக்கிைன புறம்பயம் அமந்த_ெப.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உரேவாேன $ேதவா.2.1795.4
கருங்கழி ெபாரும் திைர கைரக் குலவு முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) $ேதவா.2.1796.1
தரும் கழுமலத்து இைற தமிழ்க் கிழைம ஞானன் $ேதவா.2.1796.2
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) அவிழ் புறம்பயம்
அமந்த_ெப.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தமிழ் வல்லா
$ேதவா.2.1796.3
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பிணி மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) அற ஒருங்குவ
பிறப்ேப $ேதவா.2.1796.4

சுற்றெமாடு பற்றுஅைவ துயக்கு அற
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1797.1
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) இல் குணங்கெளாடு
கூடும்_ெப.எச்.(கூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அடியாகள்
$ேதவா.2.1797.2
மற்று அவைர வானவதம் வான்_ெப.(வான்_ெப.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
ஏற்றக் $ேதவா.2.1797.3
கற்றவன் இருப்பது கருப்பறியலூேர $ேதவா.2.1797.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அைணெசய் ெகான்ைறஅது வாசைடகள்ேமேல
$ேதவா.2.1798.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைணெசய் ேகாலம்
அது ேகாள் அரவிேனாடும் $ேதவா.2.1798.2
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) அைணெசய் மும்மதிலும் வழ்தர
<
ஒ அம்பால்
$ேதவா.2.1798.3
கண்டவன் இருப்பது கருப்பறியலூேர $ேதவா.2.1798.4
ேவதெமாடு ேவதியகள் ேவள்வி முதல் ஆகப் $ேதவா.2.1799.1
ேபாதிெனாடு ேபாது மல
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புைனகின்ற
$ேதவா.2.1799.2
நாதன் என நள் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) முன் ஆடு குைழ தாழும் $ேதவா.2.1799.3
காதவன் இருப்பது கருப்பறியலூேர $ேதவா.2.1799.4
மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) படு மைலக்குஇைறவன்மங்ைக ஒருபங்கன் $ேதவா.2.1800.1

உடம்பிைன விடக் கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மைறேயாைனத்
$ேதவா.2.1800.2
ெதாடந்து_வி.எச்.(ெதாட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணவு காலன் உயி
கால ஒருகாலால் $ேதவா.2.1800.3
கடந்தவன் இருப்பது கருப்பறியலூேர $ேதவா.2.1800.4
ஒருத்திஉைமேயாடும் ஒருபாகம் அதுஆய $ேதவா.2.1801.1
நிருத்தன் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.) ந<தி அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.)
நித்தன் ெநறிஆய $ேதவா.2.1801.2
விருத்தன் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.) ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) என அங்கம்
அைவ ஓதும் $ேதவா.2.1801.3
கருத்தவன் இருப்பது கருப்பறியலூேர $ேதவா.2.1801.4
விண்ணவகள்ெவற்புஅரசு ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ெமய்த் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) $ேதவா.2.1802.1
பண் அமரும் ெமன்ெமாழியினாைள அைணவிப்பான் $ேதவா.2.1802.2
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வரு காமன்
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ேவவ எr காலும் $ேதவா.2.1802.3
கண்ணவன் இருப்பது கருப்பறியலூேர $ேதவா.2.1802.4
ஆதி அடிையப் பணிய அப்ெபாடு மலச் ேச $ேதவா.2.1803.1
ேசாதிஒளி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) புைக வளக் குவடு புக்குத் $ேதவா.2.1803.2
த<து_ெப.(த<து_ெப.) ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைணயும் அந்தகன் அரங்கக்
$ேதவா.2.1803.3
காதினன் இருப்பது கருப்பறியலூேர $ேதவா.2.1803.4

வாய்ந்த புகழ் விண்ணவரும் மண்ணவரும் அஞ்சப் $ேதவா.2.1804.1
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம ெசயும்
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) இலங்ைகநக ேவந்தற்கு $ேதவா.2.1804.2
ஏய்ந்த புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) அத்தைனயும் இற்று விழ ேமல்நாள் $ேதவா.2.1804.3
காய்ந்தவன் இருப்பது கருப்பறியலூேர $ேதவா.2.1804.4
பரந்தது நிரந்து_வி.எச்.(நிர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வரு பாய் திைரய
கங்ைக $ேதவா.2.1805.1
கரந்து ஒ சைடேமல் மிைச உகந்து அவைள
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1805.2
நிரந்தரம் நிரந்து_வி.எச்.(நிர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) ேநடி அறியாமல் $ேதவா.2.1805.3
கரந்தவன் இருப்பது கருப்பறியலூேர $ேதவா.2.1805.4
அற்றம் மைறயா அமண ஆதம் இலி புத்த $ேதவா.2.1806.1
ெசாற்றம் அறியாதவகள் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசாைல விட்டு $ேதவா.2.1806.2
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) அறியாத ெபருமான் ெகாகுடிக்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.2.1806.3
கற்ெறன இருப்பது கருப்பறியலூேர $ேதவா.2.1806.4
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) தரு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) புகலி ஞானசமபந்தன்
$ேதவா.2.1807.1
கலந்தவ கருப்பறியல் ேமய கடவுைளப் $ேதவா.2.1807.2
பலம் தரு தமிழ்க்கிளவி பத்தும் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) கற்று
$ேதவா.2.1807.3

வலம்தருமவக்கு விைன வாடல் எளிதுஆேம $ேதவா.2.1807.4
திருத் திகழ் மைலச்சிறுமிேயாடு மிகு ேதச $ேதவா.2.1808.1
உருத் திகழ் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) கயிைலெவற்பில் உைறதற்ேக $ேதவா.2.1808.2
விருப்பு_ெப.(விருப்பு_ெப.) உைடய அற்புத
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஏ ஆ $ேதவா.2.1808.3
மருத் திகழ் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) குலவு வண் திரு ஐயாேற $ேதவா.2.1808.4
கந்து அமர உந்து புைக உந்தல் இல் விளக்கு ஏ $ேதவா.2.1809.1
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.)
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பணி
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) எங்கும் $ேதவா.2.1809.2
சந்தம் மலியும் தரு மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சார $ேதவா.2.1809.3
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வளி_ெப.(வளி_ெப.) நந்து அணவு
வண் திரு ஐயாேற $ேதவா.2.1809.4
கட்டு வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) எட்டும் உறு வட்டமுழவத்தில் $ேதவா.2.1810.1
ெகாட்டு கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) இட்ட ஒலி தட்டும் வைக நந்திக்கு $ேதவா.2.1810.2
இட்டம் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நட்டம் அைவ இட்டவ
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) சீ $ேதவா.2.1810.3
வட்டமதிலுள் திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வண்
திரு ஐயாேற $ேதவா.2.1810.4
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒ வடத்தின்நிழல்
நால்வமுனிவக்கு அன்று $ேதவா.2.1811.1
எண் இலிமைறப்ெபாருள் விrத்தவ இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) சீத் $ேதவா.2.1811.2

தண்ணின் மலி சந்து அகிெலாடு உந்தி வரு ெபான்னி $ேதவா.2.1811.3
மண்ணின் மிைச வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணவு வண்
திரு ஐயாேற $ேதவா.2.1811.4
ெவன்றி மிகு தாருகனது ஆ உயி மடங்க $ேதவா.2.1812.1
கன்றி வரு ேகாபம்_ெப.(ேகாபம்_ெப.) மிகு காளி கதம்_ெப.(கதம்_ெப.) ஓவ
$ேதவா.2.1812.2
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நடம் ஆடி
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ந<டு மலேமலால் $ேதவா.2.1812.3
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) மலியும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ெகாள் வண் திரு
ஐயாேற $ேதவா.2.1812.4
பூதெமாடு ேபய்கள்பல பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நடம் ஆடி
$ேதவா.2.1813.1
பாத முதல் ைபஅரவு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அணி ெபறுத்தி $ேதவா.2.1813.2
ேகாைதய இடும் பலி ெகாளும் பரன் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) பூ $ேதவா.2.1813.3
மாதவி மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வண் திரு ஐயாேற
$ேதவா.2.1813.4
துன்னு குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) உைமநங்ைக சுளிவு
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1814.1
பின் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழல் பிஞ்ஞகனும் அங்ேக
$ேதவா.2.1814.2
என்ன சதி என்று உைரெசய் அங்கணன் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) சீ $ேதவா.2.1814.3

மன்னு ெகாைடயாள பயில் வண் திரு ஐயாேற $ேதவா.2.1814.4
இரக்கம் இல் குணத்ெதாடு உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எங்கும் நலி ெவம்ேபா
$ேதவா.2.1815.1
அரக்கன் முடிபத்து அைல புயத்ெதாடும் அடங்கத் $ேதவா.2.1815.2
துரக்க விரலின் சிறிது ைவத்தவ இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) சீ $ேதவா.2.1815.3
வரக் கருைணயாள பயில் வண் திரு ஐயாேற $ேதவா.2.1815.4
பருத்துஉருஅது ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விண்_ெப.(விண்_ெப.) அைடந்தவன் ஒ பன்றிப் $ேதவா.2.1816.1
ெபருத்த உருஅது ஆய் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) இடந்தவனும் என்றும்
$ேதவா.2.1816.2
கருத்து உரு ஒணா வைக நிமிந்தவன் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) கா $ேதவா.2.1816.3
வருத்து வைக ந< ெகாள் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) வண் திரு ஐயாேற
$ேதவா.2.1816.4
பாக்கியம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஒன்றும் இல் சமண்பதக புத்த
$ேதவா.2.1817.1
சாக்கியகள் என்று உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) திrவாதாம்
$ேதவா.2.1817.2
ேநாக்கrய தத்துவன் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) படியின்ேமலால் $ேதவா.2.1817.3
மாகம் உற ந<டு ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) வண் திரு ஐயாேற $ேதவா.2.1817.4
வாசம் மலியும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ெகாள் வண் திரு ஐயாற்றுள்
$ேதவா.2.1818.1
ஈசைன எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) புகலி மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
ெமய்ஞ்ஞானப் $ேதவா.2.1818.2

பூசுரன் உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தமிழ் பத்தும்
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) வல்லா $ேதவா.2.1818.3
ேநசம் மலி பத்த அவ_பதி.ெப.(அவ_பதி.ெப.) நின்மலன் அடிக்ேக
$ேதவா.2.1818.4
ஏடு மலி ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) அரவு இந்து இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.)
வன்னி $ேதவா.2.1819.1
மாடு அவல ெசஞ்சைட எம் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
என்ப $ேதவா.2.1819.2
ேகாடு மலி ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.) குரவு ஏறு சுரபுன்ைன $ேதவா.2.1819.3
நாடு மலி வாசம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
வசிய_ெப.எச்.(வ
<
சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
<
நள்ளாேற $ேதவா.2.1819.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இயல் பிைறப்பிளவு அைறப்புனல் முடித்த $ேதவா.2.1820.1
புண்ணியன் இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என்ப புவிதன்ேமல் $ேதவா.2.1820.2
பண்ணிய நடத்ெதாடு இைச பாடும் அடியாகள் $ேதவா.2.1820.3
நண்ணிய மனத்தின் வழிபாடுெசய் நள்ளாேற $ேதவா.2.1820.4
விளங்கு இைழ மடந்ைதமைலமங்ைக ஒருபாகத்து $ேதவா.2.1821.1
உளம் ெகாள இருத்திய ஒருத்தன் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என்ப $ேதவா.2.1821.2
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகழுவு த<பெமாடு தூபம் மல தூவி $ேதவா.2.1821.3
நளன் ெகழுவி நாளும் வழிபாடுெசய் நள்ளாேற $ேதவா.2.1821.4
ெகாக்கு அரவ கூன்மதிய ேகாப திருேமனிச் $ேதவா.2.1822.1

ெசக்க அவ_பதி.ெப.(அவ_பதி.ெப.) ேசரும்_ெப.எச்.(ேசவி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என்ப
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) மூழ்கிப் $ேதவா.2.1822.2
புக்கு அரவ விஞ்ைசயரும் விண்ணவரும்
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1822.3
நக்க அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) நாமம் நிைனவு
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நள்ளாேற $ேதவா.2.1822.4
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கண்டுெகாள்
உனக்கு என நிைனந்தா $ேதவா.2.1823.1
வஞ்சம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அறுத்துஅருளும் மற்றவைன
வாேனா $ேதவா.2.1823.2
அஞ்ச முதுகுஆகியவ ைகெதாழ
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1823.3
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அமுதுெசய்தவன் இருப்பு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) நள்ளாேற
$ேதவா.2.1823.4
பாலன் அடி ேபண அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ஆ உயி
குைறக்கும் $ேதவா.2.1824.1
காலன் உடன்மாள முன் உைதத்த அரன் ஊ ஆம் $ேதவா.2.1824.2
ேகால மல ந<க் குடம் எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மைறயாள $ேதவா.2.1824.3
நாலின்வழி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ேபணிய நள்ளாேற $ேதவா.2.1824.4
ந<திய ெநடுந்தைகய ந<ள்மைலய பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) $ேதவா.2.1825.1
பாதிய பராபர பரம்பர இருக்ைக $ேதவா.2.1825.2

ேவதியகள் ேவள்வி ஒழியாது மைற நாளும் $ேதவா.2.1825.3
ஓதி அரன்நாமமும் உணத்திடும் நள்ளாேற $ேதவா.2.1825.4
கடுத்து வல் அரக்கன் முன் ெநருக்கி வைரதன்ைன $ேதவா.2.1826.1
எடுத்தவன் முடித் தைலகள்பத்தும் மிகு ேதாளும் $ேதவா.2.1826.2
அடத்தவதமக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
என்ப அளி பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1826.3
நடத்த கலவத்திரள்கள் ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நள்ளாேற $ேதவா.2.1826.4
உயந்தவன் உருக்ெகாடு திrந்து உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $ேதவா.2.1827.1
பயந்தவன் நிைனப்பrய பண்பன் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என்ப $ேதவா.2.1827.2
வியந்து அமர ெமச்ச மல மல்கு ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) எங்கும்
$ேதவா.2.1827.3
நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) தரும் அ ேவதஒலி ஆ திரு நள்ளாேற $ேதவா.2.1827.4
சிந்ைத திருகல் சமண ேதர தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) என்னும் $ேதவா.2.1828.1
பந்தைன அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) அருளுகின்ற பரமன்
ஊ $ேதவா.2.1828.2
மந்த முழவம் தரு விழாஒலியும் ேவதச் $ேதவா.2.1828.3
சந்தம் விரவி ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
முழங்கிய_ெப.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நள்ளாேற
$ேதவா.2.1828.4
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அரவு ஆ சைடயன்
ஆயிைழதேனாடும் $ேதவா.2.1829.1

நாடு மலிவு எய்திட இருந்தவன் நள்ளாற்ைற $ேதவா.2.1829.2
மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) மலி காழி வள பந்தனது ெசஞ்ெசால் $ேதவா.2.1829.3
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) உைடயாைர அைடயா பழிகள்
ேநாேய_ெப.(ேநாய்_வி.+ஏ_சாr.) $ேதவா.2.1829.4
முத்தன் மிகு மூஇைலநல்ேவலன் விr நூலன் $ேதவா.2.1830.1
அத்தன் எைம ஆள் உைடய அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
என்ப $ேதவா.2.1830.2
ைமத் தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபாழிலின் வாசம்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) வச_குைற.எச்.(வ
<
சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
<
$ேதவா.2.1830.3
பத்தெராடு சித்த பயில்கின்ற பழுவூேர $ேதவா.2.1830.4
ேகாடெலாடு ேகாங்குஅைவ குலாவு முடிதன்ேமல் $ேதவா.2.1831.1
ஆடுஅரவம் ைவத்த ெபருமானது இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என்ப $ேதவா.2.1831.2
மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) மலி சூளிைகயில் ஏறி மடவாகள் $ேதவா.2.1831.3
பாடெலாலி ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மலிகின்ற பழுவூேர
$ேதவா.2.1831.4
வாலிய புரத்திலவ ேவவ விழிெசய்த $ேதவா.2.1832.1
ேபாலிய ஒருத்த புrநூல இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என்ப $ேதவா.2.1832.2
ேவலியின் விைரக்கமலம் அன்ன முக மாத_ெப.(மாத_ெப.) $ேதவா.2.1832.3
பால் என மிழற்றி நடம் ஆடு பழுவூேர $ேதவா.2.1832.4
எண்ணும் ஒ எழுத்தும் இைசயின் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ேதவா
$ேதவா.2.1833.1

கண்ணும் முதல் ஆய கடவுட்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்ப $ேதவா.2.1833.2
மண்ணின்மிைச ஆடி மைலயாள
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1833.3
பண்ணின் ஒலி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பயில்கின்ற பழுவூேர $ேதவா.2.1833.4
சாதல்புrவா சுடைலதன்னில் நடம் ஆடும் $ேதவா.2.1834.1
நாதன் நைம ஆள் உைடய நம்பன் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என்ப $ேதவா.2.1834.2
ேவதெமாழி ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மைறயாள
இைறவன்தன் $ேதவா.2.1834.3
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) அைவ ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நிகழ்கின்ற பழுவூேர $ேதவா.2.1834.4
ேமவு அயரும் மும்மதிலும் ெவந்தழல் விைளத்து $ேதவா.2.1835.1
மா அயர அன்று உrெசய் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
என்ப $ேதவா.2.1835.2
பூைவைய மடந்ைதயகள்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புகழ்
ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1835.3
பாைவயகள் கற்ெபாடு ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பழுவூேர $ேதவா.2.1835.4
மந்தணம் இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புr மா மடிதன்
ேவள்வி $ேதவா.2.1836.1
சிந்த விைளயாடு சிவேலாகன் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என்ப $ேதவா.2.1836.2

அந்தணகள் ஆகுதியில் இட்ட அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) மட்டு ஆ $ேதவா.2.1836.3
ைபந்ெதாடி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மாத_ெப.(மாத_ெப.) சுவடு ஒற்று பழுவூேர
$ேதவா.2.1836.4
உரக் கடல்விடத்திைன மிடற்றில் உற
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்று $ேதவா.2.1837.1
அரக்கைன அடத்து அருளும் அப்பன் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என்ப
$ேதவா.2.1837.2
குரக்கு இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) விைரப் ெபாழிலின்மீ து கனி உண்டு $ேதவா.2.1837.3
பரக்குஉறு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெசய் விைளயாடு பழுவூேர $ேதவா.2.1837.4
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநடுமாலும்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நான்முகனும் ேநட $ேதவா.2.1838.1
அன்று தழல் ஆய் நிமிரும் ஆதி இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என்ப $ேதவா.2.1838.2
ஒன்றும் இரு மூன்றும் ஒருநாலும் உணவாகள் $ேதவா.2.1838.3
மன்றினில் இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன்மகிழ்ந்த
பழுவூேர $ேதவா.2.1838.4
ெமாட்ைட அமண் ஆத துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) மூடு விr ேதர $ேதவா.2.1839.1
முட்ைடகள் ெமாழிந்த முனிவான்தன் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என்ப
$ேதவா.2.1839.2
மட்ைட மலி தாைழ இளந< அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இைச பூகம்
$ேதவா.2.1839.3
பட்ைடெயாடு தாறு விrகின்ற பழுவூேர $ேதவா.2.1839.4
அந்தணகள் ஆன மைலயாள அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ஏத்தும்
$ேதவா.2.1840.1

பந்தம் மலிகின்ற பழுவூ அரைன ஆரச் $ேதவா.2.1840.2
சந்தம் மிகு ஞானம் உண பந்தன் உைர ேபணி $ேதவா.2.1840.3
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வணம் ஏத்துமவ
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) உைடயாேர $ேதவா.2.1840.4
பரவக் ெகடும் வல்விைன பாrடம் சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ேதவா.2.1841.1
இரவில் புறங்காட்டுஇைட நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எrஆடி $ேதவா.2.1841.2
அரவச் சைட அந்தணன் ேமய அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆ $ேதவா.2.1841.3
குரவப்ெபாழில் சூழ் குரங்காடுதுைறேய $ேதவா.2.1841.4
விண்டா புரம்மூன்றும் எrத்த விமலன் $ேதவா.2.1842.1
இண்டு ஆ புறங்காட்டுஇைட நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எr ஆடி $ேதவா.2.1842.2
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆ கருெமன்குழல் மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) ஒபாகம்
$ேதவா.2.1842.3
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.) நகேபால்
குரங்காடுதுைறேய $ேதவா.2.1842.4
நிைறவு இல் புறங்காட்டுஇைட ேநrைழேயாடும் $ேதவா.2.1843.1
இைறவு இல் எrயான் மழு ஏந்தி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடி $ேதவா.2.1843.2
மைறயின் ஒலி வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) தானவ ஏத்தும் $ேதவா.2.1843.3
குைறவுஇல்லவன் ஊ குரங்காடுதுைறேய $ேதவா.2.1843.4

விழிக்கும் நுதல்ேமல் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெவண்பிைற
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1844.1
ெதழிக்கும் புறங்காட்டுஇைடச்
ேசந்து_வி.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எrஆடி $ேதவா.2.1844.2
பழிக்கும்_ெப.எச்.(பழி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பrேச
பலி ேதந்தவன் ஊ ெபான் $ேதவா.2.1844.3
ெகாழிக்கும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சூழ் குரங்காடுதுைறேய $ேதவா.2.1844.4
ந<று ஆதரு ேமனியன் ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) ஓ கண்ணன் $ேதவா.2.1845.1
ஏறு ஆ ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) எம் இைற ஈண்டு எrஆடி $ேதவா.2.1845.2
ஆறு ஆ சைட அந்தணன் ஆயிைழயாள் ஓ $ேதவா.2.1845.3
கூறான் நகேபால் குரங்காடுதுைறேய $ேதவா.2.1845.4
நளிரும் மலக்ெகான்ைறயும் நாறு கரந்ைதத் $ேதவா.2.1846.1
துளிரும் சுலவி சுடுகாட்டு எrஆடி $ேதவா.2.1846.2
மிளிரும் அரவு ஆத்தவன் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.2.1846.3
குளிரும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சூழ் குரங்காடுதுைறேய $ேதவா.2.1846.4
பழகும் விைன த<ப்பவன் பாப்பதிேயாடும் $ேதவா.2.1847.1
முழவம் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ெமாந்ைத
முழங்க_குைற.எச்.(முழங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எrஆடும் $ேதவா.2.1847.2
அழகன் அயில்மூஇைலேவல் வலன் ஏந்தும் $ேதவா.2.1847.3
குழகன் நகேபால் குரங்காடுதுைறேய $ேதவா.2.1847.4

வைர ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரக்கன் வலி ஒல்க
$ேதவா.2.1848.1
நிைர ஆ விரலால் ெநrத்திட்டவன் ஊ ஆம் $ேதவா.2.1848.2
கைர ஆந்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இழி_வி.(இழி_வி.)
காவிrக் ேகாலக் கைரேமல் $ேதவா.2.1848.3
குைர ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் குரங்காடுதுைறேய $ேதவா.2.1848.4
ெநடியாெனாடு நான்முகனும் நிைனவு ஒண்ணாப் $ேதவா.2.1849.1
படிஆகிய பண்டங்கன் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எrஆடி
$ேதவா.2.1849.2
ெசடி ஆ தைல_ெப.(தைல_ெப.)
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசங்கண்
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ஏற்றின் $ேதவா.2.1849.3
ெகாடியான் நகேபால் குரங்காடுதுைறேய $ேதவா.2.1849.4
துவ ஆைடய ேவடம் அலாச் சமண்ைகய $ேதவா.2.1850.1
கவ வாய்ெமாழி காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெசய்யாதவன் ஊ ஆம் $ேதவா.2.1850.2
நைவ ஆ மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெபான் அகில்_ெப.(அகில்_ெப.)
சந்தனம்_ெப.(சந்தனம்_+ெப.) உந்திக் $ேதவா.2.1850.3
குைவ ஆ கைர ேச குரங்காடுதுைறேய $ேதவா.2.1850.4
நல்லா பயில் காழியுள் ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.2.1851.1
ெகால் ஏறு உைடயான் குரங்காடுதுைறேமல் $ேதவா.2.1851.2
ெசால் ஆ தமிழ்மாைலபத்தும்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1851.3

வல்லா அவ_பதி.ெப.(அவ_பதி.ெப.) வானவேராடு உைறவாேர $ேதவா.2.1851.4
சீ ஆ கழேல ெதாழுவ< இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெசப்பீ
$ேதவா.2.1852.1
வா ஆ முைல_ெப.(முைல_ெப.) மங்ைகெயாடும் உடன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1852.2
ஏ ஆ இரும்பூைள இடம்ெகாண்ட ஈசன் $ேதவா.2.1852.3
கா ஆ கடல்நஞ்சு அமுதுஉண்ட கருத்ேத $ேதவா.2.1852.4
ெதாழல் ஆ கழேல ெதாழு ெதாண்டகள் ெசால்l $ேதவா.2.1853.1
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ஆ ெமாழிக் ேகால்வைளேயாடு உடன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1853.2
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆ இரும்பூைள இடம்ெகாண்ட ஈசன் $ேதவா.2.1853.3
கழல்தான் கrகான் இைட ஆடு கருத்ேத $ேதவா.2.1853.4
அன்பால் அடி ைகெதாழுவ< அறிவேர
< $ேதவா.2.1854.1
மின் ேபால் மருங்குல் மடவாெளாடு ேமவி $ேதவா.2.1854.2
இன்புஆய் இரும்பூைள இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஈசன் $ேதவா.2.1854.3
ெபான் ேபால் சைடயில் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ைவத்த ெபாரு $ேதவா.2.1854.4
நச்சித் ெதாழுவகள்
<
நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெசால்l $ேதவா.2.1855.1
கச்சிப் ெபாலி காமக்ெகாடிஉடன் கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ேதவா.2.1855.2
இச்சித்து இரும்பூைள இடம்ெகாண்ட ஈசன் $ேதவா.2.1855.3

உச்சித்தைலயில் பலி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உழல் ஊேண $ேதவா.2.1855.4
சுற்று ஆந்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடிேய ெதாழுவ<
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெசால்l $ேதவா.2.1856.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தாழ்குழல் நங்ைகெயாடும் உடன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1856.2
எற்ேற இரும்பூைள இடம்ெகாண்ட ஈசன் $ேதவா.2.1856.3
புற்று ஆடு அரேவாடு பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாரு
$ேதவா.2.1856.4
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) ஆ மல தூய்த் ெதாழு ெதாண்டகள் ெசால்l
$ேதவா.2.1857.1
ேசடு ஆ குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ேசயிைழேயாடு உடன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1857.2
ஈடுஆய் இரும்பூைள இடம்ெகாண்ட ஈசன் $ேதவா.2.1857.3
காடு_ெப.(காடு_ெப.) ஆ கடு ேவடுவன் ஆன கருத்ேத $ேதவா.2.1857.4
ஒருக்கும் மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) அன்ப உள்ள <
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெசால்l $ேதவா.2.1858.1
பருக் ைக மதேவழம் உrத்து_வி.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைமேயாடும் $ேதவா.2.1858.2
இருக்ைக இரும்பூைள இடம்ெகாண்ட ஈசன் $ேதவா.2.1858.3
அரக்கன் உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) த<த்து அருள் ஆக்கியஆேற $ேதவா.2.1858.4
துய ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) ந<ங்கித் ெதாழும்
ெதாண்ட ெசால்l $ேதவா.2.1859.1

கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) ஆ கருங்கண்ணிெயாடும்(ம்) உடன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1859.2
இயல்புஆய் இரும்பூைள இடம்ெகாண்ட ஈசன் $ேதவா.2.1859.3
முயல்வா இருவக்கு எr ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெமாய்ம்ேப $ேதவா.2.1859.4
துைண நல்மல தூய்த் ெதாழும் ெதாண்டகள் ெசால்l $ேதவா.2.1860.1
பைணெமன்முைலப் பாப்பதிேயாடு உடன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1860.2
இைண இல் இரும்பூைள இடம்ெகாண்ட ஈசன் $ேதவா.2.1860.3
அைணவு இல் சமண் சாக்கியம் ஆக்கிய ஆேற $ேதவா.2.1860.4
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) இரும்பூைள இடம்ெகாண்ட ஈசன் $ேதவா.2.1861.1
சந்தம் பயில் சண்ைபயுள் ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.2.1861.2
ெசந்தண்தமிழ் ெசப்பிய பத்துஇைவ வல்லா $ேதவா.2.1861.3
பந்தம் அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) ஓங்குவ
பான்ைமயினாேல $ேதவா.2.1861.4
சதுர மைறதான் துதிெசய்து
வணங்கும்_ெப.எச்.(வணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1862.1
மதுரம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் மைறக்காட்டு உைற ைமந்தா
$ேதவா.2.1862.2
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) இைற
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள்ெசய்க எனக்கு உன்
$ேதவா.2.1862.3

கதவம்_ெப.(கதவம்_ெப.) திருக்காப்புக்
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கருத்தாேல
$ேதவா.2.1862.4
சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) தரளம் அைவ தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) கைரக்கு எற்றும்
$ேதவா.2.1863.1
வங்கக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சூழ் மைறக்காட்டு உைற ைமந்தா $ேதவா.2.1863.2
மங்ைகஉைம பாகமும் ஆக இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்ெகால்
$ேதவா.2.1863.3
கங்ைக சைட ேமல் அைடவித்த கருத்ேத $ேதவா.2.1863.4
குரவம்_ெப.(குரவம்_ெப.) குருக்கத்திகள் புன்ைனகள் ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.)
$ேதவா.2.1864.1
மருவும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் மைறக்காட்டு உைற ைமந்தா
$ேதவா.2.1864.2
சிரமும் மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திகழ்
ெசஞ்சைடதன்ேமல் $ேதவா.2.1864.3
அரவம் மதிேயாடு அைடவித்தல் அழேக $ேதவா.2.1864.4
பட ெசம்பவளத்ெதாடு பல்மல முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) $ேதவா.2.1865.1
மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) அம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் மைறக்காட்டு உைற
ைமந்தா $ேதவா.2.1865.2
உடலம்(ம்) உைம பங்கம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆகியும் என்ெகால்
$ேதவா.2.1865.3
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அமுதாஅது உண்ட கருத்ேத
$ேதவா.2.1865.4
வாேனா மைற மா தவத்ேதா வழிபட்ட $ேதவா.2.1866.1

ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் மைறக்காட்டு உைற
ெசல்வா $ேதவா.2.1866.2
ஏேனா ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.)
என்ெகால் $ேதவா.2.1866.3
கான் ஆ கடு ேவடுவன் ஆன கருத்ேத $ேதவா.2.1866.4
பலகாலங்கள் ேவதங்கள் பாதங்கள்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1867.1
மலரால் வழிபாடு ெசய் மா மைறக்காடா $ேதவா.2.1867.2
உலகுஏழ் உைடயாய் கைடேதாறும் முன் என்ெகால் $ேதவா.2.1867.3
தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேச பலி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அதில் உண்டதுதாேன
$ேதவா.2.1867.4
ேவலாவலயத்து அயேல மிளிவு
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1868.1
ேசல் ஆ திரு மா மைறக்காட்டு உைற ெசல்வா $ேதவா.2.1868.2
மாேலாடு அயன் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) அஞ்ச முன் என்ெகால்
$ேதவா.2.1868.3
கால் ஆ சிைலக் காமைனக் காய்ந்த_ெப.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கருத்ேத $ேதவா.2.1868.4
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) ெகாள் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) உலாவும்
கைரேமல் $ேதவா.2.1869.1

வலம்ெகாள்பவ வாழ்த்து
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மைறக்காடா $ேதவா.2.1869.2
இலங்ைக உைடயான் அடப்பட்டு இட
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1869.3
அலங்கல் விரல்_ெப.(விரல்_ெப.)
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அருள்ெசய்தஆேற
$ேதவா.2.1869.4
ேகான் என்று பல்ேகாடிஉருத்திர
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1870.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் மைறக்காட்டு உைற
ெசல்வா $ேதவா.2.1870.2
ஏனம் கழுகு_ெப.(கழுகு_ெப.) ஆனவ உன்ைன முன் என்ெகால் $ேதவா.2.1870.3
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) தலம் மண்டியும் கண்டிலாஆேற $ேதவா.2.1870.4
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) பல ஓமம் வியந்து அடி
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1871.1
ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) உலவும் மைறக்காட்டில் உைறவாய் $ேதவா.2.1871.2
ஏதில் சமண்சாக்கிய வாக்குஇைவ என்ெகால் $ேதவா.2.1871.3
ஆதெராடு தாம் அல தூற்றிய ஆேற $ேதவா.2.1871.4
காழி நகரான் கைல ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.2.1872.1
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) மைறக்காடைன வாய்ந்து
அறிவித்த $ேதவா.2.1872.2
ஏழ் இன் இைசமாைல ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) ஐந்துஇைவ வல்லா $ேதவா.2.1872.3

வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) உலேகா ெதாழ
வான்_ெப.(வான்_ெப.) அைடவாேர $ேதவா.2.1872.4
நித்தலும் நியமம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ந<மல தூவி
$ேதவா.2.1873.1
சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) ஒன்ற வல்லாக்கு அருளும் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.2.1873.2
மத்தயாைனயின் ேகாடும் வண் பீலியும் வாr $ேதவா.2.1873.3
தத்து ந<ப் ெபான்னி சாகரம் ேமவு சாய்க்காேட $ேதவா.2.1873.4
பண் தைலக்ெகாண்டு பூதங்கள் பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடும் $ேதவா.2.1874.1
ெகாண்டைலத் திகழ் ேபr முழங்க_குைற.எச்.(முழங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
குலாவித் $ேதவா.2.1874.3
தண்டைலத்தடம் மா மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ஆடு சாய்க்காேட $ேதவா.2.1874.4
நாறு கூவிளம் நாகுஇளெவண்மதியத்ேதாடு $ேதவா.2.1875.1
ஆறு சூடும் அமரபிரான் உைற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.2.1875.2
ஊறு ேதங்கனி மாங்கனி ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $ேதவா.2.1875.3
தாறு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கதலிப் புதல்_ெப.(புதல்_ெப.) ேமவு சாய்க்காேட
$ேதவா.2.1875.4
வரங்கள் வண்புகழ் மன்னிய எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) மருவா $ேதவா.2.1876.1
புரங்கள்மூன்றும் ெபாடிபட எய்தவன் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.2.1876.2
இரங்கல் ஓைசயும் ஈட்டிய சாத்ெதாடும் ஈண்டி $ேதவா.2.1876.3

தரங்கம் ந<ள்கழித் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கைர ைவகு_ஏவ.(ைவகு_வி.)
சாய்க்காேட $ேதவா.2.1876.4
ஏைழமா கைடேதாறும் இடு பலிக்கு என்று $ேதவா.2.1877.1
கூைழவாள்_அரவு ஆட்டும் பிரான் உைற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
$ேதவா.2.1877.2
மாைழ_ஒண்கண் வைளக்ைக நுைளச்சிய வண் பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
$ேதவா.2.1877.3
தாைழ ெவண்மடல் ெகாய்து_வி.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாண்டாடு சாய்க்காேட $ேதவா.2.1877.4
துங்க வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) சூழ் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தாம் கைடேபாதில்
$ேதவா.2.1878.1
அங்கு ஒ ந<ழல் அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம்மான்
உைற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.2.1878.2
வங்கம் அங்கு ஒளி இப்பியும் முத்தும் மணியும் $ேதவா.2.1878.3
சங்கும் வாr தடங்கடல் உந்து சாய்க்காேட $ேதவா.2.1878.4
ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நாவின ெவண்பளிங்கின் குைழக் காத
$ேதவா.2.1879.1
ஓத_நஞ்சு அணி கண்ட உகந்து உைற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
$ேதவா.2.1879.2
மாத_ெப.(மாத_ெப.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
காதல்வண்டு ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புன்ைனத்
$ேதவா.2.1879.3
தாது_ெப.(தாது_ெப.) கண்டு ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊடு சாய்க்காேட
$ேதவா.2.1879.4

இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ந<ள்வைர பற்றி
அடத்து அன்று எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1880.1
அரக்கன் ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) ெநrத்து அருள்ெசய்தவன்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.2.1880.2
மருக் குலாவிய மல்லிைக_ெப.(மல்லிைக_ெப.) சண்பகம் வண்
பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) $ேதவா.2.1880.3
தரு குலாவிய தண்ெபாழில் ந<டு சாய்க்காேட $ேதவா.2.1880.4
மாலிேனாடு அயன் காண்டற்கு அrயவ வாய்ந்த $ேதவா.2.1881.1
ேவைல ஆ விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) உண்டவ
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
$ேதவா.2.1881.2
ேசலின் ேந விழியா மயில்_ஆல ெசருந்தி_ெப.(ெசருந்தி_ெப.) $ேதவா.2.1881.3
காைலேய கனகம்மலகின்ற சாய்க்காேட $ேதவா.2.1881.4
ஊத்ைதவாய்ச் சமண்ைகயகள் சாக்கியக்கு என்றும் $ேதவா.2.1882.1
ஆத்தம்_ஆக அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அrது_ஆயவன் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
$ேதவா.2.1882.2
வாய்த்த மாளிைக சூழ்தரு வண் புகா மாேட $ேதவா.2.1882.3
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாவிகள்
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாய்க்காேட
$ேதவா.2.1882.4
ஏைனேயா புகழ்ந்து_வி.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்திய_ெப.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.)
சாய்க்காட்ைட $ேதவா.2.1883.1

ஞானசம்பந்தன் காழியேகான் நவில் பத்தும் $ேதவா.2.1883.2
ஊனம் இன்றி உைரெசய வல்லவதாம் ேபாய் $ேதவா.2.1883.3
வானநாடு இனிது ஆள்வ இம் மாநிலத்ேதாேர $ேதவா.2.1883.4
ஆரூ தில்ைல_ெப.(தில்ைல_ெப.) அம்பலம் வல்லம் நல்லம் வடகச்சியும்
அச்சிறுபாக்கம் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $ேதவா.2.1884.1
கூரூ குடவாயில் குடந்ைத ெவண்ணி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சூழ் கழிப்பாைல
ெதன் ேகாடி பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) ஆ $ேதவா.2.1884.2
ந< ஊ வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) நின்றியூ குன்றியூரும் குருகாைவயூ நாைரயூ
ந<டு கானப் $ேதவா.2.1884.3
ேபரூ நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ந<ள் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ெநய்த்தானமும்
பிதற்றாய் பிைறசூடிதன் ேப இடேம $ேதவா.2.1884.4
அண்ணாமைல ஈங்ேகாயும் அத்தி முத்தாறு அகலா முதுகுன்றம்
ெகாடுங்குன்றமும் $ேதவா.2.1885.1
கண் ஆ கழுக்குன்றம் கயிைல ேகாணம் பயில் கற்குடி காளத்தி வாட்ேபாக்கியும்
$ேதவா.2.1885.2
பண் ஆ ெமாழி மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) ஓபங்கு உைடயான் பரங்குன்றம்
பருப்பதம் ேபணி நின்ேற $ேதவா.2.1885.3
எண்ணாய் இரவும் பகலும் இடும்ைபக்கடல் ந<ந்தல் ஆம் காரணேம $ேதவா.2.1885.4
அட்டானம் என்று ஓதிய நால் இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) அழகன்
உைற கா அைனத்தும் துைறகள் $ேதவா.2.1886.1
எட்டு ஆம் திருமூத்தியின் காடு_ெப.(காடு_ெப.) ஒன்பதும் குளம்_ெப.(குளம்_ெப.)
மூன்றும் களம் அஞ்சும் பாடி நான்கும் $ேதவா.2.1886.2

மட்டு ஆ குழலாள் மைலமங்ைக பங்கன் மதிக்கும்(ம்) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாழிமூன்றும்
$ேதவா.2.1886.3
சிட்டானவன் பாசூ என்ேற
விரும்பாய்_வி.மு.(விரும்பு_வி.+ஆ_எதி.ம.+ஐ_முன்.ஒரு.) அரும்பாவங்கள்
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) ேதய்ந்து அறேவ
$ேதவா.2.1886.4
அறப்பள்ளி அகத்தியான்பள்ளி ெவள்ைளப் ெபாடி பூசி ஆறு அணிவான் அம
காட்டுப்பள் $ேதவா.2.1887.1
சிறப்பள்ளி சிராப்பள்ளி ெசம்ெபான்பள்ளி திரு நனிபள்ளி சீ மேகந்திரத்துப்
$ேதவா.2.1887.2
பிறப்பு இல்லவன் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) ெவள்ளச் சைடயான் விரும்பும்(ம்)
இைடப்பள்ளி வண் சக்கரம்_ெப.(சக்கரம்_ெப.) மால் $ேதவா.2.1887.3
உைறப்பால் அடி ேபாற்றக்
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.)
உணராய் மட ெநஞ்சேம_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.+ஏ_சாr.) உன்னி நின்ேற $ேதவா.2.1887.4
ஆைற வடமாகறல் அம்ப ஐயாறு $ேதவா.2.1888.1
அணி ஆ ெபருேவளூ விளம ெதங்கூ $ேதவா.2.1888.2
ேசைற துைல புகலூ அகலாது $ேதவா.2.1888.3
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) காதலித்தான்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ேச பதிேய $ேதவா.2.1888.4
மன வஞ்ச மற்று ஓட முன் மாத_ெப.(மாத_ெப.) ஆரும் மதி கூ திருக்கூடலில்
ஆலவாயும் $ேதவா.2.1889.1
இன வஞ்ெசால் இலா இைடமாமருதும் இரும்ைபப்பதிமாகாளம் ெவற்றியூரும்
$ேதவா.2.1889.2

கனம் அம் சின மால்விைடயான்
விரும்பும்_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கருகாவூ நல்லூ
ெபரும்புலியூ $ேதவா.2.1889.3
தன ெமன்ெசாலில் தஞ்சம் என்ேற நிைனமின் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ஆம்
மலம்_ஆயினதான் அறுேம $ேதவா.2.1889.4
மாட்டூ மடப் பாச்சிலாச்சிரமம் மயிண்டீச்சுரம் வாதவூ வாரணாசி
$ேதவா.2.1890.1
காட்டூ கடம்பூ படம்பக்கம் ெகாட்டும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஒற்றியூ மற்று
உைறயூ அைவயும் $ேதவா.2.1890.2
ேகாட்டூ திரு ஆமாத்தூ ேகாழம்பமும் ெகாதுங்ேகாவலூ திருக்குணவயில்
$ேதவா.2.1890.3
...குலாவு திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) சைடயான் குளிரும் பrதி நியமம்
$ேதவா.2.1891.1
ேபாற்று_ஏவ.(ேபாற்று_வி.) ஊ அடியா வழிபாடு ஒழியாத் ெதன் புறம்பயம்
பூவணம் பூழியூரும் $ேதவா.2.1891.2
காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) ஊ வைர அன்று எடுத்தான் முடிேதாள் ெநrத்தான்
உைற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) என்று என்று ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) கருேத
$ேதவா.2.1891.3
ெநற்குன்றம் ஓத்தூ நிைற ந< மருகல் ெநடுவாயில் குறும்பலா ந<டு திரு
$ேதவா.2.1892.1
நற்குன்றம் வலம்புரம் நாேகச்சுரம் நளிேசாைல உஞ்ேசைனமாகாளம் வாய்மூ
$ேதவா.2.1892.2
கல்குன்றம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஏந்தி மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
தடுத்த_ெப.எச்.(தடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடல்வண்ணனும் மா
மலேரானும் காணாச் $ேதவா.2.1892.3

ெசாற்கு என்றும் ெதாைலவு இலாதான்
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குடமூக்கு என்று
ெசால்லிக் குலாவுமிேன $ேதவா.2.1892.4
குத்தங்குடி ேவதிகுடி புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சூழ் குருந்தங்குடி ேதவன்குடி மருவும்
$ேதவா.2.1893.1
அத்தங்குடி தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) திரு வண்குடியும் அலம்பும் சலம்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) சைட ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உகந்த $ேதவா.2.1893.2
நித்தன் நிமலன் உைமேயாடும் கூட ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என்று ெசால்லாப் $ேதவா.2.1893.3
புத்த புறம்கூறிய புன் சமண ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெபாய்கைள விட்டு
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்ம்மிேன $ேதவா.2.1893.4
அம்மாைன அருந்தவம் ஆகிநின்ற அமரெபருமான் பதி ஆன உன்னி
$ேதவா.2.1894.1
ெகாய்ம் மா மலச்ேசாைல குலாவு ெகாச்ைசக்கு இைறவன் சிவ ஞானசம்பந்தன்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1894.2
இம் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) ஐந்தும் இரு
நிலத்தில்_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) இரவும் பகலும்
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1894.3
விம்மா ெவருவா விரும்பும்_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அடியா விதியா பிrயா சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) ேசவடிக்ேக $ேதவா.2.1894.4
எம்பிரான் எனக்கு அமுதம் ஆவானும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அைடந்தா
$ேதவா.2.1895.1

தம்பிரான் ஆவானும் தழல் ஏந்து ைகயானும் $ேதவா.2.1895.2
கம்ப மா கr உrத்த_ெப.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காபாலி
கைறக்கண்டன் $ேதவா.2.1895.3
வம்பு உலாம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) பிரமபுரத்து
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வானவேன
$ேதவா.2.1895.4
தாம் என்றும் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) தளராத் தகுதியராய் உலகத்துக்
$ேதவா.2.1896.1
காம் என்று சரண் புகுந்தா தைமக்
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கருைணயினான் $ேதவா.2.1896.2
ஓம் என்று மைற பயில்வா பிரமபுரத்து உைறகின்ற $ேதவா.2.1896.3
காமன் தன்(ன்) உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) எrயக் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.)
ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணாேன $ேதவா.2.1896.4
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) உைன இரந்ேதன்
நம்ெபருமான் திருவடிேய $ேதவா.2.1897.1
உன்னம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரு கண்டாய்
உய்வதைன ேவண்டுதிேயல் $ேதவா.2.1897.2
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ேச பிரமபுரத்து ஆரமுைத எப்ேபாதும் $ேதவா.2.1897.3
பன் அம் சீ வாய் அதுேவ பா கண்ேண பrந்திடேவ $ேதவா.2.1897.4
சாம் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இன்றி மனேம சங்ைகதைனத் தவிப்பிக்கும்
$ேதவா.2.1898.1
ேகான் ஆளும் திருவடிக்ேக ெகாழு மல தூவு எத்தைனயும் $ேதவா.2.1898.2

ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஆளும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) பிரமபுரத்து
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) த<வணைன
$ேதவா.2.1898.3
நா_ெப.(நா_ெப.) நாளும் நன்நியமம்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சீ நவின்று ஏத்ேத
$ேதவா.2.1898.4
கண் நுதலான் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ந<ற்றான் கமழ் சைடயான் விைட ஏறி
$ேதவா.2.1899.1
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) இதம் ஆம் உருவத்தான் பிஞ்ஞகன் ேபபல உைடயான்
$ேதவா.2.1899.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) நுதலாத்
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீப் பிரமபுரம் ெதாழ
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1899.3
எண்ணுதல் ஆம் ெசல்வத்ைத_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) ஆக அறிந்ேதாேம $ேதவா.2.1899.4
எங்ேகனும் யாது ஆகிப் பிறந்திடினும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அடியாக்கு
$ேதவா.2.1900.1
இங்ேக என்று அருள்புrயும் எம்ெபருமான் எருது_ெப.(எருது_ெப.) ஏறி
$ேதவா.2.1900.2
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) ஏயும் மலச்ேசாைலக் குளி பிரமபுரத்து
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1900.3
சங்ேக ஒத்து ஒளி ேமனிச்_ெப.(ேமனி_ெப.+ச்_ஒற்.) சங்கரன்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தன்ைமகேள $ேதவா.2.1900.4
சிைல அதுேவ சிைல ஆகத் திr புரம் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) எrெசய்த
$ேதவா.2.1901.1

இைல நுைன ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) தடக்ைகயன் ஏந்திைழயாள் ஒருகூறன்
$ேதவா.2.1901.2
அைல புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சூழ் பிரமபுரத்து அருமணிைய அடி பணிந்தால்
$ேதவா.2.1901.3
நிைல உைடய ெபருஞ்ெசல்வம் ந<டு உலகில்
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆேம $ேதவா.2.1901.4
எrத்த மயி_ெப.(மயி_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்கன் ெவற்பு
எடுக்க_குைற.எச்.(எடுக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேதாெளாடு தாள $ேதவா.2.1902.1
ெநrத்து அருளும் சிவமூத்தி ந<று
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமனியினான்
$ேதவா.2.1902.2
உrத்த_ெப.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வrத்ேதால் உைடயான்
உைற பிரமபுரம் தன்ைனத் $ேதவா.2.1902.3
தrத்த மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) எப்ேபாதும் ெபறுவா தாம் தக்காேர $ேதவா.2.1902.4
கrயானும் நான்முகனும் காணாைமக் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) உரு ஆய்
$ேதவா.2.1903.1
அrயான் ஆம் பரேமட்டி அரவம் ேச அகலத்தான் $ேதவா.2.1903.2
ெதrயாதான் இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திகழ் பிரமபுரம் ேசர
$ேதவா.2.1903.3
உrயாதாம் ஏழ் உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) உடன் ஆள உrயாேர
$ேதவா.2.1903.4
உைட இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) சீவரத்தா
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) உணவு_ெப.(உணவு_ெப.)
அrயான் $ேதவா.2.1904.1

முைடயில் ஆ ெவண்தைலக் ைக மூத்தி ஆம் திரு உருவன் $ேதவா.2.1904.2
ெபைடயில் ஆ வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆடும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
பிரமபுரத்து உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.2.1904.3
சைடயில் ஆ ெவண்பிைறயான் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) பணிவா தக்காேர
$ேதவா.2.1904.4
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அைடந்தாக்கு இன்பங்கள் தருவாைன தத்துவைன
$ேதவா.2.1905.1
கன் அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) பிரமபுரத்து
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காவலைன
$ேதவா.2.1905.2
முன் அைடந்தான் சம்பந்தன் ெமாழி பத்தும் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
வல்லா $ேதவா.2.1905.3
ெபான் அைடந்தா ேபாகங்கள் பல அைடந்தா புண்ணியேர $ேதவா.2.1905.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) புகா வான்புகுவ மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) இைளயா
பசியாலும் $ேதவா.2.1906.1
கண் புகா பிணி
அறியா_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) கற்றாரும்
ேகட்டாரும் $ேதவா.2.1906.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) புகா என ேவண்டா ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மாட
ெநடுவதித்
<
$ேதவா.2.1906.3
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புகாச் சாய்க்காட்டு எம் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.)
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) சாந்தாேர $ேதவா.2.1906.4

ேபாய்க் காேட மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைறதல்_ெதா.ெப.(உைற_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) புrந்தானும் பூம் புகாச்
$ேதவா.2.1907.1
சாய்க்காேட பதி ஆக உைடயானும் விைடயானும் $ேதவா.2.1907.2
வாய்க் காடு_ெப.(காடு_ெப.) முதுமரேம இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆக
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1907.3
ேபய்க்கு ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) புrந்தானும் ெபrேயாகள்
ெபருமாேன $ேதவா.2.1907.4
ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) நாளும் நன்ெநஞ்ேச நிைனகண்டாய் ஆ அறிவா
$ேதவா.2.1908.1
சாநாளும் வாழ்நாளும் சாய்க்காட்டு எம்ெபருமாற்ேக $ேதவா.2.1908.2
பூ நாளும் தைல_ெப.(தைல_ெப.) சுமப்ப புகழ் நாமம் ெசவி ேகட்ப $ேதவா.2.1908.3
நா_ெப.(நா_ெப.) நாளும் நவின்று ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆேம நல்விைனேய
$ேதவா.2.1908.4
கட்டு அலத்த மல தூழிக் ைகெதாழுமின் ெபான் இயன்ற $ேதவா.2.1909.1
தட்டு அலத்த பூஞ்ெசருத்தி ேகாங்கு_ெப.(ேகாங்கு_ெப.) அமரும்
தாழ்ெபாழில்வாய் $ேதவா.2.1909.2
ெமாட்டு அலத்த தடந்தாைழ முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) உயிக்கும் காவிrப்பூம்
$ேதவா.2.1909.3
பட்டினத்துச் சாய்க்காட்டு எம் பரேமட்டி பாதேம $ேதவா.2.1909.4
ேகாங்கு_ெப.(ேகாங்கு_ெப.) அன்ன குவிமுைலயாள் ெகாழும் பைணத்ேதாள்
ெகாடியிைடையப் $ேதவா.2.1910.1

பாங்கு என்ன ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உகந்தான்
படசைடேமல் பால்மதியம் $ேதவா.2.1910.2
தாங்கினான் பூம் புகாச் சாய்க்காட்டான் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) கீ ழ் $ேதவா.2.1910.3
ஓங்கினா ஓங்கினா என உைரக்கும் உலகேம $ேதவா.2.1910.4
சாந்து ஆக ந<று அணிந்தான் சாய்க்காட்டான் காமைன முன் $ேதவா.2.1911.1
த<ந்து ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) எr ெகாளுவச் ெசற்று உகந்தான் திருமுடிேமல்
$ேதவா.2.1911.2
ஓய்ந்து ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மதி
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒளி
திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மைலமகள்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $ேதவா.2.1911.3
ேதாய்ந்து_வி.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.)
பாகமா உைடயானும் விைடயாேன $ேதவா.2.1911.4
மங்குல் ேதாய் மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) மதி
தவழும்_ெப.எச்.(தழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெநடுவதி
< $ேதவா.2.1912.1
சங்கு எலாம் கைர ெபாருது திைர புலம்பும் சாய்க்காட்டான் $ேதவா.2.1912.2
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) உலா வrவண்டு இன் இைச பாடும்
அலக்ெகான்ைறத் $ேதவா.2.1912.3
ெதாங்கலான் அடியாக்குச் சுவக்கங்கள் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அலேவ
$ேதவா.2.1912.4
ெதாடல்_ெதா.ெப.(ெதாடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அrயது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
கைணயால் புரம் மூன்றும் எrயுண்ண $ேதவா.2.1913.1
பட அரவத்து எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) பூண்டான் பண்டு
அரக்கைனயும் $ேதவா.2.1913.2

தடவைரயால் தடவைரத்ேதாள் ஊன்றினான் சாய்க்காட்ைட $ேதவா.2.1913.3
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வைகயா
அைடேவாம்_வி.மு.(அைட_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஓம்_தன்.பன்.) என்று எண்ணுவாக்கு
இட இைலேய $ேதவா.2.1913.4
ைவயம் ந< ஏற்றானும் மல
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நான்முகனும்
$ேதவா.2.1914.1
ஐயன்மா இருவக்கும் அளப்பு அrதால்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.)
$ேதவா.2.1914.2
ைதயலா பாட்டு ஓவாச் சாய்க்காட்டு எம்ெபருமாைனத் $ேதவா.2.1914.3
ெதய்வமாப் ேபணாதா ெதளிவு உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) ேதேறாேம
$ேதவா.2.1914.4
குறங்கு ஆட்டும் நால்விரல் ேகாவணத்துக்கு உேலாவிப் ேபாய் $ேதவா.2.1915.1
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) காட்டும் சமணரும் சாக்கியரும் அல தூற்றும்
$ேதவா.2.1915.2
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) காட்டல் ேகளாேத ெதளிவு உைடயீ
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடமின் $ேதவா.2.1915.3
புறங்காட்டில் ஆடலான் பூம் புகாச் சாய்க்காேட $ேதவா.2.1915.4
ெநாய்ம் பந்து_ெப.(பந்து_ெப.) புைடத்து ஒல்கு நூபுரம் ேச
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அடியா $ேதவா.2.1916.1
அம் பந்தும் வrக் கழலும் அரவம் ெசய் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) காழிச்
$ேதவா.2.1916.2
சம்பந்தன் தமிழ் பகந்த சாய்க்காட்டுப் பத்திைனயும் $ேதவா.2.1916.3

எம் பந்தம் எனக் கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏத்துவாக்கு
இட ெகடுேம $ேதவா.2.1916.4
அக்கு இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆரமும் ஆடு அரவும்
ஆைமயும் $ேதவா.2.1917.1
ெதாக்கு இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாபினான் ேதால்
உைடயான் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ந<ற்றான் $ேதவா.2.1917.2
புக்கு இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ெபாய் இலா
ெமய்ந்ெநறிக்ேக $ேதவா.2.1917.3
தக்கிருந்தா ஆக்கூrல் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மாடேம $ேதவா.2.1917.4
ந< ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாசைடயான் ந<று உைடயான்
ஏறு உைடயான் $ேதவா.2.1918.1
கா ஆ பூங்ெகான்ைறயினான் காதலித்த ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.2.1918.2
கூ ஆரல் வாய் நிைறயக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயேல ேகாட்டகத்தில்
$ேதவா.2.1918.3
தாரா இல்கு ஆக்கூrல் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மாடேம $ேதவா.2.1918.4
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ஆ கண் ெசந்துவவாய் மாமைலயான்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) $ேதவா.2.1919.1
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) பாகமாப் புல்கினான்
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.2.1919.2

ேவளாள என்றவகள் வண்ைமயால் மிக்கு
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1919.3
தாளாள ஆக்கூrல் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மாடேம $ேதவா.2.1919.4
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) ேச தண்ெகான்ைற மாைலயினான் கூற்று அடரப்
$ேதவா.2.1920.1
ெபாங்கினான் ெபாங்கு ஒளி ேச ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ந<ற்றான்
பூங்ேகாயில் $ேதவா.2.1920.2
அங்கம் ஆேறாடும் அருமைறகள் ஐேவள்வி $ேதவா.2.1920.3
தங்கினா ஆக்கூrல் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மாடேம $ேதவா.2.1920.4
வக்கினான்
<
ஆடு அரவம் வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
<
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
<
அழிந்தா ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) என்பு
$ேதவா.2.1921.1
ஆக்கினான் பல்கலன்கள் ஆதrத்துப் பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) $ேதவா.2.1921.2
ஆக்கினான் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) அம்பூம் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) புைட
$ேதவா.2.1921.3
தாக்கினா ஆக்கூrல் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மாடேம $ேதவா.2.1921.4
பண் ஒளி ேச நால்மைறயான் பாடலிேனாடு ஆடலினான் $ேதவா.2.1922.1
கண் ஒளி ேச ெநற்றியினான் காதலித்த ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.2.1922.2

விண்_ெப.(விண்_ெப.) ஒளி ேச மா மதியம் த<ண்டியக்கால்
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) $ேதவா.2.1922.3
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ஒளி ேச ஆக்கூrல் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
ேதான்றிமாடேம $ேதவா.2.1922.4
வங்கினா
<
மும்மதிலும் வில்வைரயால்
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவிய $ேதவா.2.1923.1
வாங்கினா வானவகள் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைறஞ்சும் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
$ேதவா.2.1923.2
பாங்கின் ஆ நால்மைறேயாடு ஆறு அங்கம் பல்கைலகள் $ேதவா.2.1923.3
தாங்கினா ஆக்கூrல் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மாடேம $ேதவா.2.1923.4
கல் ெநடிய குன்று எடுத்தான் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அடரக் கால்
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1924.1
இன் அருளால் ஆட்ெகாண்ட எம்ெபருமான் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.2.1924.2
ெபான் அடிக்ேக நாள்ேதாறும் பூேவாடு ந< சுமக்கும் $ேதவா.2.1924.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அடியா ஆக்கூrல் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மாடேம $ேதவா.2.1924.4
நன்ைமயால் நாரணனும் நான்முகனும் காண்பு அrய $ேதவா.2.1925.1
ெதான்ைமயான் ேதாற்றம் ேகடு இல்லாதான் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.2.1925.2
இன்ைமயால் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரந்தாக்கு
இல்ைல என்னாது ஈந்து_ெப.(ஈந்து_ெப.)
உவக்கும்_ெப.எச்.(உவக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1925.3

தன்ைமயா ஆக்கூrல் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மாடேம $ேதவா.2.1925.4
நா_ெப.(நா_ெப.) மருவு புன்ைம நவிற்ற சமண் ேதர $ேதவா.2.1926.1
பூ மருவு ெகான்ைறயினான் புக்கு அமரும் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.2.1926.2
ேசல் மருவு ைபங்கயத்துச் ெசங்கழு ந< ைபங்குவைள $ேதவா.2.1926.3
தாம் மருவும் ஆக்கூrல் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மாடேம $ேதவா.2.1926.4
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அமந்தாைன ஆக்கூrல்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1927.1
மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) அமந்தாைன மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) ேச
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) காழி $ேதவா.2.1927.2
நாடற்கு அrய சீ ஞானசம்பந்தன் ெசால் $ேதவா.2.1927.3
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) வல்லாக்கு இல்ைல
ஆம் பாவேம $ேதவா.2.1927.4
கள் ஆந்த பூங்ெகான்ைற மதமத்தம் கதி மதியம் $ேதவா.2.1928.1
உள் ஆந்த சைடமுடி எம்ெபருமானா
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.2.1928.2
தள்ளாய சம்பாதி சடாயு என்பாதாம் இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) $ேதவா.2.1928.3
புள்_ெப.(புள்_ெப.) ஆனாக்கு அைரயன் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
புள்ளிருக்குேவளூேர $ேதவா.2.1928.4
ைதயலாள் ஒருபாகம் சைடேமலாள் அவேளாடும் $ேதவா.2.1929.1

ஐயம் ேதந்து_வி.எச்.(ேத_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழல்வா ஓ
அந்தணனா உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.2.1929.2
ெமய் ெசால்லா இராவணைன ேமேலாடி ஈடு
அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1929.3
ெபாய் ெசால்லாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெசால்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
உயிேபானான் புள்ளிருக்கு ேவளூேர $ேதவா.2.1929.4
வாச நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைமேயா நாள்ேதாறும் மல தூவ_குைற.எச்.(தூவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ேதவா.2.1930.1
ஈசன் எம்ெபருமானா இனிது ஆக
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.2.1930.2
ேயாசைன ேபாய்ப் பூக் ெகாணந்து அங்கு ஒருநாளும் ஒழியாேம $ேதவா.2.1930.3
பூசைன ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனிது இருந்தான்
புள்ளிருக்கு ேவளூேர $ேதவா.2.1930.4
மா காயம் ெபrயது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மான் உr ேதால் உைட
ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) $ேதவா.2.1931.1
ஏகாயம் இட்டு உகந்த எr ஆடி
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.2.1931.2
ஆகாயம்_ெப.(ஆகாயம்_ெப.) ேத
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இராவணைன அமrன்கண்
$ேதவா.2.1931.3
ேபாகாேம ெபாருது அழித்தான்_ புள்ளிருக்கு ேவளூேர $ேதவா.2.1931.4

கீ தத்ைத மிகப் பாடும் அடியாகள் குடி ஆகப் $ேதவா.2.1932.1
பாதத்ைதத் ெதாழ நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பரஞ்ேசாதி
பயிலும் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.2.1932.2
ேவதத்தின் மந்திரத்தால் ெவண்மணேல சிவம்_ெப.(சிவம்_ெப.) ஆக
$ேதவா.2.1932.3
ேபாதத்தால் வழிபட்டான் புள்ளிருக்கு ேவளூேர $ேதவா.2.1932.4
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அடியாேமல் த<விைன ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) வாராேம $ேதவா.2.1933.1
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சிவதன்மம் உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிரான் அமரும்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.2.1933.2
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அங்கு இராவணன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வலி
கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வந்தாைனப் $ேதவா.2.1933.3
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சடாய்
என்பான் புள்ளிருக்கு ேவளூேர $ேதவா.2.1933.4
அத்தியின் ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) உr மூடி அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆக அனல் ஏந்தி
$ேதவா.2.1934.1
பித்தைரப் ேபால் பலி திrயும் ெபருமானா
ேபணும்_ெப.எச்.(ேபணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$ேதவா.2.1934.2
பத்தியினால் வழிபட்டு பலகாலம் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1934.3
புத்தி ஒன்ற ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உகந்தான்
புள்ளிருக்கு ேவளூேர $ேதவா.2.1934.4

பண் ஒன்ற இைச பாடும் அடியாகள் குடி ஆக $ேதவா.2.1935.1
மண்_ெப.(மண்_ெப.) இன்றி விண்_ெப.(விண்_ெப.)
ெகாடுக்கும்_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மணிகண்டன் மருவும் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.2.1935.2
எண் இன்றி முக்ேகாடிவாணாள் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
உைடயாைனப் $ேதவா.2.1935.3
புண் ஒன்றப் ெபாருது அழித்தான் புள்ளிருக்குேவளூேர $ேதவா.2.1935.4
ேவதித்தா புரம் மூன்றும் ெவங்கைணயால்
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவியச் $ேதவா.2.1936.1
சாதித்த வில்லாளி கண்ணாளன் சாரும் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.2.1936.2
ஆதித்தன்மகன் என்ன அகன் ஞாலத்தவேராடும் $ேதவா.2.1936.3
ேபாதித்த சடாயு என்பான் புள்ளிருக்குேவளூேர $ேதவா.2.1936.4
கடுத்து வரும் கங்ைகதைனக் கமழ் சைட ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆடாேம
$ேதவா.2.1937.1
தடுத்தவ எம்ெபருமானா தாம் இனிது ஆய்
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.2.1937.2
விைடத்து வரும் இலங்ைகக் ேகான் மலங்கச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இராமற்காப் $ேதவா.2.1937.3
புைடத்து அவைனப் ெபாருது அழித்தான் புள்ளிருக்குேவளூேர $ேதவா.2.1937.4
ெசடி ஆய உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) த<ப்பான் த<விைனக்கு ஓ
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) ஆவான் $ேதவா.2.1938.1
ெபாடி ஆடிக்கு அடிைம ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புள்ளிருக்குேவளூைர $ேதவா.2.1938.2

கடி ஆந்த ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) காழிக் கவுணியன் சம்பந்தன் ெசால்
$ேதவா.2.1938.3
மடியாது ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லாக்கு இல்ைல
ஆம் மறுபிறப்ேப $ேதவா.2.1938.4
துன்னம் ெபய் ேகாவணமும் ேதாலும் உைட ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.)
$ேதவா.2.1939.1
பின் அம் சைடேமல் ஓ பிள்ைளமதி
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1939.2
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ேச தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) ஆமாத்தூ அம்மான்தன் $ேதவா.2.1939.3
ெபான் அம் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) பரவாப் ெபாக்கமும் ெபாக்கேம $ேதவா.2.1939.4
ைகம்மாவின்ேதால் ேபாத்த காபாலி வான்_ெப.(வான்_ெப.) உலகில்
$ேதவா.2.1940.1
மும் மா மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) எய்தான் முக்கணான் ேப பாடி $ேதவா.2.1940.2
$ேதவா.2.1940.3
ெபம்மான் என்று ஏத்தாதா ேபயrன் ேபயேர $ேதவா.2.1940.4
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) அைரச் சாத்தி ஓ பண்டரங்கன் விண்டது ஓ
$ேதவா.2.1941.1
ேதம்பல் இளமதியம் சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசன்னியான் $ேதவா.2.1941.2
ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) ஆம்பூம் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) ஆமாத்தூ
அம்மான்தன் $ேதவா.2.1941.3
சாம்பல் அகலத்தா சாபு அல்லால் சாபு இலேம $ேதவா.2.1941.4

ேகாள் நாகப் ேப அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) ேகால்வைளக்ைக மாதராள
$ேதவா.2.1942.1
பூண் ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) பாகமாப் புல்கி அவேளாடும் $ேதவா.2.1942.2
ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெசய்
ஆமாத்தூ அம்மாைனக் $ேதவா.2.1942.3
காணாத கண் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) காணாத கண்கேள $ேதவா.2.1942.4
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ெநறி
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) ைபங்ெகான்ைறத்தண்
தாேர $ேதவா.2.1943.1
சூடல் ெநறி நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ேச ைகயினான் $ேதவா.2.1943.2
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெநறி
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) ஆமாத்தூ அம்மான்தன்
$ேதவா.2.1943.3
ேவட ெநறி நில்லா ேவடமும் ேவடேம $ேதவா.2.1943.4
சாமவைர வில் ஆகச் சந்தித்த ெவங்கைணயால் $ேதவா.2.1944.1
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) எய்தான் கண் உைட ெநற்றியான்
$ேதவா.2.1944.2
யாவரும் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தும் ஆமாத்தூ
அம்மான் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $ேதவா.2.1944.3
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) தைலவணங்கும் ேதவக்கும் ேதவேன $ேதவா.2.1944.4
மாறாத ெவங் கூற்ைற மாற்றி மைலமகைள $ேதவா.2.1945.1
ேவறாக நில்லாத ேவடேம காட்டினான் $ேதவா.2.1945.2
ஆறாத த< ஆடி ஆமாத்தூ அம்மாைனக் $ேதவா.2.1945.3

கூறாத நா_ெப.(நா_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) கூறாத நாக்கேள
$ேதவா.2.1945.4
தாளால் அரக்கன் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) சாய்த்த தைலமகன்தன் $ேதவா.2.1946.1
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ஆதிைர என்ேற நம்பன்தன் நாமத்தால் $ேதவா.2.1946.2
ஆள் ஆனா ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தும்
ஆமாத்தூ அம்மாைனக் $ேதவா.2.1946.3
ேகளாச் ெசவி எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ேகளாச் ெசவிகேள $ேதவா.2.1946.4
புள்ளும் கமலமும் ைகக்ெகாண்டாதாம் இருவ_ெப.(இருவ_ெப.)
$ேதவா.2.1947.1
உள்ளுமவன் ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) ஒப்பு அளக்கும் தன்ைமயேத
$ேதவா.2.1947.2
அள்ளல்_ெப.(அள்ளல்_ெப.) விைளகழனி ஆமாத்தூ அம்மான் எம் $ேதவா.2.1947.3
வள்ளல் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) பரவா வாழ்க்ைகயும் வாழ்க்ைகேய $ேதவா.2.1947.4
பிச்ைச பிற_ெப.(பிற_ெப.) ெபய்ய பின் சார ேகா சார $ேதவா.2.1948.1
ெகாச்ைச புலால்_ெப.(புலால்_ெப.) நாற ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) உrைவ ேபாத்து
உகந்தான் $ேதவா.2.1948.2
அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மா ேதவிக்கு ஈந்தான்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஆமாத்தூ $ேதவா.2.1948.3
நிச்சம் நிைனயாதா ெநஞ்சமும் ெநஞ்சேம_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.+ஏ_சாr.)
$ேதவா.2.1948.4
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அரவு
அைசத்த_ெப.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆமாத்தூ அம்மாைன
$ேதவா.2.1949.1

ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புறவின் ெகாச்ைசவயத்
தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) $ேதவா.2.1949.2
நாடல் அrய சீ ஞானசம்பந்தன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $ேதவா.2.1949.3
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) வல்லாக்கு இல்ைல
ஆம் பாவேம $ேதவா.2.1949.4
ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) ஓ கூறு உைடயான் தண்மதி ேச ெசஞ்சைடயான்
$ேதவா.2.1950.1
ைம உலாம் மணிமிடற்றான் மைற விளங்கு பாடலான் $ேதவா.2.1950.2
ெநய் உலாம் மூ இைலேவல் ஏந்தி நிவந்து ஒளி ேச $ேதவா.2.1950.3
ைக உைடயான் ேமவி உைற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ைகச்சினேம
$ேதவா.2.1950.4
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) மல்கு கண்டத்தான் ெவள்வைள ஓ கூறு உைடயான்
$ேதவா.2.1951.1
படம் மல்கு பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) அைரயான் பற்றாதா புரம் எrத்தான்
$ேதவா.2.1951.2
நடம் மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆடலினான்
நால்மைறேயா பாடலினான் $ேதவா.2.1951.3
கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) மல்கு மா உrயான் உைற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
ைகச்சினேம $ேதவா.2.1951.4
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ஆ நால்மைறயான் ைபங்ெகான்ைற பாம்பிெனாடும்
$ேதவா.2.1952.1
சூடலான் ெவண்மதியும் துன்று கரந்ைதெயாடும் $ேதவா.2.1952.2
ஆடலான் அங்ைக அனல் ஏந்தி ஆடு அரவக் $ேதவா.2.1952.3
காடலன் ேமவி உைற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ைகச்சினாேம $ேதவா.2.1952.4

பண்டு அமர கூடிக் கைடந்த படு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.)
$ேதவா.2.1953.1
உண்ட பிரான் என்று இைறஞ்சி. உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.)
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1953.2
விண்டவகள் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நகரம் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.)
உடேன ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவியக்
$ேதவா.2.1953.3
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிரான் ேமவி உைற
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ைகச்சினேம $ேதவா.2.1953.4
ேதய்ந்து மலி ெவண்பிைறயான் ெசய்யதிருேமனியினான் $ேதவா.2.1954.1
வாய்ந்து இலங்கு ெவண்ந<ற்றான் மாதிைன ஓ கூறு உைடயான் $ேதவா.2.1954.2
சாய்ந்து அமர ேவண்டத் தடங்கடல் நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) உண்டு அநங்ைகக்
$ேதவா.2.1954.3
காய்ந்த_ெப.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிரான் ேமவி உைற
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ைகச்சினேம $ேதவா.2.1954.4
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) ஓ கூறு உைடயான் மன்னும் மைற பயின்றான்
$ேதவா.2.1955.1
அங்ைக ஓ ெவண்தைலயான் ஆடு அரவம் பூண்டு உகந்தான் $ேதவா.2.1955.2
திங்கெளாடு_ெப.(திங்கள்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.)
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீ ஆ திருமுடிேமல்
$ேதவா.2.1955.3
கங்ைகயினான் ேமவி உைற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ைகச்சினேம
$ேதவா.2.1955.4
வr அரேவ நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஆக மால்வைரேய வில் ஆக $ேதவா.2.1956.1

எrகைணயால் முப்புரங்கள் எய்து உகந்த எம்ெபருமான் $ேதவா.2.1956.2
ெபாr சுடைல ஈமப் புறங்காட்டான் ேபாத்தது ஓ $ேதவா.2.1956.3
கrஉrயான் ேமவி உைற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ைகச்சினேம
$ேதவா.2.1956.4
ேபாது உலவு ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) புைனந்தான் திருமுடிேமல்
$ேதவா.2.1957.1
மாது உைமயாள் அஞ்ச மைல எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்கன் $ேதவா.2.1957.2
ந<தியினால் ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிகழ்வித்து
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடும் $ேதவா.2.1957.3
காதலினான் ேமவி உைற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ைகச்சினாேம
$ேதவா.2.1957.4
மண்ணிைன முன் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரந்த
மாலும் மலரவனும் $ேதவா.2.1958.1
எண் அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) எr உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) ஆய பிரான்
$ேதவா.2.1958.2
பண் இைசயால் ஏத்தப்படுவான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெநற்றியின்ேமல்
$ேதவா.2.1958.3
கண் உைடயான் ேமவி உைற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ைகச்சினேம
$ேதவா.2.1958.4
தண்வயல் சூழ் காழித் தமிழ் ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.2.1959.1
கண்நுதலான் ேமவி உைற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ைகச்சினத்ைத
$ேதவா.2.1959.2

பண் இைசயால் ஏத்திப் பயின்ற_ெப.எச்.(பயில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) வல்லா $ேதவா.2.1959.3
விண்ணவராய் ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வியன்
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஆள்வாேர $ேதவா.2.1959.4
பால் ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மைலப்பாம்பும்
பனிமதியும் மத்தமும் $ேதவா.2.1960.1
ேமல் ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசஞ்சைடயான்
ெவண்நூல் ேச மாபினான் $ேதவா.2.1960.2
நாலூ மயானத்து நம்பான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அடி
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1960.3
மால் ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிந்ைதயபால்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊரா மறுபிறப்ேப $ேதவா.2.1960.4
சூடும் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) சூழ்காடு
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆக $ேதவா.2.1961.1
ஆடும் பைறசங்கு ஒலிேயாடு அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆக $ேதவா.2.1961.2
நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.)
ஓவா நாலூ மயானத்ைதப் $ேதவா.2.1961.3
பாடும் சிறப்ேபாபால் பற்றா ஆம் பாவேம $ேதவா.2.1961.4
கல்லால் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ேமவி காமுறு சீ நால்வக்கு அன்று
$ேதவா.2.1962.1
எல்லா அறன் உைரயும் இன் அருளால் ெசால்லினான் $ேதவா.2.1962.2
நல்லா ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தும்
நாலூமயானத்ைதச் $ேதவா.2.1962.3

ெசால்லாதவ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெசால்லாதா.
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ெநறிக்ேக $ேதவா.2.1962.4
ேகாலத்து ஆ ெகான்ைறயான் ெகால் புலித் ேதால் ஆைடயான் $ேதவா.2.1963.1
ந<லத்து ஆ கண்டத்தான் ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) ஓ கண்ணினான்
$ேதவா.2.1963.2
ஞாலத்தா ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தும் நாலூ
மயானத்தில் $ேதவா.2.1963.3
சூலத்தான் என்பாபால் சூழா ஆம் ெதால்விைனேய $ேதவா.2.1963.4
கைற ஆ மணிமிடற்றான் காபாலி கட்டங்கன் $ேதவா.2.1964.1
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ஆ வளசைடயான் ெபண்பாகன் நண்பு ஆய
$ேதவா.2.1964.2
நைற ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) புைட சூழ் நாலூமயானத்து எம்
$ேதவா.2.1964.3
இைறயான் என்று ஏத்துவாக்கு
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆம் இன்பேம
$ேதவா.2.1964.4
கண் ஆ நுதலான் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ஆடு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆகப்
$ேதவா.2.1965.1
பண் ஆ மைற பாடி ஆடும் பரஞ்ேசாதி $ேதவா.2.1965.2
நண்ணா புரம் எய்தான் நாலூ மயானத்ைத $ேதவா.2.1965.3
நண்ணாதவ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) நண்ணாதா நன்ெநறிேய
$ேதவா.2.1965.4
கண் பாவு ேவகத்தால் காமைன முன்
காய்ந்து_வி.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உகந்தான் $ேதவா.2.1966.1

ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) பாவு பாகத்தான் நாகத்ேதால் ஆகத்தான் $ேதவா.2.1966.2
நண்பு ஆ குணத்ேதாகள் நாலூமயானத்ைத $ேதவா.2.1966.3
எண் பாவு சிந்ைதயாக்கு ஏலா இடதாேன $ேதவா.2.1966.4
பத்துத் தைலேயாைனப் பாதத்து ஒருவிரலால் $ேதவா.2.1967.1
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மைல அடத்து வாேளாடு
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெகாடுத்தான் $ேதவா.2.1967.2
நத்தின் ஒலி ஓவ நாலூமயானத்து என் $ேதவா.2.1967.3
அத்தன் அடி நிைனவாக்கு அல்லல் அைடயாேவ $ேதவா.2.1967.4
மாேலாடு நான்முகனும் ேநட வள எr ஆய் $ேதவா.2.1968.1
ேமேலாடு கீ ழ் காணா ேமன்ைமயான் ேவதங்கள் $ேதவா.2.1968.2
நாேலாடும் ஆறு அங்கம் நாலூமயானத்து எம் $ேதவா.2.1968.3
பாேலாடு ெநய் ஆடி பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) பணிேவாேம $ேதவா.2.1968.4
துன்பு_ெப.(துன்பு_ெப.) ஆய மாசா துவ ஆய ேபாைவயா $ேதவா.2.1969.1
புன் ேபச்சுக் ேகளாேத புண்ணியைன நண்ணுமின்கள் $ேதவா.2.1969.2
நண்பால் சிவாய எனா நாலூமயானத்ேத $ேதவா.2.1969.3
இன்பு_ெப.(இன்பு_ெப.) ஆய் இருந்தாைன ஏத்துவாக்கு இன்பேம $ேதவா.2.1969.4
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) புகழ் காழி ஞானசம்பந்தன்தான் $ேதவா.2.1970.1
நாலுமைற ஓதும் நாலூமயானத்ைதச் $ேதவா.2.1970.2
சீலம் புகழால் சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லாருக்கு $ேதவா.2.1970.3
ஏலும் புகழ் வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) இன்பு_ெப.(இன்பு_ெப.) ஆய்
இருப்பாேர $ேதவா.2.1970.4

மட்டு இட்ட புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) அம்கானல் மடமயிைலக் $ேதவா.2.1971.1
கட்டு இட்டம் ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
கபாlச்சுரம் அமந்தான் $ேதவா.2.1971.2
ஒட்டிட்ட பண்பின் உருத்திரபல் கணத்தாக்கு $ேதவா.2.1971.3
அட்டு இட்டல் காணாேத ேபாதிேயா பூம்பாவாய் $ேதவா.2.1971.4
ைமப் பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒண்கண் மடநல்லா மா
மயிைலக் $ேதவா.2.1972.1
ைகப் பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந<ற்றான் கபாlச்சுரம்
அமந்தான் $ேதவா.2.1972.2
ஐப்பசி ஓணவிழாவும் அருந்தவகள் $ேதவா.2.1972.3
துய்ப்பனவும் காணாேத ேபாதிேயா பூம்பாவாய் $ேதவா.2.1972.4
வைளக்ைக மடநல்லா மா மயிைல வண் மறுகில் $ேதவா.2.1973.1
துளக்கு இல் கபாlச்சுரத்தான் ெதால்காத்திைகநாள் $ேதவா.2.1973.2
தளத்து ஏந்து இளமுைலயா ைதயலா ெகாண்டாடும் $ேதவா.2.1973.3
விளக்கீ டு காணாேத ேபாதிேயா பூம்பாவாய் $ேதவா.2.1973.4
ஊ திைர ேவைல உலாவும் உய மயிைலக் $ேதவா.2.1974.1
கூதரு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) வல்லா ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) ெகாள்
ேசrதனில் $ேதவா.2.1974.2
கா தரு ேசாைலக் கபாlச்சுரம் அமந்தான் $ேதவா.2.1974.3
ஆதிைரநாள் காணாேத ேபாதிேயா பூம்பாவாய் $ேதவா.2.1974.4
ைமப் பூசும் ஒண்கண் மடநல்லா மா மயிைலக் $ேதவா.2.1975.1
ைகப் பூசு ந<ற்றான் கபாlச்சுரம் அமந்தான் $ேதவா.2.1975.2

ெநய்ப் பூசும் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) புழுக்கல் ேநrைழயா ெகாண்டாடும்
$ேதவா.2.1975.3
ைதப்பூசும் காணாேத ேபாதிேயா பூம்பாவாய் $ேதவா.2.1975.4
மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) ஆந்த ெதங்கின் மயிைலயா மாசிக் $ேதவா.2.1976.1
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஆட்டுக் கண்டான் கபாlச்சுரம் அமந்தான் $ேதவா.2.1976.2
அடல் ஆன் ஏறு ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அடிகள்
அடி பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1976.3
நடம் ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) காணாேத ேபாதிேயா
பூம்பாவாய் $ேதவா.2.1976.4
மலி விழா வதி
< மடநல்லா மா மயிைலக் $ேதவா.2.1977.1
கலி விழாக் கண்டான் கபாlச்சுரம் அமந்தான் $ேதவா.2.1977.2
பலி விழாப் பாடல்ெசய் பங்குனி உத்தரநாள் $ேதவா.2.1977.3
ஒலி விழாக் காணாேத ேபாதிேயா பூம்பாவாய் $ேதவா.2.1977.4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ஆ அரக்கன் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) சாய்த்து உகந்த
தாளினான் $ேதவா.2.1978.1
கண் ஆ மயிைலக் கபாlச்சுரம் அமந்தான் $ேதவா.2.1978.2
பண் ஆ பதிெனண்கணங்கள் தம் அட்டமி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $ேதவா.2.1978.3
கண் ஆரக் காணாேத ேபாதிேயா பூம்பாவாய் $ேதவா.2.1978.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மல ேமல் நான்முகனும்
நாரணனும் $ேதவா.2.1979.1
முற்றாங்கு உணகிலா மூத்தி திருவடிையக் $ேதவா.2.1979.2
கற்றாகள் ஏத்தும் கபாlச்சுரம் அமந்தான் $ேதவா.2.1979.3

ெபான் தாப்புக் காணாேத ேபாதிேயா பூம்பாவாய் $ேதவா.2.1979.4
உrஞ்சு ஆய வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) அமண் உைடையப் ேபாக்கும்
$ேதவா.2.1980.1
இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சாக்கியகள்
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரப்ப நாட்டில்
$ேதவா.2.1980.2
கருஞ்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கபாlச்சுரம் அமந்தான்
$ேதவா.2.1980.3
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சாந்தி காணாேத ேபாதிேயா பூம்பாவாய்
$ேதவா.2.1980.4
கான் அம ேசாைலக் கபாlச்சுரம் அமந்தான் $ேதவா.2.1981.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அம பூம்பாைவப் பாட்டு ஆகச் ெசந்தமிழான் $ேதவா.2.1981.2
ஞானசம்பந்தன் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
புகழ்ந்த_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பத்தும் வலா
$ேதவா.2.1981.3
வான சம்பந்தத்தவேராடும் வாழ்வாேர $ேதவா.2.1981.4
கண் காட்டும் நுதலானும் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) காட்டும் ைகயானும்
$ேதவா.2.1982.1
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) காட்டும் உருவானும் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) காட்டும்
சைடயானும் $ேதவா.2.1982.2
பண் காட்டும் இைசயானும் பயி_ெப.(பயி_ெப.) காட்டும் புயலானும்
$ேதவா.2.1982.3
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) காட்டில் உைறவானும் விைட காட்டும்
ெகாடியாேன $ேதவா.2.1982.4

ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) அைடயா பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.)
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பிள்ைளயிேனாடு
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) நிைனவு $ேதவா.2.1983.1
ஆயினேவ வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ெபறுவ ஐயுற ேவண்டா ஒன்றும் $ேதவா.2.1983.2
ேவய் அன ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) உைம பங்கன் ெவண்காட்டு முக்குள ந<
$ேதவா.2.1983.3
ேதாய் விைனயா அவதம்ைமத் ேதாயா ஆம் த<விைனேய $ேதவா.2.1983.4
மண்ெணாடு ந< அனல் காேலாடு ஆகாயம்_ெப.(ஆகாயம்_ெப.) மதி இரவி
$ேதவா.2.1984.1
எண்ணில் வரும் இயமானன் இகபரமும் எண்திைசயும் $ேதவா.2.1984.2
ெபண்ணிெனாடு ஆண் ெபருைமெயாடு சிறுைமயும் ஆம் ேபராளன்
$ேதவா.2.1984.3
விண்ணவேகாள் வழிபட ெவண்காடு இடமா விரும்பினேன $ேதவா.2.1984.4
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) உண்ட மிடற்று அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
ெவண்காட்டின் தண்புறவில் $ேதவா.2.1985.1
மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) விண்ட முடத்தாைழமல நிழைலக் குருகு_ெப.(குருகு_ெப.)
என்று $ேதவா.2.1985.2
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) மண்டு துைறக் ெகண்ைட_ெப.(ெகண்ைட_ெப.)
தாமைரயின்பூ மைறய_குைற.எச்.(மைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1985.3
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) விண்ட கதி முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) நைக காட்டும்
காட்சியேத $ேதவா.2.1985.4
ேவைல மலி தண்கானல் ெவண்காட்டான் திருவடிக்கீ ழ் $ேதவா.2.1986.1
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மலி வண் சாந்தால் வழிபடு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
மைறயவன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $ேதவா.2.1986.2

ேமல் அட ெவங்காலன் உயி விண்ட பிைன நமன் தூத $ேதவா.2.1986.3
ஆலமிடற்றான் அடியா என்று அடர அஞ்சுவேர $ேதவா.2.1986.4
தண்மதியும் ெவய்ய(அ)ரவும் தாங்கினான் சைடயின் உடன் $ேதவா.2.1987.1
ஒண்மதிய நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) உைம ஓகூறு உகந்தான் உைற
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.2.1987.2
பண் ெமாழியால் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) நாமம் பல ஓத
பசுங்கிள் $ேதவா.2.1987.3
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ேச கரும்ெபைண ேமல்
வற்றிருக்கும்
<
ெவண்காேட $ேதவா.2.1987.4
சக்கரம்_ெப.(சக்கரம்_ெப.) மாற்கு ஈந்தானும் சலந்தரைனப் பிளந்தானும்
$ேதவா.2.1988.1
அக்கு அைரேமல் அைசத்தானும்
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயிராவதம் பணிய
$ேதவா.2.1988.2
மிக்கு அதனுக்கு அருள் சுரக்கும் ெவண்காடும் விைன துரக்கும் $ேதவா.2.1988.3
முக்குளம் நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) உைடயானும் முக்கண் உைட இைறயவேன
$ேதவா.2.1988.4
பண் ெமாய்த்த இன்ெமாழியாள் பயம்_ெப.(பயம்_ெப.)
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மைல
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1989.1
உன்மத்தன் உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) ெநrத்து அன்று அருள் ெசய்தான் உைற
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.2.1989.2
கண் ெமாய்த்த கரு மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) நடம்
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
முழங்க_குைற.எச்.(முழங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1989.3

விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெமாய்த்த ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) வrவண்டு இைச
முரலும் ெவண்காேட $ேதவா.2.1989.4
கள் ஆ ெசங்கமலத்தான் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கிடந்தான் என இவகள்
$ேதவா.2.1990.1
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ஆண்ைம_ெப.(ஆண்ைம_ெப.) ெகாளற்கு ஓடி
உயந்து_வி.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆழ்ந்தும்
உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) அrயான் $ேதவா.2.1990.2
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ஆைன தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேமதகு
ெவண்காட்டான் என்று $ேதவா.2.1990.3
உள் ஆடி உருகாதா உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) உைடைம உணேராேம
$ேதவா.2.1990.4
ேபாதியகள் பிண்டியகள் மிண்டுெமாழி ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) என்னும்
$ேதவா.2.1991.1
ேபைதயகள் அவ_பதி.ெப.(அவ_பதி.ெப.) பிrமின் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
உைடயீ இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ேகண்மின் $ேதவா.2.1991.2
ேவதியகள் விரும்பிய_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீ
வியன்திரு ெவண்காட்டான் என்று $ேதவா.2.1991.3
ஓதியவ யாதும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) த<து_ெப.(த<து_ெப.) இல என்று
உணருமிேன $ேதவா.2.1991.4
தண்ெபாழில் சூழ் சண்ைபயேகான் தமிழ் ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.2.1992.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெபாலி ெவண்பிைறச் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) விகிதன்
உைற ெவண்காட்ைடப் $ேதவா.2.1992.2

பண் ெபாலி ெசந்தமிழ் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
பாடிய_ெப.எச்.(பாடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பத்து
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) வல்லா $ேதவா.2.1992.3
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வாழ்ந்தவ ேபாய் வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெபாலியப் புகுவாேர $ேதவா.2.1992.4
பண்ணின் ேந ெமாழி மங்ைகமா பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) பாடி
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓைச நாள்ெதாறும்
$ேதவா.2.1993.1
கண்ணின் ேந அயேல ெபாலியும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) காழி $ேதவா.2.1993.2
ெபண்ணின் ேந ஒருபங்கு உைடப் ெபருமாைன எம்ெபருமான் என்று என்று
உன்னும்_ெப.எச்.(உன்னு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.1993.3
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ஆ அடியா அருளாலும் குைறவு இலேர
$ேதவா.2.1993.4
ெமாண்டு அலம்பிய வாதிைரக்கடல்
ேமாதி_வி.எச்.(ேமாது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மீ து ஏறி
சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) வங்கமும் $ேதவா.2.1994.1
கண்டல் அம் புைட சூழ் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ேச கலிக் காழி $ேதவா.2.1994.2
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அலம்பிய ெகான்ைறயான் அடி
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஏத்திய_ெப.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாந்ததம் விைன
$ேதவா.2.1994.3
விண்டல் அங்கு எளிது ஆம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) நல்விதி ஆேம
$ேதவா.2.1994.4
நாடு எலாம் ஒளி எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நல்லவ நன்றும்
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வணங்கு வா
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) $ேதவா.2.1995.1

காடு_ெப.(காடு_ெப.) எலாம் மல ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) துளிக்கும்
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) காழி $ேதவா.2.1995.2
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) உலாவிய காது உளாய் சுrசங்க ெவண்குைழயாய் என்று
என்று உன்னும்_ெப.எச்.(உன்னு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.2.1995.3
ேவடம் ெகாண்டவகள் விைன ந<ங்கல்_ெதா.ெப.(ந<ங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
உற்றாேர $ேதவா.2.1995.4
ைமயின் ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந<ழலில் வாசம் ஆ மது
மல்க_குைற.எச்.(மல்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாள்ெதாறும் $ேதவா.2.1996.1
ைகயின் ஆ மல ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுவா கலிக் காழி $ேதவா.2.1996.2
ஐயேன அரேன என்று ஆதrத்து ஓதி ந<தி உேள நிைனபவ $ேதவா.2.1996.3
உய்யும் ஆறு உலகில் உயந்தாrன் உள்ளாேர $ேதவா.2.1996.4
மலி கடுந் திைரேமல் நிமிந்து_வி.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி
வந்து-வந்து_அ.ெதா.(வந்து-வந்து_அ.ெதா.) ஒளி நித்திலம் விழ $ேதவா.2.1997.1
கலி கடிந்த ைகயா மருவும் கலிக் காழி $ேதவா.2.1997.2
வலிய காலைன வட்டி
<
மாணிதன் இன் உயி அளித்தாைன வாழ்த்திட
$ேதவா.2.1997.3
ெமலியும்_ெப.எச்.(ெமலி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) த<விைன
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) அைவ ேமவுவ வேட
<
$ேதவா.2.1997.4
மற்றும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
உேளாகளும் வான்_ெப.(வான்_ெப.) உேளாகளும்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைவகலும் $ேதவா.2.1998.1

கற்ற சிந்ைதயராய்க் கருதும்_ெப.எச்.(கருது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கலிக் காழி $ேதவா.2.1998.2
ெநற்றிேமல் அம கண்ணினாைன
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைச பாடுவா விைன
$ேதவா.2.1998.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) புைர ேவதியெராடு தக்க மா
தவதாம் ெதாழ பயில் $ேதவா.2.1999.1
கானலின் விைர ேசர விம்மும் கலிக் காழி $ேதவா.2.1999.2
ஊனுள் ஆ உயி வாழ்க்ைகயாய் உறவு_ெப.(உறவு_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒருவேன என்று என்று
$ேதவா.2.1999.3
ஆனலம் ெகாடுப்பா அருள் ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.) ஆவாேர $ேதவா.2.1999.4
ைமத்த வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) எழு ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ஆைலகள் சாலி
ேச வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ைவகலும்
$ேதவா.2.2000.1
கத்து வாகடல் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலவும்
கலிக் காழி $ேதவா.2.2000.2
அத்தேன அரேன அரக்கைன அன்று அடத்து உகந்தாய் உன கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
$ேதவா.2.2000.3
பத்தராய்ப் பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ஈங்கு நல்காேய $ேதவா.2.2000.4
பரு மராெமாடு ெதங்கு_ெப.(ெதங்கு_ெப.) ைபங்கதலிப் பருங்கனி
உண்ண_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மந்திகள் $ேதவா.2.2001.1

கருவரால் உகளும்_ெப.எச்.(உகளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) சூழ் கலிக் காழி $ேதவா.2.2001.2
$ேதவா.2.2001.3
இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) காண்பு அrயான் என ஏத்துதல் இன்பேம $ேதவா.2.2001.4
பிண்டம்_ெப.(பிண்டம்_ெப.) உண்டு உழல்வாகளும் பிrயாது வண்
துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) ேபாத்தவ $ேதவா.2.2002.1
கண்டு ேசரகிலா அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆ கலிக் காழி $ேதவா.2.2002.2
$ேதவா.2.2002.3
அண்டவாணன் என்பாக்கு அைடயா அல்லல் தாேன $ேதவா.2.2002.4
ெபய எனும்(ம்) இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) பன்னிரண்டினும் உண்டு
எனப் ெபய ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஊ திகழ்
$ேதவா.2.2003.1
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) உலாம் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.)
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆ
கலிக் காழி $ேதவா.2.2003.2
நயன் நடன் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வாழ்த்திய_ெப.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞானசம்பந்தன்
ெசந்தமிழ் உைர $ேதவா.2.2003.3
உயருமா ெமாழிவா உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உயந்தாேர
$ேதவா.2.2003.4
குன்ற வாசிைல நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) அரா அr வாளி கூ எr காற்றின்
மும்மதில் $ேதவா.2.2004.1
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) ஆறு எங்ஙேன விைட
ஏறும் ேவதியேன $ேதவா.2.2004.2

ெதன்றல் ஆ மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட மாளிைக சூளிைகக்கு எதி
ந<ண்ட_ெப.எச்.(ந<ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபண்ைணேமல்
$ேதவா.2.2004.3
அன்றில் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைணயும் ஆமாத்தூ
அம்மாேன $ேதவா.2.2004.4
பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வானவ_ெப.(வானவ_ெப.)
தானவ பலரும் கலங்கிட வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காவிடம் $ேதவா.2.2005.1
ெவருவ உண்டு உகந்த அருள் என்ெகால் விண்ணவேன $ேதவா.2.2005.2
கரவு இல் மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெபான் ெகாழித்து இழி_வி.(இழி_வி.) சந்து கா
அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பம்ைப ந<
$ேதவா.2.2005.3
அருவி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைலக்கும் ஆமாத்தூ
அம்மாேன $ேதவா.2.2005.4
ந<ண்ட_ெப.எச்.(ந<ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாசைட தாழ ேநrைழ
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந<று ெமய் பூசி மால் அயன்
$ேதவா.2.2006.1
மாண்ட வா சுடைல நடம் ஆடும் மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என் $ேதவா.2.2006.2
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகழல்_ெப.(ேகழல்_ெப.)
மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) அரா விrெகான்ைற வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வr
ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) பூண் என $ேதவா.2.2006.3
ஆண்ட நாயகேன ஆமாத்தூ அம்மாேன $ேதவா.2.2006.4
ேசலின் ேநரன கண்ணி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நைக மான்விழித்
திருமாைதப் பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2007.1

ஏல மா தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) முயல்கின்ற ேவடம்
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என் $ேதவா.2.2007.2
பாலின் ேந ெமாழி மங்ைகமா நடம் ஆடி இன் இைச
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந<ள் பதி $ேதவா.2.2007.3
ஆைல சூழ் கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) ஆமாத்தூ அம்மாேன $ேதவா.2.2007.4
ெதாண்ட வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மா மல தூவி.
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஏத்துவா
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) $ேதவா.2.2008.1
உண்டியால் வருந்த_குைற.எச்.(வருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இரங்காதது
என்ைன ெகால் ஆம் $ேதவா.2.2008.2
வண்டல்_ெப.(வண்டல்_ெப.) ஆ கழனிக்
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மலந்த_ெப.அ.(மலந்த_ெப.அ.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மாத_ெப.(மாத_ெப.)
வாள்முகம் $ேதவா.2.2008.3
அண்டவாண ெதாழும் ஆமாத்தூ அம்மாேன $ேதவா.2.2008.4
ஓதி ஆரணம் ஆய நுண்ெபாருள் அன்று நால்வ முன் ேகட்க நன்ெநறி
$ேதவா.2.2009.1
ந<தி ஆலந<ழல் உைரக்கின்ற ந<ைமயது என் $ேதவா.2.2009.2
ேசாதிேய சுடேர சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) அம ெகான்ைறயாய் திரு நின்றியூ
உைற $ேதவா.2.2009.3
ஆதிேய அரேன ஆமாத்தூ அம்மாேன $ேதவா.2.2009.4
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) மான்
மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைட வாடி ஊட மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
கமழ் சைடக் $ேதவா.2.2010.1

கங்ைகயாள் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கருத்து
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) என்ைன ெகால் ஆம் $ேதவா.2.2010.2
பங்கயமது உண்டு வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இைச
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மா மயில்_ெப.(மயில்_ெப.)
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விண்_ெப.(விண்_ெப.) முழவு
$ேதவா.2.2010.3
அம் ைகயால் அதிக்கும் ஆமாத்தூ அம்மாேன $ேதவா.2.2010.4
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடத்திடும் ஐம்புலன்
நிைலயாத வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளத்து இைட
$ேதவா.2.2011.1
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) அடத்து ஒருபால்
மடமாைத விரும்புதல் என் $ேதவா.2.2011.2
குன்று எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிசாசரன் திரள்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இருபது தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெநrதர $ேதவா.2.2011.3
அன்று அடத்து உகந்தாய் ஆமாத்தூ அம்மாேன $ேதவா.2.2011.4
ெசய்யா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேமல் இருந்தவேனாடு மால் அடி ேதட ந<ள் முடி
$ேதவா.2.2012.1
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) ஆ அழல் ஆய் நிமிகின்ற
ெவற்றிைம என் $ேதவா.2.2012.2
ைதயலாெளாடு பிச்ைசக்கு இச்ைச தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) ேதால் அைர ஆத்த
ேவடம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2012.3
ஐயம் ஏற்று உகந்தாய் ஆமாத்தூ அம்மாேன $ேதவா.2.2012.4

புத்த புன் சமண் ஆத ெபாய்ம்ெமாழி நூல்
பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அல தூற்ற
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அடி $ேதவா.2.2013.1
பத்த ேபண நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பரம் ஆய
பான்ைம அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என் $ேதவா.2.2013.2
முத்ைத ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) முறுவலாள்
உைம பங்கன் என்று இைமேயா பரவிடும் $ேதவா.2.2013.3
அத்தேன அrயாய் ஆமாத்தூ அம்மாேன $ேதவா.2.2013.4
வாடல் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தைலமாைல
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.)
இருள்(ள்) எr ஏந்தி மாநடம் $ேதவா.2.2014.1
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேமயது என் என்று ஆமாத்தூ
அம்மாைன $ேதவா.2.2014.2
ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) அரும்பு ைபம்ெபாழில்
ெகாச்ைசயா இைற ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.2.2014.3
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) பத்தும் வல்லா பரேலாகம் ேசவாேர $ேதவா.2.2014.4
ந<ருள் ஆ கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) வாவி சூழ் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
ந<ண்ட_ெப.எச்.(ந<ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா வயல்_ெப.(வயல்_ெப.)
ஈண்டு மா மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) $ேதவா.2.2015.1
ேதrன் ஆ மறுகில் விழா மல்கு திருக்களருள $ேதவா.2.2015.2
ஊ உளா இடு பிச்ைச
ேபணும்_ெப.எச்.(ேபணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒருவேன ஒளி
ெசஞ்சைட மதி $ேதவா.2.2015.3
ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நின்றவேன அைடந்தாக்கு
அருளாேய $ேதவா.2.2015.4

ேதாளின்ேமல் ஒளி ந<று தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதாண்ட வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மிண்டிய $ேதவா.2.2016.1
தாளினா வளரும்_ெப.எச்.(வள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) மல்கு திருக்களருள $ேதவா.2.2016.2
ேவளின் ேந விசயற்கு அருள்புr வித்தகா
விரும்பும்_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அடியாைர
$ேதவா.2.2016.3
ஆள் உகந்தவேன அைடந்தாக்கு அருளாேய $ேதவா.2.2016.4
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ல நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
ைமந்தேராடு பனிமல பல
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெசய் $ேதவா.2.2017.1
ேசட வாழ் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் ெசழு மாடத் திருக்களருள
$ேதவா.2.2017.2
ந<ட_குைற.எச்.(ந<டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ல நிமலேன அடி நிைர
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ஆக்க மாநடம் $ேதவா.2.2017.3
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லவேன அைடந்தாக்கு
அருளாேய $ேதவா.2.2017.4
அம்பின் ேந தடங்கண்ணினா உடன் ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) பயில் மாட
மாளிைக $ேதவா.2.2018.1
ெசம்ெபான் ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆய
திருக்களருள $ேதவா.2.2018.2

என்பு பூண்டது ஓ ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) எம் இைறவா இைண அடி
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றவக்கு
$ேதவா.2.2018.3
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) ெசய்தவேன அைடந்தாக்கு அருளாேய $ேதவா.2.2018.4
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) உலாம் மலச்ேசாைல வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ெகண்டி மா மது உண்டு இைச
ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2019.1
ெதங்கு_ெப.(ெதங்கு_ெப.) ைபங்கமுகம் புைட
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திருக்களருள $ேதவா.2.2019.2
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) தன்ெனாடும் கூடிய மணவாளேன பிைண
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ ைகத்தலத்து
$ேதவா.2.2019.3
அம் ைகயில் பைடயாய் அைடந்தாக்கு அருளாேய $ேதவா.2.2019.4
ேகால மா மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ஆலக் ெகாண்டல்கள் ேச
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) குலவும் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) இைடச்
$ேதவா.2.2020.1
ேசல் இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) ஆ புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திருக்களருள $ேதவா.2.2020.2
ந<லம்_ெப.(ந<லம்_ெப.) ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கண்டேன நிமிபுன்சைடப் ெபருமான் எனப் ெபாலி $ேதவா.2.2020.3
ஆல ந<ழல் உளாய் அைடந்தாக்கு அருளாேய $ேதவா.2.2020.4
தம் பலம்(ம்) அறியாதவ மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) தாங்கு மால்வைரயால் அழல்
எழத் $ேதவா.2.2021.1
திண்பலம் ெகடுத்தாய் திகழ்கின்ற திருக்களருள $ேதவா.2.2021.2

வம்பு அல மல தூவி நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அடி
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) ெதாழ கூத்து உகந்து ேப $ேதவா.2.2021.3
ரம்பலத்து உைறவாய் அைடந்தாக்கு அருளாேய $ேதவா.2.2021.4
குன்று அடுத்த நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மாளிைகக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) ந<டு உய ேகாபுரங்கள் ேமல் $ேதவா.2.2022.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடுத்து உய வான்மதி
ேதாயும் திருக்களருள $ேதவா.2.2022.2
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடுத்து உயமால்வைர
திரள்ேதாளினால் எடுத்தான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ந<ள் முடி $ேதவா.2.2022.3
அன்று அடத்து உகந்தாய் அைடந்தாக்கு அருளாேய $ேதவா.2.2022.4
பண்ணி யாழ் பயில்கின்ற மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.)
ஆடெலாடு ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாழ் பதி $ேதவா.2.2023.1
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) நிலாமதியம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
ேசரும்_ெப.எச்.(ேச-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திருக்களருள
$ேதவா.2.2023.2
உள் நிலாவிய ஒருவேன இருவக்கு நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) ஆ அழல் $ேதவா.2.2023.3
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ஆய எம்மான் அைடந்தாக்கு அருளாேய
$ேதவா.2.2023.4
பாக்கியம்பல ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பத்தகள்
பாட்ெடாடும் பலபணிகள் ேபணிய $ேதவா.2.2024.1
த<க்கு இயல் குணத்தா சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆரும்
திருக்களருள $ேதவா.2.2024.2

வாக்கினால் மைற ஓதினாய் அமண்ேதர
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசாற்கள் ஆன ெபாய்
$ேதவா.2.2024.3
ஆக்கி நின்றவேன அைடந்தாக்கு அருளாேய $ேதவா.2.2024.4
இந்து வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழும் மாட வதி
<
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெகாள் காழி(ந்) நகக் கவுணியன் $ேதவா.2.2025.1
ெசந்து ேந ெமாழியா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேசரும்_ெப.எச்.(ேசவி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திருக்களருள $ேதவா.2.2025.2
அந்தி அன்னது ஓ ேமனியாைன அமர தம் ெபருமாைன ஞானசம்
$ேதவா.2.2025.3
பந்தன் ெசால் இைவபத்தும் பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ஆேம $ேதவா.2.2025.4
கருந்தடங்கணின் மாதரா இைச ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
கா அதிகின்ற பூம்ெபாழில் $ேதவா.2.2026.1
குருந்தம் மாதவியின் விைர மல்கு ேகாட்டாற்றில் $ேதவா.2.2026.2
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம்ெபருமாைன உள்கி இைண
அடி ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தும் மாந்தகள்
$ேதவா.2.2026.3
வருந்தும்_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆறு
அறியா_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) ெநறி ேசவ
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ஊேட $ேதவா.2.2026.4
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேமய்ந்து_வி.எச்.(ேமய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மா கr ந<ெராடும் மல
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $ேதவா.2.2027.1

குன்றில் ேநந்து குத்திப் பணிெசய்யும் ேகாட்டாற்றுள் $ேதவா.2.2027.2
என்றும் மன்னிய எம்பிரான் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ஆள வல்லவ $ேதவா.2.2027.3
ெபான்றும் ஆறு
அறியா_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) புகழ் ஆந்த
புண்ணியேர $ேதவா.2.2027.4
விரவி நாளும் விழா இைடப் ெபாலி ெதாண்ட
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வியந்து பண்ெசய $ேதவா.2.2028.1
குரவம்_ெப.(குரவம்_ெப.) ஆரும் ந<ழல் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) மல்கு
ேகாட்டாற்றில் $ேதவா.2.2028.2
அரவம் ந<ள்சைடயாைன உள்கி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆதrத்து முன்
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி
$ேதவா.2.2028.3
பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆறு வல்லா பழி பற்று
அறுப்பாேர $ேதவா.2.2028.4
அம்பின் ேந விழி மங்ைகமா பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) ஆடகம் ெபறு மாட
மாளிைகக் $ேதவா.2.2029.1
ெகாம்பின் ேந துகிலின் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ஆடு ேகாட்டாற்றில்
$ேதவா.2.2029.2
நம்பேன நடேன நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) திகழ் நாதேன என்று
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெசய்தவ $ேதவா.2.2029.3
தம் பின் ேநந்து
அறியா_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) தடுமாற்ற
வல்விைனேய $ேதவா.2.2029.4

பைழய_ெப.அ.(பைழைம_ெப.) தம் அடியா துதிெசய பா உேளாகளும்
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உேளா ெதாழ $ேதவா.2.2030.1
குழலும் ெமாந்ைத விழா ஒலி
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேகாட்டாற்றில்
$ேதவா.2.2030.2
கழலும் வண் சிலம்பும்(ம்) ஒலி ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
கான் இைடக் கணம்_ெப.(கணம்_ெப.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2030.3
அழகன் என்று எழுவா அணி ஆவ வானவக்ேக $ேதவா.2.2030.4
பஞ்சின் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அடி மாத_ெப.(மாத_ெப.)
ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) பத்த சித்தகள் பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) ைவகலும்
$ேதவா.2.2031.1
ெகாஞ்சி இன்ெமாழியால் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) மல்கு ேகாட்டாற்றில்
$ேதவா.2.2031.2
மஞ்சேன மணிேய மணிமிடற்று அண்ணேல என உள் ெநகிழ்ந்தவ
$ேதவா.2.2031.3
துஞ்சும்_ெப.எச்.(துஞ்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆறு
அறியா_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) பிறவா
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நிலத்ேத
$ேதவா.2.2031.4
கலவ மா மயிலாள் ஒ பங்கைனக் கண்டு கண்மிைச ந<
ெநகிழ்த்து_வி.எச்.(ெநகிழ்_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைச $ேதவா.2.2032.1
குலவும் ஆறு வல்லா குடிெகாண்ட ேகாட்டாற்றில் $ேதவா.2.2032.2
நிலவ மா மதி ேச சைட உைட நின்மலா என உன்னுவா
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) $ேதவா.2.2032.3

உலவு வானவrன் உயவு_ெப.(உயவு_ெப.) ஆகுவது உண்ைமயேத
$ேதவா.2.2032.4
வண்டல்_ெப.(வண்டல்_ெப.) ஆ வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) சாலி ஆைல
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெபாலிந்திட வா புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) திைர
$ேதவா.2.2033.1
ெகாண்டலா ெகாணந்து அங்கு உலவும் திகழ் ேகாட்டாற்றில் $ேதவா.2.2033.2
ெதாண்டு எலாம் துதிெசய்ய நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதாழிலேன கழலால் அரக்கைன $ேதவா.2.2033.3
மிண்டு எலாம் தவித்து என் உகந்திட்ட ெவற்றிைமேய $ேதவா.2.2033.4
கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடியா
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கண்ணேனாடு அயன் ேதட
ஆைனயின் $ேதவா.2.2034.1
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ெமய் கலப்ப உr
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேகாட்டாற்றில்
$ேதவா.2.2034.2
விருதினால் மடமாதும் ந<யும் வியப்ெபாடும் உய ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
ேமவி ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) $ேதவா.2.2034.3
எருது_ெப.(எருது_ெப.) உகந்தவேன இரங்காய் உனது இன் அரு $ேதவா.2.2034.4
உைட இலாது உழல்கின்ற குண்டரும் ஊண் அருந்தவத்து ஆய சாக்கிய
$ேதவா.2.2035.1
ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) மனத்தா
குைற ஆரும் ேகாட்டாற்றில் $ேதவா.2.2035.2

பைடயில் ஆ மழு ஏந்தி ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பண்பேன இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) என்ெகாேலா நுைன $ேதவா.2.2035.3
அைடகிலாத வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) அருளாய் உன் அடியவக்ேக
$ேதவா.2.2035.4
காலைனக் கழலால் உைதத்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காமைனக்
கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ஆகச் சீறி ெமய் $ேதவா.2.2036.1
ேகால வாகுழலாள் குடிெகாண்ட ேகாட்டாற்றில் $ேதவா.2.2036.2
மூலைன(ம்) முடிவு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இலாத எம் முத்தைன பயில் பந்தன்
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2036.3
மாைலபத்தும் வல்லாக்கு எளிது
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வானகேம $ேதவா.2.2036.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) அமந்தன மும்மதில்கைள
வழ_குைற.எச்.(வ
<
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
<
ெவங்கைணயால் எய்தாய் வr
$ேதவா.2.2037.1
பண் அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒலி ேச
புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) ஆ பனங்காட்டூ $ேதவா.2.2037.2
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிஞ்ஞகா
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ேச நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) இைடக் $ேதவா.2.2037.3
கண் அமந்தவேன கலந்தாக்கு அருளாேய $ேதவா.2.2037.4
ந<டல் ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) அலர_குைற.எச்.(அலரு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெவண்முல்ைல ந< மலநிைரத் தாது_ெப.(தாது_ெப.) அளம்ெசய $ேதவா.2.2038.1
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அைறயும் புறவு_ெப.(புறவு_ெப.)
ஆ பனங்காட்டூ $ேதவா.2.2038.2

ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) இலங்கிய காது அயல் மின் துளங்க ெவண்குைழ
துள்ள_குைற.எச்.(துள்ளு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நள் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
$ேதவா.2.2038.3
ஆடும் சங்கரேன அைடந்தாக்கு அருளாேய $ேதவா.2.2038.4
வாைளயும் கயலும் மிளி ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) வா
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கைர அருகு எலாம் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) $ேதவா.2.2039.1
பாைள ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கமுகம் புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) ஆ பனங்காட்டூ
$ேதவா.2.2039.2
பூைளயும் நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) ெகான்ைறயும் மதமத்தமும் புைனவாய்
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) இைணத் $ேதவா.2.2039.3
தாைளேய பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தவத்தாக்கு
அருளாேய $ேதவா.2.2039.4
ேமய்ந்து_வி.எச்.(ேமய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இளஞ்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.)
ெசந்ெநல் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கதி
கவ்வி_வி.எச்.(கவ்வு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேமல்படுகலில் ேமதி
ைவகைற_ெப.(ைவகைற_ெப.) $ேதவா.2.2040.1
பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தண்பழனப்
புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) ஆ பனங்காட்டூ $ேதவா.2.2040.2
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நால்மைற பாடி ஆடும்
அடிகள் என்று என்று அரற்றி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மல $ேதவா.2.2040.3
சாய்ந்து அடி பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தவத்தாக்கு
அருளாேய $ேதவா.2.2040.4
ெசங்கய(ல்)ெலாடு ேசல் ெசருச் ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
சீறியாழ் முரல் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இனத்ெதாடு $ேதவா.2.2041.1

பங்கயம் மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புறவும் ஆ
பனங்காட்டூ $ேதவா.2.2041.2
கங்ைகயும் மதியும் கமழ் சைடக் ேகண்ைமயாெளாடும்
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மான்மறி $ேதவா.2.2041.3
அம் ைக ஆடலேன அடியாக்கு அருளாேய $ேதவா.2.2041.4
ந<rன் ஆ வைர ேகாலி மால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ந<டிய_ெப.எச்.(ந<டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைவகலும் $ேதவா.2.2042.1
பாrனா பிrயாப் புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) ஆ பனங்காட்டூ $ேதவா.2.2042.2
காrன் ஆ மலக்ெகான்ைற தாங்கு கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) என்று ைககூப்பி
நாள்ெதாறும் $ேதவா.2.2042.3
சீrனால் வணங்கும்_ெப.எச்.(வணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
திறத்தாக்கு அருளாேய $ேதவா.2.2042.4
ைக அrைவய ெமல்விரல் அைவ காட்டி அம்மலக்காந்தள் அம் குறி
$ேதவா.2.2043.1
ைப அராவிrயும் புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) ஆபனங்காட்டூ $ேதவா.2.2043.2
ெமய் அrைவ ஓபாகம் ஆகவும் ேமவினாய் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நாள்ெதாறும் $ேதவா.2.2043.3
ெபாய் இலா அடிைம புrந்தாக்கு அருளாேய $ேதவா.2.2043.4
தூவி அம் சிைற ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) நைட_ெப.(நைட_ெப.) அனம் மல்கி
ஒல்கிய தூ மலப் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) $ேதவா.2.2044.1
பாவில் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அைறயும் புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) ஆ
பனங்காட்டூ $ேதவா.2.2044.2

ேமவி அந்நிைல ஆய் அரக்கன ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அடத்து
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.)
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் $ேதவா.2.2044.3
ஏவிய ெபருமான் என்பவக்கு அருளாேய $ேதவா.2.2044.4
அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மாதவி புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.)
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அேசாகமும்(ம்) அரவிந்தம்
மல்லிைக_ெப.(மல்லிைக_ெப.) $ேதவா.2.2045.1
ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நாழல்கள் சூழ்
புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) ஆ பனங்காட்டூ $ேதவா.2.2045.2
எந்து இள முகில்வண்ணன் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) என்று இவக்கு
அrது ஆய் நிமிந்தது ஒ $ேதவா.2.2045.3
சந்தம் ஆயவேன தவத்தாக்கு அருளாேய $ேதவா.2.2045.4
ந<ணம் ஆ முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) உண்டு வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ந<ல_ெப.அ.(ந<லம்_ெப.) மா மல
கவ்வி_வி.எச்.(கவ்வு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேநrைச $ேதவா.2.2046.1
பாணி யாழ்முரலும் புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) ஆபனங்காட்டூ $ேதவா.2.2046.2
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உழல்வா சமணரும் நண்பு இல் சாக்கியரும் நக தைல_ெப.(தைல_ெப.)
$ேதவா.2.2046.3
ஊண் உrயவேன உகப்பாக்கு அருளாேய $ேதவா.2.2046.4
ைமயின் ஆ மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேபால் மிடற்றைன மாசு இல் ெவண்ெபாடிப்
பூசும் மாபைன $ேதவா.2.2047.1
ைபய ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் புறவு_ெப.(புறவு_ெப.)
ஆ பனங்காட்டூ $ேதவா.2.2047.2

ஐயைன புகழ் ஆன காழியுள் ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நால்மைற ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.2.2047.3
ெசய்யுள்_ெப.(ெசய்யுள்_ெப.) பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வல்லா சிவேலாகம் ேசவாேர $ேதவா.2.2047.4
உரு ஆந்த ெமல்லியல் ஓபாகம் உைடயீ அைடேவாக்குக் $ேதவா.2.2048.1
கரு ஆந்த வான்_ெப.(வான்_ெப.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) காட்டிக் ெகாடுத்தல்
கருத்து ஆன < $ேதவா.2.2048.2
ெபாரு ஆந்த ெதண்கடல் ஒண்சங்கம் திைளக்கும் பூம் புகலி $ேதவா.2.2048.3
திரு ஆந்த ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆக்த் திகழ்ந்த<ேர
$ேதவா.2.2048.4
ந< ஆந்த ெசஞ்சைடயீ நிைர ஆ கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ேச பாதத்த<
$ேதவா.2.2049.1
ஊ ஆந்த சில்பலியீ உைழமான் உr ேதால் ஆைடயீ $ேதவா.2.2049.2
ேபா ஆந்த ெதண்திைர ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைணயும் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) பூம் புகலி $ேதவா.2.2049.3
சீ ஆந்த ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆகச் ேசந்த<ேர $ேதவா.2.2049.4
அழி மல்கு பூம் புனலும் அரவும் சைடேமல் அைடவு
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2050.1
ெமாழி மல்கு மாமைறயீ கைற ஆ கண்டத்து எண்ேதாள < $ேதவா.2.2050.2
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) மல்கு வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இனங்கள் அைறயும்
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) பூம் புகலி $ேதவா.2.2050.3
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மல்கு ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆக
இருந்த<ேர $ேதவா.2.2050.4

கயில்_ெப.(கயில்_ெப.) ஆந்த ெவண்மழு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைடயீ கடிய
கrயின்ேதால் $ேதவா.2.2051.1
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ஆந்த சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) மடமங்ைக ெவருவ ெமய்
ேபாத்த< $ேதவா.2.2051.2
பயில் ஆந்த ேவதியகள் பதி ஆய்
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ைபம்புகலி
$ேதவா.2.2051.3
எயில் ஆந்த ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆக இைசந்த<ேர
$ேதவா.2.2051.4
நா_ெப.(நா_ெப.) ஆந்த பாடl ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
அரவம் அைரக்கு ஆத்த< $ேதவா.2.2052.1
பா ஆந்த பல்ெபாருளின் பயன்கள் ஆன < அயன்
ேபணும்_ெப.எச்.(ேபணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2052.2
பூ ஆந்த ெபாய்ைககளும் வயலும்
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
புகலி $ேதவா.2.2052.3
ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) ஆந்த ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆகத்
திகழ்ந்த<ேர $ேதவா.2.2052.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ஆந்த மணமுழவம் ததும்ப மைலயான்மகள் என்னும்
$ேதவா.2.2053.1
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ஆந்த ெமய் மகிழப் ேபணி எr
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடின < $ேதவா.2.2053.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ஆந்த மதியம் மிைட
மாடத்து_ெப.(மாடம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆரும் வியன்புகலி $ேதவா.2.2053.3

கண் ஆந்த ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆகக் கலந்த<ேர
$ேதவா.2.2053.4
களி புல்கு வல் அவுண_ெப.(அவுண_ெப.) ஊ மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) எrயக்
கைண ெதாட்டீ $ேதவா.2.2054.1
அளி புல்கு பூ முடியீ அமர ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருள்
ெசய்த< $ேதவா.2.2054.2
ெதளி புல்கு ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இனமும் அலருள் விைர ேச
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) புகலி $ேதவா.2.2054.3
ஒளி புல்கு ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆக உகந்த<ேர $ேதவா.2.2054.4
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) பல்புகழ்
ேச அரக்க ேகாைன வைரக்கீ ழ் இட்டு $ேதவா.2.2055.1
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.)
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உகைவ
அளித்த< உகவாதா $ேதவா.2.2055.2
புரம் ேதான்று மும்மதிலும் எrயச் ெசற்ற< பூம் புகலி $ேதவா.2.2055.3
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ேதான்று ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆக
மகிழ்ந்த<ேர $ேதவா.2.2055.4
சலம் தாங்கு தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேமல் அயனும் தரணி அளந்தானும்
$ேதவா.2.2056.1
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இழிந்தும் காணா
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ஆன < $ேதவா.2.2056.2
புலம் தாங்கி ஐம்புலனும் ெசற்றா வாழும் பூம் புகலி $ேதவா.2.2056.3

நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) தாங்கு ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆக நயந்த<ேர
$ேதவா.2.2056.4
ெநடிது ஆய வன் சமணும் நிைறவு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இல்லாச் சாக்கியரும்
$ேதவா.2.2057.1
கடிது ஆய கட்டுைரயால் கழற ேமல் ஓ ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆன <
$ேதவா.2.2057.2
ெபாடி ஆரும் ேமனியின < புகலி மைறேயா புrந்து
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2057.3
வடிவு ஆரும் ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆக மகிழ்ந்த<ேர
$ேதவா.2.2057.4
ஒப்பு அrய பூம் புகலி ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
ேமயாைன $ேதவா.2.2058.1
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பrசில் பதி ஆன அணி ெகாள் ஞானசம்பந்தன்
$ேதவா.2.2058.2
ெசப்ப(அ)rய தண்தமிழால் ெததிந்த_ெப.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) வல்லா
$ேதவா.2.2058.3
எப்பrசில் இட நிங்கி_வி.எச்.(ந<ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இைமேயா
உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) இருப்பாேர $ேதவா.2.2058.4
நலச் சங்க ெவண்குைழயும் ேதாடும்
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ நால்ேவதம் $ேதவா.2.2059.1
ெசாலச் சங்ைக இல்லாத< சுடுகாடு அல்லால் கருதாத< $ேதவா.2.2059.2
குைலச் ெசங்காய்ப் ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கமுகின் குளி ெகாள் ேசாைலக்
குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) ஆலும் $ேதவா.2.2059.3

தைலச்சங்ைகக் ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆகத் தாழ்ந்த<ேர
$ேதவா.2.2059.4
துணி மல்கு ேகாவணமும் ேதாலும் காட்டித் ெதாண்டு ஆண்டீ $ேதவா.2.2060.1
மணி_ெப.(மணி_ெப.) மல்கு கண்டத்த< அண்டக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) ஆன < $ேதவா.2.2060.2
பிணி மல்கு நூல் மாப ெபrேயா வாழும் தைலச்சங்ைக $ேதவா.2.2060.3
அணி மல்கு ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆக அமந்த<ேர
$ேதவா.2.2060.4
சீ ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாடl ெசங்கண்
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ஏற்று ஊதியீ $ேதவா.2.2061.1
ந< ெகாண்டும் பூக் ெகாண்டும் ந<ங்காத் ெதாண்ட
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2061.2
தா_ெப.(தா_ெப.) ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நூல்
மாப தக்ேகா வாழும் தைலச்சங்ைக $ேதவா.2.2061.3
ஏ ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாயிேல
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆக இருந்த<ேர $ேதவா.2.2061.4
ேவடம் சூழ் ெகாள்ைகயீ
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ந<ண்ட_ெப.எச்.(ந<ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவண்திங்கள் $ேதவா.2.2062.1
ஓடம் சூழ் கங்ைகயும் உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) ைவத்த< தைலச்சங்ைக
$ேதவா.2.2062.2
கூடம் சூழ் மண்டபமும் குலாய வாசல் ெகாடித்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2062.3

மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) சூழ் ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆக
மகிழ்ந்த<ேர $ேதவா.2.2062.4
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ேச ைகயின < சுண்ண ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ந<று
ஆடl $ேதவா.2.2063.1
ந<லம்_ெப.(ந<லம்_ெப.) ேச கண்டத்த<
ந<ண்ட_ெப.எச்.(ந<ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சைடேமல் ந< ஏற்ற<
$ேதவா.2.2063.2
ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.) ேச தண்கானல் அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) மன்னும்
தைலச்சங்ைக $ேதவா.2.2063.3
ேகாலம் ேச ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆகக் ெகாண்டீேர
$ேதவா.2.2063.4
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ந<ெராடு ஆகாசம் அனல் கால்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.)
$ேதவா.2.2064.1
புல ந<ைம புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) கண்டா ெபாக்கம்
ெசய்யா_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ஆ_பட.பன்.) ேபாற்று_ஏவ.(ேபாற்று_வி.)
ஓவா $ேதவா.2.2064.2
சல ந<த அல்லாதா தக்ேகா வாழும் தைலச்சங்ைக $ேதவா.2.2064.3
நல ந<ர ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆக நயந்த<ேர $ேதவா.2.2064.4
அடி புல்கு ைபங்கழல்கள் ஆப்பப் ேபந்து ஓ அனல் ஏந்தி $ேதவா.2.2065.1
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) புல்கு ெமன்சாயல் உைம ஓபாகம் கூடின < $ேதவா.2.2065.2
ெபாடி புல்கு நூல் மாப புr நூலாள தைலச்சங்ைக $ேதவா.2.2065.3
கடி புல்கு ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆகக் கலந்த<ேர $ேதவா.2.2065.4

திைர ஆந்த மா கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சூழ் ெதன் இலங்ைகக் ேகாமாைன
$ேதவா.2.2066.1
வைர ஆந்த ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அடர விரலால் ஊன்றும் மாண்பின <
$ேதவா.2.2066.2
அைர ஆந்த ேமகைலயீ அந்தணாள தைலச்சங்ைக $ேதவா.2.2066.3
நிைர ஆந்த ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆக நிைனந்த<ேர
$ேதவா.2.2066.4
பாய் ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) அைண ேமலானும்
ைபந்தாமைரயானும் $ேதவா.2.2067.1
ேபாய் ஓங்கிக் காண்கிலா புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓரா_வி.மு.(ஓ_வி.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) ேபாற்று_ஏவ.(ேபாற்று_வி.)
ஓவா $ேதவா.2.2067.2
த< ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) மைறயாள
திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசல்வத் தைலச்சங்ைக
$ேதவா.2.2067.3
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) ேகாயிேல
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆகச் ேசந்த<ேர $ேதவா.2.2067.4
அைல ஆரும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அமண குண்ட சாக்கீ ய
$ேதவா.2.2068.1
ெதாைலயாது அங்கு அல தூற்ற ேதாற்றம் காட்டி ஆட்ெகாண்டீ $ேதவா.2.2068.2
தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஆன நால்ேவதம் தrத்தா வாழும் தைலச்சங்ைக
$ேதவா.2.2068.3
நிைல ஆந்த ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆக நின்ற<ேர $ேதவா.2.2068.4

நளிரும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) காழி நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஞானசம்பந்தன்
$ேதவா.2.2069.1
குளிரும் தைலச்சங்ைக ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
ேமயாைன $ேதவா.2.2069.2
ஒளிரும் பிைறயாைன உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) வல்லா
$ேதவா.2.2069.3
மிளிரும் திைர சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைவயத்தாக்கு ேமலாேர $ேதவா.2.2069.4
ெபாங்கு நூல் மாபின < பூதப்பைடயின < பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கங்ைக
$ேதவா.2.2070.1
தங்கு ெசஞ்சைடயின < சாமேவதம் ஓதின < $ேதவா.2.2070.2
எங்கும் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆ மைறேயாகள் முைறயால்
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இைடமருதில் $ேதவா.2.2070.3
மங்குல் ேதாய் ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆக மகிழ்ந்த<ேர
$ேதவா.2.2070.4
ந< ஆந்த ெசஞ்சைடயீ ெநற்றித் திருக்கண் நிகழ்வித்த< $ேதவா.2.2071.1
ேபா ஆந்த ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மழு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைடயீ
பூதம் பாடl $ேதவா.2.2071.2
ஏ ஆந்த ேமகைலயாள் பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ெகாண்டீ
இைடமருதில் $ேதவா.2.2071.3
சீ ஆந்த ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆகச் ேசந்த<ேர $ேதவா.2.2071.4
அழல் மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அங்ைகயில்
ஏந்தி பூதம் அைவ பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2072.1

சுழல் மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆடl சுடுகாடு
அல்லால் கருதாத< $ேதவா.2.2072.2
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நால் மைறேயா முைறயால் ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இைடமருதில் $ேதவா.2.2072.3
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) மல்கு ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆகப்
ெபாலிந்த<ேர $ேதவா.2.2072.4
ெபால்லாப் படுதைல ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஏந்திப் புறங்காட்டு ஆடl
$ேதவா.2.2073.1
வில்லால் புரம் மூன்றும் எrத்த< விைட ஆ ெகாடியின < $ேதவா.2.2073.2
எல்லாக்கணங்களும் முைறயால் ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இைடமருதில் $ேதவா.2.2073.3
ெசல்வாய ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆகச் ேசந்த<ேர $ேதவா.2.2073.4
வருந்திய_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா தவத்ேதா வாேனா
ஏேனா வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈண்டி $ேதவா.2.2074.1
ெபாருந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைதப்பூசம் ஆடி
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ெபாலிவு எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ேதவா.2.2074.2
திருந்திய நால்மைறேயா இனிதா ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இைடமருதில் $ேதவா.2.2074.3
ெபாருந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாயிேல
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆகப் புக்கீ ேர $ேதவா.2.2074.4
சலம் மல்கு ெசஞ்சைடயீ சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) ந<று பூசின < $ேதவா.2.2075.1
வலம் மல்கு ெவண்மழு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஏந்தி மயானத்து ஆடl
$ேதவா.2.2075.2

இலம் மல்கு நால்மைறேயா சீரால்
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இைடமருதில் $ேதவா.2.2075.3
புலம் மல்கு ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆகப் ெபாலிந்த<ேர
$ேதவா.2.2075.4
புனம்_ெப.(புனம்_ெப.) மல்கு ெகான்ைறயீ புலியின் அதள < ெபாலிவு ஆந்த
$ேதவா.2.2076.1
சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) மல்கு மால்விைடயீ ெசய்யீ கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.)
கண்டத்த< $ேதவா.2.2076.2
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) மல்கு நால்மைறேயா ஏத்தும் சீ ெகாள் இைடமருதில்
$ேதவா.2.2076.3
கனம் மல்கு ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆகக் கலந்த<ேர
$ேதவா.2.2076.4
சிைல உய்த்த_ெப.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவங்கைணயால் புரம்
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) எrத்த< திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அரக்கன் $ேதவா.2.2077.1
தைலபத்தும் திண்ேதாளும் ெநrத்த< ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) பாகத்த<
$ேதவா.2.2077.2
இைல ெமாய்த்த தண்ெபாழிலும் வயலும்
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைடமருதில் $ேதவா.2.2077.3
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெமாய்த்த ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆக
நயந்த<ேர $ேதவா.2.2077.4
மைற மல்கு நான்முகனும் மாலும்
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) வண்ணத்த< $ேதவா.2.2078.1
கைற மல்கு கண்டத்த< கபாலம் ஏந்தும் ைகயின < $ேதவா.2.2078.2
அைற மல்கு வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இனங்கள் ஆலும்
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) இைடமருதில் $ேதவா.2.2078.3

நிைற மல்கு ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆக நிகழ்ந்த<ேர
$ேதவா.2.2078.4
சின் ேபாைவச் சாக்கியரும் மாசு ேசரும்_ெப.எச்.(ேசவி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சமணரும் $ேதவா.2.2079.1
துன்பு_ெப.(துன்பு_ெப.) ஆய கட்டுைரகள்
ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அல்லல் தூற்றேவ
$ேதவா.2.2079.2
இன்பு_ெப.(இன்பு_ெப.) ஆய அந்தணகள் ஏத்தும் ஏ ெகாள் இைடமருதில்
$ேதவா.2.2079.3
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) ஆய ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆக
அமந்த<ேர $ேதவா.2.2079.4
கல்லின் மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாடக் கழுமலத்தா காவலவன் $ேதவா.2.2080.1
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அருமைறயான் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தமிழ்
ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.2.2080.2
எல்லி இைடமருதில் ஏத்து_ஏவ.(ஏத்து_வி.) பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) பத்தும் $ேதவா.2.2080.3
ெசால்லுவாக்கும் ேகட்பாக்கும் துயரம்_ெப.(துயரம்_ெப.) இல்ைலேய
$ேதவா.2.2080.4
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) அமரும் திருேமனி உைடயீ பிறங்கு சைட தாழப்
$ேதவா.2.2081.1
பண் அமரும் நால்மைறேய பாடி ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
பயில்கின்ற< $ேதவா.2.2081.2
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) அமரும் ைபம்ெபாழிலும் வயலும்
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திரு நல்லூ $ேதவா.2.2081.3

மண்_ெப.(மண்_ெப.) அமரும் ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆக
மகிழ்ந்த<ேர $ேதவா.2.2081.4
அைல மல்கு தண்புனலும் பிைறயும்
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அங்ைகயில் $ேதவா.2.2082.1
ெகாைல மல்கு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மழுவும் அனலும் ஏந்தும்
ெகாள்ைகயீ $ேதவா.2.2082.2
சிைல மல்கு ெவங்கைணயால் புரம் மூன்றும் எrத்த< திரு நல்லூ
$ேதவா.2.2082.3
மைல மல்கு ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆக மகிழ்ந்த<ேர
$ேதவா.2.2082.4
குைற நிரம்பா ெவண்மதியம் சூடிக் குளிபுன்சைட தாழ $ேதவா.2.2083.1
பைற நவின்ற_ெப.எச்.(நவில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாடேலாடு
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேபணிப் பயில்கின்ற<
$ேதவா.2.2083.2
சிைற நவின்ற_ெப.எச்.(நவில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தண்புனலும்
வயலும் சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திரு நல்லூ
$ேதவா.2.2083.3
மைற நவின்ற_ெப.எச்.(நவில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாயிேல
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆக மகிழ்ந்த<ேர $ேதவா.2.2083.4
கூன் அமரும் ெவண்பிைறயும் புனலும் சூடும் ெகாள்ைகயீ $ேதவா.2.2084.1
மான் அமரும் ெமன்விழியாள் பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாண்பின <
$ேதவா.2.2084.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அமரும் ைபம் ெபாழிலின் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பாடும்
திரு நல்லூ $ேதவா.2.2084.3

வான்_ெப.(வான்_ெப.) அமரும் ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆக
மகிழ்ந்த<ேர $ேதவா.2.2084.4
நிணம்_ெப.(நிணம்_ெப.) கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மூவிைலயும் அனலும் ஏந்தி ெநறிகுழலாள $ேதவா.2.2085.1
அணங்கு அமரும் பாடேலாடு ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேமவும் அழகின < $ேதவா.2.2085.2
திணம் கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆடு அரவும்
பிைறயும் சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) திரு நல்லூ
$ேதவா.2.2085.3
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆக மகிழ்ந்த<ேர $ேதவா.2.2085.4
கா மருவு பூங்ெகான்ைற சூடிக் கமழ் புன்சைட தாழ $ேதவா.2.2086.1
வா மருவு ெமன்முைலயாள் பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாண்பின <
$ேதவா.2.2086.2
ேத மருவு ெநடுவத்க்
<
ெகாடிகள் ஆடும் திரு நல்லூ $ேதவா.2.2086.3
ஏ மருவு ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆக இருந்த<ேர $ேதவா.2.2086.4
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) ேதாயும் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மழுவும் அனலும் ஏந்தி
உைம காண $ேதவா.2.2087.1
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ேதாயும் திைச
நிைறய_குைற.எச்.(நிைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆடும் ேவடத்த<
$ேதவா.2.2087.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ேதாயும் ைபம்ெபாழிலின் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பாடும்
திரு நல்லூ $ேதவா.2.2087.3

வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேதாயும் ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆக
மகிழ்ந்த<ேர $ேதவா.2.2087.4
காது அமரும் ெவண்குைழயீ கறுத்த அரக்கன் மைல
எடுப்ப_குைற.எச்.(எடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2088.1
மாது அமரும் ெமன்ெமாழியாள் மறுகும் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) கண்டு
உகந்த< $ேதவா.2.2088.2
த<து_ெப.(த<து_ெப.) அமரா அந்தணகள்
பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏத்தும் திரு நல்லூ
$ேதவா.2.2088.3
மாது அமரும் ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆக மகிழ்ந்த<ேர
$ேதவா.2.2088.4
ேபாதின் ேமல் அயன் திருமால்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உம்ைமக் காணாது
$ேதவா.2.2089.1
நாதேன இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) என்று
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அளித்த< $ேதவா.2.2089.2
த<து_ெப.(த<து_ெப.) இலா அந்தணகள் த< மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) ஓம்பும் திரு
நல்லூ $ேதவா.2.2089.3
மாதராள் அவேளாடும் மன்னு ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) மகிழ்ந்த<ேர
$ேதவா.2.2089.4
ெபால்லாத சமணெராடு புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) கூறும் சாக்கிய
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $ேதவா.2.2090.1
அல்லாதா அற உைர விட்டு அடியாகள் ேபாற்று_ஏவ.(ேபாற்று_வி.) ஓவா
$ேதவா.2.2090.2

நல்லாகள் அந்தணகள் நாளும் ஏத்தும் திரு நல்லூ $ேதவா.2.2090.3
மல் ஆந்த ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆக மகிழ்ந்த<ேர
$ேதவா.2.2090.4
ெகாந்து அணவும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) புைட சூழ் ெகாச்ைச ேமவு
குலேவந்தன் $ேதவா.2.2091.1
ெசந்தமிழின் சம்பந்தன் சிைற வண் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சூழ் திரு நல்லூ
$ேதவா.2.2091.2
பந்து_ெப.(பந்து_ெப.) அணவும் ெமல்விரலாள் பங்கன்தன்ைனப் பயில்
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) $ேதவா.2.2091.3
சிந்தைனயால் உைர ெசய்வா_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ_பட.பன்.)
சிவேலாகம் ேசந்து_வி.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருப்பாேர
$ேதவா.2.2091.4
கைல வாழும் அம் ைகயீ ெகாங்ைக ஆரும் கருங்கூந்தல் $ேதவா.2.2092.1
அைல வாழும் ெசஞ்சைடயில் அரவும் பிைறயும் அமவித்த< $ேதவா.2.2092.2
குைலவாைழ கமுகம் ெபான்பவளம் பழுக்கும் குடவாயில் $ேதவா.2.2092.3
நிைல வாழும் ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆக நின்ற<ேர
$ேதவா.2.2092.4
அடி ஆந்த ைபங்கழலும் சிலம்பும்
ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அங்ைகயில் $ேதவா.2.2093.1
ெசடி ஆந்த ெவண்தைல ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஏந்தி உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
பலி ேதவ< $ேதவா.2.2093.2
குடி ஆந்த மா மைறேயா குலாவி ஏத்தும் குடவாயில் $ேதவா.2.2093.3
படி ஆந்த ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆகப் பயின்ற<ேர
$ேதவா.2.2093.4

கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஆ பூம்பாதத்த< ஓதக்கடலில் விடம்_ெப.(விடம்_ெப.)
உண்டு அன்று $ேதவா.2.2094.1
அழல் ஆரும் கண்டத்த< அண்ட
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அளவின <
$ேதவா.2.2094.2
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ஆ வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இனங்கள் கீ தத்து ஒலிெசய்
குடவாயில் $ேதவா.2.2094.3
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ஆந்த ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆக
நிகழ்ந்த<ேர $ேதவா.2.2094.4
மறி ஆரும் ைகத்தலத்த< மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.)
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆகச்
ேசந்து_வி.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2095.1
எறி ஆரும் மா மழுவும் எrயும் ஏந்தும் ெகாள்ைகயீ $ேதவா.2.2095.2
குறி ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
இனங்கள் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) மிழற்றும் குடவாயில் $ேதவா.2.2095.3
ெநறி ஆரும் ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆக நிகழ்ந்த<ேர
$ேதவா.2.2095.4
இைழ ஆந்த ேகாவணமும் கீ ளும் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆ உைட ஆக
$ேதவா.2.2096.1
பிைழயாத சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.)
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ேபணின <
$ேதவா.2.2096.2
குைழ ஆரும் ைபம்ெபாழிலும் வயலும்
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குடவாயில் $ேதவா.2.2096.3

விழவு ஆந்த ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆக மிக்கீ ேர $ேதவா.2.2096.4
அரவு ஆந்த திருேமனி ஆன ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ந<று ஆடின <
$ேதவா.2.2097.1
இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) ஆந்த ெபய் பலி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைமேயா
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) உண்டீ
$ேதவா.2.2097.2
குரவு ஆந்த பூஞ்ேசாைல வாசம்
வசும்_ெப.எச்.(வ
<
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
<
குடவாயில் $ேதவா.2.2097.3
திரு ஆந்த ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆகத் திகழ்ந்த<ேர
$ேதவா.2.2097.4
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ஆ வாய்ெமாழியீ ைபங்கண்
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ஏறு ஊதியீ $ேதவா.2.2098.1
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆ மா நடத்த< அrைவ
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆற்றl
$ேதவா.2.2098.2
ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) ஆ தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) முரன்று இைச மிழற்றும்
குடவாயில் $ேதவா.2.2098.3
ந<டல் ஆ ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆகப் நிகழ்ந்த<ேர $ேதவா.2.2098.4
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) ஆந்த ைபங்கமலத்து அயனும் குறள் ஆய்
நிமிந்தானும் $ேதவா.2.2099.1
அங்காந்து தள்ளாட அழல் ஆய் நிமிந்த< இலங்ைகக் ேகான் $ேதவா.2.2099.2
தம் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மா
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தாளும் அடத்த<
குடவாயில் $ேதவா.2.2099.3

பங்கு ஆந்த ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆகப் பrந்த<ேர
$ேதவா.2.2099.4
தூசு ஆந்த சாக்கியரும் தூய்ைம இல்லாச் சமணரும் $ேதவா.2.2100.1
ஏசு ஆந்த புன்ெமாழி ந<த்து எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெகாள் மாடக் குடவாயில்
$ேதவா.2.2100.2
ஆசாரம் ெசய் மைறேயா அளவின் குன்றாது அடி
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2100.3
ேதசு ஆந்த ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆகச் ேசந்த<ேர
$ேதவா.2.2100.4
நளி பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) திைர மல்கு காழி ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.2.2101.1
குளி பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) குடவாயில் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ேமய
ேகாமாைன $ேதவா.2.2101.2
ஒளிபூந்தமிழ் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) வல்லா $ேதவா.2.2101.3
தளவு ஆனதாம் ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தகு சீ
வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) இருப்பாேர $ேதவா.2.2101.4
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாள் முத்தும் மணியும் அணியும் திரள்
ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) $ேதவா.2.2102.1
கலங்கள் தன்னில் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கைர
ேச கலிக் காழி $ேதவா.2.2102.2
வலம் ெகாள் மழு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைடயாய் விைடயாய் என
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2102.3
அலங்கல் சூட்ட_குைற.எச்.(சூட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லாக்கு அைடயா
அருேநாேய $ேதவா.2.2102.4

ஊ ஆ உவrச் சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) வங்கம் ெகாடுவந்து $ேதவா.2.2103.1
கா ஆ ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) கைரேமல் உயத்தும் கலிக் காழி $ேதவா.2.2103.2
ந< ஆ சைடயாய் ெநற்றிக்கண்ணா என்று என்று $ேதவா.2.2103.3
ேப ஆயிரமும் பிதற்ற த<ரும்_ெப.எச்.(த<_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பிணிதாேன $ேதவா.2.2103.4
வடி ெகாள் ெபாழிலில் மழைல வrவண்டு இைசெசய்ய $ேதவா.2.2104.1
கடி ெகாள் ேபாதில் ெதன்றல் அைணயும் கலிக் காழி $ேதவா.2.2104.2
முடி ெகாள் சைடயாய் முதல்வா என்று
முயன்று_வி.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2104.3
அடி ைகெதாழுவாக்கு இல்ைல அல்லல் அவலேம $ேதவா.2.2104.4
மைனக்ேக ஏற வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெசய் பவளம்_ெப.(பவளம்_ெப.) வள
முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) $ேதவா.2.2105.1
கைனக்கும் கடலுள் ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) ஏறும் கலிக் காழி $ேதவா.2.2105.2
பைனக்ைகப் பகட்டு ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) உrயாய் ெபrயாய் எனப் ேபணி
$ேதவா.2.2105.3
நிைனக்க_குைற.எச்.(நிைன_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ல
அடியா ெநஞ்சில் நல்லாேர $ேதவா.2.2105.4
பருதி இயங்கும்_ெப.எச்.(இயங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பாrல் சீ
ஆ பணியாேல $ேதவா.2.2106.1
கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.) மண்ேணா
விரும்பும்_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கலிக் காழி
$ேதவா.2.2106.2

சுருதி மைற நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.) ஆன ெசம்ைம தருவாைனக் $ேதவா.2.2106.3
கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எழுமின் வழுவா
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) துய ேபாேம $ேதவா.2.2106.4
மந்தம் மருவும் ெபாழிலில் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆ மது உண்டு $ேதவா.2.2107.1
கந்தம் மருவ வrவண்டு இைச ெசய் கலிக் காழி $ேதவா.2.2107.2
பந்தம் ந<ங்க_குைற.எச்.(ந<ங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருளும் பரேன என ஏத்திச்
$ேதவா.2.2107.3
சிந்ைத ெசய்வா_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) ெசம்ைம ந<ங்காது
இருப்பாேர $ேதவா.2.2107.4
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) ஆ பூமி நாமம் ஓதி புகழ்
மல்க_குைற.எச்.(மல்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2108.1
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) ஆ கண்ணா பண் ஆ ஒலிெசய் கலிக் காழிப்
$ேதவா.2.2108.2
பயில்வான் தன்ைனப் பத்தி ஆரத்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2108.3
முயல்வா தம்ேமல் ெவம்ைமக் கூற்றம் முடுகாேத $ேதவா.2.2108.4
அரக்கன் முடிேதாள் ெநrய அடத்தான் அடியாக்குக் $ேதவா.2.2109.1
கரக்ககில்லாது அருள்ெசய் ெபருமான் கலிக் காழிப் $ேதவா.2.2109.2
பரக்கும்_ெப.எச்.(பர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புகழான்
தன்ைன ஏத்திப் பணிவாேமல் $ேதவா.2.2109.3
ெபருக்கும் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) ஆன பிணி ேபாேம
$ேதவா.2.2109.4

மாண் ஆய் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாலும் மலேரானும்
$ேதவா.2.2110.1
காணா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) எr ஆய் நிமிந்தான் கலிக் காழிப்
$ேதவா.2.2110.2
பூண் ஆ முைலயாள் பங்கத்தாைன
புகழ்ந்து_வி.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2110.3
ேகாணா ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) உைடயாக்கு இல்ைல குற்றேம
$ேதவா.2.2110.4
அஞ்சி அல்லல் ெமாழிந்து திrவா அமண் ஆத $ேதவா.2.2111.1
கஞ்சி காைல_ெப.(காைல_ெப.) உண்பாக்கு அrயான் கலிக் காழித் $ேதவா.2.2111.2
தஞ்சம் ஆய தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) தன்ைன நிைனவாகள்
$ேதவா.2.2111.3
துஞ்சல் இல்லா நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ெபறுவாேர
$ேதவா.2.2111.4
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஆய பாrல்
ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உய ெசல்வக்
$ேதவா.2.2112.1
காழி ஈசன் கழேல ேபணும்_ெப.எச்.(ேபணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சம்பந்தன் $ேதவா.2.2112.2
தாழும் மனத்தால் உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தமிழ்கள் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) வல்லா $ேதவா.2.2112.3

வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ந<ங்கா_எதி.ம.வி.எச்.(ந<ங்கு_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_வி.எச்.குறி.) வாேனா உலகில்
மகிழ்வாேர $ேதவா.2.2112.4
சிந்ைத இைடயா தைலயின் மிைசயா ெசஞ்ெசால்லா $ேதவா.2.2113.1
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
ைவகும்ேபாழ்து என் மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) உள்ளா $ேதவா.2.2113.2
ைமந்த மணாள என்ன மகிழ்வா ஊேபாலும் $ேதவா.2.2113.3
ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மாதவி
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாசூேர $ேதவா.2.2113.4
ேபரும் ெபாழுதும் ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழுதும் ெபம்மான் என்று $ேதவா.2.2114.1
ஆரும் தைனயும் அடியா ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருள்
ெசய்வா_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $ேதவா.2.2114.2
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அரவம் உைடயா வாழும்
ஊேபாலும் $ேதவா.2.2114.3
பாrன் மிைசயா பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ஓவாப் பாசூேர $ேதவா.2.2114.4
ைகயால் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தைல_ெப.(தைல_ெப.) சாய்த்து உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) கசிவாகண்
$ேதவா.2.2115.1
ெமய் ஆ குைறயும் துயரும் த<க்கும் விமலனா $ேதவா.2.2115.2
ெநய் ஆடுதல் அஞ்சு உைடயா நிலாவும் ஊேபாலும் $ேதவா.2.2115.3
ைபவாய் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.)
ஈனும்_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பாசூேர
$ேதவா.2.2115.4

ெபாங்கு ஆடு அரவும் புனலும் சைடேமல் ெபாலிவு
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2116.1
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) ஆ ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.)
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
குளிவித்தா $ேதவா.2.2116.2
தம் காதலியும் தாமும் வாழும் ஊேபாலும் $ேதவா.2.2116.3
ைபங்கால் முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) பல் அரும்பு
ஈனும்_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பாசூேர
$ேதவா.2.2116.4
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) புrயும் ஐவாய் அரவு
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அைரச் சாத்தும் $ேதவா.2.2117.1
ேசடச் ெசல்வ சிந்ைதயுள் என்றும் பிrயாதா $ேதவா.2.2117.2
வாடல் தைலயில்_ெப.(தைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) பலி ேத ைகயா ஊேபாலும்
$ேதவா.2.2117.3
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) குயில்கள் பயில் பூஞ்ேசாைலப் பாசூேர $ேதவா.2.2117.4
கால் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அதிர
கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) வாய் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) கச்சு ஆக $ேதவா.2.2118.1
ேதால் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைடயா விைடயா தம்ைமத் ெதாழுவாகள்
$ேதவா.2.2118.2
மால் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓட
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) த<ப்பா ஊேபாலும் $ேதவா.2.2118.3
பால் ெவண்மதி ேதாய் மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாசூேர $ேதவா.2.2118.4
கண்ணின் அயேல கண் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைடயா கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
உன்னி $ேதவா.2.2119.1

எண்ணும் தைனயும் அடியா ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அருள் ெசய்வா_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $ேதவா.2.2119.2
உள் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உருக உவைக தருவா
ஊேபாலும் $ேதவா.2.2119.3
பண்ணின் ெமாழியா பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ஓவாப் பாசூேர $ேதவா.2.2119.4
ேதசு குன்றாத் ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) ந< இலங்ைகக் ேகாமாைனக்
$ேதவா.2.2120.1
கூச அடத்துக் கூவாள் ெகாடுப்பா தம்ைமேய $ேதவா.2.2120.2
ேபசிப் பிதற்றப் ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) தருவா ஊேபாலும் $ேதவா.2.2120.3
பாசித் தடமும் வயலும் சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாசூேர $ேதவா.2.2120.4
நகு வாய் மலேமல் அயனும் நாகத்து அைணயானும் $ேதவா.2.2121.1
புகு வாய் அறியா_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.)
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓரா_வி.மு.(ஓ_வி.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) ேபாற்று_ஏவ.(ேபாற்று_வி.)
ஓவா $ேதவா.2.2121.2
ெசகு வாய் உகு பல் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேச ைகயா ஊேபாலும்
$ேதவா.2.2121.3
பகுவாய் நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) ஆரல் வாரும் பாசூேர $ேதவா.2.2121.4
தூய ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழல்வா துவ ேதாய்
ஆைடயா $ேதவா.2.2122.1
நாவில் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) ெசால்லித் திrவா
நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) இல்லா $ேதவா.2.2122.2

காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ேவவக் கைண ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) எய்தா
ஊேபாலும் $ேதவா.2.2122.3
பாைவக் குரவம்_ெப.(குரவம்_ெப.) பயில் பூஞ்ேசாைலப் பாசூேர $ேதவா.2.2122.4
ஞானம் உணவான் காழி ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.2.2123.1
ேதனும் வண்டும் இன் இைச பாடும் திருப் பாசூக் $ேதவா.2.2123.2
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) உைறவா கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ேச
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) வல்லா
$ேதவா.2.2123.3
ஊனம் இலராய் உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.)
உைறவாேர $ேதவா.2.2123.4
உண்டாய் நஞ்ைச உைம ஓபங்கா என்று உள்கித் $ேதவா.2.2124.1
ெதாண்டு ஆய்த் திrயும் அடியா தங்கள் துயரங்கள் $ேதவா.2.2124.2
அண்டா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) அறுப்பான் எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.)
ஊேபாலும் $ேதவா.2.2124.3
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேமல் கருவண்டு யாழ்
ெசய் ெவண்காேட $ேதவா.2.2124.4
நாதன் நம்ைம_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ஆள்வான் என்று நவின்று
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2125.1
ஏதம் த<ர_குைற.எச்.(த<_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இருந்தான் வாழும் ஊேபாலும்
$ேதவா.2.2125.3
ேவதத்து ஒலியால் கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) ெசால் பயிலும் ெவண்காேட
$ேதவா.2.2125.4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) முத்து அரும்பத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.)
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) உைடயான் தைன உன்னி $ேதவா.2.2126.1

கண் முத்து அரும்பக் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.)
ைகெதாழுவாகள் $ேதவா.2.2126.2
உள் முத்து அரும்ப உவைக தருவான் ஊேபாலும் $ேதவா.2.2126.3
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) முத்து அருவிப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைலக்கும்
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) காேட $ேதவா.2.2126.4
நைரயா வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாளும் குறுகி
நணுகாமுன் $ேதவா.2.2127.1
உைரயால் ேவறா உள்குவாகள் உள்ளத்ேத $ேதவா.2.2127.2
கைரயா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) கண்டான் ேமவும் ஊேபாலும்
$ேதவா.2.2127.3
விைர ஆ கமலத்து அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) மருவும் ெவண்காேட
$ேதவா.2.2127.4
பிள்ைளப்பிைறயும் புனலும் சூடும் ெபம்மான் என்று $ேதவா.2.2128.1
உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) உள்ளித் ெதாழுவா தங்கள் உறு
ேநாய்கள் $ேதவா.2.2128.2
தள்ளிப் ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருளும்
தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) ஊேபாலும் $ேதவா.2.2128.3
ெவள்ைளச்சுr சங்கு உலவித் திrயும் ெவண்காேட $ேதவா.2.2128.4
ஒளி ெகாள் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) உைடயாய் உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) ஆள < என்று
$ேதவா.2.2129.1
அளிய_குறி.வி.மு.(அளி_ெப.+அ_பட.பன்.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊற்று ஊறும் அடியா கட்கு
$ேதவா.2.2129.2

எளியான் அமரக்கு அrயான் வாழும் ஊேபாலும் $ேதவா.2.2129.3
ெவளிய உருவத்து ஆைன
வணங்கும்_ெப.எச்.(வணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெவண்காேட
$ேதவா.2.2129.4
ேகாள் வித்து அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) கூற்றம் தன்ைனக் குறிப்பினால்
$ேதவா.2.2130.1
மாள்வித்து அவைன மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அங்கு
ஏத்து_ஏவ.(ஏத்து_வி.) மாணிக்கு ஆய் $ேதவா.2.2130.2
ஆள்வித்து அமர உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) அளிப்பான் ஊேபாலும்
$ேதவா.2.2130.3
ேவள்விப் புைகயால் வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கூ
ெவண்காேட $ேதவா.2.2130.4
வைள ஆ முன்ைக மைலயாள் ெவருவ வைர
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2131.1
முைள ஆ மதியம் சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்றும்
முப்ேபாதும் $ேதவா.2.2131.2
இைளயாது ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இருந்தான்
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ஊேபாலும் $ேதவா.2.2131.3
விைள ஆ கழனிப் பழனம்_ெப.(பழனம்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவண்காேட $ேதவா.2.2131.4
காrயாேனாடு கமலமலரான் காணாைம $ேதவா.2.2132.1
எr ஆய் நிமிந்த_ெப.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எங்கள் ெபருமான்
என்பாகட்கு $ேதவா.2.2132.2
உrயான் அமரக்கு அrயான் வாழும் ஊேபாலும் $ேதவா.2.2132.3

விr ஆ ெபாழிலின் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பாடும் ெவண்காேட $ேதவா.2.2132.4
பாடும் அடியா பலரும் கூடிப் பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2133.1
ஆடும் அரவம் அைசத்த_ெப.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபருமான்
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) இன்றி $ேதவா.2.2133.2
மூடம் உைடய சமண் சாக்கியகள் உணராத $ேதவா.2.2133.3
ேவடம் உைடய ெபருமான் பதி ஆம் ெவண்காேட $ேதவா.2.2133.4
விைட ஆ ெகாடியான் ேமவி
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) காட்ைட $ேதவா.2.2134.1
கைட ஆ மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.)
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காழியான்
$ேதவா.2.2134.2
நைட_ெப.(நைட_ெப.) ஆ இன்ெசால் ஞானசம்பந்தன் தமிழ் வல்லாக்கு
$ேதவா.2.2134.3
அைடயா விைனகள் அமரேலாகம் ஆள்வாேர $ேதவா.2.2134.4
காயச் ெசவ்விக் காமற் காய்ந்து_வி.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கங்ைகையப் $ேதவா.2.2135.1
பாயப் பட புன் சைடயில் பதித்த பரேமட்டி $ேதவா.2.2135.2
மாயச் சூ அன்று அறுத்த_ெப.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) தாைத தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $ேதவா.2.2135.3
மீ யச் சூைரத் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விைனைய
வட்டுேம
<
$ேதவா.2.2135.4

பூ ஆ சைடயின் முடிேமல் புனல அனல் ெகாள்வ $ேதவா.2.2136.1
நா_ெப.(நா_ெப.) ஆ மைறய பிைறய நற ெவண்தைல ஏந்தி $ேதவா.2.2136.2
ஏ ஆ மைலேய சிைலயா கழி அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) எr வாங்கி $ேதவா.2.2136.3
ேமவா புரம் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) எrத்தா மீ யச்சூராேர $ேதவா.2.2136.4
ெபான் ேந ெகான்ைறமாைல
புரளும்_ெப.எச்.(புரள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அகலத்தான்
$ேதவா.2.2137.1
மின் ேந சைடகள் உைடயான் மீ யச்சூராைன $ேதவா.2.2137.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேந பிற_ெப.(பிற_ெப.) இல்லாைன தைலயால்
வணங்குவா $ேதவா.2.2137.3
அந் ேந இைமேயா உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எய்தற்கு அrது அன்ேற
$ேதவா.2.2137.4
ேவக மத நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ெவருவ உr ேபாத்து
$ேதவா.2.2138.1
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உைமேயாடு ஆக படிதம் பல
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2138.2
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) அைரேமல்
அைசத்து_வி.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நடம்
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நம்பன் $ேதவா.2.2138.3
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) உrஞ்சும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் மீ யச்சூராேன
$ேதவா.2.2138.4
விைட ஆ ெகாடியா சைடேமல்
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ேவடம் $ேதவா.2.2139.1

பைட ஆ பூதம் சூழப் பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ஆடலா $ேதவா.2.2139.2
ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) ஆ வrவண்டு அைணயும் பிைண ேச ெகான்ைறயா
$ேதவா.2.2139.3
விைட ஆ நைட_ெப.(நைட_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைடயா மீ யச்சூராேர
$ேதவா.2.2139.4
குளிரும் சைட ெகாள் முடிேமல் ேகாலம் ஆ ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.)
$ேதவா.2.2140.1
ஒளிரும் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைடயான்
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ைக ேகாடி $ேதவா.2.2140.2
நளிரும் மணி_ெப.(மணி_ெப.) சூழ் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) நட்டம் நவில் நம்பன்
$ேதவா.2.2140.3
மிளிரும் அரவம் உைடயான் மீ யச்சூராேன $ேதவா.2.2140.4
ந<லவடிவ மிடறு ெநடிய நிக இல்லா $ேதவா.2.2141.1
ேகால வடிவு தமது ஆம் ெகாள்ைக அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ஒண்ணா
$ேதவா.2.2141.2
கால கழல கrயின் உrய மழுவாள $ேதவா.2.2141.3
ேமல மதிய விதிய மீ யச்சூராேர $ேதவா.2.2141.4
புலியின் உr ேதால் ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) பூசும் ெபாடி ந<ற்ற $ேதவா.2.2142.1
ஒலி ெகாள் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஓ சைடேமல் கரந்தா உைம அஞ்ச
$ேதவா.2.2142.2
வலிய திரள் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வன் கண் அரக்க ேகான் தன்ைன
$ேதவா.2.2142.3
ெமலிய_குைற.எச்.(ெமலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வைரக்கீ ழ் அடத்தா
மீ யச்சூராேர $ேதவா.2.2142.4

காதில் மிளிரும் குைழய கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கண்டத்தா $ேதவா.2.2143.1
ேபாதிலவனும் மாலும் ெதாழப் ெபாங்கு எr ஆனா $ேதவா.2.2143.2
ேகாதி வrவண்டு அைற பூம் ெபாய்ைகப்_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.+ப்_ஒற்.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) மூழ்கி $ேதவா.2.2143.3
ேமதி படியும் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) சூழ் மீ யச்சூராேர $ேதவா.2.2143.4
கண்டா நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) படியா
கலிங்கம் முைட பட்ைட $ேதவா.2.2144.1
ெகாண்டா ெசால்ைலக் குறுகா
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாள்ைகயா
$ேதவா.2.2144.2
ெபண்தான் பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உைடயா
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) வைர வில்லா $ேதவா.2.2144.3
விண்டா புரம் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) எrத்தா மீ யச்சூராேர $ேதவா.2.2144.4
ேவடம் உைடய ெபருமான்
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மீ யச்சூ
$ேதவா.2.2145.1
நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புகழ் ஆ புகலி
ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.2.2145.2
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ஆய தமிழ் ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) ஐந்தும் ெமாழிந்து உள்கி
$ேதவா.2.2145.3
ஆடும் அடியா அகல் வான்_ெப.(வான்_ெப.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
அைடவாேர $ேதவா.2.2145.4
மின்னும் சைடேமல் இளெவண் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) விளங்கேவ
$ேதவா.2.2146.1

துன்னும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
ேதாய் கண்ட ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) மூதூ $ேதவா.2.2146.2
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) படியும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆ அrசில் அைல
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2146.3
ெபான்னும் மணியும் ெபாரு ெதன் கைரேமல் புத்தூேர $ேதவா.2.2146.4
ேமவா அசுர_ெப.(அசுர_ெப.) ேமவு எயில் ேவவ மைலவில்லால் $ேதவா.2.2147.1
ஏ ஆ எr ெவங்கைணயால் எய்தான்
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊ $ேதவா.2.2147.2
நாவால் நாதன் நாமம் ஓதி நாள்ேதாறும் $ேதவா.2.2147.3
பூவால் ந<ரால் பூசுர
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புத்தூேர
$ேதவா.2.2147.4
பல் ஆ தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேச மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பாம்பும் பூண்டு $ேதவா.2.2148.1
எல்லா இடமும் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ந<று
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ ஏறு ஏறி $ேதவா.2.2148.2
கல் ஆ மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) பங்கேரனும் காணுங்கால் $ேதவா.2.2148.3
ெபால்லா அல்ல அழகிய புத்தூப் புனிதேர $ேதவா.2.2148.4
வr ஏ வைளயாள் அrைவ அஞ்ச வருகின்ற $ேதவா.2.2149.1
கr ஏ உrைவ ேபாத்த கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
கருதும்_ெப.எச்.(கருது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊ $ேதவா.2.2149.2
அr ஏ கழனிப் பழனம்_ெப.(பழனம்_ெப.)
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அங்கு அழகு_ெப.(அழகு_ெப.)
ஆய $ேதவா.2.2149.3

ெபாr ஏ புன்கு_ெப.(புன்கு_ெப.) ெசாr பூஞ்ேசாைலப் புத்தூேர $ேதவா.2.2149.4
என்ேபாடு அரவம் ஏனத்து எயிேறாடு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) $ேதவா.2.2150.1
மின் ேபால் புr நூல் விரவிப் பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வைரமாப $ேதவா.2.2150.2
அன்ேபாடு உருகும் அடியாக்கு அன்ப அமரும் ஊ $ேதவா.2.2150.3
ெபான்ேபாது அல ேகாங்கு_ெப.(ேகாங்கு_ெப.) ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) ேசாைலப்
புத்தூேர $ேதவா.2.2150.4
வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.) முைல_ெப.(முைல_ெப.) ேதாய் குமரன் தாைத
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேதாயும் $ேதவா.2.2151.1
ெவள்ளிமைல ேபால் விைட ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைடயான் ேமவும் ஊ
$ேதவா.2.2151.2
ெதள்ளி வரு ந< அrசில் ெதன்பால் சிைறவண்டும் $ேதவா.2.2151.3
புள்ளும் மலி பூம் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புத்தூேர $ேதவா.2.2151.4
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) தண்ணேராடு
<
அனல் கால் விசும்பின் ந<ைமயான்
$ேதவா.2.2152.1
சிலந்தி_ெப.(சிலந்தி_ெப.) ெசங்கண் ெசாழன்_ெப.(ேசாழன்_ெப.) ஆகச் ெசய்தான்
ஊ $ேதவா.2.2152.2
அலந்த அடியான் அற்ைறக்கு அன்று ஓ காசு_ெப.(காசு_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2152.3
புலந்த_ெப.எச்.(புல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைல_ெப.(காைல_ெப.)
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புத்தூேர
$ேதவா.2.2152.4

இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ேத ஏக இம் மைல ேபப்பன் என்று ஏந்தும்
$ேதவா.2.2153.1
பத்து ஓவாயான் வைரக்கீ ழ் அலற பாதம்தான் $ேதவா.2.2153.2
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ அருள் ெசய் வரதன்
மருவும் ஊ ஆன $ேதவா.2.2153.3
புத்தூ காணப் புகுவா விைனகள் ேபாகுேம $ேதவா.2.2153.4
முள்_ெப.(முள்_ெப.) ஆ கமலத்து அயன் மால் முடிேயாடு அடி ேதட
$ேதவா.2.2154.1
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ஆ எr ஆய் உணதற்கு அrயான் ஊேபாலும்
$ேதவா.2.2154.2
கள் ஆ ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) கழுந< ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) கமலங்கள்
$ேதவா.2.2154.3
புள்_ெப.(புள்_ெப.) ஆ ெபாய்ைகப்_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.+ப்_ஒற்.) பூப்பல
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புத்தூேர
$ேதவா.2.2154.4
ைக ஆ ேசாறு கவ குண்டகளும் துவருண்ட $ேதவா.2.2155.1
ெமய் ஆ ேபாைவ மண்ைடய ெசால்லு ெமய் அல்ல $ேதவா.2.2155.2
$ேதவா.2.2155.3
ஐயா என்பாக்கு ஐயுறவு இன்றி அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆேம $ேதவா.2.2155.4
நறவம் கமழ் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) காழி ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.2.2156.1
ெபாறி ெகாள் அரவம் பூண்டான் ஆண்ட புத்தூேமல் $ேதவா.2.2156.2
ெசறி வண்தமிழ் ெசய் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெசப்ப வல்லாகள்
$ேதவா.2.2156.3

அறவன்_குறி.வி.மு.(அற_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
ேசந்து_வி.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்ெபாடு
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) அைடவாேர $ேதவா.2.2156.4
ேதவா சிறிேயாம் பிைழையப் ெபாறுப்பாய் ெபrேயாேன $ேதவா.2.2157.1
ஆவா என்று அங்கு அடியா தங்கட்கு அருள்
ெசய்வாய்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) $ேதவா.2.2157.2
ஓவா உவr ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உயந்தாய் என்று
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2157.3
மூவா முனிவ வணங்கும்_ெப.எச்.(வணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) முதுகுன்ேற $ேதவா.2.2157.4
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) என்று
இரவி முதலா இைறஞ்சுவா $ேதவா.2.2158.1
சிந்ைதயுள்ேள ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆகத் திகழ்வாைன $ேதவா.2.2158.2
மந்தி ஏறி இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ஆம் மலகள்_ெப.(மலகள்_ெப.) பல
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2158.3
முந்தித் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வணங்கும்_ெப.எச்.(வணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) முதுகுன்ேற $ேதவா.2.2158.4
ந<டும் அலரும் புனலும் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நிரந்தரம் $ேதவா.2.2159.1
ேதடும்_ெப.எச்.(ேதடு_ெப.எச்.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அடியா
சிந்ைதயுள்ேள திகழ்வாைன $ேதவா.2.2159.2
பாடும் குயிலின் அயேல கிள்ைள_ெப.(கிள்ைள_ெப.) பயின்று
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2159.3

மூடும்_ெப.எச்.(மூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ேதாய்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) முதுகுன்ேற $ேதவா.2.2159.4
ெததிந்த_ெப.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அடியா
சிவேன_ெப.(சிவன்_ெப.+ஏ_சாr.) என்று திைசேதாறும் $ேதவா.2.2160.1
குருந்தமலரும் குரவின் அலரும்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏந்தி $ேதவா.2.2160.2
இருந்தும் நின்றும் இரவும் பகலும் ஏத்தும் சீ $ேதவா.2.2160.3
முrந்து ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.)
தவழும்_ெப.எச்.(தழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) முதுகுன்ேற $ேதவா.2.2160.4
ைவத்த நிதிேய மணிேய என்று வருந்தித் தம் $ேதவா.2.2161.1
சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) ைநந்து சிவேன_ெப.(சிவன்_ெப.+ஏ_சாr.) என்பா
சிந்ைதயா $ேதவா.2.2161.2
ெகாத்து ஆ சந்தும் குரவும் வாrக் ெகாணந்து உந்தும் $ேதவா.2.2161.3
முத்தாறு உைடய முதல்வ ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) முதுகுன்ேற
$ேதவா.2.2161.4
வம்பு ஆ ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) வன்னி மத்தமல தூவி $ேதவா.2.2162.1
நம்பா என்ன நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபருமான்
உைற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.2.2162.2
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) ஆ குரவு ெகாகுடி முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.)
குவிந்து எங்கும் $ேதவா.2.2162.3
ெமாய்ம்பு ஆ ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பாடும்
முதுகுன்ேற $ேதவா.2.2162.4

வாசம் கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் இலங்ைக வாழ் ேவந்ைத $ேதவா.2.2163.1
நாசம் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நங்கள் ெபருமான் அம
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.2.2163.2
பூைச ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அடியா
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
புகழ்ந்து_வி.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2163.3
மூசி வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பாடும் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) முதுகுன்ேற
$ேதவா.2.2163.4
அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) மலேமல் அயனும் அரவின் அைணயானும்
$ேதவா.2.2164.1
ெசால்லிப் பரவித் ெதாடர ஒண்ணாச் ேசாதி ஊ $ேதவா.2.2164.2
ெகால்ைல ேவட கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கும்பிட $ேதவா.2.2164.3
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) அயேல முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முதுகுன்ேற
$ேதவா.2.2164.4
கருகும் உடலா கஞ்சி உண்டு கடுேவ
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2165.1
உருகு சிந்ைத இல்லாக்கு அயலான் உைற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
$ேதவா.2.2165.2
திருகல் ேவய்கள் சிறிேத வைளய சிறு மந்தி $ேதவா.2.2165.3
முருகின் பைணேமல் இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நடம்
ெசய் முதுகுன்ேற $ேதவா.2.2165.4

அைற ஆ கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சூழ் அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) காழிச்
சம்பந்தன் $ேதவா.2.2166.1
முைறயால் முனிவ
வணங்கும்_ெப.எச்.(வணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) முதுகுன்ைறக் $ேதவா.2.2166.2
குைறயாப் பனுவல் கூடிப் பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வல்லாகள் $ேதவா.2.2166.3
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ஆ சைட எம்ெபருமான் கழல்கள் பிrயாேர $ேதவா.2.2166.4
கைற அணி ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) இலேபாலும் கபாலம் தrத்தில ேபாலும்
$ேதவா.2.2167.1
மைறயும் நவின்றில ேபாலும் மாசுணம் ஆத்தில ேபாலும் $ேதவா.2.2167.2
பைறயும் கரத்து இலேபாலும் பாசம் பிடித்தில ேபாலும் $ேதவா.2.2167.3
பிைறயும் சைடக்கு இலேபாலும் பிரமபுரம் அமந்தாேர $ேதவா.2.2167.4
கூ அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இலேபாலும்
ெகாக்கின் இறகு இல ேபாலும் $ேதவா.2.2168.1
ஆரமும் பூண்டில ேபாலும் ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) அணிந்தில ேபாலும்
$ேதவா.2.2168.2
தாரும் சைடக்கு இலேபாலும் சண்டிக்கு அருளிலேபாலும் $ேதவா.2.2168.3
ேபரும் பல இலேபாலும் பிரமபுரம் அமந்தாேர $ேதவா.2.2168.4
சித்த வடிவு இலேபாலும் ேதசம் திrந்திலேபாலும் $ேதவா.2.2169.1
கத்தி வரும் கடுங்காளி கதங்கள் தவித்தில ேபாலும் $ேதவா.2.2169.2
ெமய்த்த நயனம் இடந்தாக்கு ஆழி அளித்தில ேபாலும் $ேதவா.2.2169.3
பித்தவடிவு இலேபாலும் பிரமபுரம் அமந்தாேர $ேதவா.2.2169.4

நச்சு அரவு ஆட்டில ேபாலும் நஞ்சம் மிடற்று இலேபாலும் $ேதவா.2.2170.1
கச்சுத் தrத்திலேபாலும் கங்ைக தrத்திலேபாலும் $ேதவா.2.2170.2
ெமாய்ச்ச வன்ேபய் இலேபாலும் முப்புரம் எய்திலேபாலும் $ேதவா.2.2170.3
பிச்ைச இரந்திலேபாலும் பிரமபுரம் அமந்தாேர $ேதவா.2.2170.4
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) ெசவிக்கு இலேபாலும் சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.)
பிடித்திலேபாலும் $ேதவா.2.2171.1
ஆடு தடக்ைக வலிய ஆைன உrத்திலேபாலும் $ேதவா.2.2171.2
ஓடு கரத்து இலேபாலும் ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) அழல் ைக இலேபாலும்
$ேதவா.2.2171.3
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) மிகுத்து எழு ெசல்வப் பிரமபுரம் அமந்தாேர $ேதவா.2.2171.4
விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) கண்டிலேபாலும் ேவள்வி
அழித்திலேபாலும் $ேதவா.2.2172.1
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அயன்தைல
வழ_குைற.எச்.(வ
<
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
<
அன்றும் அறுத்திலேபாலும்
$ேதவா.2.2172.2
வண்ண எலும்பிெனாடு அக்குவடங்கள் தrத்திலேபாலும் $ேதவா.2.2172.3
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ெமாய்த்து எழு ெசல்வப் பிரமபுரம்
அமந்தாேர $ேதவா.2.2172.4
பன்றியின் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) இலேபாலும் பாத்தற்கு அருளிலேபாலும்
$ேதவா.2.2173.1
கன்றிய காலைன வழக்
<
கால்ெகாடு பாய்ந்திலேபாலும் $ேதவா.2.2173.2
துன்று பிணம் சுடுகாட்டில் ஆடித் துைதந்தில ேபாலும் $ேதவா.2.2173.3
பின்றியும் பீடும் ெபருகும் பிரமபுரம் அமந்தாேர $ேதவா.2.2173.4

பரசு தrத்திலேபாலும் படுதைல பூண்டில ேபாலும் $ேதவா.2.2174.1
அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) இலங்ைகய ேகாைன அன்றும் அடத்திலேபாலும்
$ேதவா.2.2174.2
புைர ெசய் புனத்து இளமானும் புலியின் அதள் இலேபாலும் $ேதவா.2.2174.3
பிரசமலப்ெபாழில் சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிரமபுரம்
அமந்தாேர $ேதவா.2.2174.4
அடி முடி மால் அயன் ேதட அன்றும் அளப்பிலேபாலும் $ேதவா.2.2175.1
கடிமல ஐங்கைண ேவைளக் கனல விழித்திலேபாலும் $ேதவா.2.2175.2
படி மலப்பாலனுக்கு ஆகப் பாற்கடல் ஈந்திலேபாலும் $ேதவா.2.2175.3
பிடிநைட மாத_ெப.(மாத_ெப.) ெபருகும் பிரமபுரம் அமந்தாேர $ேதவா.2.2175.4
ெவற்று அைரச் சீவரத்தாக்கு ெவளிப்பட நின்றிலேபாலும் $ேதவா.2.2176.1
அற்றவ ஆல்நிழல் நால்வக்கு அறங்கள்_ெப.(அறங்கள்_ெப.)
உைரத்திலேபாலும் $ேதவா.2.2176.2
உற்றவ ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இலேபாலும் ஓடு முடிக்கு இலேபாலும்
$ேதவா.2.2176.3
ெபற்றமும் ஊந்திலேபாலும் பிரமபுரம் அமந்தாேர $ேதவா.2.2176.4
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) உரு ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) உரு அல்லாப் பிரமபுர நக ேமய
$ேதவா.2.2177.1
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ெசய்யாதன எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வைகவைகயாேல
$ேதவா.2.2177.2
நண்ணிய ஞானசம்பந்தன் நவின்றனபத்தும் வல்லாகள் $ேதவா.2.2177.3
விண்ணவெராடு இனிது ஆக வற்றிருப்பா
<
அவதாேம $ேதவா.2.2177.4

மந்திரம் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ந<று
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) ேமலது ந<று $ேதவா.2.2178.1
சுந்தரம் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ந<று துதிக்கப்படுவது ந<று
$ேதவா.2.2178.2
தந்திரம் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ந<று சமயத்தில் உள்ளது
ந<று $ேதவா.2.2178.3
ெசந்துவவாய் உைம பங்கன் திரு ஆலவாயான் திருந<ேற $ேதவா.2.2178.4
ேவதத்தில் உள்ளது ந<று ெவந்துய த<ப்பது ந<று $ேதவா.2.2179.1
ேபாதம் தருவது ந<று புன்ைம தவிப்பது ந<று $ேதவா.2.2179.2
ஓதத் தகுவது ந<று உண்ைமயில் உள்ளது ந<று $ேதவா.2.2179.3
சீதப்புனல் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திரு ஆலவாயான் திருந<ேற
$ேதவா.2.2179.4
முத்தி தருவது ந<று முனிவ அணிவது ந<று $ேதவா.2.2180.1
சத்தியம் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ந<று தக்ேகா புகழ்வது ந<று
$ேதவா.2.2180.2
பத்தி தருவது ந<று பரவ இனியது ந<று $ேதவா.2.2180.3
சித்தி தருவது ந<று திரு ஆலவாயான் திருந<ேற $ேதவா.2.2180.4
காண இனியது ந<று கவிைனத் தருவது ந<று $ேதவா.2.2181.1
ேபணி அணிபவக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.)
ெகாடுப்பது ந<று $ேதவா.2.2181.2
மாணம் தைகவது ந<று மதிையத் தருவது ந<று $ேதவா.2.2181.3
ேசணம் தருவது ந<று திரு ஆலவாயான் திருந<ேற $ேதவா.2.2181.4

பூச இனியது ந<று புண்ணியம் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ந<று
$ேதவா.2.2182.1
ேபச_குைற.எச்.(ேபசு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இனியது ந<று
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தவத்ேதாகளுக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$ேதவா.2.2182.2
ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ெகடுப்பது ந<று அந்தம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ந<று $ேதவா.2.2182.3
ேதசம் புகழ்வது ந<று திரு ஆலவாயான் திருந<ேற $ேதவா.2.2182.4
அருத்தம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ந<று அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.)
அறுப்பது ந<று $ேதவா.2.2183.1
வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) தணிப்பது ந<று வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) அளிப்பது
ந<று $ேதவா.2.2183.2
ெபாருத்தம்_ெப.(ெபாருத்தம்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ந<று புண்ணிய பூசும்
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ந<று $ேதவா.2.2183.3
திருத் தகு மாளிைக சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திரு
ஆலவாயான் திருந<ேற $ேதவா.2.2183.4
எயில் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அட்டது ந<று இருைமக்கும் உள்ளது ந<று
$ேதவா.2.2184.1
பயிலப்படுவது ந<று பாக்கியம் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ந<று
$ேதவா.2.2184.2
துயிைலத் தடுப்பது ந<று சுத்தம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ந<று $ேதவா.2.2184.3
அயிைலப் ெபாலிதரு சூலத்து ஆலவாயான் திருந<ேற $ேதவா.2.2184.4

இராவணன் ேமலது ந<று எண்ணத் தகுவது ந<று $ேதவா.2.2185.1
பராவணம் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ந<று
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) அறுப்பது ந<று $ேதவா.2.2185.2
தராவணம் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ந<று தத்துவம்
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ந<று $ேதவா.2.2185.3
அரா அணங்கும் திருேமனி ஆலவாயான் திருந<ேற $ேதவா.2.2185.4
மாெலாடு அயன் அறியாத வண்ணமும் உள்ளது ந<று $ேதவா.2.2186.1
ேமல் உைற ேதவகள்_ெப.(ேதவ_ெப.+கள்_பன்.) தங்கள் ெமய்யது ெவண்ெபாடி
ந<று $ேதவா.2.2186.2
ஏல உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) இட த<க்கும் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) தருவது ந<று
$ேதவா.2.2186.3
ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உண்ட மிடற்று எம்
ஆலவாயான் திருந<ேற $ேதவா.2.2186.4
குண்டிைகக் ைகயகேளாடு சாக்கிய கூட்டமும் கூட $ேதவா.2.2187.1
கண் திைகப்பிப்பது ந<று கருத இனியது ந<று $ேதவா.2.2187.2
எண்திைசப்பட்ட ெபாருளா ஏத்தும் தைகயது ந<று $ேதவா.2.2187.3
அண்டத்தவ பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தும்
ஆலவாயான் திருந<ேற $ேதவா.2.2187.4
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) அடல் விைட ஏறும் ஆலவாயான் திருந<ற்ைறப்
$ேதவா.2.2188.1
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) புகலி நிலாவும் பூசுரன்
ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.2.2188.2

ேதற்றி ெதன்னன் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) த<ப்பிணி
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) த<ரச் $ேதவா.2.2188.3
சாற்றிய பாடல்கள் பத்தும் வல்லவ நல்லவ தாேம $ேதவா.2.2188.4
மண்ணும் ஓ பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உைடயா மாலும் ஓபாகம்
உைடயா $ேதவா.2.2189.1
விண்ணும் ஓ பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உைடயா
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) உைடய விமல $ேதவா.2.2189.2
கண்ணும் ஓ பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உைடயா கங்ைக சைடயில்
கரந்தா $ேதவா.2.2189.3
ெபண்ணும் ஓபாகம் உைடயா ெபரும்புலியூ பிrயாேர $ேதவா.2.2189.4
துன்னு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பவளம்_ெப.(பவளம்_ெப.) ேச தூயன
ந<ண்ட_ெப.எச்.(ந<ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திண்ேதாள்கள் $ேதவா.2.2190.1
மின்னு சுடக்ெகாடி ேபாலும் ேமனியினா ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கங்ைகக்
$ேதவா.2.2190.2
கன்னிகளின் புைனேயாடு கைலமதிமாைல
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2190.3
பின்னுசைடப் ெபருமானா ெபரும்புலியூ பிrயாேர $ேதவா.2.2190.4
கள்ளம் மதித்த கபாலம் ைகதனிேல மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஏந்தி $ேதவா.2.2191.1
துள்ள_குைற.எச்.(துள்ளு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மிதித்து
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடும் ெதாழில
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மிகு ெசல்வ $ேதவா.2.2191.2
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) நகுதைலமாைல விrசைட ேமல் மிளிகின்ற
$ேதவா.2.2191.3

பிள்ைள மதிப் ெபருமானா ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புலியூ பிrயாேர
$ேதவா.2.2191.4
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) இைலயம் உைடயா அருமைற
தாங்கி ஆறு அங்கம் $ேதவா.2.2192.1
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) இைலயம் உைடயா பன்ைம ஒருைம
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அஞ்சும் $ேதவா.2.2192.2
ஊடு அலில் ஐயம் உைடயா ேயாகு எனும் ேப ஒளி தாங்கி $ேதவா.2.2192.3
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) அல் இைலயம் உைடயா ெபரும்புலியூ பிrயாேர
$ேதவா.2.2192.4
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) உைடயா குைழக் காதில் சூடுெபாடியா அனல் ஆடக்
$ேதவா.2.2193.1
காடு_ெப.(காடு_ெப.) உைடயா எr
வசும்_ெப.எச்.(வ
<
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
<
ைக உைடயா
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.2.2193.2
நாடு உைடயா ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) நல்லைவ
நாளும் நயந்த_ெப.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2193.3
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) உைடயா ெபருமானா ெபரும்புலியூ பிrயாேர $ேதவா.2.2193.4
கற்றது உறப் பணி ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காண்டும்
என்பா அவதம் கண் $ேதவா.2.2194.1
முற்று இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அறிதும் என்பாகள் முதலிய
ேவதபுராண $ேதவா.2.2194.2
மற்று இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அறிதும் என்பாகள்
மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைடயா பணி
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2194.3

ெபற்றி ெபrதும் உகப்பா ெபரும்புலியூ பிrயாேர $ேதவா.2.2194.4
மைற உைடயா ஒலிபாடல் மா மலச்ேசவடி ேசவா $ேதவா.2.2195.1
குைற உைடயா குைற த<ப்பா குழக அழக நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ெசல்வ
$ேதவா.2.2195.2
கைற உைடயா திகழ் கண்டம் கங்ைக சைடயில் கரந்தா $ேதவா.2.2195.3
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) உைடயா ெசன்னிதன்ேமல் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
புலியூ பிrயாேர $ேதவா.2.2195.4
உறவியும் இன்பு_ெப.(இன்பு_ெப.) உறு சீரும் ஓங்குதல் வடு_ெப.(வ
<
டு_ெப.)
<
எளிது
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2196.1
துறவியும் கூட்டமும் காட்டி துன்பமும் இன்பமும் ேதாற்றி $ேதவா.2.2196.2
மறவி அம்சிந்தைன மாற்றி வாழ வல்லாதமக்கு என்றும் $ேதவா.2.2196.3
பிறவி
அறுக்கும்_ெப.எச்.(அறு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பிரானா ெபரும்புலியூ பிrயாேர $ேதவா.2.2196.4
சீ உைடயா அடியாகள் ேசட ஒப்பா சைட ேசரும்_ெப.எச்.(ேசவி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2197.1
ந< உைடயா ெபாடிப் பூசும் நிைனப்பு உைடயா விrெகான்ைறத் $ேதவா.2.2197.2
தா_ெப.(தா_ெப.) உைடயா விைட ஊவா தைலவ ஐந் நூற்றுப் பத்து ஆய
$ேதவா.2.2197.3
ேப உைடயா ெபருமானா ெபரும்புலியூ பிrயாேர $ேதவா.2.2197.4
உrைம_ெப.(உrைம_ெப.) உைடய அடியாகள் உள் உற உள்க வல்லாகட்கு
$ேதவா.2.2198.1
அருைம_ெப.(அருைம_ெப.) உைடயன காட்டி அருள் ெசயும் ஆதிமுதல்வ
$ேதவா.2.2198.2

கருைம உைட ெநடுமாலும் கடிமல அண்ணலும் காணாப் $ேதவா.2.2198.3
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) உைடப் ெபருமானா ெபரும்புலியூ பிrயாேர
$ேதவா.2.2198.4
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) வளரும்_ெப.எச்.(வள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
முடிச் ெசன்னிப் ெபரும்புலியூப் ெபருமாைன $ேதவா.2.2199.1
நைற வளரும்_ெப.எச்.(வள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) காழி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தமிழ் ஞானசம்பந்தன்
$ேதவா.2.2199.2
மைற வளரும்_ெப.எச்.(வள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தமிழ்மாைல
வல்லவ தம் துய நிங்கி_வி.எச்.(ந<ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ேதவா.2.2199.3
நிைற வள ெநஞ்சின ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ந<டு
உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) இருப்பாேர $ேதவா.2.2199.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) அம திங்களும் ந<ரும் மருவிய வா சைடயாைன
$ேதவா.2.2200.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அம ெகான்ைறயினாைன ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.)
ெதாழப்படுவாைன $ேதவா.2.2200.2
கான் அமரும் பிைண புல்கிக் கைல பயிலும் கடம்பூrல் $ேதவா.2.2200.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அம ெகாள்ைகயினாைன தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெதாழ
வடு_ெப.(வ
<
டு_ெப.)
<
எளிது ஆேம $ேதவா.2.2200.4
அரவிெனாடு ஆைமயும் பூண்டு அம் துகில்_ெப.(துகில்_ெப.)
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) அதளும் $ேதவா.2.2201.1
விரவும் திரு முடி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேமல் ெவண்திங்கள்
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விரும்பிப் $ேதவா.2.2201.2

பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தனிக் கடம்பூrல்
ைபங்கண் ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ஏற்று அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) $ேதவா.2.2201.3
இரவும் பகலும் பணிய இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.)
நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ஆேம $ேதவா.2.2201.4
இளி படும் இன்ெசாலினாகள் இருங்குழல்ேமல்
இைசந்து_வி.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏற $ேதவா.2.2202.1
ெதளிபடு ெகாள்ைக கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) த<த்
ெதாழிலா கடம்பூrல் $ேதவா.2.2202.2
ஒளிதரு ெவண்பிைற சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஒண்ணுதேலாடு உடன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ேதவா.2.2202.3
புலி_ெப.(புலி_ெப.) அதள் ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) புைனந்தான் ெபான்கழல்
ேபாற்றுதும் நாேம $ேதவா.2.2202.4
பைறெயாடு சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.)
இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பல்ெகாடி ேச ெநடுமாடம்
$ேதவா.2.2203.1
கைற உைட ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) வrக்கண்ணா கைல ஒலி ேச கடம்பூrல்
$ேதவா.2.2203.2
மைறெயாடு கூடிய பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) மருவி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மகிழும் $ேதவா.2.2203.3
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) உைட வாசைடயாைனப் ேபண வல்லா ெபrேயாேர
$ேதவா.2.2203.4

த< விrய கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஆப்ப_குைற.எச்.(ஆப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) எr ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இடுகாட்டில் $ேதவா.2.2204.1
நா_ெப.(நா_ெப.) விr கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேபய்கள்
நைகெசய்ய நட்டம் நவின்ேறான் $ேதவா.2.2204.2
கா விr ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.)
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்நுதலான் கடம்பூrல்
$ேதவா.2.2204.3
பா விr பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) பயில்வா பழிெயாடு பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.)
இலாேர $ேதவா.2.2204.4
தண்புனல் ந<ள் வயல்ேதாறும் தாமைரேமல் அனம் ைவக $ேதவா.2.2205.1
கண் புண காவில் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஏற கள் அவிழும் கடம்பூrல்
$ேதவா.2.2205.2
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) புைன கூறு உைடயாைன பின்னுசைடப் ெபருமாைன
$ேதவா.2.2205.3
பண் புைன பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) பயில்வா பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) இலாதவ
தாேம $ேதவா.2.2205.4
பலி ெகழு ெசம்மல சார பாடெலாடு_ெப.(பாடல்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அறாத $ேதவா.2.2206.1
கலி ெகழு வதி
< கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கா
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) சூழ் கடம்பூrல் $ேதவா.2.2206.2
ஒலி திகழ் கங்ைக கரந்தான் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நுதலாள் உைம ேகள்வன்
$ேதவா.2.2206.3
புலி_ெப.(புலி_ெப.) அதள் ஆைடயினான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) புைனகழல்
ேபாற்றல் ெபா $ேதவா.2.2206.4

பூம் படுகில் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
புள்_ெப.(புள்_ெப.) இrய புறங்காட்டில் $ேதவா.2.2207.1
காம்பு_ெப.(காம்பு_ெப.) அடு ேதாளிய நாளும் கண்
கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கடம்பூrல்
$ேதவா.2.2207.2
ேமம்படு ேதவி ஓபாகம் ேமவி எம்மான் என
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2207.3
ேதம் படு மா மல தூவி திைச ெதாழ த<ய ெகடுேம $ேதவா.2.2207.4
திரு மரு மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அவனும் திகழ்தரு மா
மலேரானும் $ேதவா.2.2208.1
இருவரும் ஆய் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ஒண்ணா எr உரு
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஈசன் $ேதவா.2.2208.2
கருவைர காலில் அடத்த கண் நுதலான் கடம்பூrல் $ேதவா.2.2208.3
மருவிய பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) பயில்வா வான்_ெப.(வான்_ெப.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ெபறுவாேர $ேதவா.2.2208.4
ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) தவித்து அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) காட்டுமவகளும் அம்
துவ ஆைடச் $ேதவா.2.2209.1
ேசாைடகள் நன்ெநறி ெசால்லா ெசால்லினும் ெசால் அலகண்டீ $ேதவா.2.2209.2
ேவடம் பல பல காட்டும் விகிதன் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ேவதமுதல்வன்
$ேதவா.2.2209.3
காடு_ெப.(காடு_ெப.) அதனில் நடம் ஆடும் கண் நுதலான் கடம்பூேர $ேதவா.2.2209.4
விைட நவிலும் ெகாடியாைன ெவண்ெகாடி ேச ெநடுமாடம் $ேதவா.2.2210.1
கைட நவிலும் கடம்பூrல் காதலைன கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) காழி $ேதவா.2.2210.2

நைட_ெப.(நைட_ெப.) நவில் ஞானசம்பந்தன் நன்ைமயால்
ஏத்திய_ெப.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பத்தும் $ேதவா.2.2210.3
பைட நவில் பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) பயில்வா பழிெயாடு பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.)
இலாேர $ேதவா.2.2210.4
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) அம ேமனியினாரும் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) புல்கு
ெசஞ்சைடயாரும் $ேதவா.2.2211.1
கண் அம ெநற்றியினாரும் காது அமரும் குைழயாரும் $ேதவா.2.2211.2
எண் அமரும் குணத்தாரும் இைமயவ
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நின்றாரும் $ேதவா.2.2211.3
பண் அம பாடலினாரும் பாண்டிக்ெகாடு முடியாேர $ேதவா.2.2211.4
தைனக் கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) மா மல
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
ெதாழுவா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) தங்கள் $ேதவா.2.2212.1
விைனப்பைக ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) த<க்கும்
விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) விஞ்ைசய ெநஞ்சில் $ேதவா.2.2212.2
நிைனத்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுவா துய த<ப்பா
நிைர வைள மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) நடுங்கப் $ேதவா.2.2212.3
பைனக்ைகப் பகட்டு உr ேபாத்தா பாண்டிக்ெகாடு முடியாேர $ேதவா.2.2212.4
சைட அம ெகான்ைறயினாரும் சாந்த ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ந<று
அணிந்தாரும் $ேதவா.2.2213.1
புைட அம பூதத்தினாரும் ெபாறி கிள பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) அைசத்தாரும்
$ேதவா.2.2213.2
விைட அமரும் ெகாடியாரும் ெவண்மழு மூ இைலச்சூலப் $ேதவா.2.2213.3
பைட அம ெகாள்ைகயினாரும் பாண்டிக்ெகாடு முடியாேர $ேதவா.2.2213.4

நைற வள ெகான்ைறயினாரும் ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2214.1
கைற வள மா மிடற்றாரும் காடு_ெப.(காடு_ெப.) அரங்கா கனல்_ெப.(கனல்_ெப.)
ஏந்தி $ேதவா.2.2214.2
மைற வள பாடலிேனாடு மண்முழவம் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ெமாந்ைத
$ேதவா.2.2214.3
பைற வள பாடலினாரும் பாண்டிக்ெகாடுமுடியாேர $ேதவா.2.2214.4
ேபாகமும் இன்பமும் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்பா
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) தங்கள் $ேதவா.2.2215.1
ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆக அமந்தவ ெகான்ைறயிேனாடும் $ேதவா.2.2215.2
நாகமும் திங்களும் சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நன்நுதல்
மங்ைகதன் ேமனிப்_ெப.(ேமனி_ெப.+ப்_ஒற்.) $ேதவா.2.2215.3
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உகந்தவ தாமும் பாண்டிக்ெகாடுமுடியாேர
$ேதவா.2.2215.4
கடி படு கூவிளம் மத்தம் கமழ் சைடேமல் உைடயாரும் $ேதவா.2.2216.1
ெபாடிபட முப்புரம் ெசற்ற ெபாருசிைல ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைடயாரும்
$ேதவா.2.2216.2
வடிவு உைட மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.)
தன்ேனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஓடு_கரு.ேவ.) மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) படு
ெகாள்ைகயினாரும் $ேதவா.2.2216.3
படி படு ேகாலத்தினாரும் பாண்டிக்ெகாடு முடியாேர $ேதவா.2.2216.4

ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) அம ெவண்தைல ஏந்தி உண் பலிக்கு என்று உழல்வாரும்
$ேதவா.2.2217.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அமரும் ெமாழிமாது ேச திருேமனியினாரும்
$ேதவா.2.2217.2
கான் அம மஞ்ைஞகள் ஆலும் காவிrக் ேகாலக் கைரேமல் $ேதவா.2.2217.3
பால் நல ந<று அணிவாரும் பாண்டிக்ெகாடு முடியாேர $ேதவா.2.2217.4
புரந்தரன் தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) வாேனா
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்று
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நின்றாரும் $ேதவா.2.2218.1
ெபருந்திறல் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்கன்(ன்)ைனப் ேப இட
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உகந்தாரும் $ேதவா.2.2218.2
கருந்திைர மா மிடற்றாரும் கா அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) பல்மணி உந்திப்
$ேதவா.2.2218.3
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இழி_வி.(இழி_வி.) காவிrப்
பாங்கப் பாண்டிக்ெகாடு முடியாேர $ேதவா.2.2218.4
திருமகள் காதலினானும் திகழ்தரு மா மல ேமைலப் $ேதவா.2.2219.1
ெபருமகனும்(ம்) அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) காணாப் ேப அழல்
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபம்மான் $ேதவா.2.2219.2
மரு மலி ெமன்மலச் சந்து வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இழி_வி.(இழி_வி.) காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) மாேட $ேதவா.2.2219.3
பரு மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந<த்துைற_ெப.(ந<த்துைற_ெப.) ஆரும் பாண்டிக்ெகாடு
முடியாேர $ேதவா.2.2219.4
புத்தரும் புந்தி இலாத சமணரும் ெபாய்ம்ெமாழி அல்லால் $ேதவா.2.2220.1
ெமய்த்தவம் ேபசிடமாட்டா ேவடம் பல பலவற்றால் $ேதவா.2.2220.2

சித்தரும் ேதவரும் கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெசழு மல
நல்லன_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2220.3
பத்தியினால் பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தும்
பாண்டிக்ெகாடு முடியாேர $ேதவா.2.2220.4
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) மல்கு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காழியுள் ஞானசம்பந்தன்
$ேதவா.2.2221.1
பலம் மல்கு ெவண்தைல ஏந்தி பாண்டிக்ெகாடு முடிதன்ைனச் $ேதவா.2.2221.2
ெசால மல்கு பாடல்கள் பத்தும் ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வல்லா துய த<ந்து_வி.எச்.(த<_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2221.3
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) மல்கு சிந்ைதய
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நன்ெநறி எய்துவ தாேம
$ேதவா.2.2221.4
பிரமன் ஊ ேவணுபுரம் புகலி ெவங்குரு ெபருந<த் ேதாணி $ேதவா.2.2222.1
புரம் மன்னு பூந்தராய் ெபான் அம் சிரபுரம் புறவம் சண்ைப $ேதவா.2.2222.2
அரன் மன்னு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) காழி ெகாச்ைசவயம் உள்ளிட்டு அங்கு
ஆதி ஆய $ேதவா.2.2222.3
பரமன் ஊ பன்னிரண்டு ஆய் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திருக்கழுமலம் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊேர $ேதவா.2.2222.4
ேவணுபுரம் பிரமன் ஊ புகலி ெபரு ெவங்குரு ெவள்ளத்து
ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2223.1
ேதாணிபுரம் பூந்தராய் தூ ந<ச் சிரபுரம் புறவம் காழி $ேதவா.2.2223.2

ேகாணிய ேகாட்டாற்றுக் ெகாச்ைசவயம் சண்ைப கூரும்
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) $ேதவா.2.2223.3
காணிய ைவயகத்தா ஏத்தும் கழுமலம் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
கருதும்_ெப.எச்.(கருது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊேர $ேதவா.2.2223.4
புகலி சிரபுரம் ேவணுபுரம் சண்ைப புறவம் காழி $ேதவா.2.2224.1
நிக இல் பிரமபுரம் ெகாச்ைசவயம் ந<ேமல்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூதூ $ேதவா.2.2224.2
அகலிய ெவங்குருேவாடு அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தராய் அமர ெபருமாற்கு
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) $ேதவா.2.2224.3
பகரும்_ெப.எச்.(பக_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நக
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) கழுமலம் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) ைகெதாழுது
பாடும் ஊேர $ேதவா.2.2224.4
ெவங்குரு தண்புகலி ேவணுபுரம் ச்ண்ைப ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ெகாள்ளத்
$ேதவா.2.2225.1
ெதாங்கிய ேதாணிபுரம் பூந்தாய் ெதாகு பிரமபுரம் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
காழி $ேதவா.2.2225.2
தங்கு ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) புறவம் ெகாச்ைசவயம் தலி பண்டு ஆண்ட
மூதூ $ேதவா.2.2225.3
கங்ைக சைடமுடிேமல் ஏற்றான் கழுமலம் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
கருதும்_ெப.எச்.(கருது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊேர $ேதவா.2.2225.4
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ந<rல் ேதாணிபுரம் புகலி ெவங்குரு துய த< காழி
$ேதவா.2.2226.1
இன் ந<ர ேவணுபுரம் பூந்தராய் பிரமன் ஊ எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆ சண்ைப
$ேதவா.2.2226.2

நன்ந<ர பூம் புறவம் ெகாச்ைசவயம் சிலம்பன்நக ஆம் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
$ேதவா.2.2226.3
ெபான் ந<ர புன்சைடயான் பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
கழுமலம் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊேர $ேதவா.2.2226.4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அம் தராய் புகலி தாமைரயான் ஊ சண்ைப
தைல_ெப.(தைல_ெப.) முன் ஆண்ட $ேதவா.2.2227.1
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) நக ெகாச்ைசவயம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
புறவம் சீ அணி ஆ காழி $ேதவா.2.2227.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இயல் சீ ெவங்குரு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேவணுபுரம்
ேதாணிபுரம் ேமலா ஏத்து_ஏவ.(ஏத்து_வி.) $ேதவா.2.2227.3
கண் நுதலான் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) கழுமலம் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) ைகெதாழுது
கருதும்_ெப.எச்.(கருது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊேர $ேதவா.2.2227.4
சீ ஆ சிரபுரமும் ெகாச்ைச வயம் சண்ைபெயாடு புறவம்
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $ேதவா.2.2228.1
ஆராத் தராய் பிரமன் ஊ புகலி ெவங்குருெவாடு அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
காழி $ேதவா.2.2228.2
ஏ ஆ கழுமலமும் ேவணுபுரம் ேதாணிபுரம் என்று என்று உள்கி $ேதவா.2.2228.3
ேபரால் ெநடியவனும் நான்முகனும் காண்பு அrய ெபருமான் ஊேர
$ேதவா.2.2228.4
புறவம் சிரபுரமும் ேதாணிபுரம் சண்ைப மிகு புகலி காழி $ேதவா.2.2229.1
நறவம் மிகு ேசாைலக் ெகாச்ைசவயம் தராய் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஊ $ேதவா.2.2229.2

விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ஆய ெவங்குருவும் ேவணுபுரம் விசயன் ேமல்
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) எய்து $ேதவா.2.2229.3
திறலால் அரக்கைனச் ெசற்றான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கழுமலம்
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) ேசரும்_ெப.எச்.(ேசவி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊேர $ேதவா.2.2229.4
சண்ைப பிரமபுரம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புகலி ெவங்குரு
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) காழி சாயாப் $ேதவா.2.2230.1
பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) ஆ சிரபுரமும் ெகாச்ைசவயம் தராய் புறவம் பாேமல்
$ேதவா.2.2230.2
நண்பு ஆ கழுமலம் சீ ேவணுபுரம் ேதாணிபுரம் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) இலாத
$ேதவா.2.2230.3
ெவண்பல் சமணெராடு சாக்கியைர வியப்பு_ெப.(வியப்பு_ெப.)
அழித்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விமலன் ஊேர
$ேதவா.2.2230.4
ெசழு மலிய பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) காழி புறவம் சிரபுரம் சீப் புகலி
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2231.1
ெகாழுமலரான் நன்நகரம் ேதாணிபுரம் ெகாச்ைசவயம் சண்ைப ஆய
$ேதவா.2.2231.2
விழுமிய சீ ெவங்குருெவாடு ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) தராய் ேவணுபுரம் மிகு
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மாடக் $ேதவா.2.2231.3
கழுமலம் என்று இன்ன ெபய பன்னிரண்டும் கண் நுதலான்
கருதும்_ெப.எச்.(கருது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊேர $ேதவா.2.2231.4
ெகாச்ைசவயம் பிரமன் ஊ புகலி ெவங்குரு புறவம் காழி $ேதவா.2.2232.1
நிச்சல் விழவு ஓவா ந<டு ஆ சிரபுரம் ந<ள் சண்ைப மூதூ $ேதவா.2.2232.2

நச்சு இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) பூந்தராய் ேவணுபுரம் ேதாணிபுரம்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நம்ேமல் $ேதவா.2.2232.3
அச்சங்கள் த<த்து அருளும் அம்மான் கழுமலம் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
அமரும் ஊேர $ேதவா.2.2232.4
காவி மல புைரயும்_ெப.எச்.(புைர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கண்ணா
கழுமலத்தின் ெபயைர நாளும் $ேதவா.2.2233.1
பாவிய சீப் பன்னிரண்டும் நன்நூலாப் பத்திைமயால் பனுவல்
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $ேதவா.2.2233.2
நாவின் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) புகழ் சீ நால்மைறயான் ஞானசம்பந்தன்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2233.3
ேமவி இைச ெமாழிவா விண்ணவrல் எண்ணுதைல விருப்பு_ெப.(விருப்பு_ெப.)
உளாேர $ேதவா.2.2233.4
திருந்த மதி சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) ந< சைடக் கரந்து ேதவி
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) $ேதவா.2.2234.1
ெபாகுந்தி ெபாருந்தாத ேவடத்தால் காடு_ெப.(காடு_ெப.)
உைறதல்_ெதா.ெப.(உைற_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) புrந்த ெசல்வ $ேதவா.2.2234.2
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
வினவில் ஏலம் கமழ் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) இனவண்டு யாழ்ெசய்
$ேதவா.2.2234.3
குருந்த மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குன்று
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) சூழ் தணசாரல் குறும்பலாேவ $ேதவா.2.2234.4
நாள்பலவும் ேச மதியம் சூடிப் ெபாடி
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நம்பான்
நம்ைம_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) $ேதவா.2.2235.1

ஆள்பலவும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உைடய அம்மான் இடம்ேபாலும் அம்
தண்சாரல் $ேதவா.2.2235.2
கீ ள் பலவும் கீ ண்டு கிைளகிைளயன் மந்தி
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண்டு விண்ட
$ேதவா.2.2235.3
ேகாள் பலவின் த<ம்_ெப.அ.(த<ம்_ெப.அ.) கனிைய மாக் கடுவன்_ெப.(கடுவன்_ெப.)
உண்டு உகளும்_ெப.எச்.(உகளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குறும்பலாேவ
$ேதவா.2.2235.4
வாடல் தைலமாைல சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) புலித்ேதால்
வலித்து வக்கி
<
$ேதவா.2.2236.1
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அரவு
அைசத்த_ெப.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம்மான் இடம்ேபாலும்
அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $ேதவா.2.2236.2
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ெபைடவண்டு ேபாது அலத்த தாது_ெப.(தாது_ெப.)
அவிழ்ந்து பசும்ெபான் உந்திக் $ேதவா.2.2236.3
ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குன்று
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) சூழ் தண்சாரல் குறும்பலாேவ $ேதவா.2.2236.4
பால் ெவண்மதி சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பாகத்து ஓ
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாடி
ஆடி $ேதவா.2.2237.1
காலன் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) கிழியக் காய்ந்தா இடம்ேபாலும் கல் சூழ் ெவற்பில்
$ேதவா.2.2237.2
ந<லமலக்குவைள கண் திறக்க வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அரற்றும்
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தண்சாரல் $ேதவா.2.2237.3
ேகால மடமஞ்ைஞ ேபைடெயாடு ஆட்டு அயரும் குறும்பலாேவ $ேதவா.2.2237.4

தைல_ெப.(தைல_ெப.) வாள்மதியம் கதி விrய தண்புனைலத் தாங்கி ேதவி
$ேதவா.2.2238.1
முைல_ெப.(முைல_ெப.) பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) காதலித்த மூத்தி
இடம்ேபாலும் முது ேவய் சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.2.2238.2
மைலவாய் அசும்பு பசும்ெபான் ெகாழித்து இழியும் மல்கு சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.)
$ேதவா.2.2238.3
குைலவாைழத் த<ம்கனியும் மாங்கனியும் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) பிலிற்றும்
குறும்பலாேவ $ேதவா.2.2238.4
ந<ற்று ஏ துைதந்து இலங்கு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நூல தண்மதிய
ெநற்றிக்கண்ண $ேதவா.2.2239.1
கூற்று ஏ சிைதயக் கடிந்தா இடம்ேபாலும் குளி சூழ் ெவற்பில் $ேதவா.2.2239.2
ஏற்று ஏனம் ஏனம் இைவேயாடு அைவ விரவி இழி_வி.(இழி_வி.) பூஞ்சாரல்
$ேதவா.2.2239.3
ேகால் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இைச முரல ேகளா குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) பயிலும்
குறும்பலாேவ $ேதவா.2.2239.4
ெபான் ெதாத்த ெகான்ைறயும் பிள்ைளமதியும் புனலும்
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2240.1
பின் ெதாத்த வாசைட எம்ெபம்மான் இடம்ேபாலும் பிலயம் தாங்கி
$ேதவா.2.2240.2
மன்றத்து_ெப.(அத்து_சாr.) மண்முழவம்
ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ெகாழித்து வயிரம் உந்தி $ேதவா.2.2240.3
குன்றத்து_ெப.(குன்றம்_ெப.+அத்து_சாr.) அருவி அயேல புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
ததும்பும் குறும்பலாேவ $ேதவா.2.2240.4

ஏந்து திணி திண்ேதாள் இராவணைன மால்வைரக்கீ ழ் அடர
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2241.1
சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) என ந<று
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைசவ இடம்ேபாலும்
சாரல்சாரல் $ேதவா.2.2241.2
பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.)
ேவங்ைகக் ெகாத்து இறுத்து மத்தகத்தில்
ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏந்தி $ேதவா.2.2241.3
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) பிடியும் களிறும் உடன்
வணங்கும்_ெப.எச்.(வணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குறும்பலாேவ
$ேதவா.2.2241.4
அரவின் அைணயானும் நான்முகனும் காண்பு அrய
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $ேதவா.2.2242.1
விரவி மதி அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விகிதக்கு
இடம்ேபாலும் விrபூஞ்சாரல் $ேதவா.2.2242.2
மரவம்_ெப.(மரவம்_ெப.) இரு கைரயும் மல்லிைகயும் சண்பகமும்
மலந்து_வி.எச்.(மல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாந்த $ேதவா.2.2242.3
குரவம்_ெப.(குரவம்_ெப.) முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குன்று
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) சூழ் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.)
குறும்பலாேவ $ேதவா.2.2242.4
மூடிய சீவரத்த முன்கூறு உண்டு ஏறுதலும் பின்கூறு உண்டு $ேதவா.2.2243.1
காடி ெதாடு சமைணக் காய்ந்தா இடம்ேபாலும் கல் சூழ் ெவற்பில் $ேதவா.2.2243.2
ந<டு உய ேவய் குனியப் பாய் கடுவன்_ெப.(கடுவன்_ெப.) ந<ள்கைழேமல் நிருத்தம்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2243.3

கூடிய ேவதுவகள் கூய் விளியா ைக மறிக்கும் குறும்பலாேவ $ேதவா.2.2243.4
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) ஆ பூஞ்ேசாைலக் குறும்பலா
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகால் ஏற்று
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) $ேதவா.2.2244.1
நம்பான் அடி பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நால்மைறயான் ஞானசம்பந்தன்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2244.2
இன்பு_ெப.(இன்பு_ெப.) ஆய பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) இைவபத்தும் வல்லா
விரும்பிக் ேகட்பா $ேதவா.2.2244.3
தம்பால த<விைனகள் ேபாய் அகலும் நல்விைனகள் தளரா அன்ேற $ேதவா.2.2244.4
பந்து_ெப.(பந்து_ெப.) ஆ விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) மடவாள் பாகமா
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) பூண்டு ஏறு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஏறி
$ேதவா.2.2245.1
அம் தா_ெப.(தா_ெப.) அரவு
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம்மான்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ேபாலும் அம் தண்சாரல் $ேதவா.2.2245.2
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ மடமந்தி கூத்து
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வா ெபாழிலில்
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ேதவா.2.2245.3
ெசந்ேதன் ெதளி ஒளிர
ேதமாங்கனிஉதிக்கும்_ெப.எச்.(உதி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ
ச்.குறி.) திரு நணாேவ $ேதவா.2.2245.4
நாட்டம் ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலங்கு
ெநற்றியினான் மற்ெறாரு ைக வைண
<
ஏந்தி $ேதவா.2.2246.1

ஈட்டும் துய
அறுக்கும்_ெப.எச்.(அறு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எம்மான் இடம்ேபாலும் இைல சூழ் கானில் $ேதவா.2.2246.2
ஓட்டம் தரும் அருவி வழும்_ெப.எச்.(வ
<
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
<
விைச காட்ட முந்தூழ் ஓைசச் $ேதவா.2.2246.3
ேசட்டா மணிகள் அணியும் திைர
ேசக்கும்_ெப.எச்.(ேச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திரு
நணாேவ $ேதவா.2.2246.4
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ஆங்கு இைச ெமாழிந்து நன்நுதலாள்
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆய் ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2247.1
மின் தாங்கு ெசஞ்சைட எம் விகிதக்கு இடம்ேபாலும் விைர சூழ் ெவற்பில்
$ேதவா.2.2247.2
குன்று ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வன் திைரகள்
ேமாத_குைற.எச்.(ேமாது_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ஆலும்
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) ெசவ்வி $ேதவா.2.2247.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வானவகள்
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அடி பணியும் திரு நணாேவ
$ேதவா.2.2247.4
ைகயில் மழு ஏந்தி காலில் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.)
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கrத்ேதால்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2248.1
ெமய்யில் முழுது அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விகிதக்கு இடம்ேபாலும் மிைடந்து வாேனா $ேதவா.2.2248.2
$ேதவா.2.2248.3

ெசய்யகமலம் ெமாழி ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அளித்து இயலும் திரு நணாேவ
$ேதவா.2.2248.4
முத்து ஏ நைகயாள் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆக தம்
மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நூல் பூண்டு
$ேதவா.2.2249.1
ெதாத்து ஏ மல சைடயில் ைவத்தா இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ேபாலும்
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.2.2249.2
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அளி உண் களியால் இைச
முரல ஆலத் தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) $ேதவா.2.2249.3
ெதத்ேத என முரலக் ேகட்டா விைன ெகடுக்கும் திரு நணாேவ $ேதவா.2.2249.4
வில் ஆ வைர ஆக மா நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஆக ேவடம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2250.1
புல்லா_ெப.(புல்லா_ெப.) புரம் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) எrத்தாக்கு
இடம்ேபாலும் புலியும் மானும் $ேதவா.2.2250.2
அல்லாத சாதிகளும் அம் கழல்ேமல் ைககூப்ப அடியா
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2250.3
ெசல்லா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) அரு ெநறிக்ேக
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருள் புrயும் திரு நணாேவ
$ேதவா.2.2250.4
கான் ஆ களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) உrைவ ேமல் மூடி ஆடு அரவு
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அைரேமல் சாத்தி $ேதவா.2.2251.1
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) ஆ தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஓட்டில் ஊண் உகந்தான்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உகந்த ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) எங்கும்
$ேதவா.2.2251.2

நானாவிதத்தால் விரதிகள் நன்நாமேம
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வாழ்த்த_குைற.எச்.(வாழ்த்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2251.3
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஆ மல
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடியா அடி
வணங்கும்_ெப.எச்.(வணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திரு நணாேவ
$ேதவா.2.2251.4
மன் ந< இலங்ைகய தம் ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) வலி
ெதாைலய_குைற.எச்.(ெதாைல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விரலால்
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2252.1
முந்ந<க் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நஞ்ைச உண்டாக்கு இடம்ேபாலும் முைழ ேச
சீயம் $ேதவா.2.2252.2
அல் ந<ைம குன்றி அழலால் விழி
குைறய_குைற.எச்.(குைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அழியும்
முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) $ேதவா.2.2252.3
ெசந்ந< பரப்பச் சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கr ஒளிக்கும்
திரு நணாேவ $ேதவா.2.2252.4
ைம ஆ மணிமிடறன் மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) ஓபங்கு உைடயான் மைனகள்
ேதாறும் $ேதவா.2.2253.1
ைக ஆ பலி ஏற்ற கள்வன் இடம்ேபாலும் கழல்கள் ேநடிப் $ேதவா.2.2253.2
ெபாய்யா மைறயானும் பூமி அளந்தானும்
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மன்னிச் $ேதவா.2.2253.3
ெசய் ஆ எr ஆம் உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) உற
வணங்கும்_ெப.எச்.(வணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திரு நணாேவ
$ேதவா.2.2253.4

ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) ஒழித்து_வி.எச்.(ஒழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அங்கு அமேண திrந்து உண்பா அல்லல்
ேபசி_வி.எச்.(ேபசு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2254.1
மூடு உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) உகந்தா உைர அகற்றும் மூத்தி
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.2.2254.2
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நதி ேசரும்_ெப.எச்.(ேசவி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நித்திலமும் ெமாய்த்த அகிலும் கைரயில் சார
$ேதவா.2.2254.3
ேசட சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒளி ெபருகும் திரு
நணாேவ $ேதவா.2.2254.4
கல் வித்தகத்தால் திைர சூழ் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) காழிக் கவுணி சீ ஆ
$ேதவா.2.2255.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வித்தகத்தால் இனிது உணரும் ஞானசம்பந்தன்
எண்ணும் $ேதவா.2.2255.2
ெசால் வித்தகத்தால் இைறவன் திரு நணா ஏத்து_ஏவ.(ஏத்து_வி.)
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) $ேதவா.2.2255.3
வல் வித்தகத்தால் ெமாழிவா பழி இல இம் மண்ணின்ேமேல $ேதவா.2.2255.4
விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீப் பிரமன் ஊ
ேவணுபுரம் புகலி ெவங்குரு ேமல் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $ேதவா.2.2256.1
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேதாணிபுரம் பூந்தராய் சிரபுரம் வண் புறவம் மண்ேமல் $ேதவா.2.2256.2
களங்கம் இல் ஊசண்ைப கமழ் காழி வயம் ெகாச்ைச கழுமலம் என்று இன்ன
$ேதவா.2.2256.3

இளங்குமரன் தன்ைனப் ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைமயவ தம் பைக எறிவித்த இைறவன் ஊேர $ேதவா.2.2256.4
திரு வளரும்_ெப.எச்.(வள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கழுமலேம
ெகாச்ைச ேதேவந்திரன் ஊ அயன் ஊ ெதய்வத் $ேதவா.2.2257.1
தரு வளரும்_ெப.எச்.(வள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) புறவம் சிலம்பன் ஊ காழி தகு சண்ைப
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) பா $ேதவா.2.2257.2
உரு வள ெவங்குரு புகலி ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) தராய் ேதாணிபுரம்
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.)
$ேதவா.2.2257.3
ெவருவ வள கடல்விடம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உண்டு அணி ெகாள்
கண்டத்ேதான் விரும்பும்_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஊேர $ேதவா.2.2257.4
வாய்ந்த புகழ் மைற வளரும்_ெப.எச்.(வள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேதாணிபுரம் பூந்தராய் சிலம்பன் வாழ் ஊ $ேதவா.2.2258.1
ஏய்ந்த புறவம் திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சண்ைப
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) காழி இைற ெகாச்ைச அம் ெபான் $ேதவா.2.2258.2
ேவய்ந்த மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) கழுமலம் விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.)
பணிய மிக்க(அ)யன் ஊ அமரேகான் ஊ $ேதவா.2.2258.3
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கைல ஆ புகலி ெவங்குரு
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அரன் நாளும் அமரும் ஊேர $ேதவா.2.2258.4
மாமைலயாள் கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) மகிழ் ெவங்குரு மாப் புகலி தராய்
ேதாணிபுரம் வான்_ெப.(வான்_ெப.) $ேதவா.2.2259.1
ேசம மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) புைட
திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கழுமலேம ெகாச்ைச
ேதேவந்திரன் ஊ சீப் $ேதவா.2.2259.2

பூமகன் ஊ ெபாலிவு உைடய புறவம் விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) சிலம்பன் ஊ காழி
சண்ைப $ேதவா.2.2259.3
பா மருவு கைல எட்டு எட்டு
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவற்றின்
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) நுகேவா
பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊேர $ேதவா.2.2259.4
தைரத்ேதவ பணி சண்ைப தமிழ்க் காழி வயம் ெகாச்ைச தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.)
பூேமல் $ேதவா.2.2260.1
விைரச் ேசரும்_ெப.எச்.(ேச-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கழுமலம் ெமய்
உணந்த(அ)யன் ஊ விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) தம் ேகான் ஊ ெவன்றித்
$ேதவா.2.2260.2
திைரச் ேசரும்_ெப.எச்.(ேச-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) புகலி ெவங்குரு ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ெபருகு
ேதாணிபுரம் சீ $ேதவா.2.2260.3
உைர ேச பூந்தராய் சிலம்பன் ஊ புறவம் உலகத்தில்
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஊேர $ேதவா.2.2260.4
புண்டrகத்து ஆ வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) சூழ் புறவம் மிகு சிரபுரம்
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) காழி சண்ைப $ேதவா.2.2261.1
எண் திைசேயா இைறஞ்சிய ெவங்குரு புகலி பூந்தராய் ேதாணிபுரம் சீ
$ேதவா.2.2261.2
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அமரும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) மல்கு கழுமலம்
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெகாச்ைச வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) தம் ேகான் ஊ
$ேதவா.2.2261.3
அண்டு அயன் ஊ இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) என்ப அருங்கூற்ைற
உைதத்து உகந்த அப்பன் ஊேர $ேதவா.2.2261.4

வண்ைம_ெப.(வண்ைம_ெப.) வள வரத்து அயன் ஊ வானவ_ெப.(வானவ_ெப.)
தம் ேகான் ஊ வண் புகலி இஞ்சி $ேதவா.2.2262.1
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மதி ேச ெவங்குரு மிக்ேகா இைறஞ்சு சண்ைப
வியன்காழி ெகாச்ைச $ேதவா.2.2262.2
கண் மகிழும் கழுமலம் கற்ேறா
புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேதாணிபுரம் பூந்தராய்
சீப் $ேதவா.2.2262.3
பண் மலியும் சிரபுரம் பா புகழ் புறவம் பால்வண்ணன் பயிலும் ஊேர
$ேதவா.2.2262.4
ேமாடி புறங்காக்கும் ஊ புறவம் சீச் சிலம்பன் ஊ காழிமூதூ $ேதவா.2.2263.1
ந<டு இயலும் சண்ைப கழுமலம் ெகாச்ைச ேவணுபுரம் கமலம் ந<டு $ேதவா.2.2263.2
கூடிய(அ)யன் ஊ வள ெவங்குரு புகலி தராய் ேதாணிபுரம் கூடப் ேபா
$ேதவா.2.2263.3
ேதடி_வி.எச்.(ேதடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உழல்
அவுண_ெப.(அவுண_ெப.) பயில் திrபுரங்கள் ெசற்ற மைலச்சிைலயன் ஊேர
$ேதவா.2.2263.4
இரக்கம் உைட இைறயவன் ஊ ேதாணிபுரம் பூந்தராய் சிலம்பன்தன் ஊ
$ேதவா.2.2264.1
நிரக்க வருபுனல் புறவம் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தவத்து அயன் ஊ சீத் ேதவேகான் ஊ $ேதவா.2.2264.2
வரக் கரவாப் புகலி ெவங்குரு மாசு இலாச் சண்ைப காழி ெகாச்ைச $ேதவா.2.2264.3
அரக்கன் விறல்_ெப.(விறல்_ெப.)
அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளி கழுமலம்
அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) அறாத ஊேர $ேதவா.2.2264.4

ேமல் ஓதும் கழுமலம் ெமய்த்தவம்
வளரும்_ெப.எச்.(வள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெகாச்ைச
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ஊ ெமய்ம்ைம $ேதவா.2.2265.1
நூல் ஓதும் அயன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஊ நுண் அறிவா குரு புகலி தராய் தூ
ந<ேமல் $ேதவா.2.2265.2
ேசல் ஓடு ேதாணிபுரம் திகழ் புறவம் சிலம்பன் ஊ ெசருச்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்று $ேதவா.2.2265.3
மாேலாடும் அயன்
அறியான்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ஆன்_பட.ஒரு.) வண் காழி
சண்ைப மண்ேணா வாழ்த்தும் ஊேர $ேதவா.2.2265.4
ஆக்கு அம சீ ஊ சண்ைப காழி அம ெகாச்ைச கழுமலம் அன்பான் ஊ
$ேதவா.2.2266.1
ஓக்கம் உைடத் ேதாணிபுரம் பூந்தராய் சிரபுரம் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) புறவம்
நண்பு ஆ $ேதவா.2.2266.2
பூக்கமலத்ேதான் மகிழ் ஊ புரந்தரன் ஊ புகலி ெவங்குருவும் என்ப
$ேதவா.2.2266.3
சாக்கியேராடு அமண்ைகய தாம்
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) வைக
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
தங்கும்_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊேர $ேதவா.2.2266.4
அக்கரம் ேச தருமன் ஊ புகலி தராய் ேதாணிபுரம் அணி ந<ப்
ெபாய்ைகப்_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.+ப்_ஒற்.) $ேதவா.2.2267.1
புக்கரம் ேச புறவம் சீச் சிலம்பன் ஊ புகழ்க் காழி சண்ைப
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ஊ $ேதவா.2.2267.2
மிக்க அம் சீக் கழுமலேம ெகாச்ைச வயம் ேவணுபுரம் அயன் ஊ ேமல்
இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) $ேதவா.2.2267.3

சக்கரம்_ெப.(சக்கரம்_ெப.) சீத் தமிழ்விரகன் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தமிழ் தrப்ேபா
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெசய்ேதாேர $ேதவா.2.2267.4
பூமகன் ஊ புத்ேதளுக்கு இைறவன் ஊ குைறவு இலாப் புகலி பூேமல்
$ேதவா.2.2268.1
மாமகள் ஊ ெவங்குரு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேதாணிபுரம் பூந்தராய் வாய்ந்த
இஞ்சிச் $ேதவா.2.2268.2
ேசமம் மிகு சிரபுரம் சீப் புறவம் நிைற புகழ்ச் சண்ைப காழி ெகாச்ைச
$ேதவா.2.2268.3
காமைன முன் காய்ந்த_ெப.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) கண்ணவன் ஊ கழுமலம் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
கருதும்_ெப.எச்.(கருது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊேர $ேதவா.2.2268.4
கருத்து உைடய மைறயவ ேச கழுமலம் ெமய்த் ேதாணிபுரம் கனக மாட
$ேதவா.2.2269.1
உருத் திகழ் ெவங்குரு புகலி ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) தராய் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
ஆரும் ெகாச்ைச காழி $ேதவா.2.2269.2
திருத் திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிரபுரம்
ேதேவந்திரன் ஊ ெசங்கமலத்து அயன் ஊ ெதய்வத் $ேதவா.2.2269.3
தருத் திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) புறவம் சண்ைப சைடமுடி
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
தங்கும்_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊேர $ேதவா.2.2269.4
ஊ மதிையக் கதுவ உய மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) சண்ைப ஒளி மருவு காழி
ெகாச்ைச $ேதவா.2.2270.1
கா மலியும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) புைட சூழ் கழுமலம் ெமய்த் ேதாணிபுரம்
கற்ேறா ஏத்தும் $ேதவா.2.2270.2

சீ மருவு பூந்தராய் சிரபுரம் ெமய்ப் புறவம் அயன் ஊ பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
கற்பத் $ேதவா.2.2270.3
தா_ெப.(தா_ெப.) மருவும் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ஊ புகலி ெவங்குரு
கங்ைக தrத்ேதான் ஊேர $ேதவா.2.2270.4
தrத்த மைறயாள மிகு ெவங்குரு சீத் ேதாணிபுரம் தrயா இஞ்சி
$ேதவா.2.2271.1
எrத்தவன் ேச கழுமலேம ெகாச்ைச பூந்தராய் புகலி இைமேயா ேகான் ஊ
$ேதவா.2.2271.2
ெதrத்த புகழ்ச் சிரபுரம் சீ திகழ் காழி சண்ைப ெசழுமைறகள்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $ேதவா.2.2271.3
விrத்த புகழ்ப் புறவம் விைரக்கமலத்ேதான் ஊ உலகில்
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊேர
$ேதவா.2.2271.4
விளங்கு அயன் ஊ பூந்தராய் மிகு சண்ைப ேவணுபுரம் ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.)
ஏய்க்கும்_ெப.எச்.(ஏய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.2.2272.1
இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) கமுகம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ேதாணிபுரம் காழி
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) புகலி புறவம் ஏ ஆ $ேதவா.2.2272.2
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ெகாச்ைச ெவங்குரு மாச்சிரபுரம் வன் நஞ்சம் உண்டு
$ேதவா.2.2272.3
களங்கம் மலி களத்தவன் சீக் கழுமலம் காமன் உடலம் காய்ந்ேதான் ஊேர
$ேதவா.2.2272.4
காய்ந்து_வி.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வரு காலைன அன்று
உைதத்தவன் ஊ கழுமலம் மாத் ேதாணிபுரம் சீ $ேதவா.2.2273.1

ஏய்ந்த ெவங்குரு புகலி இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ஊ
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கமலத்து அயன் ஊ இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.)
$ேதவா.2.2273.2
வாய்ந்த புறவம் திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிரபுரம்
பூந்தராய் ெகாச்ைச காழி சண்ைப $ேதவா.2.2273.3
ேசந்தைன_வி.மு.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) முன்
பயந்து_வி.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலகில்
ேதவகள்_ெப.(ேதவ_ெப.+கள்_பன்.) தம் பைக ெகடுத்ேதான்
திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊேர $ேதவா.2.2273.4
திகழ் மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) மலி சண்ைப பூந்தராய் பிரமன் ஊ காழி ேதசு ஆ
$ேதவா.2.2274.1
மிகு ேதாணிபுரம் திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேவணுபுரம் வயம் ெகாச்ைச புறவம் விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.)
$ேதவா.2.2274.2
புகழ் புகலி கழுமலம் சீச் சிரபுரம் ெவங்குரு ெவம்ேபா மகிடற் ெசற்று
$ேதவா.2.2274.3
நிகழ் ந<லி நின்மலன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அடி இைணகள்
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலகில்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஊேர $ேதவா.2.2274.4
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) சூழ்தரு
ெவங்குரு ேதாணிபுரம் நிகழும் ேவணு மன்றில் $ேதவா.2.2275.1
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) கழுமலம் ெகாச்ைச உய காழி சண்ைப வள புறவம்
ேமாடி $ேதவா.2.2275.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புறங்காக்கும் ஊ சிரபுரம்
பூந்தராய் புகலி ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ேகான் ஊ $ேதவா.2.2275.3

ெவன்றி மலி பிரமபுரம் பூதங்கள் தாம் காக்க மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) ஊேர
$ேதவா.2.2275.4
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) கமலத்து அயன் ஊ விளங்கு புறவம் சண்ைப காழி
ெகாச்ைச $ேதவா.2.2276.1
ெதாக்க ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) கழுமலம் தூத் ேதாணிபுரம் பூந்தராய்
சிலம்பன் ேச ஊ $ேதவா.2.2276.2
ைமக் ெகாள் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ேவணுபுரம் மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) புகலி
ெவங்குரு வல் அரக்கன் திண்ேதாள் $ேதவா.2.2276.3
ஒக்க இருபதும் முடிகள் ஒருபதும் ஈடு
அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உகந்த எம்மான் ஊேர
$ேதவா.2.2276.4
எம்மான் ேச ெவங்குரு சீச் சிலம்பன் ஊ கழுமலம் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
புகலி என்றும் $ேதவா.2.2277.1
ெபாய்ம்மாண்பு இேலா புறவம் ெகாச்ைச புரந்தரன் ஊ நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
ேதாணிபுரம் ேபாக் $ேதவா.2.2277.2
ைகம்மாைவ உrெசய்ேதான் காழி அயன் ஊ தராய் சண்ைப காrன்
$ேதவா.2.2277.3
ெமய்ம் மால் பூ மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) உணரா வைக தழல் ஆய்
விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம் இைறவன் ஊேர
$ேதவா.2.2277.4
இைறவன் அம சண்ைப எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) புறவம் அயன் ஊ
இைமேயாக்கு அதிபன் ேச ஊ $ேதவா.2.2278.1
குைறவு இல் புகழ்ப் புகலி ெவங்குரு ேதாணிபுரம் குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) ஆ
பூந்தராய் ந<ச் $ேதவா.2.2278.2

சிைற மலி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) சிரபுரம் சீக் காழி வள ெகாச்ைச கழுமலம்
ேதசு இன்றிப் $ேதவா.2.2278.3
பறி தைலெயாடு அமண்ைகய சாக்கியகள் பrசு
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) அம்மான் ஊேர
$ேதவா.2.2278.4
அம்மான் ேச கழுமலம் மாச் சிரபுரம் ெவங்குரு ெகாச்ைச புறவம் அம் சீ
$ேதவா.2.2279.1
ெமய்ம் மானத்து ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) புகலி மிகு காழி ேதாணிபுரம்
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ேகான் ஊ $ேதவா.2.2279.2
அம் மால் மன் உய சண்ைப தராய் அயன் ஊ வழி முடக்கும் ஆவின்பாச்சல்
$ேதவா.2.2279.3
தம்மான் ஒன்றிய ஞானசம்பந்தன் தமிழ் கற்ேபா தக்ேகா தாேம $ேதவா.2.2279.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.)
இயங்கும்_ெப.எச்.(இயங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மதிக்கண்ணியான்
விrயும்_ெப.எச்.(விr_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சைடப் $ேதவா.2.2280.1
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) ெகாள் திருேமனியான் ெபருமான்
அனல் $ேதவா.2.2280.2
கண் நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) ெகாள் திருெநற்றியான் கலிக் காழியுள $ேதவா.2.2280.3
மண்_ெப.(மண்_ெப.) நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) ெகாள் மைறயாள
ஏத்து_ஏவ.(ஏத்து_வி.) மலப்பாதேன $ேதவா.2.2280.4
வலிய காலன் உயி வட்டினான்
<
மடவாெளாடும் $ேதவா.2.2281.1
பலி விரும்பியது_ெதா.ெப.(விரும்பு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ஒ ைகயினான்
பரேமட்டியான் $ேதவா.2.2281.2
கலிைய ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) மைறயாள தம்
கலிக் காழியுள $ேதவா.2.2281.3

நலிய_குைற.எச்.(நலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விைன த<த்து உகந்த எம்
நம்பேன $ேதவா.2.2281.4
சுற்றல் ஆம் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) புலித்ேதால்
அைசத்து_வி.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயன் ெவண்தைலத்
$ேதவா.2.2282.1
துற்றல் ஆயது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெகாள்ைகயான் சுடு ந<ற்றினான்
$ேதவா.2.2282.2
கற்றல் ேகட்டல் உைடயாகள் வாழ் கலிக் காழியுள $ேதவா.2.2282.3
மல் தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) திரள்ேதாள் எம் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அல்லேன $ேதவா.2.2282.4
பல் அயங்கு தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஏந்தினான் படுகான் இைட $ேதவா.2.2283.1
மல் அயங்கு திரள் ேதாள்கள் ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நடம்
ஆடியும் $ேதவா.2.2283.2
கல் அயங்கு திைர சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந<ள் கலிக் காழியுள
$ேதவா.2.2283.3
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) அயங்கு புகழ் ேபண
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுட வண்ணேன
$ேதவா.2.2283.4
தூ நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) ெகாள் திருேமனியில் ெபாடிப் பூசிப் ேபாய் $ேதவா.2.2284.1
நா_ெப.(நா_ெப.) நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) ெகாள் மைற ஓதி மாது ஒருபாகமா
$ேதவா.2.2284.2
கான் நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) ெகாள் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) வாசம் ஆ கலிக்
காழியுள $ேதவா.2.2284.3

ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) ெகாள் முடி ஆன் ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.)
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசல்வேன $ேதவா.2.2284.4
சுழி இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கங்ைகயாள் சைட ஆகேவ $ேதவா.2.2285.1
ெமாழி இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மடமங்ைக
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உகந்தவன் $ேதவா.2.2285.2
கழி இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சூழும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கலிக் காழியுள
$ேதவா.2.2285.3
பழி இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) துய
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இலாப் பரேமட்டிேய $ேதவா.2.2285.4
முடி இலங்கும் உய சிந்ைதயால் முனிவ ெதாழ $ேதவா.2.2286.1
வடி இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஆக்கேவ அனல் ஏந்தியும் $ேதவா.2.2286.2
கடி இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கலிக் காழியுள
$ேதவா.2.2286.3
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) இலங்கும்(ம்) இைடயாெளாடும் குடி ெகாண்டேத
$ேதவா.2.2286.4
வல் அரக்கன் வைர ேபக்க
வந்தவன்_வி.அ.ெப.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அன்_பட.ஒரு.)
ேதாள $ேதவா.2.2287.1
கல் அரக்க விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) வாட்டினான் கலிக் காழியு $ேதவா.2.2287.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஒருக்கியது ஒ சிந்ைதயா மல தூவேவ
$ேதவா.2.2287.3

ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) இருக்குமைற ஏத்து_ஏவ.(ஏத்து_வி.) உகந்து உடன்
வாழுேம $ேதவா.2.2287.4
மருவு நால்மைறேயானும் மா மணிவண்ணனும் $ேதவா.2.2288.1
இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இைசந்து_வி.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தேவ எrயான்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஊ $ேதவா.2.2288.2
ெவருவ நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திைர
ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) வார வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) முத்து அைவ $ேதவா.2.2288.3
கருைவ ஆ வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) சங்கு ேச கலிக் காழிேய $ேதவா.2.2288.4
நன்றி_ெப.(நன்றி_ெப.) ஒன்றும் உணராத வன்சமண் சாக்கிய $ேதவா.2.2289.1
அன்றி அங்கு அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால் அைவ
ெகாள்கிலான் $ேதவா.2.2289.2
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) ேமதி இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) கானல்_ெப.(கானல்_ெப.)
வாழ் கலிக் காழியுள $ேதவா.2.2289.3
ெவன்றி ேச வியன்ேகாயில்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விைடயாளேன
$ேதவா.2.2289.4
கண்ணு மூன்றும் உைட ஆதி வாழ் கலிக் காழியு $ேதவா.2.2290.1
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அருள் ேபணி
ஞானசம்பந்தன் ெசால் $ேதவா.2.2290.2
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ஊன்றும் தமிழில்
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைச பாடுவா
$ேதவா.2.2290.3
விண்ணும் மண்ணும் விrகின்ற ெதால்புகழாளேர $ேதவா.2.2290.4

வாடிய ெவண்தைல மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) இருள
$ேதவா.2.2291.1
ந<டு உய ெகாள்ளி_ெப.(ெகாள்ளி_ெப.) விளக்கும் ஆக நிவந்து எr $ேதவா.2.2291.2
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம்ெபருமான் அகத்தியான்
பள்ளிையப் $ேதவா.2.2291.3
பாடிய_ெப.எச்.(பாடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிந்ைதயினாகட்கு இல்ைல
ஆம் பாவேம $ேதவா.2.2291.4
துன்னம் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உைடயான்
துைதந்த ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ந<ற்றினான் $ேதவா.2.2292.1
மன்னும் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) மதமத்தம்
சூடினான்_வி.மு.(சூடு_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) மா நக $ேதவா.2.2292.2
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.)
தங்கும்_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் அகத்தியான்
பள்ளிைய_ெப.(பள்ளி_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) $ேதவா.2.2292.3
உன்னம் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மனத்தாகள் தம்
விைன ஓடுேம $ேதவா.2.2292.4
உடுத்ததுவும் புலித்ேதால் பலி திrந்து உண்பதும் $ேதவா.2.2293.1
கடுத்து வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
காலன் தன்ைனயும் காலினால் $ேதவா.2.2293.2
அடத்ததுவும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் அகத்தியான் பள்ளியான்
$ேதவா.2.2293.3
ெதாடுத்ததுவும் சரம் முப்புரம் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) ஆகேவ $ேதவா.2.2293.4
காய்ந்ததுவும் அன்று காமைன ெநற்றிக்கண்ணினால் $ேதவா.2.2294.1

பாய்ந்ததுவும் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) காலைன பண்ணின் நால்மைற
$ேதவா.2.2294.2
ஆய்ந்ததுவும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் அகத்தியான் பள்ளியான்
$ேதவா.2.2294.3
ஏய்ந்ததுவும் இமவான் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாகேம
$ேதவா.2.2294.4
ேபாத்ததுவும் கrயின் உr புலித்ேதால் உைட $ேதவா.2.2295.1
கூத்தது ஓ ெவண்மழு ஏந்தி ேகாள் அரவம் அைரக்கு $ேதவா.2.2295.2
ஆத்ததுவும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் அகத்தியான் பள்ளியான்
$ேதவா.2.2295.3
பாத்ததுவும்(ம்) அரணம்_ெப.(அரணம்_ெப.) பட எr மூழ்கேவ $ேதவா.2.2295.4
ெதrந்ததுவும் கைண ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) முப்புரம்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன் $ேதவா.2.2296.1
எrந்ததுவும் முன் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆ மல உைறவான்
தைல_ெப.(தைல_ெப.) $ேதவா.2.2296.2
அrந்ததுவும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் அகத்தியான்பள்ளியான்
$ேதவா.2.2296.3
புrந்ததுவும் உைமயாள் ஓபாகம் புைனதேல $ேதவா.2.2296.4
ஓதி எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உலகுக்கு ஒ ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெமய்ச் $ேதவா.2.2297.1
ேசாதி என்று ெதாழுவா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) துய த<த்திடும்
$ேதவா.2.2297.2

ஆதி எங்கள் ெபருமான் அகத்தியான் பள்ளிைய_ெப.(பள்ளி_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.)
$ேதவா.2.2297.3
ந<தியால் ெதாழுவா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) விைன ந<ங்குேம
$ேதவா.2.2297.4
ெசறுத்ததுவும் தக்கன் ேவள்விைய திருந்தா புரம் $ேதவா.2.2298.1
ஒறுத்ததுவும் ஒளி மா மல உைறவான் சிரம் $ேதவா.2.2298.2
அறுத்ததுவும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் அகத்தியான் பள்ளியான்
$ேதவா.2.2298.3
இறுத்ததுவும் அரக்கன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேதாள்கள் இருபேத $ேதவா.2.2298.4
சிரமும் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மதமத்தமும் திகழ் ெகான்ைறயும்
$ேதவா.2.2299.1
அரவும் மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சைடயான்
அகத்தியான் பள்ளிையப் $ேதவா.2.2299.2
பிரமேனாடு திருமாலும் ேதடிய ெபற்றிைம $ேதவா.2.2299.3
பரவ வல்லா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) தங்கள் ேமல் விைன பாறுேம
$ேதவா.2.2299.4
ெசந்துவ ஆைடயினாரும் ெவற்று அைரேய திr $ேதவா.2.2300.1
புந்தி இலாகளும் ேபசும்_ெப.எச்.(ேபசு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேபச்சு
அைவ ெபாய்ம்ெமாழி $ேதவா.2.2300.2
அந்தணன் எங்கள் பிரான் அகத்தியான் பள்ளிையச் $ேதவா.2.2300.3
சிந்திமின் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) விைன ஆனைவ சிைதந்து ஓடுேம
$ேதவா.2.2300.4

ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.)
மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தமிழ் ஞானசம்பந்தன்
மா மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) $ேதவா.2.2301.1
ஆலும் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) புைட சூழ் அகத்தியான் பள் $ேதவா.2.2301.2
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) பைடயான் அடி
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்திய_ெப.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2301.3
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வல்லா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) தங்கள்
ேமல் விைன மாயுேம $ேதவா.2.2301.4
பீடினால் ெபrேயாகளும் ேபைதைம ெகடத் த<து_ெப.(த<து_ெப.) இலா
$ேதவா.2.2302.1
வடினால்
<
உயந்தாகளும் வடு_ெப.(வ
<
டு_ெப.)
<
இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) இளெவண்மதி $ேதவா.2.2302.2
சூடினா_வி.மு.(சூடு_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட.பன்.) மைற
பாடினா_வி.மு.(பாடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) சுடைல ந<று அணிந்தா
அழல் $ேதவா.2.2302.3
ஆடினா அைறயணி நல்லூ அம் ைகயால் ெதாழுவாகேள $ேதவா.2.2302.4
இைலயின் ஆ சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ஏறு உகந்து ஏறிேய இைமேயா ெதாழ
$ேதவா.2.2303.1
நிைலயினால் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கால் உறச் சிைலயினால்
மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) எய்தவன் $ேதவா.2.2303.2
அைலயின் ஆ புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அண்ணலா அைறயணி நல்லூ
$ேதவா.2.2303.3

தைலயினால் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓங்குவா
ந<ங்குவா தடுமாற்றேம $ேதவா.2.2303.4
என்பினா கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) சூலத்தா
இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மா மதி உச்சியான்
$ேதவா.2.2304.1
பின்பினால் பிறங்கும் சைடப் பிஞ்ஞகன் பிறப்பு இலி என்று $ேதவா.2.2304.2
முன்பினா மூவதாம் ெதாழு முக்கண் மூத்திதன் தாள்களுக்கு $ேதவா.2.2304.3
விரவு ந<று ெபான்மாபினில் விளங்கப் பூசிய ேவதியன் $ேதவா.2.2305.1
உரவு நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அமுது ஆக உண்டு உறுதி ேபணுவது அன்றியும்
$ேதவா.2.2305.2
அரவு ந<ள்சைடக் கண்ணியா அண்ணலா அைறயணி நல்லூ $ேதவா.2.2305.3
பரவுவா பழி ந<ங்கிட பைறயும் தாம்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாவேம $ேதவா.2.2305.4
த<யின் ஆ திகழ் ேமனியாய் ேதவதாம் ெதாழும் ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.)
ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) $ேதவா.2.2306.1
ஆயினாய் ெகான்ைறயாய் அனல் அங்ைகயாய் அைறயணி நல்லூ
$ேதவா.2.2306.2
ேமயினா தம ெதால்விைன வட்டினாய்
<
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) காலைனப் $ேதவா.2.2306.3
பாயினாய் அதி கழலினாய் பரமேன அடி பணிவேன $ேதவா.2.2306.4
விைரயின் ஆ ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) சூடியும் ேவக நாகமும் வக்கிய
<
$ேதவா.2.2307.1
அைரயினா அைறயணி நல்லூ அண்ணலா அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆயது ஓ
$ேதவா.2.2307.2

நைரயின் ஆ விைட ஊதியா நக்கனா நறும்ேபாது ேச $ேதவா.2.2307.3
வரம்_ெப.(வ
<
ரம்_ெப.)
<
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவதிய ேவக மா களியாைனயின் $ேதவா.2.2308.1
ஈரம்_ெப.(ஈரம்_ெப.) ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உrைவ ேபாத்து அrைவேமல்
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம் இைற $ேதவா.2.2308.2
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாம்பினா அண்ணலா அைறயணி நல்லூ $ேதவா.2.2308.3
வாரம் ஆய் நிைனப்பாகள் தம் வல்விைன அைவ மாயுேம $ேதவா.2.2308.4
தக்கனா ெபரு ேவள்விையத் தகத்து உகந்தவன் தாழ்சைட $ேதவா.2.2309.1
முக்கணான் மைற பாடிய_ெப.எச்.(பாடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முைறைமயான் முனிவ ெதாழ $ேதவா.2.2309.2
அக்கிேனாடு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) பூண் அண்ணலா
அைறயணி நல்லூ $ேதவா.2.2309.3
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) இல
த<து_ெப.(த<து_ெப.) இல ெவறியராய்ப் பிற_ெப.(பிற_ெப.) பின் ெசலா
$ேதவா.2.2310.1
ெசய்வேத அலங்காரம் ஆம் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) இைவ ேதறி
இன்பு_ெப.(இன்பு_ெப.) உறில் $ேதவா.2.2310.2
ஐயம் ஏற்று உணும் ெதாழில ஆம் அண்ணலா அைறயணி நல்லூச்
$ேதவா.2.2310.3
வாக்கியம் ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) யாெராடும்
வைக அலா வைக ெசய்யன்மின் $ேதவா.2.2311.1
சாக்கியம் சமண் என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) சாேரலும்(ம்)
அரணம்_ெப.(அரணம்_ெப.) ெபாடி $ேதவா.2.2311.2

ஆக்கிய மழுவாள் பைட அண்ணலா அைறயணி நல்லூப் $ேதவா.2.2311.3
பாக்கியம் குைற உைடயீேரல் பைறயும் ஆம்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாவேம $ேதவா.2.2311.4
கழி உலாம் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) சூழ் கழுமலம் அம
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பதிப் $ேதவா.2.2312.1
பழி இலா மைற ஞானசம்பந்தன் நல்லது_ெப.(நல்லது_ெப.) ஓ பண்பின் ஆ
$ேதவா.2.2312.2
ெமாழியினால் அைறயணி நல்லூ முக்கண் மூத்திதன் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
ெதாழக் $ேதவா.2.2312.3
ெகழுவினா அவ_பதி.ெப.(அவ_பதி.ெப.) தம்ெமாடும் ேகடு இல் வாழ் பதி
ெபறுவேர $ேதவா.2.2312.4
ஒளி இளம்பிைற ெசன்னிேமல் உைடய ேகாவண ஆைடய $ேதவா.2.2313.1
குளி இள(ம்) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) தவழ் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ேகால ந<
மல்கு காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) $ேதவா.2.2313.2
நளி இளம்புனல் வா துைற நங்ைக கங்ைகைய நண்ணினா $ேதவா.2.2313.3
மிளி இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) ெபாறி அரவினா ேமயது விளநக அேத
$ேதவா.2.2313.4
அக்கு அர(வ்)வு அணிகலன் என அதெனாடு ஆத்தது ஓ ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.)
பூண்டு $ேதவா.2.2314.1
உக்கவ சுடுந<று அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளி
மல்கு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) காவிrப் $ேதவா.2.2314.2
புக்கவ துய ெகடுக என பூசு ெவண்ெபாடி
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2314.3

மிக்கவ வழிபாடு ெசய் விளநக அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேமயேத
$ேதவா.2.2314.4
வாளி ேச அடங்கா மதில்_ெப.(மதில்_ெப.)
ெதாைலய_குைற.எச்.(ெதாைல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நூறிய வம்பின் ேவய்த்
$ேதவா.2.2315.1
ேதாளி பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அமந்தவ
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) உண்ட
$ேதவா.2.2315.2
காளம் மல்கிய கண்டத்த கதி விr சுட முடியின $ேதவா.2.2315.3
மீ லி_ெப.(மீ ளி_ெப.) ஏறு உகந்து ஏறினா ேமயது விளநக அேத $ேதவா.2.2315.4
கால் விளங்கு எr கழலினா ைக
விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவலினா
$ேதவா.2.2316.1
நூல் விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாபினா
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) பிறப்பும்(ம்)
இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) $ேதவா.2.2316.2
மால் விளங்கு ஒளி மல்கிய மாசு இலா மணிமிடறினா $ேதவா.2.2316.3
ேமல் விளங்கு ெவண்பிைறயினா ேமயது விளநக அேத $ேதவா.2.2316.4
மன்னினா மைற பாடினா_வி.மு.(பாடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.)
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சீப் பழங்காவிrத் $ேதவா.2.2317.1
துன்னு தண்துைற முன்னினா தூ ெநறி ெபறுவா என $ேதவா.2.2317.2
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) திங்கைளப் ெபாங்கு அரா கங்ைகேயாடு உடன்
ேசத்தினா $ேதவா.2.2317.3
மின்னு ெபான் புrநூலினா ேமயது விள நக அேத $ேதவா.2.2317.4

ேதவரும் அமரகளும் திைசகள் ேமல் உள ெதய்வமும் $ேதவா.2.2318.1
யாவரும் அறியாதது ஓ அைமதியால் தழல் உருவினா $ேதவா.2.2318.2
மூவரும்(ம்) இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) என்னவும் முதல்வரும்(ம்)
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) என்னவும் $ேதவா.2.2318.3
ேமவ(அ)ரும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆயினா ேமயது விளநக அேத
$ேதவா.2.2318.4
ெசால் தரும் மைற பாடினா_வி.மு.(பாடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.)
சுடவிடும் சைடமுடியினா $ேதவா.2.2319.1
கல் தரு(வ்) வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) ைகயினா காவிrத் துைற காட்டினா
$ேதவா.2.2319.2
மல் தரும் திரள் ேதாளினா மாசு இல் ெவண்ெபாடிப் பூசினா $ேதவா.2.2319.3
வில் தரும் மணிமிடறினா ேமயது விள நக அேத $ேதவா.2.2319.4
பட தரும் சைட முடியினா ைபங்கழல் அடி பரவுவா $ேதவா.2.2320.1
அட தரும் பிணி ெகடுக என அருளுவா அரவு அைரயினா $ேதவா.2.2320.2
விட_ெப.(விட_ெப.) தரும் மணி_ெப.(மணி_ெப.) மிடறினா மின்னு ெபான்
புrநூலினா $ேதவா.2.2320.3
மிடல் தரும் பைடமழுவினா ேமயது விளநக அேத $ேதவா.2.2320.4
ைக இலங்கிய ேவலினா ேதாலினா கr காலினா $ேதவா.2.2321.1
ைப இலங்கு அரவு அல்குலான் பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பரமனா $ேதவா.2.2321.2
ைம இலங்கு ஒளி மல்கிய மாசு இலா மணி_ெப.(மணி_ெப.) மிடறினா
$ேதவா.2.2321.3

ெமய் இலங்கு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ந<ற்றினா ேமயது விள நக அேத
$ேதவா.2.2321.4
உள்ளதன் தைனக் காண்பன் கீ ழ் என்ற மா மணிவண்ணனும் $ேதவா.2.2322.1
உள்ளதன் தைனக் காண்பன் ேமல் என்ற மா மல அண்ணலும் $ேதவா.2.2322.2
உள்ளதன் தைனக் கண்டிலா ஒளி ஆதரும் சைடமுடியின்ேமல் $ேதவா.2.2322.3
உள்ளதன் தைனக் கண்டிலா ஒளியா விளநக ேமயேத $ேதவா.2.2322.4
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சிைறவண்டு யாழ்முரல் விளநகத் துைற
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2323.1
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
அண்ணைலச் சண்ைப ஞானசம்பந்தன் சீ $ேதவா.2.2323.2
இன்பு_ெப.(இன்பு_ெப.) உறும் தமிழால்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏத்துவா விைன ந<ங்கிப்
ேபாய் $ேதவா.2.2323.3
பவனம் ஆய் ேசாைட ஆய் நா_ெப.(நா_ெப.) எழா பஞ்சு ேதாய்ச்சு அட்ட உண்டு
$ேதவா.2.2324.1
சிவன தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) சிந்தியாப் ேபைதமா ேபால ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.)
ெவள்கினாேய $ேதவா.2.2324.2
கவனம் ஆய்ப் பாய்வது ஓ ஏறு உகந்து
ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காள கண்டன் $ேதவா.2.2324.3
அவனது ஆரூ ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்யல்
ஆம் ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அஞ்சல்
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $ேதவா.2.2324.4
தந்ைதயா ேபாயினா தாயரும் ேபாயினா தாமும் ேபாவா $ேதவா.2.2325.1

ெகாந்த ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
கூற்றத்தா பாக்கின்றா
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாவா $ேதவா.2.2325.2
எந்த நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வாழ்வதற்ேக மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ைவத்தியால் ஏைழ
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $ேதவா.2.2325.3
அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ஆரு
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்யல் ஆம்
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அஞ்சல்
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $ேதவா.2.2325.4
நிணம்_ெப.(நிணம்_ெப.) குட ேதால் நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) என்பு ேச
ஆக்ைகதான் நிலாயது அன்றால் $ேதவா.2.2326.1
குணங்களாக்கு அல்லது குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) ந<ங்காது எனக் குலுங்கினாேய
$ேதவா.2.2326.2
வணங்குவா வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) தானவ ைவகலும் மனம்ெகாடு
ஏத்தும் $ேதவா.2.2326.3
அணங்கன் ஆரூ ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்யல்
ஆம் ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அஞ்சல்
ெநஞ்சேம_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.+ஏ_சாr.) $ேதவா.2.2326.4
ந<தியால் வாழ்கிைல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெசலா
நினறன_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
நித்தம்_ெப.(நித்தம்_ெப.) ேநாய்கள் $ேதவா.2.2327.1
வாதியா ஆதலால் நாளும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இன்பேம மருவினாேய
$ேதவா.2.2327.2

சாதி ஆ கின்னர தருமனும் வருணனும் ஏத்து_ஏவ.(ஏத்து_வி.) முக்கண்
$ேதவா.2.2327.3
ஆதி ஆரூ ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்யல் ஆம்
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அஞ்சல்
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $ேதவா.2.2327.4
பிறவியால் வருவன ேகடு உள ஆதலால் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) இன்பத்
$ேதவா.2.2328.1
துறவியாக்கு அல்லது துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) ந<ங்காது எனத் தூங்கினாேய
$ேதவா.2.2328.2
மறவல் ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) மாக்கேம நண்ணினாய் த<த்த ந< மல்கு
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $ேதவா.2.2328.3
அறவன்_குறி.வி.மு.(அற_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) ஆரூ
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்யல் ஆம்
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அஞ்சல்
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $ேதவா.2.2328.4
ெசடி ெகாள் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ஆக்ைக அம் பாம்பின் வாய்த் ேதைரவாய்ச்
சிறுபறைவ $ேதவா.2.2329.1
கடி ெகாள் பூந்ேதன் சுைவத்து இன்புறல் ஆம் என்று கருதினாேய $ேதவா.2.2329.2
முடிகளால் வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) முன்
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்பராய் ஏத்தும் முக்கண்
$ேதவா.2.2329.3
அடிகள் ஆரூ ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்யல் ஆம்
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.)

ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அஞ்சல்
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $ேதவா.2.2329.4
ஏறு மால்யாைனேய சிவிைக அந்தளகம் ஈச்ேசாப்பி வட்டின் $ேதவா.2.2330.1
மாறி வாழ் உடம்பினா படுவது ஓ நடைலக்கு மயங்கினாேய $ேதவா.2.2330.2
மாறு இலா வனமுைல மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) ஓ பங்கின மதியம் ைவத்த
$ேதவா.2.2330.3
ஆறன் ஆரூ ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்யல் ஆம்
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அஞ்சல்
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $ேதவா.2.2330.4
என்பினால் கழி நிைரத்து_வி.எச்.(நிைர_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறச்சி
மண்_ெப.(மண்_ெப.) சுவ_ெப.(சுவ_ெப.)
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) இல்லம்
$ேதவா.2.2331.1
புன் புலால்_ெப.(புலால்_ெப.) நாறு ேதால் ேபாத்து ெபால்லாைமயால் முகடு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2331.2
முன்பு எலாம் ஒன்பது வாய்தல் ஆ குரம்ைபயில் மூழ்கிடாேத $ேதவா.2.2331.3
அன்பன் ஆரூ ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்யல்
ஆம் ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அஞ்சல்
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $ேதவா.2.2331.4
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) தன்னுடன் ேதான்றினா புத்திர
தாரம் என்னும் $ேதவா.2.2332.1
பந்தம் ந<ங்காதவக்கு உய்ந்துேபாக்கு இல் எனப் பற்றினாேய $ேதவா.2.2332.2

ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந<று ஆடியா ஆதியா
ேசாதியா ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) கீ த $ேதவா.2.2332.3
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ஆரூ
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்யல் ஆம்
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அஞ்சல்
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $ேதவா.2.2332.4
ெநடிய மால் பிரமனும் ந<ண்டு மண்_ெப.(மண்_ெப.) இடந்து இன்னம் ேநடிக்
காணாப் $ேதவா.2.2333.1
படியனா பவளம்_ெப.(பவளம்_ெப.) ேபால் உருவனா பனி வள மைலயாள் பாக
$ேதவா.2.2333.2
வடிவனா மதி ெபாதி சைடயனா மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி கண்டத்து
எண்ேதாள் $ேதவா.2.2333.3
அடிகள் ஆரூ ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்யல் ஆம்
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அஞ்சல்
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $ேதவா.2.2333.4
பல் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) மாதவி அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.)
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) யாழ் ெசயும் காழி ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) $ேதவா.2.2334.1
நல்லேவ நல்லேவ ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஞானசம்பந்தன் ஆரூ $ேதவா.2.2334.2
எல்லி அம்ேபாது எr ஆடும் எம் ஈசைன ஏத்து_ஏவ.(ஏத்து_வி.)
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) $ேதவா.2.2334.3
ெசால்லேவ வல்லவ த<து_ெப.(த<து_ெப.)
இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) ஓத ந< ைவயகத்ேத $ேதவா.2.2334.4
வrய மைறயா பிைறயா மைல ஓ சிைலயா வணக்கி $ேதவா.2.2335.1

எrய மதில்கள் எய்தா எறியும் முசலம் உைடயா $ேதவா.2.2335.2
கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) மிடறும் உைடயா கடவூ மயானம் அமந்தா
$ேதவா.2.2335.3
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) மணந்த_ெப.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாப மழுவாள் வலன் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஏந்திக் $ேதவா.2.2336.1
கங்ைக சைடயில் கரந்தா கடவூ மயானம் அமந்தா $ேதவா.2.2336.2
ெசங்கண் ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ஏறு ஏறிச் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
ெசய்யா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) வருவா
$ேதவா.2.2336.3
ஈடு அல் இடபம் இைசய_குைற.எச்.(இைச_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏறி மழு
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஏந்தி $ேதவா.2.2337.1
காடு_ெப.(காடு_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இடமா உைடயா கடவூ
மயானம் அமந்தா $ேதவா.2.2337.2
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) இைச ெகாள் கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) படுதம் பலவும்
பயில்வா $ேதவா.2.2337.3
இைற நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலங்கு வைளயாள்
இைளயாள் ஒருபால் உைடயா $ேதவா.2.2338.1
மைற நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலங்கு ெமாழியா
மைலயா மனத்தின் மிைசயா $ேதவா.2.2338.2
கைற நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலங்கு
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் கடவூ மயானம் அமந்தா $ேதவா.2.2338.3
ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) எருத்தின் மிைசயா விr ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காது இலங்கத் $ேதவா.2.2339.1
துள்ளும் இளமான் மறியா சுட ெபான் சைடகள் துளங்கக் $ேதவா.2.2339.2

கள்ளம் நகு ெவண்தைலயா கடவூ மயானம் அமந்தா $ேதவா.2.2339.3
ெபான்தாது
உதிரும்_ெப.எச்.(உதி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) ெகாள் புைன பூங்ெகான்ைற புைனந்தா $ேதவா.2.2340.1
ஒன்றா ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ஏறு உயத்தது உைடயா அதுேவ ஊவா
$ேதவா.2.2340.2
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) ஆ இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) சூழ் புறவின் கடவூ மயானம்
அமந்தா $ேதவா.2.2340.3
பாசம் ஆன கைளவா பrவாக்கு அமுதம் அைனயா $ேதவா.2.2341.1
ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) த<ரக் ெகாடுப்பா அலங்கல் விைட ேமல் வருவா
$ேதவா.2.2341.2
காைச மல ேபால் மிடற்றா கடவூ மயானம் அமந்தா $ேதவா.2.2341.3
ெசற்ற அரக்கன் அலறத் திகழ் ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) ெமல்விரலால்
$ேதவா.2.2342.1
கல் குன்று அடத்த ெபருமான் கடவூ மயானம் அமந்தா $ேதவா.2.2342.2
மற்று ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இைண இல் வலிய மாசு இல் ெவள்ளிமைல ேபால்
$ேதவா.2.2342.3
வரு மா கrயின் உrயா வளபுன் சைடயா விைடயா $ேதவா.2.2343.1
கருமான் உr ேதால் உைடயா கடவூ மயானம் அமந்தா $ேதவா.2.2343.2
திருமாெலாடு நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) முகனும் ேதந்தும் காண முன்
ஒண்ணாப் $ேதவா.2.2343.3
தூய விைட ேமல் வருவா துன்னா உைடய மதில்கள் $ேதவா.2.2344.1
காய_குைற.எச்.(காய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவவச் ெசற்றா கடவூ மயானம்
அமந்தா $ேதவா.2.2344.2

த<ய கருமம் ெசால்லும் சிறு புன் ேதர அமண $ேதவா.2.2344.3
மரவம்ெபாழில் சூழ் கடவூ மன்னு மயானம்
அமந்த_ெப.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2345.1
அரவம் அைசத்த_ெப.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபருமான்
அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) அறியல் ஆகப் $ேதவா.2.2345.2
பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முைறேய பயிலும் பந்தன்
ெசஞ்ெசால் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $ேதவா.2.2345.3
இரவும் பகலும் பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிைனவா
விைனகள் இலேர $ேதவா.2.2345.4
பூதத்தின் பைடயின < பூங்ெகான்ைறத் தாrன < $ேதவா.2.2346.1
ஓதத்தின் ஒலிேயாடும் உம்பவானவ புகுந்து $ேதவா.2.2346.2
ேவதத்தின் இைச பாடி விைரமலகள்
ெசாrந்து_வி.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தும் $ேதவா.2.2346.3
பாதத்த< ேவணுபுரம் பதி ஆகக் ெகாண்டீேர $ேதவா.2.2346.4
சுடுகாடு ேமவின < துன்னம் ெபய் ேகாவணம் ேதால் $ேதவா.2.2347.1
உைட ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) அது ெகாண்டீ உைமயாைள ஒருபாகம்
$ேதவா.2.2347.2
அைடயாளம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெகாண்டீ அம் ைகயினில் பரசு
எனும் $ேதவா.2.2347.3
பைட ஆள்வ< ேவணுபுரம் பதி ஆகக் ெகாண்டீேர $ேதவா.2.2347.4
கங்ைக ேச சைடமுடியீ காலைன முன் ெசற்று உகந்த< $ேதவா.2.2348.1
திங்கேளாடு இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) அரவம் திகழ் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.)
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உகந்த< $ேதவா.2.2348.2

மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) ஓகூறு உைடயீ மைறேயாகள்
நிைறந்து_வி.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2348.3
பங்கயன் ேச ேவணுபுரம் பதி ஆகக் ெகாண்டீேர $ேதவா.2.2348.4
ந< ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சைடமுடிேமல் ந<ள்
மதியம் பாம்பிெனாடும் $ேதவா.2.2349.1
ஏ ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகான்ைறயிெனாடு
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மத்தம் இலங்கேவ $ேதவா.2.2349.2
சீ ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாளிைகேமல்
ேசயிைழயா வாழ்த்து உைரப்ப $ேதவா.2.2349.3
கா ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவணுபுரம் பதி
ஆகக் கலந்த<ேர $ேதவா.2.2349.4
ஆைல ேச தண்கழனி அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆக நறவு உண்டு $ேதவா.2.2350.1
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ேச வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இனங்கள் இைச
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தூ ெமாழியா $ேதவா.2.2350.2
காைலேய புகுந்து இைறஞ்சிக் ைகெதாழ ெமய் மாதிெனாடும் $ேதவா.2.2350.3
பாைலயாழ் ேவணுபுரம் பதி ஆகக் ெகாண்டீேர $ேதவா.2.2350.4
மணி_ெப.(மணி_ெப.) மல்கு மால்வைர ேமல் மாதிெனாடு
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருந்த< $ேதவா.2.2351.1
துணி மல்கு ேகாவணத்த< சுடுகாட்டில் ஆட்டு உகந்த< $ேதவா.2.2351.2
பணி மல்கு மைறேயாகள் பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைறஞ்ச ேவணுபுரத்து $ேதவா.2.2351.3
அணி மல்கு ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆக அமந்த<ேர
$ேதவா.2.2351.4

ந<லம்_ெப.(ந<லம்_ெப.) ேச மிடற்றின <
ந<ண்ட_ெப.எச்.(ந<ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசஞ்சைடயின <
$ேதவா.2.2352.1
ேகாலம் ேச விைடயின < ெகாடுங்காலன் தைனச் ெசற்ற< $ேதவா.2.2352.2
ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.) ேச கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆ
ேவணுபுரம் அமரும் $ேதவா.2.2352.3
ேகாலம் ேச ேகாயிேல ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆகக் ெகாண்டீேர
$ேதவா.2.2352.4
திைர மண்டிச் சங்கு ஏறும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சூழ் ெதன் இலங்ைகய ேகான்
$ேதவா.2.2353.1
விைர மண்டு முடி ெநrய விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) ைவத்த< வைர தன்னின்
$ேதவா.2.2353.2
கைர மண்டிப் ேப ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.)
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எற்றும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
கவின் ஆ $ேதவா.2.2353.3
விைர மண்டு ேவணுபுரேம அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மிக்கீ ேர $ேதவா.2.2353.4
த< ஓம்பு மைறவாணக்கு ஆதி ஆம் திைச முகன் மால் $ேதவா.2.2354.1
ேபாய் ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இழிந்தாரும்
ேபாற்ற(அ)rய திருவடியீ $ேதவா.2.2354.2
பாய் ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) மரக் கலங்கள் படு திைரயால் ெமாத்துண்டு
$ேதவா.2.2354.3
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) ேவணுபுரம் ெசழும் பதியாத்
திகழ்ந்த<ேர $ேதவா.2.2354.4

நிைல ஆந்த உண்டியின ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குண்ட சாக்கியகள்
$ேதவா.2.2355.1
புைல ஆனா அற உைரையப் ேபாற்றாது உன் ெபான் அடிேய $ேதவா.2.2355.2
நிைல ஆகப் ேபணி ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) சரண் என்றா தைம என்றும்
$ேதவா.2.2355.3
விைல_ெப.(விைல_ெப.) ஆக ஆட்ெகாண்டு ேவணுபுரம் விரும்பிைனேய
$ேதவா.2.2355.4
பண் நிலாவிய ெமாழி உைம பங்கன் எம்ெபருமான் $ேதவா.2.2356.1
விண்ணில் வானவேகான் விமலன் விைட ஊதி $ேதவா.2.2356.2
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) நிலா மதி தவழ் தரு மாளிைகத் ேதவூ
$ேதவா.2.2356.3
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) அைடந்தனம்
அல்லல் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இலேம $ேதவா.2.2356.4
ஓதி மண்_ெப.(மண்_ெப.) தலத்ேதா முழுது
உய்ய_குைற.எச்.(உய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவற்பு ஏறு $ேதவா.2.2357.1
ேசாதி வானவன் துதிெசய மகிழ்ந்தவன் தூ ந<த் $ேதவா.2.2357.2
த<து_ெப.(த<து_ெப.) இல் பங்கயம் ெதrைவய முகம்மல ேதவூ $ேதவா.2.2357.3
ஆதி ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) அைடந்தனம் அல்லல்
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இலேம $ேதவா.2.2357.4
மைறகளால் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வழிபடு மாணிையக்
ெகால்வான் $ேதவா.2.2358.1
கறுவு ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காலைனக்
காய்ந்த_ெப.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம் கடவுள $ேதவா.2.2358.2

ெசறுவில் வாைளகள் ேசல் அைவ ெபாரு வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ேதவூ
$ேதவா.2.2358.3
அறவன்_குறி.வி.மு.(அற_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.)
அைடந்தனம் அல்லல் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இலேம $ேதவா.2.2358.4
முத்தன் சில் பலிக்கு ஊெதாறும் முைற முைற திrயும் $ேதவா.2.2359.1
பித்தன் ெசஞ்சைடப் பிஞ்ஞகன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அடியாகள்
$ேதவா.2.2359.2
சித்தன் மாளிைக ெசழு மதி தவழ் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ேதவூ
$ேதவா.2.2359.3
அத்தன் ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) அைடந்தனம் அல்லல்
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இலேம $ேதவா.2.2359.4
பாடுவா இைச பல்ெபாருள் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) உகந்து அன்பால்
$ேதவா.2.2360.1
கூடுவா துைணக்ெகாண்ட தம் பற்று அறப் பற்றித் $ேதவா.2.2360.2
ேதடுவா ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆனவன் ெசறி ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
ேதவூ $ேதவா.2.2360.3
ஆடுவான் அடி அைடந்தனம் அல்லல் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இலேம
$ேதவா.2.2360.4
ெபாங்கு பூண் முைலப் புrகுழல் வrவைளப் ெபாருப்பின் $ேதவா.2.2361.1
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) பங்கினன் கங்ைகைய வளசைட ைவத்தான்
$ேதவா.2.2361.2
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) த<
நிறக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ெதன் ேதவூ $ேதவா.2.2361.3

அங்கணன் தைன அைடந்தனம் அல்லல் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இலேம
$ேதவா.2.2361.4
வன் புயத்த அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தானவ புரங்கைள எrயத்
$ேதவா.2.2362.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) புயத்து உறத் தடவைர வைளத்தவன் தக்க $ேதவா.2.2362.2
ெதன்தமிழ்க் கைல ெதrந்தவ
ெபாருந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதவூ
$ேதவா.2.2362.3
அன்பன் ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) அைடந்தனம் அல்லல்
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இலேம $ேதவா.2.2362.4
தரு உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவற்பு
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
தசமுகன் ெநrந்து $ேதவா.2.2363.1
ெவருவும் ஊன்றிய_ெப.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திருவிரல்
ெநகிழ்ந்து_வி.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
பணித்தான் $ேதவா.2.2363.2
ெதருவு ேதாறும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெதன்றல்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலவிய ேதவூ $ேதவா.2.2363.3
அரவு சூடிைய அைடந்தனம் அல்லல் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இலேம
$ேதவா.2.2363.4
முந்திக் கண்ணனும் நான்முகனும்(ம்) அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
காணா $ேதவா.2.2364.1
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.)
இருங்களிறு உrத்த_ெப.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம்ெபருமான்
$ேதவா.2.2364.2

ெசந்து இனத்து இைச அறுபதம் முரல் திருத் ேதவூ $ேதவா.2.2364.3
அந்தி வண்ணைன அைடந்தனம் அல்லல் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இலேம
$ேதவா.2.2364.4
பாறு புத்தரும் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) அணி சமணரும் பலநாள $ேதவா.2.2365.1
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ைவத்தது ஒ குறியிைனப்
பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) எனக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2365.2
ேதறி மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ெசஞ்சைடக்
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ெதன் ேதவூ $ேதவா.2.2365.3
ஆறு சூடிைய அைடந்தனம் அல்லல் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இலேம
$ேதவா.2.2365.4
அல்லல் இன்றி விண்_ெப.(விண்_ெப.) ஆள்வகள் காழியக்கு அதிபன்
$ேதவா.2.2366.1
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெசந்தமிழ் வல்லவன் ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.2.2366.2
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் புகழ் மல்கிய எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) வள
ேதவூத் $ேதவா.2.2366.3
ெதால்ைல நம்பைனச் ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பத்தும் வல்லாேர $ேதவா.2.2366.4
ந<ல_ெப.அ.(ந<லம்_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மாமிடற்றன் இைறவன் சினத்த
ெநடுமா உrத்த_ெப.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிக இல்
$ேதவா.2.2367.1
ேசல் அன கண்ணி வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ஒருகூறு உருக் ெகாள் திகழ்
ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) ேமவு பதிதான் $ேதவா.2.2367.2
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அன கண்ணிமாகள் விைளயாடும் ஓைச விழவு ஓைச
ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) ஒலியின் $ேதவா.2.2367.3

சால நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேவைல ஓைச தரு மாட வதி
< ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
ஆடு ெகாச்ைசவயேம $ேதவா.2.2367.4
விைட உைட அப்பன் ஒப்பு இல் நடம் ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வல்ல விகிதத்து உருக் ெகாள் விமலன் $ேதவா.2.2368.1
சைட இைட ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) எருக்கமல கங்ைக
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) தக ைவத்த ேசாதி பதிதான் $ேதவா.2.2368.2
மைட இைட அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) எங்கும் நிைறயப்
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கமலத்து ைவகும் வயல்சூழ்
$ேதவா.2.2368.3
ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) உைட வண்ைகயாள மைறேயாகள் என்றும்
வளகின்ற ெகாச்ைசவயேம $ேதவா.2.2368.4
பட அரவு ஆடு முன் ைக உைடயான் இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.) கைளவிக்கும்
எங்கள் பரமன் $ேதவா.2.2369.1
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) உைட ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தைலக் ைக பலி
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இன்பன்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆய ஏ ெகாள் பதிதான் $ேதவா.2.2369.2
நடம் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.)
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) மது உண்டு பாடும் நளி ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.)
ேகாலு கனகக் $ேதவா.2.2369.3
குடம் இடு கூடம் ஏறி வள பூைவ நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மைற ஓது
ெகாச்ைசவயேம $ேதவா.2.2369.4
எண் திைச பால எங்கும் இயலிப் புகுந்து முயல்வு
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) சிந்ைத முடுகி $ேதவா.2.2370.1
பண்டு ஒளி த<ப மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) இடு தூபேமாடு பணிவு
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) பாத பதிதான் $ேதவா.2.2370.2

மண்டிய வண்டல்_ெப.(வண்டல்_ெப.) மிண்டி வரும் ந<ர ெபான்னி
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) குழுமிக் $ேதவா.2.2370.3
குண்டு அகழ் பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஓைச பைட
ந<டு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்ன வளகின்ற ெகாச்ைசவயேம
$ேதவா.2.2370.4
பனி வள மாமைலக்கு மருகன் குேபரெனாடு ேதாழைமக் ெகாள் பகவன்
$ேதவா.2.2371.1
இனியன அல்லவற்ைற இனிது ஆக
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இைறவன்(ன்)
இடம்ெகாள் பதிதான் $ேதவா.2.2371.2
முனிவகள் ெதாக்கு மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) மைறேயாகள் ஓமம் வள
தூமம் ஓடி அணவி $ேதவா.2.2371.3
குனிமதி மூடி ந<டும் உய வான்_ெப.(வான்_ெப.)
மைறத்து_வி.எச்.(மைற_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிைறகின்ற
ெகாச்ைசவயேம $ேதவா.2.2371.4
புலி_ெப.(புலி_ெப.) அதள் ேகாவணங்கள் உைட ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) ஆக
உைடயான்
நிைனக்கும்_ெப.எச்.(நிைன_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அளவில் $ேதவா.2.2372.1
நலிதரு முப்புரங்கள் எrெசய்த நாதன் நலமா
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நகதான் $ேதவா.2.2372.2
கலி ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அந்தணாள கைல ேமவு
சிந்ைத உைடயா நிைறந்து_வி.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வளர_குைற.எச்.(வள_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2372.3

ெபாலிதரு மண்டபங்கள் உய மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) ந<ஈடு வைர ேமவு
ெகாச்ைசவயேம $ேதவா.2.2372.4
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ேபாலும் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
அடல் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்கன் முடிேயாடு ேதாள்கள் ெநrய $ேதவா.2.2373.1
பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மா
மலப்ெபான் அடி ைவத்த ேபெயாடு உடன் ஆடி ேமய பதிதான் $ேதவா.2.2373.2
இைழ வள அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) மாத_ெப.(மாத_ெப.) இைச பாடி
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இடும் ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) அன்ன
கமுகின் $ேதவா.2.2373.3
குைழ தரு கண்ணி விண்ணில் வருவாகள் தங்கள் அடி ேதடு ெகாச்ைசவயேம
$ேதவா.2.2373.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அம பங்கயத்து வளவானும் ைவயம் முழுது உண்ட
மாலும் இகலி $ேதவா.2.2374.1
கண்டிட ஒண்ணும் என்று கிளறி பறந்தும் அறியாத ேசாதி பதிதான் $ேதவா.2.2374.2
நண்டு_ெப.(நண்டு_ெப.) உண நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) ெசந்ெநல் நடுேவ
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விைர ேதைர ேபாதும்
மடுவில் $ேதவா.2.2374.3
புண்டrகங்கேளாடு குமுதம்
மலந்து_வி.எச்.(மல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ேமவு
ெகாச்ைசவயேம $ேதவா.2.2374.4
ைகயினில் உண்டு ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) உதி மாச குண்ட இடு சீவரத்தின்
உைடயா $ேதவா.2.2375.1
ெமய் உைரயாத வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
விைளயாட_குைற.எச்.(விைளயாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ல விகிதத்து
உருக் ெகாள் விமலன் $ேதவா.2.2375.2

ைப உைட நாக வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.)
ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.)
குரவம்_ெப.(குரவம்_ெப.) பயின்று மலர_குைற.எச்.(மல_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ேதவா.2.2375.3
ெசய்யினில் ந<லம்_ெப.(ந<லம்_ெப.) ெமாட்டு விrயக்
கமழ்ந்து_வி.எச்.(கமழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
நாறு ெகாச்ைசவயேம $ேதவா.2.2375.4
இைறவைன ஒப்பு இலாத ஒளி ேமனியாைன உலகங்கள் ஏழும் உடேன
$ேதவா.2.2376.1
மைறதரு ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஏறி வள ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
மன்னி இனிதா இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மணிைய
$ேதவா.2.2376.2
குைறவு இல ஞானம் ேமவு குளி பந்தன் ைவத்த தமிழ்மாைல பாடுமவ ேபாய்
$ேதவா.2.2376.3
அைற கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஈசன் ஆளும் நக ேமவி என்றும் அழகா இருப்பது
அறிேவ $ேதவா.2.2376.4
காைரகள் கூைக முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) கள வாைக ஈைக பட
ெதாடr_வி.எச்.(ெதாட_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) கள்ளி_ெப.(கள்ளி_ெப.)
கவினி $ேதவா.2.2377.1
சூைரகள் பம்மி விம்மு சுடுகாடு
அமந்த_ெப.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.)
ேமய ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) நகதான் $ேதவா.2.2377.2
ேதைரகள் ஆைர சாய மிதிெகாள்ள வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) குதிெகாள்ள
வள்ைள துவள $ேதவா.2.2377.3
நாைரகள் ஆரல் வார வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ேமதி ைவகும் நனிபள்ளி ேபாலும்
நமகா $ேதவா.2.2377.4

சைட இைட புக்கு ஒடுங்கி_வி.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உள
தங்கு ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) வள திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) கண்ணி
அயேல $ேதவா.2.2378.1
இைட இைட ைவத்தது ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மல ெதாத்து மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) இைறவன்(ன்) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ெகாள் பதிதான் $ேதவா.2.2378.2
மைட இைட வாைள_ெப.(வாைள_ெப.)
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முகிழ் வாய் ெநrந்து
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ந<லம்_ெப.(ந<லம்_ெப.) மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.2.2378.3
நைட_ெப.(நைட_ெப.) உைட அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ைவகு_ஏவ.(ைவகு_வி.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அம் படப்ைப_ெப.(படப்ைப_ெப.) நனிபள்ளி ேபாலும் நமகா
$ேதவா.2.2378.4
ெபறு மல ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதாண்ட
வழிபாடு ெசய்யல் ஒழிபாடு இலாத ெபருமான் $ேதவா.2.2379.1
ெவறுமல ெதாட்டு விட்ட விைச
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாம்பின் விடு_ஏவ.(விடு_வி.)
ேபாது அலந்த_ெப.எச்.(அல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விைர சூழ்
$ேதவா.2.2379.3
நறுமல அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) பல்லி ஒலி வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
உறங்கும்_ெப.எச்.(உறங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நனிபள்ளி ேபாலும்
நமகா $ேதவா.2.2379.4
குளி தரு கங்ைக தங்கு சைடமாடு இலங்கு தைலமாைலேயாடு குலவி
$ேதவா.2.2380.1
ஒளி தரு திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உைம

பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆக உைடயான் உகந்த நகதான்
$ேதவா.2.2380.2
குளிதரு ெகாம்மேலாடு குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ேகட்ட
ெபைடவண்டு தானும் முரல $ேதவா.2.2380.3
நளி தரு ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) நைர
குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) ைவகும் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) பள்ளிேபாலும்
நமகா $ேதவா.2.2380.4
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காதன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காது
இலங்கு சுrசங்கு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புரள
$ேதவா.2.2381.1
காடு_ெப.(காடு_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆக
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ஆடும்
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆய காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
நகதான் $ேதவா.2.2381.2
வடு_ெப.(வ
<
டு_ெப.)
<
உடன் எய்துவாகள் விதி என்று
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவறி ந< ெதளிப்ப விரலால்
$ேதவா.2.2381.3
நாடு உடன் ஆடு ெசம்ைம ஒளி ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஆரும் நனிபள்ளி
ேபாலும் நமகா $ேதவா.2.2381.4
ேமகெமாடு ஓடு திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) மலரா
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மைலயான்
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) மணிெபான் $ேதவா.2.2382.1
ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) ஓ பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆக அனல் ஆடும்
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ெபருமான்
அமந்த_ெப.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நகதான் $ேதவா.2.2382.2

ஊகெமாடு ஆடு மந்தி உகளும்_ெப.எச்.(உகளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சிலம்ப அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) உந்தி ஒண்ெபான் இடறி $ேதவா.2.2382.3
நாகெமாடு ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) வாரு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைலக்கும் நனிபள்ளிேபாலும்
நககா $ேதவா.2.2382.4
தைக மலி தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) அனல் உமிழும்
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ெகாடு ெகாட்டி வைண
<
முரல $ேதவா.2.2383.1
வைக மலி வன்னி ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) மதமத்தம் ைவத்த ெபருமான்
உகந்த நகதான் $ேதவா.2.2383.2
புைக மலி கந்தம் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) புைனவாகள் பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.)
பணிவாகள் பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.)
ெபருகி_வி.எச்.(ெபருகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2383.3
நைக மலி முத்து இலங்கு மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) சூழ்
கிடக்ைக_ெப.(கிடக்ைக_ெப.) நனிபள்ளி ேபாலும் நககா $ேதவா.2.2383.4
வலம் மிகு வாளன் ேவலன்_ெப.(ேவலன்_ெப.) வைள வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) மதியா அரக்கன் வலிேயாடு $ேதவா.2.2384.1
உலம் மிகு ேதாள்கள் ஒல்க விரலால் அடத்த ெபருமான் உகந்த நகதான்
$ேதவா.2.2384.2
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) மிகு கீ ழும் ேமலும் நிக ஆதும் இல்ைல என
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந<தி அதைன $ேதவா.2.2384.3
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) மிகு ெதாண்ட நாளும் அடி பரவல்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நனிபள்ளி ேபாலும்
நமகா $ேதவா.2.2384.4
நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) உரு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எr ஒன்றி
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)

ந<ைம சீைம நிைனயா_வி.மு.(நிைன_வி.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.)
$ேதவா.2.2385.1

அற உரு ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நாவன் அயேனாடு மாலும் அறியாத
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) நகதான் $ேதவா.2.2385.2
புற விr முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) ெமௗவல் குளி பிண்டி
புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) புைன ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) துன்று ெபாதுள
$ேதவா.2.2385.3
நற விr ேபாது தாது_ெப.(தாது_ெப.) புதுவாசம்
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நனிபள்ளி ேபாலும்
நமகா $ேதவா.2.2385.4
அனம் மிகு ெசல்கு ேசாறு ெகாணக என்று ைகயில்
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உண்டு பட்ட அமணும் $ேதவா.2.2386.1
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) மிகு கஞ்சி மண்ைட அதில் உண்டு ெதாண்ட
குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) இன்றி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வடிவும் $ேதவா.2.2386.2
விைன மிகு ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) நான்கும் விrவித்த நாவின் விைடயான்
உகந்த நகதான் $ேதவா.2.2386.3
நனிமிகு ெதாண்ட நாளும் அடி பரவல்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நனிபள்ளிேபாலும்
நமகா $ேதவா.2.2386.4
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வைர ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) மல்கு கழி
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) பானல் கமழ் காழி என்று கருத $ேதவா.2.2387.1
படு ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆறும் நாலும் உளது ஆக ைவத்த பதி ஆன
ஞானமுனிவன் $ேதவா.2.2387.2

இடு பைற ஒன்ற அத்த பியல் ேமல்
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இன் இைசயால்
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பனுவல் $ேதவா.2.2387.3
நடு இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ஆடும் எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) நனிபள்ளி உள்க
விைன ெகடுதல் ஆைண நமேத $ேதவா.2.2387.4
ேவய் உறு ேதாளி பங்கன் விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) உண்ட கண்டன்
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வைண
<
தடவி $ேதவா.2.2388.1
மாசு அறு திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) கங்ைக முடிேமல்
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என் உளேம புகுந்த
அதனால் $ேதவா.2.2388.2
ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ெசவ்வாய் புதன் வியாழம்
ெவள்ளி சனி பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.)
உடேன $ேதவா.2.2388.3
ஆசு அறும் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நல்ல அைவ நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
நல்ல அடியா அவக்கு மிகேவ $ேதவா.2.2388.4
என்ெபாடு ெகாம்ெபாடு _ெப.(ெகாம்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) இலங்க
எருது_ெப.(எருது_ெப.) ஏறி ஏைழ உடேன $ேதவா.2.2389.1
ெபான் ெபாதி மத்தமாைல புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என் உளேம புகுந்த அதனால்
$ேதவா.2.2389.2
ஒன்பெதாடு ஒன்ெறாடு ஏழு பதிெனட்ெடாடு ஆறும் உடன் ஆய நாள்கள்
அைவதாம் $ேதவா.2.2389.3

அன்ெபாடு நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நல்ல அைவ நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
நல்ல அடியா அவக்கு மிகேவ $ேதவா.2.2389.4
உரு வள பவள ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ஒளி ந<று
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைமேயாடும்
ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) விைட ேமல் $ேதவா.2.2390.1
முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) அல ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.)
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) முடிேமல்
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என் உளேம புகுந்த
அதனால் $ேதவா.2.2390.2
திருமகள் கைல அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஊதி ெசயமாது பூமி திைச
ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) ஆன பலவும் $ேதவா.2.2390.3
அரு ெநதி நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நல்ல அைவ நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
நல்ல அடியா அவக்கு மிகேவ $ேதவா.2.2390.4
மதி நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) மங்ைகேயாடு வட பால்
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மைற ஓதும் எங்கள் பரமன்
$ேதவா.2.2391.1
நதிெயாடு ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) முடிேமல்
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என் உளேம புகுந்த
அதனால் $ேதவா.2.2391.2
ெகாதி உறு காலன் அங்கி நமேனாடு தூத ெகாடு ேநாய்கள் ஆனபலவும்
$ேதவா.2.2391.3
அதிகுணம் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நல்ல அைவ நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
நல்ல அடியா அவக்கு மிகேவ $ேதவா.2.2391.4
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அணி கண்டன் எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) மடவாள் தேனாடும்
விைட ஏறும் நங்கள் பரமன் $ேதவா.2.2392.1

துஞ்சு இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) வன்னி ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) முடிேமல்
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என் உளேம புகுந்த
அதனால் $ேதவா.2.2392.2
ெவஞ்சின அவுணேராடும் உரும் இடியும் மின்னும் மிைக ஆன பூதம் அைவயும்
$ேதவா.2.2392.3
அஞ்சிடும் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நல்ல அைவ நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
நல்ல அடியா அவக்கு மிகேவ $ேதவா.2.2392.4
வாள்வr அதள் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) வr
ேகாவணத்த மடவாள் தேனாடும் உடன் ஆய் $ேதவா.2.2393.1
நாள்மல வன்னி ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) நதி
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என் உளேம புகுந்த அதனால்
$ேதவா.2.2393.2
ேகாள் அr உழுைவேயாடு ெகாைல யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
ேகழல்_ெப.(ேகழல்_ெப.) ெகாடு நாகேமாடு கரடி $ேதவா.2.2393.3
ஆள் அr நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நல்ல அைவ நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
நல்ல அடியா அவக்கு மிகேவ $ேதவா.2.2393.4
ெசப்பு இளமுைல நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) ஒருபாகம்
ஆக விைட ஏறு ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) அைடவு ஆ $ேதவா.2.2394.1
ஒப்பு இளமதியும் அப்பும் முடிேமல்
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என் உளேம புகுந்த
அதனால் $ேதவா.2.2394.2
ெவப்ெபாடு குளிரும் வாதம் மிைக ஆன பித்தும் விைன ஆன
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நலியா $ேதவா.2.2394.3
அப்படி நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நல்ல அைவ நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நல்ல
அடியா அவக்கு மிகேவ $ேதவா.2.2394.4

ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) பட விழி ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அன்று விைடேமல் இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மடவாள்
தேனாடும் உடன் ஆய் $ேதவா.2.2395.1
வாள்மதி வன்னி ெகான்ைறமல சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என் உளேம புகுந்த அதனால்
$ேதவா.2.2395.2
ஏழ்கடல் சூழ் இலங்ைக அைரயன் தேனாடும் இட ஆன
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நலியா $ேதவா.2.2395.3
ஆழ் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நல்ல அைவ
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நல்ல அடியா அவக்கு மிகேவ $ேதவா.2.2395.4
பல பல ேவடம் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பரன்
நாrபாகன் பசு_ெப.(பசு_ெப.) ஏறும் எங்கள் பரமன் $ேதவா.2.2396.1
சல மகேளாடு எருக்கு முடிேமல்
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என் உளேம புகுந்த
அதனால் $ேதவா.2.2396.2
மல மிைசேயானும் மாலும் மைறேயாடு ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) வரு
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ஆன பலவும் $ேதவா.2.2396.3
அைலகடல் ேமரு நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அைவ நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
நல்ல அடியா அவக்கு மிகேவ $ேதவா.2.2396.4
ெகாத்து அல குழலிேயாடு விசயற்கு நல்கு_ஏவ.(நல்கு_வி.)
குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) ஆய ேவட விகிதன் $ேதவா.2.2397.1
மத்தமும் மதியும் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) முடிேமல்
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என் உளேம புகுந்த
அதனால் $ேதவா.2.2397.2
புத்தெராடு அமைண வாதில் அழிவிக்கும் அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) திருநிரு
ெசம்ைம திடேம $ேதவா.2.2397.3

அத்தகு நல்லநல்ல அைவ நல்லநல்ல அடியா அவக்கு மிகேவ $ேதவா.2.2397.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அம ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ெகாள் ஆைல விைள
ெசந்ெநல் துன்னி_வி.எச்.(துன்னு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வள ெசம்ெபான்
எங்கும் நிகழ $ேதவா.2.2398.1
நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) ஆதி ஆய பிரமாபுரத்து மைறஞான
ஞானமுனிவன் $ேதவா.2.2398.2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உறு ேகாளும் நாளும் அடியாைர
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நலியாத
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) உைர ெசய் $ேதவா.2.2398.3
ஆன ெசால் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஓதும் அடியாகள் வானில்
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ஆள்வ ஆைண நமேத $ேதவா.2.2398.4
உைரயினில் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) உண ேநாய்கள் உ(ம்)ம
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) த<ங்கு குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.)
உலகில் $ேதவா.2.2399.1
வைரயின் நிலாைம ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அைவ
த<ரும்_ெப.எச்.(த<_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நித்தம்_ெப.(நித்தம்_ெப.)
நிைனமின் $ேதவா.2.2399.2
வைர சிைல ஆக அன்று மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) எrத்து
வள கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) நங்ைக ெவருவ $ேதவா.2.2399.3
திைர ஒலி நஞ்சம் உண்ட சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) ேமய ெசல்வத் திரு நாைரயூ
ைகெதாழேவ $ேதவா.2.2399.4
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) அைடகின்ற குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) முதல்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)

உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) பிணி ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
ஒருங்கும் உயரும் $ேதவா.2.2400.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) அைடகின்ற ெவள்ைளமதி சூடு ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.)
விதி ஆன ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) விகிதன் $ேதவா.2.2400.2
கான் இைட ஆடி பூதப்பைடயான் இயங்கு விைடயான் இலங்கு முடிேமல்
$ேதவா.2.2400.3
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அைட வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பாடு சைட
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) நண்ணு திரு நாைரயூ ைகெதாழேவ
$ேதவா.2.2400.4
ஊ இைட நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழும் உயி
ெசற்ற காலன் துய உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) த<ங்கு விரவி
$ேதவா.2.2401.1
பா இைட ெமள்ள வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பழி
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) வாத்ைத ஒழிவு
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
அகலும் $ேதவா.2.2401.2
ேபா இைட அன்று மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) மதில்_ெப.(மதில்_ெப.)
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஞான்று புகழ் வான்_ெப.(வான்_ெப.)
உேளாகள் புணரும்_ெப.எச்.(புண_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.2.2401.3
ேத இைட நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ெபருமான்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திரு நாைரயூ ைகெதாழேவ
$ேதவா.2.2401.4
த< உறவு_ெப.(உறவு_ெப.) ஆய ஆக்ைக அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) பற்றி
வாழும் விைன ெசற்ற உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) உலகின்
$ேதவா.2.2402.1

தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) உறு தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ஆய
தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நாமம் நிைல ஆக
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மருவும் $ேதவா.2.2402.2
ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) உறவு_ெப.(உறவு_ெப.) ஆய கானில் நடம் ஆடி ேகால
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) உண்ட கண்டன் முடிேமல் $ேதவா.2.2402.3
ேதய் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உகந்த சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) ேமய ெசல்வத் திரு நாைரயூ ைகெதாழேவ
$ேதவா.2.2402.4
வைச அபராதம் ஆய உவேராதம் ந<ங்கும் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ஆய
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) வரும் வான்_ெப.(வான்_ெப.) $ேதவா.2.2403.1
மிைசயவ ஆதி ஆய திருமாபு இலங்கு விrநூல விண்ணும் நிலனும்
$ேதவா.2.2403.2
இைசயவ ஆசி ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இைமேயாகள் ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அைமயாத_எதி.ம.ெப.எச்.(அைம_வி.+ஆத்_எதி.ம.+அ_ெப.எச்.குறி.) காதெலாடு
ேச $ேதவா.2.2403.3
திைசயவ ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) ேமய
ெசல்வத் திரு நாைரயூ ைகெதாழேவ $ேதவா.2.2403.4
உைற வள ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) நிலாய உயி
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) ஆக்கும்
உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) உலகில் $ேதவா.2.2404.1
குைறவு உள ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குைற த<க்கும் ெநஞ்சில்
நிைறவு ஆற்றும் ேநசம் வளரும்_ெப.எச்.(வள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.2.2404.2

மைற வள நாவன் மாவின் உr ேபாத்த ெமய்யன் அரவு ஆத்த
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) கழேல $ேதவா.2.2404.3
திைற_ெப.(திைற_ெப.) வள ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ெதாண்டின் அருள் ேபண
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திரு நாைரயூ ைகெதாழேவ
$ேதவா.2.2404.4
தனம்_ெப.(தனம்_ெப.) வரும் நன்ைம
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தகுதிக்கு
உழந்து_வி.எச்.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வரு திக்கு உழன்ற உடலின்
$ேதவா.2.2405.1
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) வள ஐவ_ெப.(ஐவ_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விைனயங்கள் ெசற்று
நிைனவு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) சிந்ைத ெபருகும் $ேதவா.2.2405.2
முனம் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.)
புரம் ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மங்கச் சரம் முன்
ெததிந்த_ெப.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அவுண_ெப.(அவுண_ெப.)
$ேதவா.2.2405.3
சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கால்
அழித்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) ேமய
ெசல்வத் திரு நாைரயூ ைகெதாழேவ $ேதவா.2.2405.4
உரு வைரகின்ற நாளில் உயி
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கூற்றம்
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) அஞ்சும்
ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) உற ந< $ேதவா.2.2406.1
மருமல தூவி என்றும் வழிபாடு ெசய்ம்மின் அழிபாடு இலாத கடலின்
$ேதவா.2.2406.2
அரு வைர சூழ் இலங்ைக அைரயன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வரம்_ெப.(வ
<
ரம்_ெப.)
<
அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தடக்ைக முடிகள் $ேதவா.2.2406.3

திருவிரல் ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உகந்த
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) ேமய ெசல்வத் திரு நாைரயூ ைகெதாழேவ $ேதவா.2.2406.4
ேவறு உய வாழ்வு தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) விைன துக்கம்
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) பைக த<க்கும் ேமய உடலில் $ேதவா.2.2407.1
ேதறிய சிந்ைத வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) ெதளிவிக்க
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கரைவக் கரந்து
திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2407.2
ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) உய பூவின் ேமய ெபருமானும் மற்ைறத் திருமாலும் ேநட
எr ஆய்ச் $ேதவா.2.2407.3
சீறிய ெசம்ைம ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) ேமய ெசல்வத் திரு நாைரயூ ைகெதாழேவ $ேதவா.2.2407.4
மிைட படு துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) உளது ஆக்கும்
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ெவளி ஆக்கும் முன்னி உணரும் $ேதவா.2.2408.1
பைட ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைகயில் ஏந்திப் பலி
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ஒலி பாடி ஆடி ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.)
$ேதவா.2.2408.2
உைடயிைன விட்டு உேளாரும் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ேபாத்து உேளாரும் உைர
மாயும் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2408.3
ெசடி பட ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உகந்த
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) ேமய ெசல்வத் திரு நாைரயூ ைகெதாழேவ $ேதவா.2.2408.4
எr ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ஆய உருவாைன
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ெபருமாைன உள்கி
நிைனயா_வி.மு.(நிைன_வி.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) $ேதவா.2.2409.1

திrபுரம் அன்று ெசற்ற சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) ேமய ெசல்வத் திரு நாைரயூ
ைகெதாழுவான் $ேதவா.2.2409.2
ெபாரு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காழி மைற ஞானசம்பந்தன் உைர மாைலபத்தும் ெமாழிவா $ேதவா.2.2409.3
திரு வள ெசம்ைம ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அருள் ேபறு
மிக்கது உளது என்ப ெசம்ைமயினேர $ேதவா.2.2409.4
ேநrயன் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அல்லன்
ஒருபாலும் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அrயான் முன் ஆய ஒளியான் $ேதவா.2.2410.1
ந< இயல் காலும் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிைற வானும்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உறு த<யும் ஆய நிமலன்
$ேதவா.2.2410.2
ஊ இயல் பிச்ைசப் ேபணி உலகங்கள்
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நல்க உண்டு பண்டு சுடைல
$ேதவா.2.2410.3
நாr ஓ பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆக நடம்
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ல நைறயூrல் நம்பன் அவேன
$ேதவா.2.2410.4
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அன்ன சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) மட
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ைக எதி நாணி பூண வைரயில்
$ேதவா.2.2411.1
கடும் அயில் அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) ேகாத்து எயில் ெசற்று உகந்து அமரக்கு
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) $ேதவா.2.2411.2
மடமயில் ஊதி தாத என நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெதாண்ட மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)

நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
மருவும் $ேதவா.2.2411.3
நடம் மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ஆல ந<டு குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) கூவு
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) நைறயூrல் நம்பன் அவேன $ேதவா.2.2411.4
சூடக முன்ைக மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆக அருள் காரணங்கள் வருவான்
$ேதவா.2.2412.1
ஈடு அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) ஆன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இடு பிச்ைச
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) படு பிச்சன் என்று பரவ
$ேதவா.2.2412.2
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) ஆய் ஓ காதும்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காது இலங்கு குைழ தாழ ேவழ_ெப.அ.(ேவழம்_ெப.)
உrயன் $ேதவா.2.2412.3
நாடகம்_ெப.(நாடகம்_ெப.) ஆக ஆடி மடவாகள் பாடும் நைறயூrல் நம்பன்
அவேன $ேதவா.2.2412.4
சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மாது ஒபாகன் விதி ஆய ேசாதி
கதி ஆக நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடவுள
$ேதவா.2.2413.1
ஆய் அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) என்னுள்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அருள் அருள் ஆய
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ஆய கண்டன் அவனித்
$ேதவா.2.2413.2
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) என நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உகந்த தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) விரும்பு மைலயின் கண்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதாழுவா $ேதவா.2.2413.3

நாயகன் என்று இைறஞ்சி மைறேயாகள்
ேபணும்_ெப.எச்.(ேபணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நைறயூrல் நம்பன்
அவேன $ேதவா.2.2413.4
ெநதி படு ெமய் எம் ஐயன் நிைற ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.)
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிகழ் அமபலத்தின் நடுேவ
$ேதவா.2.2414.1
அதிபட ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ல அமரக்கு ஒருத்தன்
எம சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) ஆய இைறவன் $ேதவா.2.2414.2
மதி படு ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) மன்னு சைட தாழ
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விைட ஏறி இல் பலி ெகாள்வான்
$ேதவா.2.2414.3
நதி பட உந்தி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) வாைள_ெப.(வாைள_ெப.)
பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நைறயூrல் நம்பன்
அவேன $ேதவா.2.2414.4
கணிைக_ெப.(கணிைக_ெப.) ஒ ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) மன்னும் மது வன்னி
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) மல துன்று ெசஞ்சைடயினான் $ேதவா.2.2415.1
பணிைகயின் முன் இலங்க வரு ேவடம் மன்னு பல
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பரமன் $ேதவா.2.2415.2
அணுகிய ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) ஓைச அகல் அங்கம் ஆறின்
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆன ஆதி அருளான் $ேதவா.2.2415.3
நணுகிய ெதாண்ட கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மல தூவி
ஏத்தும் நைறயூrல் நம்பன் அவேன $ேதவா.2.2415.4

ஒளி தருகின்ற ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) உரு எங்கும் அங்கம் அைவ
ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அரவம் $ேதவா.2.2416.1
மிளிதரு ைக இலங்க அனல் ஏந்தி ஆடும் விகிதன் விடம்_ெப.(விடம்_ெப.)
ெகாள் மிடறன் $ேதவா.2.2416.2
துளி தரு ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ஆைல ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ேமவ
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவன்றி அருளும் $ேதவா.2.2416.3
நளிமதி ேசரும்_ெப.எச்.(ேச-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) மடவாகள் ஆரும் நைறயூrல் நம்பன் அவேன
$ேதவா.2.2416.4
அடல் எருது_ெப.(எருது_ெப.) ஏறு உகந்த அதிரும் கழல்கள் எதிரும்
சிலம்ெபாடு_ெப.(சிலம்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
இைசய_குைற.எச்.(இைச_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2417.1
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இைட நஞ்சம் உண்டு கனிவு
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) கண்டன்
முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) உற்று இலங்ைக அைரயன் $ேதவா.2.2417.2
உடெலாடு_ெப.(உடல்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அைனத்தும்
முடிபத்து இறுத்தும் இைச ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) $ேதவா.2.2417.3
நடைலகள் த<த்து நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நைம ஆள
வல்ல நைறயூrல் நம்பன் அவேன $ேதவா.2.2417.4
குலமல ேமவினானும் மிகு மாயனாலும் எதி
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேநடி நிைனவுற் $ேதவா.2.2418.1

றில பல எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒணாைம எr ஆய்
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபrயான் இலங்கு
சைடயன் $ேதவா.2.2418.2
சில பல ெதாண்ட நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபருைம(க்) கள் ேபச_குைற.எச்.(ேபசு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வரு ைமத் திகழ்ந்த
ெபாழிலின் $ேதவா.2.2418.3
நல மல சிந்த வாச மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) நாறு வதி
< நைறயூrல் நம்பன் அவேன
$ேதவா.2.2418.4
துவ உறுகின்ற ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ேபாத்து உழன்ற
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) தாமும் அல்ல சமணும் $ேதவா.2.2419.1
கவ உறு சிந்ைதயாள உைர ந<த்து உகந்த ெபருமான் பிறங்கு சைடயன்
$ேதவா.2.2419.2
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) மலி பத்த சித்த மைறயாள ேபண முைற
மாத_ெப.(மாத_ெப.) பாடி மருவும் $ேதவா.2.2419.3
நவமணி துன்று ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஒளி ெபான் ெசய் மாட நைறயூrல்
நம்பன் அவேன $ேதவா.2.2419.4
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) உலாவி ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) எதி மல்கு காழி மிகு
பந்தன் முந்தி உண $ேதவா.2.2420.1
ஞானம் உலாவு சிந்ைத அடி ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உகந்த நைறயூrல் நம்பன் அவைன $ேதவா.2.2420.2
ஈனம் இலாத வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) இைசயால்
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தமிழ்
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) பத்தும் நிைனவா $ேதவா.2.2420.3
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) நிலாவ வல்ல நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) எங்கும்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழிபாடு
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மிகேவ $ேதவா.2.2420.4

துளி மண்டி உண்டு நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்டன் நடம் மன்னு துன்னு
சுடேரான் $ேதவா.2.2421.1
ஒளி மண்டி உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உைமபங்கன் எங்கள் அரன் ஊ
$ேதவா.2.2421.2
களி மண்டு ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) கழனிக்
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கமலங்கள்
தங்கும்_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மதுவின் $ேதவா.2.2421.3
ெதளி மண்டி உண்டு சிைறவண்டு பாடு திரு முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.)
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) இதுேவ $ேதவா.2.2421.4
பருவத்தில் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) பண்பன்
அயைனப் பைடத்த பரமன் $ேதவா.2.2422.1
அரவத்ெதாடு அங்கம் அைவ கட்டி எங்கும் அரவிக்க
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரன் ஊ $ேதவா.2.2422.2
உருவத்தின் மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) ஒளிசங்ெகாடு இப்பி அைவ
ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) ேமாத_குைற.எச்.(ேமாது_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவருவி
$ேதவா.2.2422.3
ெதருவத்தில் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசழு முத்து
அைலக் ெகாள் திரு முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.)
இதுேவ $ேதவா.2.2422.4
வாராத நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) வருவா தம் வில்லின் உரு
ெமல்கி நாளும் உருகில் $ேதவா.2.2423.1
ஆராத இன்பன் அகலாத அன்பன் அருள் ேமவி
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரன் ஊ $ேதவா.2.2423.2

ேபராத ேசாதி பிrயாத மாபின் அல ேமவு ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) பிrயாள்
$ேதவா.2.2423.3
த<ராத_எதி.ம.ெப.எச்.(த<_வி.+ஆத்_எதி.ம.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெநதி ேநர ந<டு திரு முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.)
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) இதுேவ $ேதவா.2.2423.4
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஒன்ெறாடு ஒன்றும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நான்ெகாடு
ஐந்தும் இரு மூன்ெறாடு ஏழும் உடன் ஆய் $ேதவா.2.2424.1
அன்று இன்ெறாடு என்றும் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ஆனவக்கும்
அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி.ம.+ைம_ெதா.ெப.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரன் ஊ $ேதவா.2.2424.2
குன்று ஒன்ெறாடு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) குைல ஒன்ெறாடு
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ஒன்ெறாடு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
குழுமிச் $ேதவா.2.2424.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒன்ெறாடு
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ெசறிவால்
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திரு முல்ைலவாயில்
இதுேவ $ேதவா.2.2424.4
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அன்ன மின்னின் இைடயாள் ஒ கூறன் விைட நாளும்
ஏறு குழகன் $ேதவா.2.2425.1
நம்பன் எம் அன்பன் மைற நாவன் வானின் மதி ஏறு ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.)
அரன் ஊ $ேதவா.2.2425.2
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) அன்ன ஒண்கணவ ஆடு அரங்கின் அணி ேகாபுரங்கள்
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆ $ேதவா.2.2425.3
ெசம்ெபான்ன ெசவ்வி தரு மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) ந<டு திரு
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) இதுேவ $ேதவா.2.2425.4

ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) ஏறு ேவலின் உரு ஏறு கண்ணி ஒளி ஏறு
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) $ேதவா.2.2426.1
ஆன் ஏறு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஏறி அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஏறும்
ந<றன் அரவு ஏறு பூணும் அரன் ஊ $ேதவா.2.2426.2
மான் ஏறு ெகால்ைல மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ஏறி
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) ஏறு
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மருவி $ேதவா.2.2426.3
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஏறு மாவின் வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ஏறி ஆடு திரு
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) இதுேவ $ேதவா.2.2426.4
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந<டு
நிைனவாைர மூடு விைன ேதய_குைற.எச்.(ேதய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிமலன் $ேதவா.2.2427.1
அஞ்சு ஆடு ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) அரவு ஆடு ைகயன் அனல் ஆடும்
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அரன் ஊ $ேதவா.2.2427.2
மஞ்சு ஆரும் மாடமைன ேதாறும் ஐயம் உளது என்று ைவகி வrனும்
$ேதவா.2.2427.3
ெசஞ்சாலி ெநல்லின் வள ேசாறு அளிக் ெகாள் திரு முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.)
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) இதுேவ $ேதவா.2.2427.4
வைர வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வலி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
அரக்கன் முடிபத்தும் இற்று ெநrய $ேதவா.2.2428.1
உைரவந்த ெபான்னின் உருவந்த ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) உைமபங்கன் எங்கள்
அரன் ஊ $ேதவா.2.2428.2

வைர வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சந்ெதாடு
அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) உந்தி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மிளிகின்ற ெபான்னி வடபால் $ேதவா.2.2428.3
திைர வந்து-வந்து_அ.ெதா.(வந்து-வந்து_அ.ெதா.) ெசறி ேதறல் ஆடு திரு
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) இதுேவ $ேதவா.2.2428.4
ேமல் ஓடி ந<டு விைளயாடல் ேமவு விrநூலன் ேவதமுதல்வன் $ேதவா.2.2429.1
பால் ஆடு ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) கrயானும் முன்னியவ ேதட
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பரன் ஊ $ேதவா.2.2429.2
கால் ஆடு ந<ல_ெப.அ.(ந<லம்_ெப.) மல துன்றி
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கதி ஏறு ெசந்ெநல் வயலில்
$ேதவா.2.2429.3
ேசேலாடு வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) குதிெகாள்ள மல்கு திரு
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) இதுேவ $ேதவா.2.2429.4
பைன_ெப.(பைன_ெப.) மல்கு திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ைக மதமா
உrத்த_ெப.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பரமன்
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) நம்பன் அடிேய $ேதவா.2.2430.1
நிைனவு அன்ன சிந்ைத அைடயாத ேதர அமண் மாய
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரன் ஊ $ேதவா.2.2430.2
வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) மல்கு ைகைத வகுளங்கள் எங்கும் முகுளங்கள் எங்கும்
ெநrய $ேதவா.2.2430.3
சிைன மல்கு புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) திகழ் வாசம் நாறு திரு
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) இதுேவ $ேதவா.2.2430.4
அணி ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) நன்றும்
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருள்

ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.)
மருவா $ேதவா.2.2431.1
திணி ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூன்றுபுரம்
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வில்லி திரு முல்ைலவாயில்
இதன்ேமல் $ேதவா.2.2431.2
தணி ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிந்ைதயவ காழி
ஞானம் மிகு பந்தன் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) தமிழ்களின் $ேதவா.2.2431.3
அணி ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பத்தும் இைச
பாடு பத்த அகல்வானம் ஆள்வ மிகேவ $ேதவா.2.2431.4
அைறயும் பூம்புனேலாடும் ஆடு அரவச் சைடதன் ேமல் $ேதவா.2.2432.1
பிைறயும் சூடுவ மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அமந்தா
$ேதவா.2.2432.2
மைறயின் ஒல்ெலாலி ஓவா மந்திர ேவள்வி அறாத $ேதவா.2.2432.3
குைறவு இல் அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) வாழும் ெகாச்ைச வயம் அமந்தாேர
$ேதவா.2.2432.4
சுண்ணத்த ேதாெலாடு நூல் ேச மாபின துன்னிய பூதக் $ேதவா.2.2433.1
க(ண்)ணத்த ெவங்கனல் ஏந்திக் கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடுவ ேகடு இல்
$ேதவா.2.2433.2
எண்ணத்த ேகள்வி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேவள்வி அறாதவ மால் எr ஓம்பும்
$ேதவா.2.2433.3
வண்ணத்த அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) வாழும் ெகாச்ைசவயம் அமந்தாேர
$ேதவா.2.2433.4

பாைல அன்ன ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ந<று பூசுவ பல்சைட தாழ
$ேதவா.2.2434.1
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஆடுவ கீ த மா மைற பாடுதல் மகிழ்வ $ேதவா.2.2434.2
ேவைல மால்கடல் ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திைர
கைர மிைச விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.2.2434.3
ேகால மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) சிந்தும் ெகாச்ைச வயம் அமந்தாேர
$ேதவா.2.2434.4
கடி ெகாள் கூவிளம் மத்தம் கமழ் சைட ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) முடிக்கு
அணிவ $ேதவா.2.2435.1
ெபாடிகள் பூசிய மாபின் புைனவ நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) ஒபங்க $ேதவா.2.2435.2
கடி ெகாள் ந<டு ஒலி சங்கின் ஒலிெயாடு கைல ஒலி துைதந்து $ேதவா.2.2435.3
ெகாடிகள் ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாடக்
ெகாச்ைசவயம் அமந்தாேர $ேதவா.2.2435.4
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மா மதி உைடயா
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) பாrடம்
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2436.1
வாடல் ெவண்தைல ஏந்தி ைவயகம்_ெப.(ைவயகம்_ெப.) இடு பலிக்கு உழல்வா
$ேதவா.2.2436.2
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மா மடமஞ்ைஞ அணி திகழ்
ேபைடெயாடு ஆடிக் $ேதவா.2.2436.3
கூடு தண்ெபாழில் சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாச்ைசவயம் அமந்தாேர $ேதவா.2.2436.4
மண்டு கங்ைகயும் அரவும் மல்கிய வள சைட தன்ேமல் $ேதவா.2.2437.1

துண்ட ெவண்பிைற அணிவ ெதால்வைர வில்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆக $ேதவா.2.2437.2
விண்ட தானவ அரணம்_ெப.(அரணம்_ெப.) ெவவ் அழல் எr ெகாள விைடேமல்
$ேதவா.2.2437.3
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாலம்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உைடயா ெகாச்ைசவயம் அமந்தாேர
$ேதவா.2.2437.4
அன்று அ(வ்) ஆல் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அற உைர நால்வக்கு
அருள $ேதவா.2.2438.1
ெபான்றினா தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஓட்டில் உண்பது ெபாருகடல் இலங்ைக
$ேதவா.2.2438.2
ெவன்றி ேவந்தைன ஒல்க ஊன்றிய_ெப.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விரலின வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேதாய் $ேதவா.2.2438.3
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) அன்ன ெபான் மாடக் ெகாச்ைச வயம் அமந்தாேர
$ேதவா.2.2438.4
சீ ெகாள் மா மலரானும் ெசங்கண்மால் என்று
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ேதவா.2.2439.1
ஏ ெகாள் ெவவ் அழல் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எங்கும்
உற நிமிந்தாரும் $ேதவா.2.2439.2
பா ெகாள் விண்_ெப.(விண்_ெப.) அழல் கால் ந< பண்பின பால்ெமாழிேயாடும்
$ேதவா.2.2439.3
கூ ெகாள் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) வலன் ஏந்தி ெகாச்ைசவயம் அமந்தாேர
$ேதவா.2.2439.4

குண்ட வண் துவ ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) ேபாத்தது ஒ ெகாள்ைகயினாகள்
$ேதவா.2.2440.1
மிண்ட ேபசிய_ெப.எச்.(ேபசு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபச்சு ெமய் அல ைம
அணி கண்ட $ேதவா.2.2440.2
பண்ைட_ெப.அ.(பண்டு_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) விைன த<க்கும் பண்பின
ஒண்ெகாடிேயாடும் $ேதவா.2.2440.3
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) ேச மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாடக் ெகாச்ைச வயம்
அமந்தாேர $ேதவா.2.2440.4
ெகாந்து அணி ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாச்ைசவய நக ேமய
$ேதவா.2.2441.1
அந்தணன் அடி ஏத்தும் அருமைற ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.2.2441.2
சந்தம் ஆந்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.)
ஆய தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தமிழ் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வல்ேலா ேபாய்
$ேதவா.2.2441.3
முந்தி வானவேராடும் புக வல முைன
ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விைனேய $ேதவா.2.2441.4
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ஈசன் எம்ெபருமான் ஏறு அம கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
என்று ஏத்திச் $ேதவா.2.2442.1
சிந்ைத ெசய்பவக்கு அல்லால்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைககூடுவது அன்றால்
$ேதவா.2.2442.2
கந்த மா மல உந்தி கடும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) நிவா மல்கு கைரேமல்
$ேதவா.2.2442.3
அம் தண்ேசாைல ெநல்வாயில் அரத்துைற அடிகள் தம் அரு $ேதவா.2.2442.4

ஈர வா சைட தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேமல் இளம்பிைற
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம்ெபருமான்
$ேதவா.2.2443.1
சீரும் ெசல்வமும்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+உம்_சாr.) ஏத்தாச் சிதடகள் ெதாழச்
ெசல்வது அன்றால் $ேதவா.2.2443.2
வாr மா மல உந்தி வருபுனல் நிவா மல்கு கைரேமல் $ேதவா.2.2443.3
ஆரும் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ெநல்வாயில் அரத்துைற அடிகள் தம்(ம்) அரு
$ேதவா.2.2443.4
பிணி கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புன்சைடேமல்
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) அணி சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) எனப் ேபணிப் $ேதவா.2.2444.1
பணி கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசய்யாத_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாவிகள்
ெதாழச் ெசல்வது அன்றால் $ேதவா.2.2444.2
மணி_ெப.(மணி_ெப.) கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபான்
உந்தி வருபுனல் நிவா மல்கு கைரேமல் $ேதவா.2.2444.3
அணி கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநல்வாயில் அரத்துைற
அடிகள் தம்(ம்) அரு $ேதவா.2.2444.4
துன்ன ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உடுத்து தூய
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ந<ற்றின
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2445.1
உன்னி ைநபவக்கு அல்லால் ஒன்றும் ைககூடுவது அன்றால் $ேதவா.2.2445.2
ெபான்னும் மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) உந்தி ெபாரு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) நிவா
மல்கு கைரேமல் $ேதவா.2.2445.3
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ஆரும் ெநல்வாயில் அரத்துைற அடிகள் தம்(ம்) அரு
$ேதவா.2.2445.4

ெவருகு உrஞ்சு ெவங்காட்டில் ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விமலன் என்று உள்கி $ேதவா.2.2446.1
உருகி ைநபவக்கு அல்லால் ஒன்றும் ைககூடுவது அன்றால் $ேதவா.2.2446.2
முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) உrஞ்சு பூஞ்ேசாைல ெமாய்ம்மல சுமந்து
இழி_வி.(இழி_வி.) நிவா வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ேதவா.2.2446.3
அருகு உrஞ்சு ெநல்வாயில் அரத்துைற அடிகள் தம் அரு $ேதவா.2.2446.4
உரவு ந< சைடக் கரந்த ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) என்று உள்
குளிந்து_வி.எச்.(குளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்திப் $ேதவா.2.2447.1
பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ைநபவக்கு அல்லால்
பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைககூடுவது அன்றால்
$ேதவா.2.2447.2
குரவ மா மல உந்தி குளிபுனல் நிவா மல்கு கைரேமல் $ேதவா.2.2447.3
அரவம் ஆரும் ெநல்வாயில் அரத்துைற அடிகள் தம் அரு $ேதவா.2.2447.4
ந<ல_ெப.அ.(ந<லம்_ெப.) மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) மிடற்று ந<று அணி
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) எனப்
ேபணும்_ெப.எச்.(ேபணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2448.1
சீல மாந்தகட்கு அல்லால் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ைககூடுவது அன்றால் $ேதவா.2.2448.2
ேகால மா மல உந்தி குளி புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) நிவா மல்கு கைரேமல்
$ேதவா.2.2448.3
ஆலும் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ெநல்வாயில் அரத்துைற அடிகள் தம்(ம்) அரு
$ேதவா.2.2448.4

ெசழுந் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மால் வைர
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசரு வலி இராவணன் அலற
$ேதவா.2.2449.1
அழுந்த ஊன்றிய_ெப.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விரலான்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்பாக்கு அல்லது
அருளான் $ேதவா.2.2449.2
ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) கனி சுமந்து உந்தி குளிபுனல் நிவா மல்கு
கைரேமல் $ேதவா.2.2449.3
அழுந்தும் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ெநல்வாயில் அரத்துைற அடிகள் தம்(ம்)
அரு $ேதவா.2.2449.4
நுணங்கு நூல் அயன் மாலும் இருவரும்
ேநாக்க_குைற.எச்.(ேநாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) (அ)rயாைன $ேதவா.2.2450.1
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ைநபவக்கு அல்லால்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைககூடுவது அன்றால்
$ேதவா.2.2450.2
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கமழ்ந்து_வி.எச்.(கமழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபான் உந்தி வருபுனல் நிவா மல்கு கைர ேமல் $ேதவா.2.2450.3
அணங்கும் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ெநல்வாயில் அரத்துைற அடிகள் தம்(ம்)
அரு $ேதவா.2.2450.4
சாக்கியப் படுவாரும் சமண் படுவாகளும் மற்றும் $ேதவா.2.2451.1
பாக்கியப் படகில்லாப் பாவிகள் ெதாழச் ெசல்வது அன்றால் $ேதவா.2.2451.2
பூக் கமழ்ந்து_வி.எச்.(கமழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபான் உந்தி ெபாரு
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) நிவா மல்கு கைரேமல் $ேதவா.2.2451.3
ஆக்கும் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ெநல்வாயில் அரத்துைற அடிகள் தம்(ம்) அரு
$ேதவா.2.2451.4

கைரயின் ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காழியுள் ஞானசம்பந்தன்
$ேதவா.2.2452.1
முைறைமயால் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ெமாழியும் மாந்த_ெப.(மாந்த_ெப.) தம் விைன ேபாய்ப்
$ேதவா.2.2452.3
பைறயும் ஐயுறவு இல்ைல பாட்டு இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) பத்தும்
வல்லாக்ேக $ேதவா.2.2452.4
ெபாங்கு ெவண்மணல் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) ெபாருகடல் திைர தவழ்
முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) $ேதவா.2.2453.1
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) ஆ இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ேபாழும் கலி மைறக்காடு
அமந்தா தாம் $ேதவா.2.2453.2
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) சூடினேரனும் திrபுரம் எrத்தனேரனும் $ேதவா.2.2453.3
எங்கும் எங்கள் பிரானா புகழ் அலது இகழ் பழி இலேர $ேதவா.2.2453.4
கூன் இளம்பிைற சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெகாடு வrத்
ேதால் உைட ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) $ேதவா.2.2454.1
ஆனில் அம்கிள ஐந்தும் ஆடுவ பூண்பதுவும் அரவம் $ேதவா.2.2454.2
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) அம் கழி ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) கைரெயாடு கதி
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ததும்ப $ேதவா.2.2454.3
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கமழ் ேசாைலத் திரு மைறக்காடு
அமந்தாேர $ேதவா.2.2454.4
நுண்ணிது ஆய் ெவளிது ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நூல்
கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலங்கு ெபான்
மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $ேதவா.2.2455.1

பண்ணியாழ் என முரலும் பணிெமாழி உைம ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாகன்
$ேதவா.2.2455.2
தண்ணிது ஆய ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அருவி சல சல நுைர
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ததும்ப $ேதவா.2.2455.3
கண்ணி தானும் ஒ பிைறயா கலி மைறக்காடு அமந்தாேர $ேதவா.2.2455.4
ஏைழ ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) அயேல இளம்ெபைட
தனது எனக் கருதித் $ேதவா.2.2456.1
தாைழ ெவண்மடல் புல்கும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மைறக்காடு அமந்தாதாம்
$ேதவா.2.2456.2
மாைழ அம் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) ஒண்கண் மைலமகள் கணவனது அடியின்
$ேதவா.2.2456.3
ந<ழேல சரண் ஆக நிைனபவ விைன நலிவு இலேர $ேதவா.2.2456.4
அரவம் வக்கிய
<
அைரயும் அதிகழல்
தழுவிய_ெப.எச்.(தழுவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அடியும் $ேதவா.2.2457.1
பரவ நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பவம் பைற தர அருளுவ
பதிதான் $ேதவா.2.2457.2
மரவம்_ெப.(மரவம்_ெப.) ந<டு உய ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மழைல
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) யாழ் ெசயும் மைறக்காட்டு $ேதவா.2.2457.3
இரவும் எல்லி அம் பகலும் ஏத்துதல் குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) எனல் ஆேம
$ேதவா.2.2457.4
பல் இல் ஓடு ைக ஏந்திப் பாடியும் ஆடியும் பலி ேத $ேதவா.2.2458.1
அல்லல் வாழ்க்ைகயேரனும் அழகியது அறிவ எம் அடிகள் $ேதவா.2.2458.2

புல்லம் ஏறுவ பூதம் புைட ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உழிதவக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.2.2458.3
மல்கு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திைர ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) மா மைறக்காடு
அதுதாேன $ேதவா.2.2458.4
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) கயிறு_ெப.(கயிறு_ெப.) ஆக நளி
வைர அதற்கு மத்து ஆக $ேதவா.2.2459.1
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ேதவெராடு அசுர_ெப.(அசுர_ெப.) படு
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அளறு எழக் கைடய $ேதவா.2.2459.2
ேவக நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆங்ேக
ெவருெவாடும் இrந்து எங்கும் ஓட $ேதவா.2.2459.3
ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) தன்னில்
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அமிதம் ஆக்குவித்தான்
மைறக்காேட $ேதவா.2.2459.4
தக்கன் ேவள்விையத் தகத்ேதான் தனது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபருைமைய
ஓரான் $ேதவா.2.2460.1
மிக்கு ேமல் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மைலைய
எடுத்தலும் மைலமகள் நடுங்க $ேதவா.2.2460.2
நக்கு தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) திரு விரலால் ஊன்றலும் நடு நடுத்து அரக்கன்
$ேதவா.2.2460.3
பக்க வாயும் விட்டு அலறப் பrந்தவன் பதி மைறக்காேட $ேதவா.2.2460.4
விண்ட மா மலேரானும் விளங்கு ஒளி அரவு அைணயானும் $ேதவா.2.2461.1
பண்டும் காண்பு அrது ஆய பrசினன்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) உைற பதிதான் $ேதவா.2.2461.2
கண்டல் அம் கழி ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) கைரெயாடு கதி மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ததும்ப $ேதவா.2.2461.3

வண்டல்_ெப.(வண்டல்_ெப.) அம் கமழ்ேசாைல மா மைறக்காடு அதுதாேன
$ேதவா.2.2461.4
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குைடயும் பீலியும் அைவ ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) கரவா $ேதவா.2.2462.1
கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) மண்ைட ைக ஏந்தி கல்ெலன உழிதரும் கழுக்கள்
$ேதவா.2.2462.2
அrய ஆக உண்டு ஓதுமவ திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ஒழிந்து
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) அடிகள் $ேதவா.2.2462.3
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) சீ மைறக்காேட ேபணுமின் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
உைடயீேர $ேதவா.2.2462.4
ைம உலாம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா மைறக்காடு அமந்தாைரக்
$ேதவா.2.2463.1
ைகயினால் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுவான்
காழியுள் ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.2.2463.2
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசந்தமிழ் பத்தும் சிந்ைதயுள்
ேசக்க_குைற.எச்.(ேசக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா ேபாய் $ேதவா.2.2463.3
ெபாய் இல் வானவேராடும் புக வல ெகாள வல புகேழ $ேதவா.2.2463.4
பட்டம் பால்நிற மதியம் பட சைடச் சுட விடு_ஏவ.(விடு_வி.) பாணி
$ேதவா.2.2464.1
நட்டம் நள் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ஆடும் நாதன் நவின்று உைற
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.2.2464.2
புள்_ெப.(புள்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேபைடெயாடு ஆடும் பூம் புகலூ
ெதாண்ட ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2464.3

வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.) சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி
பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வத்தமான <ச்சுரத்தாேர
$ேதவா.2.2464.4
முயல் வளாவிய திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) வாள்முகத்து அrைவயில் ெதrைவ
$ேதவா.2.2465.1
இயல் வளாவியது உைடய இன் அமுது எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) எம்ெபருமான்
$ேதவா.2.2465.2
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) வளாவிய கழனிக் கருநிறக்குவைளகள்
மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2465.3
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) வளாவிய புகலூ வத்தமான <ச்சுரத்தாேர $ேதவா.2.2465.4
ெதாண்ட தண்கயம் மூழ்கித் துைணயலும் சாந்தமும் புைகயும் $ேதவா.2.2466.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி
பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.) அறி
முருகன் ெசய் ேகாலம் $ேதவா.2.2466.2
கண்டு கண்டு கண் குளிரக் களி பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒளி மல்கு கள் ஆ $ேதவா.2.2466.3
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பண் ெசயும் புகலூ வத்த மான <ச் சுரத்தாேர
$ேதவா.2.2466.4
பண்ண வண்ணத்த ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
பாடெலாடு_ெப.(பாடல்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அறாத $ேதவா.2.2467.1
விண்ண வண்ணத்த ஆய விr புகலூர ஒபாகம் $ேதவா.2.2467.2
ெபண்ண வண்ணத்த ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபற்றிெயாடு ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) இைணபிைணந்த $ேதவா.2.2467.3

வண்ண வண்ணத்து எம்ெபருமான் வத்தமான <ச்சுரத்தாேர $ேதவா.2.2467.4
ஈசன் ஏறு அம கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) இன் அமுது எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.)
எம்ெபருமான் $ேதவா.2.2468.1
பூசும் மாசு இல் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ந<ற்ற ெபாலிவு உைடப் பூம்
புகலூrல் $ேதவா.2.2468.2
மூசு வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அைற ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) முருகன்
முப்ேபாதும் ெசய் முடிேமல் $ேதவா.2.2468.3
வாசமாமல உைடயா வத்தமான <ச்சுரத்தாேர $ேதவா.2.2468.4
தளி இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
வளர_குைற.எச்.(வள_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தண்கயம் இrய
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஏறிக் $ேதவா.2.2469.1
கிள இளம்(ம்) உைழ நுைழய கிழிதரு ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) புகலூrல்
$ேதவா.2.2469.2
உள இளஞ்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) சிைன
மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒளிதரு சைடமுடி
அதன் ேமல் $ேதவா.2.2469.3
வள இளம்பிைற உைடயா வத்தமான <ச்சுரத்தாேர $ேதவா.2.2469.4
ெதன் ெசால் விஞ்சு அம வட ெசால் திைச ெமாழி எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) எடுத்துத் $ேதவா.2.2470.1
துஞ்சு ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ந<ங்கத்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) புகலூrல் $ேதவா.2.2470.2
அஞ்சனம் பிதிந்தைனய அைலகடல் கைடய அன்று
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2470.3
வஞ்ச நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அணி கண்ட வத்தமான <ச்சுரத்தாேர $ேதவா.2.2470.4

சாம ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) ஓ கீ தம் ஓதி அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
தசமுகன் பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2471.1
நாம ேதயம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உைடயா
நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அடிகள் என்று ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2471.2
காம ேதவைன ேவவக் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) எr ெகாளுவிய கண்ணா
$ேதவா.2.2471.3
வாம ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புகலூ வத்தமான <ச்
சுரத்தாேர $ேதவா.2.2471.4
சீ அணங்கு உற நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசரு உறு
திைசமுகேனாடு $ேதவா.2.2472.1
நாரணன் கருத்து அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நைக
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சைட முடி நம்ப
$ேதவா.2.2472.2
ஆ அணங்கு உறும் உைமைய அஞ்சுவித்து அருளுதல் ெபாருட்டால்
$ேதவா.2.2472.3
வாரணத்து உr ேபாத்தா வத்தமான <ச்சுரத்தாேர $ேதவா.2.2472.4
ைகயில் உண்டு உழல்வாரும் கமழ் துவ ஆைடயினால் தம் $ேதவா.2.2473.1
ெமய்ையப் ேபாத்து உழல்வாரும் உைரப்பன ெமய் என விரும்ேபல்
$ேதவா.2.2473.2
ெசய்யில் வாைளகேளாடு ெசங்கயல் குதிெகாளும் புகலூ $ேதவா.2.2473.3
ைம ெகாள் கண்டத்து எம்ெபருமான் வத்தமான <ச்சுரத்தாேர $ேதவா.2.2473.4
ெபாங்கு தண்புனல் சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாது
அணி ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) புகலூrல் $ேதவா.2.2474.1

மங்குல் மா மதி தவழும்_ெப.எச்.(தழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வத்தமான <ச்சுரத்தாைர $ேதவா.2.2474.2
தங்கு சீ திகழ் ஞானசம்பந்தன் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தமிழ்பத்தும்
$ேதவா.2.2474.3
எங்கும் ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லாகள் எய்துவ
இைமயவ உலேக $ேதவா.2.2474.4
புைர ெசய் வல்விைன த<க்கும் புண்ணிய விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.)
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2475.1
கைர ெசய் மால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நஞ்ைச உண்டவ கருதல புரங்கள்
$ேதவா.2.2475.2
இைர ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ அழலூட்டி
உழல்பவ இடுபலிக்கு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ேச $ேதவா.2.2475.3
விைர ெசய் பூம்ெபாழில் ெதங்கூ ெவள்ளி அம் குன்று அமந்தாேர
$ேதவா.2.2475.4
சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அடி நிைனவா ெசடி படு
ெகாடுவிைன த<க்கும் $ேதவா.2.2476.1
ெகாத்தின் தாழ்சைட முடிேமல் ேகாள் எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரெவாடு
பிைறயன் $ேதவா.2.2476.2
பத்த தாம் பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தும் பரம்பரன்
ைபம்புனல் பதித்த $ேதவா.2.2476.3
வித்தன் தாழ்ெபாழில் ெதங்கூ ெவள்ளி அம் குன்று அமந்தாேர $ேதவா.2.2476.4
அைடயும்_ெப.எச்.(அைட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வல்விைன
அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருள்பவ அனல் உைட
மழுவாள $ேதவா.2.2477.1
பைடய பாய் புலித்ேதால ைபம்புனக் ெகான்ைறய பட புன் $ேதவா.2.2477.2

சைடயில் ெவண்பிைற சூடித் தா_ெப.(தா_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி தரு
தறுகண் $ேதவா.2.2477.3
விைடய வங்கு_ஏவ.(வ
<
ங்கு_வி.)
<
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெதங்கூ ெவள்ளி அம்
குன்று அமந்தாேர $ேதவா.2.2477.4
பண்டு நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விைனகள் பைறய ஓ ெநறி
அருள் பயப்பா $ேதவா.2.2478.1
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) வான்மதி
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) குைர கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) அணி கண்ட $ேதவா.2.2478.2
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) மா மல ஊதி மது உண இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) மறிவு
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2478.3
விண்ட வா ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ெதங்கூ ெவள்ளி அம் குன்று
அமந்தாேர $ேதவா.2.2478.4
சுழித்த வா புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கங்ைக
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒ காலைனக் காலால்
$ேதவா.2.2479.1
ெதழித்து வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) நடுங்கச் ெசற்றவ சிைற அணி
பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) $ேதவா.2.2479.2
கழித்த ெவண்தைல ஏந்தி காமனது உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ெபாடி ஆக
$ேதவா.2.2479.3
விழித்தவ திருத் ெதங்கூ ெவள்ளி அம் குன்று அமந்தாேர $ேதவா.2.2479.4
ெதால்ைல வல்விைன த<ப்பா சுடைல ெவண்ெபாடி அணி சுவண்ட
$ேதவா.2.2480.1

எல்லி சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடும் இைறயவ இைமயவ
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2480.2
சில்ைல மால்விைட ஏறி திrபுரம் த< எழச் ெசற்ற $ேதவா.2.2480.3
வில்லினா திருத் ெதங்கூ ெவள்ளி அம் குன்று அமந்தாேர $ேதவா.2.2480.4
ெநறி ெகாள் சிந்ைதய ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நிைனபவ விைன ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நின்றா
$ேதவா.2.2481.1
முறி ெகாள் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) முக்கண்ண முைளமதி நடு நடுத்து இலங்க
$ேதவா.2.2481.2
ெபாறி ெகாள் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரவு
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புண்ணிய
ெவண்ெபாடிப்பூசி $ேதவா.2.2481.3
ெவறி ெகாள் பூம்ெபாழில் ெதங்கூ ெவள்ளி அம் குன்று அமந்தாேர
$ேதவா.2.2481.4
எண் இலா விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) அரக்கன் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) திகழ்
மால்வைர எடுக்க_குைற.எச்.(எடுக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2482.1
கண் எலாம் ெபாடிந்து அலற கால்விரல்
ஊன்றிய_ெப.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கருத்த $ேதவா.2.2482.2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) உலாம் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.)
தயங்கிய சைட முடிச் சதுர $ேதவா.2.2482.3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உலாம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ெதங்கூ ெவள்ளி அம்
குன்று அமந்தாேர $ேதவா.2.2482.4
ேதடித்தான் அயன் மாலும் திருமுடி அடி இைண காணா $ேதவா.2.2483.1
பாடத்தான் பல பூதப்பைடயின சுடைலயில் பலகால் $ேதவா.2.2483.2

ஆடத்தான் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ல அருச்சுனற்கு
அருள் ெசயக் கருதும்_ெப.எச்.(கருது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.2.2483.3
ேவடத்தா திருத் ெதங்கூ ெவள்ளி அம் குன்று அமந்தாேர $ேதவா.2.2483.4
சடம் ெகாள் சீவரப்ேபாைவச் சாக்கிய சமண ெசால் தவிர $ேதவா.2.2484.1
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெகாள் வல்விைன த<க்கும் ஏத்துமின் இருமருப்பு ஒருைகக்
$ேதவா.2.2484.2
கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) ெகாள் மால் களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) உrய
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கைடந்திடக் கனன்று
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2484.3
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) ெகாள் கண்டத்த ெதங்கூ ெவள்ளி அம் குன்று
அமந்தாேர $ேதவா.2.2484.4
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந<ற்றின ெதங்கூ ெவள்ளி
அம் குன்று அமந்தாைர $ேதவா.2.2485.1
கந்தம் ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காழியுள் ஞானசம்பந்தன்
$ேதவா.2.2485.2
சந்தம் ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.)
தண்தமிழ் பத்தும் வல்லாேமல் $ேதவா.2.2485.3
பந்தம் ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.)
பாறுதல் ேதறுதல்_ெதா.ெப.(ேதறு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) பயேன $ேதவா.2.2485.4
சாைக ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) உைடயா சாமமும் ஓதுவது உைடயா
$ேதவா.2.2486.1
ஈைகயா கைட ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இரப்பதும்
பலபல உைடயா $ேதவா.2.2486.2

ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) மா மயில்_ெப.(மயில்_ெப.)
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) துடியிைட பாகமும் உைடயா $ேதவா.2.2486.3
வாைக நுண் துளி வசும்_ெப.எச்.(வ
<
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
<
வாழ்ெகாளிபுத்தூ உளாேர $ேதவா.2.2486.4
எண்ணில் ஈரமும் உைடயா எத்தைனேயா இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
அறங்கள்_ெப.(அறங்கள்_ெப.) $ேதவா.2.2487.1
கண்ணும் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) உைடயா ைகயும் ஓ
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) உைடயா $ேதவா.2.2487.2
ெபண்ணும் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) உைடயா ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.)
ஓ ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) உைடயா $ேதவா.2.2487.3
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) உைடயா வாழ்
ெகாளிபுத்தூ உளாேர $ேதவா.2.2487.4
ெநாடி ஒ ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) உைடயா நுண்ணிய ஆம்
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2488.1
வடிவும் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) உைடயா வண்ணமும்
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) உைடயா $ேதவா.2.2488.2
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) உைடயா ெமாய்குழலாைளயும் உைடயா
$ேதவா.2.2488.3
வடிவும் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) உைடயா வாழ்ெகாளிபுத்தூ உளாேர
$ேதவா.2.2488.4
பஞ்சி நுண் துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) அன்ன ைபங்கழல்
ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) உைடயா $ேதவா.2.2489.1

குஞ்சி ேமகைல உைடயா ெகாந்து அணி ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) வலன் உைடயா
$ேதவா.2.2489.2
அஞ்சும் ெவன்றவக்கு அணியா ஆைனயின் ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) உr
உைடயா $ேதவா.2.2489.3
வஞ்சி நுண்ணிைட உைடயா வாழ்ெகாளிபுத்தூ உளாேர $ேதவா.2.2489.4
பரவுவாைரயும் உைடயா பழித்து இகழ்வாைரயும் உைடயா $ேதவா.2.2490.1
விரவுவாைரயும் உைடயா ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தைலப் பலி ெகாள்வது
உைடயா $ேதவா.2.2490.2
அரவம் பூண்பதும் உைடயா ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேப
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உைடயா $ேதவா.2.2490.3
வரவும் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) உைடயா வாழ்ெகாளிபுத்தூ உளாேர
$ேதவா.2.2490.4
தண்டும் தாளமும் குழலும் தண்ணுைமக்கருவியும் புறவில் $ேதவா.2.2491.1
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூதமும் உைடயா
ேகாலமும் பல பல உைடயா $ேதவா.2.2491.2
கண்டு ேகாடலும் அrயா காட்சியும் அrயது ஒ கரந்ைத_ெப.(கரந்ைத_ெப.)
$ேதவா.2.2491.3
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) வாழ் பதி உைடயா வாழ்ெகாளிபுத்தூ உளாேர
$ேதவா.2.2491.4
மான வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
உைடயா மைலந்தவ மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) பrசு அழித்தா $ேதவா.2.2492.1
தான வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
உைடயா தவத்ெதாடு_ெப.(தவம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஒடு_கரு.ேவ.)
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) புகழ்ந்து_வி.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2492.2

ஞான வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
உைடயா நள் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) மகளி_ெப.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2492.3
வான வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
உைடயா வாழ்ெகாளி புத்தூ உளாேர $ேதவா.2.2492.4
ஏழும் மூன்றும் ஒ தைலகள் உைடயவன் இடபட அடத்து $ேதவா.2.2493.1
ேவழ்வி ெசற்றதும் விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விருப்பு_ெப.(விருப்பு_ெப.) அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) பலபல உைடயா
$ேதவா.2.2493.2
ேகழல்_ெப.(ேகழல்_ெப.) ெவண்பிைற அன்ன ேகழ் மணிமிடறு
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இலங்க_குைற.எச்.(இலங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2493.3
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) சாந்தமும் உைடயா
வாழ்ெகாளிபுத்தூ உளாேர $ேதவா.2.2493.4
ெவன்றி மா மலேரானும் விrகடல் துயின்றவ தானும் $ேதவா.2.2494.1
என்றும் ஏத்துைக உைடயா இைமயவ துதி
ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2494.2
முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) மா மல வாசம் முது மதி தவழ்
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) தில்ைல_ெப.(தில்ைல_ெப.) $ேதவா.2.2494.3
மன்றில் ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உைடயா வாழ்ெகாளிபுத்தூ உளாேர
$ேதவா.2.2494.4
மண்ைட ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழல் ேதர
மாசு உைட ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வன்சமண $ேதவா.2.2495.1

குண்ட ேபசிய_ெப.எச்.(ேபசு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபச்சுக்
ெகாள்ளன்மின் திகழ் ஒளி நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $ேதவா.2.2495.2
துண்ட ெவண்பிைற சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) சுண்ண
ெவண்ெபாடி அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எங்கும்
$ேதவா.2.2495.3
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) வாழ் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாழ்ெகாளிபுத்தூ உளாேர
$ேதவா.2.2495.4
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாள் பூம்ெபாழில் காழி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தமிழ்
ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.2.2496.1
வலம் ெகாள் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மழுவாளன் வாழ்ெகாளிபுத்தூ
உளாைன $ேதவா.2.2496.2
இலங்கு ெவண்பிைறயாைன ஏத்திய_ெப.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தமிழ் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) வல்லா $ேதவா.2.2496.3
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாள் சிந்ைதய
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நன்ெநறி எய்துவ தாேம
$ேதவா.2.2496.4
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அைற
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) பால்மதி பாய் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கங்ைக
$ேதவா.2.2497.1
ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) கூவிள மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மத்தமும்
ெசஞ்சைடக் குலாவி $ேதவா.2.2497.2
வாடல் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.)
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மருவிட வல்லியந் ேதால்ேமல் $ேதவா.2.2497.3

ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மாசுணம்
அைசத்த_ெப.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அடிகளுக்கு
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) அரசிலிேய $ேதவா.2.2497.4
ஏறு ேபணி அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஏறி இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.)
மதக்களிற்றிைன எற்றி $ேதவா.2.2498.1
ேவறு ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அதன் உrைவ
ெவம்புலால் கலக்க_குைற.எச்.(கலக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெமய் ேபாத்த
$ேதவா.2.2498.2
ஊறு ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.) உம்பக்கு
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஒளி ெகாள்
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) சுட ஆம் $ேதவா.2.2498.3
ஆறு ேசதரு ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) அடிகளுக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
அரசிலிேய $ேதவா.2.2498.4
கங்ைக ந< சைடேமேல கதம்_ெப.(கதம்_ெப.)
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கதி இளவன
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) $ேதவா.2.2499.1
ெகாங்ைகயாள் ஒருபாகம் மருவிய ெகால்ைல ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.)
ஏற்றன் $ேதவா.2.2499.2
சங்ைக ஆய்த் திrயாேம தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அடியாக்கு அருள்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2499.3
அங்ைகயால் அனல் ஏந்தும் அடிகளுக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) அரசிலிேய
$ேதவா.2.2499.4
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) காலைன வட்டி
<
ெமய் ெகடக் காமைன விழித்து
$ேதவா.2.2500.1
புக்க ஊ இடு பிச்ைச உண்பது ெபான் திகழ் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.)
$ேதவா.2.2500.2

தக்க நூல் திகழ் மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) தவள
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ந<று
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.)
$ேதவா.2.2500.3
அக்கின் ஆரமும் பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அடிகளுக்கு
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) அரசிலிேய $ேதவா.2.2500.4
மான் அஞ்சும் மட ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மைலமகள் பாகமும் மருவி $ேதவா.2.2501.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அஞ்சா அரண்_ெப.(அரண்_ெப.) மூன்றும் தழல் எழச்
சரம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) துரந்து $ேதவா.2.2501.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) அஞ்சும் ெபருவிடத்ைத உண்டவன் மாமைற ஓதி
$ேதவா.2.2501.3
ஆன் அஞ்சு ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) அடிகளுக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) அரசிலிேய
$ேதவா.2.2501.4
பrய_குைற.எச்.(பr_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாசுணம் கயிறா பருப்பதம் அதற்கு
மத்து ஆக $ேதவா.2.2502.1
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) ேவைலையக்
கலங்க_குைற.எச்.(கலங்கு_வி.+அ+குைற.எச்.குறி.) ேபணிய
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) கைடய $ேதவா.2.2502.2
கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ேதான்றக்
கலங்கிய_ெப.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) தைமக் கண்டு $ேதவா.2.2502.3
அrய ஆ அமுது ஆக்கும் அடிகளுக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) அரசிலிேய
$ேதவா.2.2502.4

வண்ண மால்வைர தன்ைன மறித்திடல்
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) வல் அரக்கன் $ேதவா.2.2503.1
கண்ணும் ேதாளும் நல்வாயும் ெநrதரக் கால்விரல்
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2503.2
பண்ணின் பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ைகந்நரம்பால்
பாடிய_ெப.எச்.(பாடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாடைலக்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2503.3
அண்ணலாய் அருள் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அடிகளுக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) அரசிலிேய $ேதவா.2.2503.4
குறிய மாண் உரு ஆகிக் குவலயம் அளந்தவன் தானும் $ேதவா.2.2504.1
ெவறி ெகாள் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேமேல
விரும்பிய_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமய்த்தவத்ேதானும்
$ேதவா.2.2504.2
ெசறிவு ஒணா வைக எங்கும் ேதடியும் திருவடி காண $ேதவா.2.2504.3
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ஒணா உருவத்து எம் அடிகளுக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
அரசிலிேய $ேதவா.2.2504.4
குருைள_ெப.(குருைள_ெப.) எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மடவா நிற்பேவ குறிஞ்சிையப் பறித்துத் $ேதவா.2.2505.1
திரைள(க்) ைகயில் உண்பவரும் ேதரரும்
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதேறல் $ேதவா.2.2505.2
ெபாருைள ெபாய் இலி ெமய் எம் நாதைன ெபான் அடி
வணங்கும்_ெப.எச்.(வணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2505.3
அருைள ஆதர நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அடிகளுக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) அரசிலிேய $ேதவா.2.2505.4

அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) ந<ள் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரசிலி அடிகைள காழி
$ேதவா.2.2506.1
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஞானசம்பந்தன் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தமிழ் பத்து
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) நாளும் $ேதவா.2.2506.2
ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லவ தம்ைமச்
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அமர
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2506.3
வல்ல வான்_ெப.(வான்_ெப.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ைவகலும்
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருப்பாேர $ேதவா.2.2506.4
ெபாங்கு ெவண்புr வளரும்_ெப.எச்.(வள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாற்பு உைட மாபன் எம்ெபருமான் $ேதவா.2.2507.1
ெசங்கண் ஆடு அரவு ஆட்டும் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) எம்
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) உைற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.2.2507.2
பங்கம் இல் பலமைறகள் வல்லவ பத்தகள்
பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2507.3
தங்கு ெவண்திைரக் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) தண்வயல் காழி
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) நகேர $ேதவா.2.2507.4
ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) தானவ பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) வைர மால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நிறுவி $ேதவா.2.2508.1
நா_ெப.(நா_ெப.) அதால் அமிது_ெப.(அமிது_ெப.)
உண்ண_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நயந்தவ இrந்திடக் கண்டு
$ேதவா.2.2508.2
ஆவ என்று அரு நஞ்சம் உண்டவன் அமதரு மூதூ $ேதவா.2.2508.3

காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ஆ மதில்_ெப.(மதில்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடி ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
காழி நன்நகேர $ேதவா.2.2508.4
கrயின் மா முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) உைடய கணபதி தாைத பல்பூதம்
$ேதவா.2.2509.1
திrய இல் பலிக்கு ஏகும் ெசழுஞ்சுட ேசதரு மூதூ $ேதவா.2.2509.2
சrயின் முன்ைக நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மாத_ெப.(மாத_ெப.) சதிபட மா நடம்
ஆடி $ேதவா.2.2509.3
உrய நாமங்கள் ஏத்தும் ஒலி புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) காழி நன்நகேர $ேதவா.2.2509.4
சங்க ெவண்குைழச் ெசவியன் தண்மதி
சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.)
$ேதவா.2.2510.1
அங்கம் பூண் என உைடய அப்பனுக்கு அழகிய_ெப.அ.(அழகு_ெப.) ஊ ஆம்
$ேதவா.2.2510.2
துங்க மாளிைக உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதாகு
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) இைட மிைடந்து $ேதவா.2.2510.3
வங்க வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) மதி தடவும் மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) காழி நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) நகேர $ேதவா.2.2510.4
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) கூறு அம ெமய்யான் மான்மறி
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைகயான் $ேதவா.2.2511.1
எங்கள் ஈசன் என்று எழுவா இடவிைன ெகடுப்பவற்கு ஊ ஆம் $ேதவா.2.2511.2
சங்ைக இன்றி நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) நியமம் தாம்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தகுதியின்
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) $ேதவா.2.2511.3
கங்ைக நாடு உய கீ த்தி மைறயவ காழி நன்நகேர $ேதவா.2.2511.4

நாறு கூவிளம் மத்தம் நாகமும் சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நம்பன் $ேதவா.2.2512.1
ஏறும் ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஈசன்
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனிது அமதரு மூதூ
$ேதவா.2.2512.2
ந<று பூசிய உருவ ெநஞ்சினுள் வஞ்சம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இன்றித்
$ேதவா.2.2512.3
ேதறுவாகள் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தும் சீ
திகழ் காழி நன்நகேர $ேதவா.2.2512.4
நடம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாதன் நந்திதன் முழவு இைடக்
காட்டில் $ேதவா.2.2513.1
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) விrத்து அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
உைரத்தவற்கு ஊ ஆம் $ேதவா.2.2513.2
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) அதா மைற பயில்வா இருந்தவ திருந்தி அம் ேபாதிக்
$ேதவா.2.2513.3
குடம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆ மணி_ெப.(மணி_ெப.)
மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) குலாவிய காழி நன்நகேர $ேதவா.2.2513.4
கா ெகாள் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அரக்கன்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கடுந் திறலிைனக்
கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2514.1
ஏ ெகாள் மங்ைகயும் அஞ்ச எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மைல எடுத்தவன் ெநrய
$ேதவா.2.2514.2
சீ ெகாள் பாதத்து ஒவிரலால் ெசறுத்த எம் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) உைற
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.2.2514.3

தா_ெப.(தா_ெப.) ெகாள் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தண்வயல் காழி
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) நகேர $ேதவா.2.2514.4
மாலும் மா மலரானும் மருவி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இகலிய மனத்தால் $ேதவா.2.2515.1
பாலும் காண்பு அrது ஆய பரஞ்சுட தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பதி
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2515.2
ேசலும் வாைளயும் கயலும் ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கிைளெயாடு ேமய $ேதவா.2.2515.3
ஆலும் சாலி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) கதிகள் அணி வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) காழி
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) நகேர $ேதவா.2.2515.4
புத்த ெபாய் மிகு சமண ெபாலி கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அடி இைண
காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2516.1
சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) மற்று அவக்கு இலாைமத் திகழ்ந்த
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெசழுஞ்சுடக்கு ஊ ஆம் $ேதவா.2.2516.2
சித்தேராடு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அமர
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நல்மாமல
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2516.3
முத்தேன அருள் என்று முைறைம ெசய் காழி நன்நகேர $ேதவா.2.2516.4
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஆனைவ பலவும் ஒழித்திடும்
காலத்தில்_ெப.(காலம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) ஓங்கு.......... $ேதவா.2.2517.1
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) என்று நச்சி இச்ைச
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ந< $ேதவா.2.2518.1

அம்பரம் அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சால அல்லல்
உய்ப்பதன் முனம் $ேதவா.2.2518.2
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) நாதன் உத்தமன் ஒளி மிகுத்த ெசஞ்சைட $ேதவா.2.2518.3
நம்பன் ேமவு நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) நக நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாள் காழி
ேசமிேன $ேதவா.2.2518.4
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) ேமவும் உள்ளேமாடு பத்தி இன்றி நித்தலும்
$ேதவா.2.2519.1
ஏவம் ஆன ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சாவதன் முனம்
இைசந்து_வி.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ந< $ேதவா.2.2519.2
த<வம் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) தூபமும்
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைகய
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
$ேதவா.2.2519.3
ேதவேதவன் மன்னும் ஊ திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) காழி ேசமிேன
$ேதவா.2.2519.4
ேசாறு கூைற இன்றிேய துவண்டு தூரம்_ெப.(தூரம்_ெப.) ஆய் நுமக்கு
$ேதவா.2.2520.1
ஏறு சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) எள்கேவ இடுக்கண் உய்ப்பதன் முனம்
$ேதவா.2.2520.2
ஆறும் ஓ சைடயினான் ஆதி யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ெசற்றவன் $ேதவா.2.2520.3
நாறு ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) மலப்ெபாழில் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாள் காழி
ேசமிேன $ேதவா.2.2520.4
நச்சி ந< பிறன் கைட நடந்து_வி.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாைளயும் $ேதவா.2.2521.1

உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) வம் எனும் உைர
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேகட்பதன் முனம்
$ேதவா.2.2521.2
பிச்ச நச்சு அரவு அைரப் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) ேசாதி ேபணுவா
$ேதவா.2.2521.3
இச்ைச ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எம்பிரான்
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெகாள் காழி ேசமிேன $ேதவா.2.2521.4
கண்கள் காண்பு ஒழிந்து ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) கன்றி ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
அலாத ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) $ேதவா.2.2522.1
உண்கிலாைம ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நும்ைம
உய்த்து_வி.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழிப்பதன் முனம்
$ேதவா.2.2522.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) குலாவு ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.)
உய்ய_குைற.எச்.(உய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவைல நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.)
அமுது ெசய் $ேதவா.2.2522.3
கண்கள் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) உைடய எம் கருத்த காழி ேசமிேன
$ேதவா.2.2522.4
அல்லல் வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) உய்ப்பதற்கு அவத்தேம
பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ந< $ேதவா.2.2523.1
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் பிணக்கினில் கிடந்திடாது எழு(ம்) மிேனா
$ேதவா.2.2523.2
பல் இல் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தைலயினில் பலிக்கு இயங்கு
பான்ைமயான் $ேதவா.2.2523.3
ெகால்ைல ஏறு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஏறுவான் ேகாலக் காழி
ேசமிேன $ேதவா.2.2523.4

ெபாய் மிகுத்த வாயராய்ப் ெபாறாைமேயாடு
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ந< $ேதவா.2.2524.1
ஐ மிகுத்த கண்டராய் அடுத்து இைரப்பதன் முனம் $ேதவா.2.2524.2
ைம மிகுத்த ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்கைன ெநrத்தவன்
$ேதவா.2.2524.3
ைப மிகுத்த பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) அைரப் பரம காழி ேசமிேன $ேதவா.2.2524.4
காலிேனாடு ைககளும் தளந்து காம்ேநாய்தனால் $ேதவா.2.2525.1
ஏல வாகுழலினா இகழ்ந்து உைரப்பதன் முனம் $ேதவா.2.2525.2
மாலிேனாடு நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) மதித்தவகள் காண்கிலா
$ேதவா.2.2525.3
ந<லம்_ெப.(ந<லம்_ெப.) ேமவு கண்டனா நிகழ்ந்த காழி ேசமிேன $ேதவா.2.2525.4
நிைல ெவறுத்த_ெப.எச்.(ெவறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநஞ்சேமாடு
ேநசம் இல் புதல்வகள் $ேதவா.2.2526.1
முைல_ெப.(முைல_ெப.) ெவறுத்த_ெப.எச்.(ெவறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேப ெதாடங்கிேய முனிவ தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) முனம் $ேதவா.2.2526.2
தைல_ெப.(தைல_ெப.) பறித்த_ெப.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைகய
ேதர தாம் தrப்ப(அ)rயவன் $ேதவா.2.2526.3
சிைல பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எயில் எய்தான்
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) காழி ேசமிேன $ேதவா.2.2526.4
தக்கனா தைல_ெப.(தைல_ெப.) அrந்த சங்கரன் தனது அைர $ேதவா.2.2527.1
அக்கிேனாடு அரவு அைசத்த_ெப.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அந்திவண்ண காழிைய $ேதவா.2.2527.2
ஒக்க ஞானசம்பந்தன் உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) வல்லவ $ேதவா.2.2527.3

மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வற்றிருந்து_வி.எச்.(வ
<
ற்றிரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
<
வாழ்தல்_ெதா.ெப.(வாழ்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ெமய்ம்ைமேய $ேதவா.2.2527.4
வைரத்தைலப் பசும் ெபாேனாடு அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கலங்கள் உந்தி
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2528.1
இைரத்து அைலச் சுமந்து
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலங்கு காவிrக்
$ேதவா.2.2528.2
கைரத்தைலத் துருத்தி புக்கு இருப்பேத கருத்தினாய் $ேதவா.2.2528.3
உைரத்தைலப் ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உனக்கு
உணத்தும் ஆறு வல்லேம $ேதவா.2.2528.4
அடுத்து அடுத்து அகத்திேயாடு வன்னி ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) கூவிளம்
$ேதவா.2.2529.1
ெதாடுத்து உடன் சைடப் ெபய்தாய் துருத்தியாய் ஓ காலைனக் $ேதவா.2.2529.2
கடுத்து அடிப்புறத்தினால் நிறத்து_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.) உைதத்த காரணம்
$ேதவா.2.2529.3
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எடுத்து உைரக்கும் ஆறு
வல்லம் ஆகில் நல்லேம $ேதவா.2.2529.4
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திங்கேளாடு கங்ைக
தங்கு ெசஞ்சைடச் $ேதவா.2.2530.1
சங்கு இலங்கு ெவண்குைழ சrந்து இலங்கு காதினாய் $ேதவா.2.2530.2
ெபாங்கு இலங்கு பூண நூல் உருத்திரா துருத்தி புக்கு $ேதவா.2.2530.3

எங்கும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) இடங்களா அடங்கி வாழ்வது என்ெகா
$ேதவா.2.2530.4
கருத்தினால் ஒ காணி இல் விருத்தி இல்ைல ெதாண்ட தம் $ேதவா.2.2531.1
அருத்தியால் தம்(ம்) அல்லல்
ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஐயம் ஏற்பது அன்றியும்
$ேதவா.2.2531.2
ஒருத்திபால் ெபாருத்தி ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) விட்டு ேயாகியாய் $ேதவா.2.2531.3
இருத்தி ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) துருத்தி புக்கு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
என்ன மாயம் என்பேத $ேதவா.2.2531.4
துறக்குமா ெசாலப்படாய் துருத்தியாய் திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) அடி
$ேதவா.2.2532.1
மறக்கும் ஆறு இலாத என்ைன ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இம் மண்ணின்ேமல்
$ேதவா.2.2532.2
பிறக்கும் ஆறு காட்டினாய் பிணிப்படும் உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) விட்டு
$ேதவா.2.2532.3
இறக்கும் ஆறு காட்டினாய்க்கு இழுக்குகின்றது என்ைனேய $ேதவா.2.2532.4
ெவயிற்கு எதிந்து இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெகாடாது அகம்_ெப.(அகம்_ெப.)
குளிந்த_ெப.எச்.(குளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைபம்
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) $ேதவா.2.2533.1
துயிற்கு எதிந்த புள்_ெப.(புள்_ெப.) இனங்கள் மல்கு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
துருத்தியாய் $ேதவா.2.2533.2
மயிற்கு எதிந்து அணங்கு சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) மாது ஒபாகம் ஆக மூ
$ேதவா.2.2533.3

எயிற்கு எதிந்து ஒ அம்பினால் எrத்த வில்லி அல்ைலேய $ேதவா.2.2533.4
கணிச்சி அம்பைடச் ெசல்வா கழிந்தவக்கு
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீ $ேதவா.2.2534.1
துணிச் சிரக் கிரந்ைதயாய் கரந்ைதயாய் துருத்தியாய் $ேதவா.2.2534.2
அணிப்படும் தனிப் பிைறப் பனிக் கதிக்கு அவாவும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
$ேதவா.2.2534.3
மணிப் படும் ைபநாகம் ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.)
மகிழ்ந்த_ெப.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அல்ைலேய $ேதவா.2.2534.4
சுடப் ெபாடிந்து உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.)
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அநங்கன் ஆய மன்மதன்
$ேதவா.2.2535.1
இடப்படக் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_ெப.எச்.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) துருத்தி ஆக எண்ணினாய் $ேதவா.2.2535.2
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பைட உைடய அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இலங்ைக மன்னைன $ேதவா.2.2535.3
அடல் பட அடுக்கலில் அடத்த அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அல்ைலேய
$ேதவா.2.2535.4
களம் குளிந்து_வி.எச்.(குளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலங்கு ேபாது
காதலானும் மாலும் ஆய் $ேதவா.2.2536.1
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) கிள ெபான் அம் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காண்கிலா $ேதவா.2.2536.2
துளங்கு இளம்பிைறச் ெசனித் துருத்தியாய் திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) அடி
$ேதவா.2.2536.3

உளம் குளிந்த_ெப.எச்.(குளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாது எலாம்
உகந்து உகந்து உைரப்பேன $ேதவா.2.2536.4
புத்த தத்துவம் இலாச் சமண்
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாய்தைன
$ேதவா.2.2537.1
உத்தமம் எனக் ெகாளாது உகந்து
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) $ேதவா.2.2537.2
துத்தம் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பண் ெசயும் சூழ்
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) துருத்தி எம் $ேதவா.2.2537.3
பித்த பித்தைனத் ெதாழ பிறப்பு அறுத்தல் ெபற்றிேய $ேதவா.2.2537.4
கற்று முற்றினா ெதாழும் கழுமலத்து அருந்தமிழ் $ேதவா.2.2538.1
சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முற்றும் ஆயினான்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) பகந்த ெசாற்களால் $ேதவா.2.2538.2
ெபற்றம்_ெப.(ெபற்றம்_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உயத்தவன்
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துருத்தி ேபணேவ $ேதவா.2.2538.3
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) முற்றும் இன்ைமயின் குணங்கள்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கூடுேம $ேதவா.2.2538.4
இன்று நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நாைள நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என்று
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இச்ைசயால் $ேதவா.2.2539.1
ெபான்றுகின்ற வாழ்க்ைகையப் ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விட்டுப் ேபாதுமின் $ேதவா.2.2539.2
மின் தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) ேசாதியான் ெவண்மதி விrபுனல் $ேதவா.2.2539.3
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) துன்று ெசன்னியான் ேகாடி காவு ேசமிேன
$ேதவா.2.2539.4

அல்லல் மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) வாழ்க்ைகைய ஆதrத்து இராது ந<
$ேதவா.2.2540.1
நல்லது_ெப.(நல்லது_ெப.) ஓ ெநறியிைன நாடுதும் நட(ம்)மிேனா $ேதவா.2.2540.2
வில்ைல அன்ன வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ெவள்வைள ஒ
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆம் $ேதவா.2.2540.3
ெகால்ைல ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) ஏற்றினான் ேகாடி காவு ேசமிேன
$ேதவா.2.2540.4
துக்கம் மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) வாழ்க்ைகயின் ேசாவிைனத்
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ந< $ேதவா.2.2541.1
தக்கது ஓ ெநறியிைனச் சாதல் ெசய்யப் ேபாதுமின் $ேதவா.2.2541.2
அக்கு அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைரமிைச ஆறு
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.)
ேமல் $ேதவா.2.2541.3
ெகாக்கு இறகு அணிந்தவன் ேகாடி காவு ேசமிேன $ேதவா.2.2541.4
பண்டு ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வல்விைன பற்று அறக்
ெகடும் வைக $ேதவா.2.2542.1
உண்டு உமக்கு உைரப்பன் நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) ஒல்ைல ந< எழுமிேனா
$ேதவா.2.2542.2
மண்டு கங்ைக ெசஞ்சைட ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மாது ஒபாகமாக் $ேதவா.2.2542.3
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உகந்த மாபினான்
ேகாடி காவு ேசமிேன $ேதவா.2.2542.4
முன்ைன ந< ெசய் பாவத்தால் மூத்தி பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) சிந்தியாது
$ேதவா.2.2543.1

இன்னம் ந< இடும்ைபயின் மூழ்கிற< எழு(ம்)மிேனா $ேதவா.2.2543.2
ெபான்ைன ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) ெகான்ைறயான்
பூதம் பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆடலான் $ேதவா.2.2543.3
ெகால் நவிலும் ேவலினான் ேகாடி காவு ேசமிேன $ேதவா.2.2543.4
ஏவம் மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) சிந்ைதேயாடு இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) எய்தல்
ஆம் எனப் $ேதவா.2.2544.1
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) எத்தைனயும் ந<
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) இைல $ேதவா.2.2544.2
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) மா நக
காய்ந்து_வி.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவங்கனல் படக்
$ேதவா.2.2544.3
ேகாவம் மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) ெநற்றியான் ேகாடி காவு ேசமிேன
$ேதவா.2.2544.4
ஏண் அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) வாழ்க்ைகைய
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) என்று
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ந< $ேதவா.2.2545.1
மாண் அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) மூப்பினால்
வருந்தல்_ெதா.ெப.(வருந்து_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) முன்னம் வம்மிேனா
$ேதவா.2.2545.2
பூணல் ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) எலும்பினான் ெபான்திகழ் சைட முடிக்
$ேதவா.2.2545.3
ேகாணல் ெவண்பிைறயினான் ேகாடிகாவு ேசமிேன $ேதவா.2.2545.4
மற்று இ வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) ெமய் எனும் மனத்திைனத் தவிந்து ந<
$ேதவா.2.2546.1

பற்றி வாழ்மின் ேசவடி பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுமிேனா $ேதவா.2.2546.2
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) ெகாள் தசமுகன் விறல்_ெப.(விறல்_ெப.)
ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இருந்தது ஓ $ேதவா.2.2546.3
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) இல் வைரயினான் ேகாடி காவு ேசமிேன $ேதவா.2.2546.4
மங்கு ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) உறும் பிணி மாயும் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
ெசால்லுவன் $ேதவா.2.2547.1
ெசங்கண் மால் திைசமுகன் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அளந்தும் காண்கிலா $ேதவா.2.2547.2
ெவங் கண் மால்விைட உைட ேவதியன்
விரும்பும்_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊ $ேதவா.2.2547.3
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) உலாம் வளம்_ெப.(வளம்_ெப.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ேகாடி காவு ேசமிேன $ேதவா.2.2547.4
தட்ெடாடு தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) பீலி ெகாள் சமணரும்
$ேதவா.2.2548.1
பட்டு உைட விr துகிலினாகள் ெசால் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) இைல
$ேதவா.2.2548.2
விட்ட புன் சைடயினான் ேமதகும் முழெவாடும் $ேதவா.2.2548.3
ெகாட்டு அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆடலான்
ேகாடிகாவு ேசமிேன $ேதவா.2.2548.4
ெகாந்து அணி குளிெபாழில் ேகாடி காவு
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2549.1
ெசந்தழல் உருவைன சீமிகு திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) உைட $ேதவா.2.2549.2
அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) புகலியுள் ஆய ேகள்வி ஞானசம் $ேதவா.2.2549.3

பந்தன தமிழ் வல்லா பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) ஆன பாறுேம $ேதவா.2.2549.4
பைட ெகாள் கூற்றம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெமய்ப்
பாசம் விட்டேபாதின்கண் $ேதவா.2.2550.1
இைட ெகாள்வா எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) இைல
எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) ேபாது
ெநஞ்சேம_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.+ஏ_சாr.) $ேதவா.2.2550.2
குைட ெகாள் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) மூதாைத குழகன் ேகாவலூ தனுள்
$ேதவா.2.2550.3
விைட அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஏறும் ெகாடியினான் வரட்டானம்
<
ேசதுேம $ேதவா.2.2550.4
கரவலாள தம் மைனக்கைடகள் ேதாறும் கால் நிமித்து $ேதவா.2.2551.1
இரவல் ஆழி ெநஞ்சேம_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.+ஏ_சாr.) இனியது
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேவண்டின்_நி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.)
$ேதவா.2.2551.2
குரவம்_ெப.(குரவம்_ெப.) ஏறி வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
குழெலாடு யாழ் ெசய் ேகாவலூ $ேதவா.2.2551.3
விரவி நாறு ெகான்ைறயான் வரட்டானம்
<
ேசதுேம $ேதவா.2.2551.4
உள்ளத்த<ேர ேபாதுமின்(ன்) உறுதி ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
அறிதிேரல் $ேதவா.2.2552.1
அள்ளல்_ெப.(அள்ளல்_ெப.) ேசற்றில் கால் இட்டு அங்கு அவலத்துள் அழுந்தாேத
$ேதவா.2.2552.2
ெகாள்ளப் பாடு கீ தத்தான் குழகன் ேகாவலூ தனுள் $ேதவா.2.2552.3
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) தாங்கு சைடயினான் வரட்டானம்
<
ேசதுேம
$ேதவா.2.2552.4

கைனெகாள் இருமல் சூைலேநாய் கம்பதாளி குன்மமும் $ேதவா.2.2553.1
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பலவும் மூப்பிேனாடு
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நலியாமுன் $ேதவா.2.2553.2
பைனகள் உலவு ைபம்ெபாழில் பழனம்_ெப.(பழனம்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாவலூ $ேதவா.2.2553.3
விைனைய ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) ேவடத்தான்
வரட்டானம்
<
ேசதுேம $ேதவா.2.2553.4
உளம் ெகாள் ேபாகம் உய்த்திடா உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) இழந்தேபாதின் கண்
$ேதவா.2.2554.1
துளங்கி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாள்ெதாறும் துயரல்
ஆழி ெநஞ்சேம_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.+ஏ_சாr.) $ேதவா.2.2554.2
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகாள் ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலா வயல்கள்
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாவலூ $ேதவா.2.2554.3
விளங்கு ேகாவணத்தினான் வரட்டானம்
<
ேசதுேம $ேதவா.2.2554.4
ேகடு மூப்புச்சாக்காடு ெகழுமி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நாள்ெதாறும் $ேதவா.2.2555.1
ஆடு ேபால நைரகள் ஆய் யாக்ைக ேபாக்கு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
அன்றியும் $ேதவா.2.2555.2
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைபம்ெபாழில் குழகன்
ேகாவலூதனுள் $ேதவா.2.2555.3
வடு_ெப.(வ
<
டு_ெப.)
<
காட்டும் ெநறியினான் வரட்டானம்
<
ேசதுேம $ேதவா.2.2555.4

உைரயும் பாட்டும் தளவு எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) மூத்தேபாதின் கண் $ேதவா.2.2556.1
நைரயும் திைரயும் கண்டு எள்கி நகுவ நமகள் ஆதலால் $ேதவா.2.2556.2
வைர ெகாள் ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலா வயல்கள்
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாவலூ $ேதவா.2.2556.3
விைர ெகாள் சீ ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ந<ற்றினான் வரட்டானம்
<
ேசதுேம
$ேதவா.2.2556.4
ஏதம் மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) மூப்பிேனாடு இருமல் ஈைள என்று
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) $ேதவா.2.2557.1
ஊதல் ஆக்ைக ஓம்புவ< உறுதி ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
அறிதிேரல் $ேதவா.2.2557.2
ேபாதில் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பண்ெசயும் பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேகாவலூ தனுள் $ேதவா.2.2557.3
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) ஓது ெநறியினான் வரட்டானம்
<
ேசதுேம $ேதவா.2.2557.4
ஆறு பட்ட புன்சைட அழகன் ஆயிைழக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $ேதவா.2.2558.1
கூறு பட்ட ேமனியான் குழகன் ேகாவலூ தனுள் $ேதவா.2.2558.2
ந<று பட்ட ேகாலத்தான் ந<லகண்டன் இருவக்கும் $ேதவா.2.2558.3
ேவறுபட்ட சிந்ைதயான் வரட்டானம்
<
ேசதுேம $ேதவா.2.2558.4
குறிெகாள் ஆழி ெநஞ்சேம_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.+ஏ_சாr.) கூைற துவ இட்டாகளும்
$ேதவா.2.2559.1
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) இலாத அமண ெசால் அவத்தம்
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) அறிதிேரல் $ேதவா.2.2559.2

ெபாறி ெகாள் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பண்ெசயும் பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேகாவலூ தனில் $ேதவா.2.2559.3
ெவறி ெகாள் கங்ைக தாங்கினான் வரட்டானம்
<
ேசதுேம $ேதவா.2.2559.4
கழிெயாடு உலவு கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) சூழ் காழி ஞானசம்பந்தன்
$ேதவா.2.2560.1
பழிகள் த<ரச் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால்
பாவநாசம் ஆதலால் $ேதவா.2.2560.2
அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) இl
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்துமின் அம்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேகாவலூதனில் $ேதவா.2.2560.3
விழி ெகாள் பூதப்பைடயினான் வரட்டானம்
<
ேசதுேம $ேதவா.2.2560.4
பருக் ைக யாைன_ெப.(யைன_ெப.) மத்தகத்து அrக்குலத்து உகிப் புக
$ேதவா.2.2561.1
ெநருக்கி வாய நித்திலம் நிரக்கு ந<ள் ெபாருப்பன் ஊ $ேதவா.2.2561.2
தருக் ெகாள் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.)
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந<டு மாட மாளிைகக்
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) $ேதவா.2.2561.3
அருக்கன் மண்டலத்து அணாவும் அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ஆரூ என்பேத
$ேதவா.2.2561.4
விண்ட ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) எருக்கு
அலந்த_ெப.எச்.(அல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வன்னி
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) மத்தமும் $ேதவா.2.2562.1
இண்ைட ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசஞ்சைட
முடிச் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஊ $ேதவா.2.2562.2

ெகண்ைட_ெப.(ெகண்ைட_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அலந்த_ெப.எச்.(அல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணினாகள் கீ த ஓைச
ேபாய் $ேதவா.2.2562.3
அண்ட அண்டம் ஊடு
அறுக்கும்_ெப.எச்.(அறு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அம்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ஆரூ என்பேத $ேதவா.2.2562.4
கறுத்த நஞ்சம் உண்டு இருண்ட கண்ட காலன் இன் உயி $ேதவா.2.2563.1
மறுத்து மாணிதன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.)
வண்ைம_ெப.(வண்ைம_ெப.) ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) ஊ $ேதவா.2.2563.2
ெவறித்து ேமதி ஓடி மூசு வள்ைள ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) ந<ள்
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) $ேதவா.2.2563.3
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) மண்டி ஆவி
பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அம்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ஆரூ என்பேத $ேதவா.2.2563.4
அஞ்சும் ஒன்றி ஆறு வசி
< ந<று பூசி ேமனியில் $ேதவா.2.2564.1
குஞ்சி ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வந்தி
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அஞ்சல் என்னி மன்னும் ஊ
$ேதவா.2.2564.2
பஞ்சி ஆரும் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அடி பைணத்த ெகாங்ைக நுண் இைட
$ேதவா.2.2564.3
அம்ெசாலா அரங்கு எடுக்கும்
_ெப.எச்.(எடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அம்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ஆரூ என்பேத $ேதவா.2.2564.4

சங்கு உலாவு திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) தன்ைன உன்னுவா
மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) $ேதவா.2.2565.1
அங்கு உலாவி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எங்கள்
ஆதிேதவன் மன்னும் ஊ $ேதவா.2.2565.2
ெதங்கு_ெப.(ெதங்கு_ெப.) உலாவு ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ந<டு
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உலாவு ெசண்பகம் $ேதவா.2.2565.3
அங்கு உலாவி அண்டம் நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ஆரூ என்பேத $ேதவா.2.2565.4
கள்ள ெநஞ்ச வஞ்சகக் கருத்ைத விட்டு அருத்திேயாடு $ேதவா.2.2566.1
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ஒன்றி உள்குவா உளத்து உளான் உகந்த ஊ
$ேதவா.2.2566.2
துள்ளி வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) பாய் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.)
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) உலாவு ெநய்தல்வாய் $ேதவா.2.2566.3
அள்ளல்_ெப.(அள்ளல்_ெப.) நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) ஆரல் வாரும் அம்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ஆரூ என்பேத $ேதவா.2.2566.4
கங்ைக ெபாங்கு ெசஞ்சைடக் கரந்த கண்ட காமைன $ேதவா.2.2567.1
மங்க ெவங்கணால் விழித்த மங்ைகபங்கன் மன்னும் ஊ $ேதவா.2.2567.2
ெதங்கின் ஊடு ேபாகி வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) ெகாத்து இறுத்து மாவின்ேமல்
$ேதவா.2.2567.3
அம் கண் மந்தி முந்தி ஏறும் அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ஆரூ என்பேத
$ேதவா.2.2567.4
வைரத்தலம் எடுத்தவன் முடித்தலம் உரத்ெதாடும் $ேதவா.2.2568.1

ெநrத்தவன் புரத்ைத முன்(ன்) எrத்தவன்(ன்)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஊ $ேதவா.2.2568.2
நிைரத்த மாளிைகத் திருவின் ேந அனாகள் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நைக
$ேதவா.2.2568.3
அரத்த வாய் மடந்ைதமாகள் ஆடும் ஆரூ என்பேத $ேதவா.2.2568.4
இருந்தவன் கிடந்தவன் இடந்து விண்_ெப.(விண்_ெப.) பறந்து ெமய் $ேதவா.2.2569.1
வருந்தியும் அளப்பு ஒணாத வானவன்
மகிழ்ந்த_ெப.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஊ $ேதவா.2.2569.2
ெசருந்தி_ெப.(ெசருந்தி_ெப.) ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.) புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.)
வன்னி ெசண்பகம் ெசழுங் குரா $ேதவா.2.2569.3
அரும்பு ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) வாசம்
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அம்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ஆரூ என்பேத $ேதவா.2.2569.4
பறித்த_ெப.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவண்தைலக் கடுப்
படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமனியா
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) $ேதவா.2.2570.1
ெவறித்த ேவடன் ேவைல நஞ்சம் உண்ட கண்டன் ேமவும் ஊ $ேதவா.2.2570.2
மறித்து மண்டு வண்டல்_ெப.(வண்டல்_ெப.) வாr மிண்டு ந<
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ெசெநல் $ேதவா.2.2570.3
அறுத்த_ெப.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாய் அசும்பு
பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அம்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ஆரூ என்பேத $ேதவா.2.2570.4
வல்லி ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) சூதம் ந<டு மன்னு வதி
< ெபான் உலா
$ேதவா.2.2571.1

அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) மாது
அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
ஆரூ ஆதிைய $ேதவா.2.2571.2
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெசால்லும் ஞானசம்பந்தன் நாவின் இன் உைர
$ேதவா.2.2571.3
வல்ல ெதாண்ட வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) ஆள வல்ல
வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) ஆகேவ $ேதவா.2.2571.4
அன்ன ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) நைட_ெப.(நைட_ெப.) அrைவேயாடு இனிது
உைற அமரதம் ெபருமானா $ேதவா.2.2572.1
மின்னு ெசஞ்சைட ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) எருக்கம்மல ைவத்தவ
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) தாம் $ேதவா.2.2572.2
பன்னும் நன்ெபாருள் பயந்தவ பரு மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) சிரபுரத்தா சீ ஆ
$ேதவா.2.2572.3
ெபான்னின் மா மல அடி ெதாழும் அடியவ விைனெயாடும் ெபாருந்தாேர
$ேதவா.2.2572.4
ேகால மா கr உrத்தவ அரெவாடும் ஏனக்ெகாம்பு இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.)
ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) $ேதவா.2.2573.1
சாலப் பூண்டு தண்மதி அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சங்கரனா தம்ைமப்
$ேதவா.2.2573.2
ேபாலத் தம் அடியாக்கும் இன்பு_ெப.(இன்பு_ெப.) அளிப்பவ ெபாருகடல்
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) உண்ட $ேதவா.2.2573.3
ந<லத்து ஆ மிடற்று அண்ணலா சிரபுரம் ெதாழ விைன நில்லாேவ
$ேதவா.2.2573.4

மானத் திண்புய வrசிைலப் பாத்தைனத் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மதித்து அன்று $ேதவா.2.2574.1
கானத்ேத திr ேவடனாய் அம ெசயக் கண்டு அருள்புrந்தா
பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) $ேதவா.2.2574.2
ேதைனத் ேதந்து_வி.எச்.(ேத_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேச வண்டுகள்
திrதரும் சிரபுரத்து உைற எங்கள் $ேதவா.2.2574.3
ேகாைனக் கும்பிடும் அடியைரக் ெகாடுவிைன குற்றங்கள் குறுகாேவ
$ேதவா.2.2574.4
மாணிதன் உயி மதித்து உண வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காலைன உைத ெசய்தா $ேதவா.2.2575.1
ேபணி உள்கும் ெமய் அடியவ ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துயப் பிணக்கு
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) அருள்
ெசய்வா_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $ேதவா.2.2575.2
ேவணி ெவண்பிைற உைடயவ வியன்புகழ்ச் சிரபுரத்து அமகின்ற
$ேதவா.2.2575.3
ஆணிப்ெபான்னிைன அடி ெதாழும் அடியவக்கு அருவிைன அைடயாேவ
$ேதவா.2.2575.4
பாரும் ந<ெராடு பல்கதி இரவியும் பனிமதி ஆகாசம் $ேதவா.2.2576.1
ஓரும் வாயுவும் ஒண்கனல் ேவள்வியில் தைலவனும் ஆய் நின்றா
$ேதவா.2.2576.2
ேசரும்_ெப.எச்.(ேச-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சந்தனம்_ெப.(சந்தனம்_+ெப.) அகிெலாடு
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இழி_வி.(இழி_வி.) ெசழும்
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ேகாட்டாறு $ேதவா.2.2576.3
வாரும் தண்புனல் சூழ் சிரபுரம் ெதாழும் அடியவ வருந்தாேர $ேதவா.2.2576.4

ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) அந்தத்தில் ஒலிகடல் ஓட்டந்து இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
உலகங்கள் அைவ மூட $ேதவா.2.2577.1
ஆழி எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) என்று அமரகள் சரண்புக அந்தரத்து உயந்தா
தாம் $ேதவா.2.2577.2
யாழின் ேந ெமாழி ஏைழேயாடு இனிது உைற இன்பன் எம்ெபருமானா
$ேதவா.2.2577.3
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) மா நகச்சிரபுரம்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்விைன அைடயாேவ
$ேதவா.2.2577.4
ேபய்கள் பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பல்பூதங்கள் துதிெசய
பிணம் இடு சுடுகாட்டில் $ேதவா.2.2578.1
ேவய் ெகாள் ேதாளிதான் ெவள்கிட மா நடம் ஆடும் வித்தகனா
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) $ேதவா.2.2578.2
சாய்கள்தான் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உைடய
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மைறயவ தகு சிரபுரத்தா தாம் $ேதவா.2.2578.3
தாய்கள் ஆயினா பல் உயிக்கும் தைமத் ெதாழுமவ தளராேர $ேதவா.2.2578.4
இலங்கு பூண்வைர மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) உைட இராவணன்
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெகாள் ெவற்பு
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்று $ேதவா.2.2579.1
கலங்கச் ெசய்தலும் கண்டு தம் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அடி ெநrய
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் ெசய்தா
$ேதவா.2.2579.2
புலங்கள் ெசங்கழு ந<மலத் ெதன்றல் மன்று அதன் இைடப் புகுந்து ஆரும்
$ேதவா.2.2579.3

குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ெகாள் மா மைறயவ சிரபுரம்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விைன குறுகாேவ $ேதவா.2.2579.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைண மலமிைச நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) மாயன் என்று
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) அன்று $ேதவா.2.2580.1
கண்டு ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓ ஏனேமாடு
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ஆய் கிளறியும் பறந்தும் தாம் $ேதவா.2.2580.2
பண்டு கண்டது காணேவ ந<ண்ட_ெப.எச்.(ந<ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம்
பசுபதி பரேமட்டி $ேதவா.2.2580.3
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசல்வத்துச் சிரபுரம்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விைன அைவ கூடாேவ
$ேதவா.2.2580.4
பறித்த_ெப.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புன்தைலக் குண்டிைகச்
சமணரும் பாமிைசத் துவ
ேதாய்ந்த_ெப.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2581.1
ெசறித்த சீவரத் ேதரரும் ேதகிலாத் ேதவகள்_ெப.(ேதவ_ெப.+கள்_பன்.)
ெபருமானா $ேதவா.2.2581.2
முறித்து ேமதிகள் கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.)
தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) ஆவியில் மூழ்கிட
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) $ேதவா.2.2581.3
ெவறித்துப் பாய் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) சிரபுரம் ெதாழ விைன விட்டிடும் மிகத்
தாேன $ேதவா.2.2581.4
பரசு பாணிைய பத்தகள் அத்தைன ைப அரேவாடு அக்கு $ேதவா.2.2582.1

நிைர ெசய் பூண் திரு மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) உைட நிமலைன நித்திலப்
ெபருந்ெதாத்ைத $ேதவா.2.2582.2
விைர ெசய் பூம்ெபாழில் சிரபுரத்து அண்ணைல விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.)
ெபருமாைன $ேதவா.2.2582.3
பரவு சம்பந்தன் ெசந்தமிழ் வல்லவ பரமைனப் பணிவாேர $ேதவா.2.2582.4
புல்கு ெபான் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) புr சைட ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) முடிப்
ேபாழ் இளமதி_ெப.(இளமதி_ெப.) சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ேதவா.2.2583.1
பில்கு ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உைட நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மலக் ெகான்ைறயும்
பிைணயல்_ெப.(பிைணயல்_ெப.) ெசய்தவ ேமய $ேதவா.2.2583.2
மல்கு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துைற_ெப.(துைற_ெப.) அrசிலின் வடகைர
வருபுனல் மாகாளம் $ேதவா.2.2583.3
அல்லும் நண் பகலும் ெதாழும் அடியவக்கு அருவிைன அைடயாேவ
$ேதவா.2.2583.4
அரவம் ஆட்டுவ அம் துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) புலி_ெப.(புலி_ெப.) அதள்
அங்ைகயில் அனல் ஏந்தி $ேதவா.2.2584.1
இரவும் ஆடுவ இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) சrைதகள் இைசவன பலபூதம்
$ேதவா.2.2584.2
மரவம்_ெப.(மரவம்_ெப.) ேதாய் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அrசிலின் வடகைர
வருபுனல் மாகாளம் $ேதவா.2.2584.3
பரவியும் பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) தைலப்படுவாேர
$ேதவா.2.2584.4

குணங்கள் கூறியும் குற்றங்கள் பரவியும் குைரகழல் அடி ேசரக் $ேதவா.2.2585.1
கணங்கள் பாடவும்
கண்டவ_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ_பட.பன்.)
பரவவும் கருத்து அறிந்தவ ேமய $ேதவா.2.2585.2
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) ெகாள் பூம்ெபாழில் அrசிலின் வடகைர வருபுனல்
மாகாளம் $ேதவா.2.2585.3
வணங்கும்_ெப.எச்.(வணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உள்ளெமாடு
அைணய வல்லாகைள வல்விைன அைடயாேவ $ேதவா.2.2585.4
எங்கும் ஏதும் ஓ பிணி இல ேகடு இல இைழ வள நறுங்ெகான்ைற
$ேதவா.2.2586.1
தங்கு ெதாங்கலும் தாமமும் கண்ணியும் தாம் மகிழ்ந்தவ ேமய $ேதவா.2.2586.2
மங்குல் ேதாய் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அrசிலின் வடகைர வருபுனல்
மாகாளம் $ேதவா.2.2586.3
கங்குலும் பகலும் ெதாழும் அடியவ காதன்ைம உைடயாேர $ேதவா.2.2586.4
ெநதியம் என் உள ேபாகம் மற்று என் உள நிலம்மிைச நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ஆய
$ேதவா.2.2587.1
கதியம் என் உள வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) என் உள
கருதிய_ெப.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
கூடில் $ேதவா.2.2587.2
மதியம் ேதாய் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அrசிலின் வடகைர வருபுனல்
மாகாளம் $ேதவா.2.2587.3
புதிய_ெப.அ.(புதிய_ெப.அ.) பூெவாடு சாந்தமும் புைகயும்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்துதல் புrந்ேதாக்ேக
$ேதவா.2.2587.4

கண் உலாவிய கதி ஒளி முடிமிைசக் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) விடு_ஏவ.(விடு_வி.)
சுட நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) $ேதவா.2.2588.1
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) நிலாெவாடு திலகமும் நகுதைல திகழ ைவத்தவ
ேமய $ேதவா.2.2588.2
மண்_ெப.(மண்_ெப.) உலாம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அrசிலின் வடகைர
வருபுனல் மாகாளம் $ேதவா.2.2588.3
உள் நிலாம் நிைனப்பு உைடயவ யாவ இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகினில்
உயவாேர $ேதவா.2.2588.4
தூசு தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அைரத் ேதால் உைட கண்ணி அம் சுடவிடு
நறுங்ெகான்ைற $ேதவா.2.2589.1
பூசு ெவண்ெபாடிப் பூசுவது அன்றியும் புகழ் புrந்தவ ேமய $ேதவா.2.2589.2
மாசு உலாம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அrசிலின் வடகைர வருபுனல் மாகாளம்
$ேதவா.2.2589.3
ேபசு ந<ைமய யாவ இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகினில் ெபருைமையப்
ெபறுவாேர $ேதவா.2.2589.4
பவ்வம் ஆ கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இலங்ைகய ேகான் தைனப் பருவைரக் கீ ழ்
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2590.1
எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) த<ர_குைற.எச்.(த<_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அன்று
இைமயவக்கு அருள் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இைறயவன் உைற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.2.2590.2
மவ்வம் ேதாய் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அrசிலின் வடகைர வருபுனல்
மாகாளம் $ேதவா.2.2590.3
கவ்ைவயால் ெதாழும் அடியவ ேமல் விைன கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) இைடச்
ெசதிள் அன்ேற $ேதவா.2.2590.4
உய்யும் காரணம் உண்டு என்று கருதுமின் ஒளி கிள மலேரானும் $ேதவா.2.2591.1

ைப ெகாள் பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) அைணப்பள்ளி ெகாள் அண்ணலும் பரவ
நின்றவ ேமய $ேதவா.2.2591.2
ைம உலாம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அrசிலின் வடகைர வருபுனல் மாகாளம்
$ேதவா.2.2591.3
ைகயினால் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவலமும்
பிணியும் தம் கவைலயும் கைளவாேர $ேதவா.2.2591.4
பிண்டிபாலரும் மண்ைட ெகாள் ேதரரும் பீலி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழல்வாரும்
$ேதவா.2.2592.1
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நூலரும் கடுந்
ெதாழிலாளரும் கழற நின்றவ ேமய $ேதவா.2.2592.2
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உலாம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அrசிலின் வடகைர
வருபுனல் மாகாளம் $ேதவா.2.2592.3
பண்டு நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாவங்கள் பற்று அறப்
பரவுதல்_ெதா.ெப.(பரவு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ெசய்ேவாேம $ேதவா.2.2592.4
மாறு தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) மண்மிைச இல்லது வருபுனல்
மாகாளத்து $ேதவா.2.2593.1
ஈறும் ஆதியும் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசாதிைய
ஏறு அம ெபருமாைன $ேதவா.2.2593.2
நாறு பூம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) காழியுள் ஞானசம்பந்தன தமிழ்
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $ேதவா.2.2593.3
கூறுவாைரயும் ேகட்க வல்லாைரயும் குற்றங்கள் குறுகாேவ $ேதவா.2.2593.4
ெபாடி ெகாள் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நூலின
ேதாலின புலி_ெப.(புலி_ெப.) உr அதள் ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) $ேதவா.2.2594.1

ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ெகாள் ஏற்றின மணி_ெப.(மணி_ெப.) கிணின் என வரு
குைர கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ஆக்க $ேதவா.2.2594.2
கடி ெகாள் பூம்ெபாழில் சூழ்தரு கடிக்குளத்து
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கற்பகத்ைத தம்
$ேதவா.2.2594.3
முடிகள் சாய்த்து அடி வழ்தரும்
<
அடியைர முன்விைன மூடாேவ $ேதவா.2.2594.4
விண்களா ெதாழும் விளக்கிைன துளக்கு இலா விகிதைன விழவு ஆரும்
$ேதவா.2.2595.1
மண்களா துதித்து-வி.எச்.(துதி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்பராய்
இன்பு_ெப.(இன்பு_ெப.) உறும் வள்ளைல மருவி தம் $ேதவா.2.2595.2
கண்கள் ஆதரக் கண்டு நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) கடிக்குளத்து உைறதரு
கற்பகத்ைதப் $ேதவா.2.2595.3
பண்கள் ஆதரப் பாடுவா ேகடு இல பழி இல புகழ் ஆேம $ேதவா.2.2595.4
ெபாங்கு நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) கr உr அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ேபாப்பது புலி_ெப.(புலி_ெப.) அதள் உைட நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) $ேதவா.2.2596.1
தங்க_குைற.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மங்ைகையப்
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
உைடயவ தழல் புைர திருேமனிக் $ேதவா.2.2596.2
கங்ைக ேசதரு சைடயின கடிக்குளத்து உைறதரு கற்பகத்ைத $ேதவா.2.2596.3
எங்கும் ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இன்பு_ெப.(இன்பு_ெப.) உறும்
அடியைர இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடயாேவ $ேதவா.2.2596.4
ந< ெகாள் ந<ள் சைட முடியைன நித்திலத் ெதாத்திைன நிக இல்லாப்
$ேதவா.2.2597.1

பா ெகாள் பா இடத்தவ ெதாழும்
பவளத்ைத_ெப.(பவளம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) பசும்ெபான்ைன விசும்பு
ஆரும் $ேதவா.2.2597.2
கா ெகாள் பூம்ெபாழில் சூழ்தரு கடிக்குளத்து
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கற்பகம் தன்ைன
$ேதவா.2.2597.3
சீ ெகாள் ெசல்வங்கள் ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா
விைன ேதய்வது திணம் ஆேம $ேதவா.2.2597.4
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) ேச சைடமுடியினன் மதிெயாடு துன்னிய தழல்
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) $ேதவா.2.2598.1
அரும்பு தாது_ெப.(தாது_ெப.)
அவிழ்ந்து_வி.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அலந்தன மலபல
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடியவ ேபாற்றக்
$ேதவா.2.2598.2
கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) கா மலி ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மிைட கடிக்குளத்து
உைறதரு கற்பகத்ைத $ேதவா.2.2598.3
விரும்பு ேவட்ைகேயாடு உள்
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரப்பவ விதி
உைடயவ தாேம $ேதவா.2.2598.4
மாது இலங்கிய பாகத்தன் மதியெமாடு அைலபுனல் அழல் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.)
$ேதவா.2.2599.1
ேபாது இலங்கிய ெகான்ைறயும் மத்தமும் புrசைடக்கு அழகு_ெப.(அழகு_ெப.)
ஆக $ேதவா.2.2599.2
காது இலங்கிய குைழயினன் கடிக்குளத்து உைறதரு கற்பகத்தின் $ேதவா.2.2599.3
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) ைகெதாழுது ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வல்லா விைன பற்று அறக் ெகடும் அன்ேற $ேதவா.2.2599.4

குலவு ேகாலத்த ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ெநடுமாடங்கள் குழாம் பல குளி
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) $ேதவா.2.2600.1
உலவு புள்_ெப.(புள்_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) அன்னங்கள் ஆலிடும் பூைவ
ேசரும்_ெப.எச்.(ேச-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
$ேதவா.2.2600.2
கலைவ ேசதரு கண்ணியன் கடிக்குளத்து
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கற்பகத்ைதச் சீ
$ேதவா.2.2600.3
நிலவி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்று ஏத்துவா ேமல்
விைன நிற்ககில்லா தாேன $ேதவா.2.2600.4
மடுத்த_ெப.எச்.(மது_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
அரக்கன்(ன்) அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) மைலதன் ேமல் மதி
இலாைமயில் ஓடி $ேதவா.2.2601.1
எடுத்தலும் முடிேதாள் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) ெநrந்து இற இைறயவன்
விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) ஊன்ற_குைற.எச்.(ஊன்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ேதவா.2.2601.2
கடுத்து வாெயாடு ைக எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அலறிட
கடிக்குளம் தனில் ேமவிக் $ேதவா.2.2601.3
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப அருள் கூத்தைன
ஏத்துவா குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) உைடயவ தாேம $ேதவா.2.2601.4
ந<rன் ஆ கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) துயின்றவன்
அயெனாடு_ெப.(அயன்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) நிகழ் அடி முடி காணா $ேதவா.2.2602.1
பாrன் ஆ விசும்பு உற பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந்தது
ஓ பவளத்தின் படி ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ேதவா.2.2602.2

காrன் ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் தரு கடிக்குளத்து
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கற்பகத்தின்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $ேதவா.2.2602.3
சீrன் ஆ கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வல்லாகைளத் த<விைன அைடயாேவ $ேதவா.2.2602.4
குண்ட தம்ெமாடு சாக்கிய சமணரும் குறியினில் ெநறி நில்லா $ேதவா.2.2603.1
மிண்ட மிண்டு உைர ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைவ
ெமய் எனக் ெகாள்ளன் மின் விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) உண்ட $ேதவா.2.2603.2
கண்ட முண்டம் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேமனிய கடிக்குளத்து உைறதரும் எம்
ஈச $ேதவா.2.2603.3
ெதாண்ட ெதாண்டைரத் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அடி பணிமின்கள் தூ ெநறி எளிது ஆேம $ேதவா.2.2603.4
தனம்_ெப.(தனம்_ெப.) மலி புகழ் தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) பூந்தராயவ
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) சம்பந்தன் $ேதவா.2.2604.1
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) மலி புகழ் வண் தமிழ் மாைலகள் மால்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆய் மகிழ்ேவாடும் $ேதவா.2.2604.2
கனம் மலி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலவிய கடிக்குளத்து
அமவாைன $ேதவா.2.2604.3
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) மலிந்து_வி.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைச
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லாகள் ேபாய் இைறவேனாடு
உைறவாேர $ேதவா.2.2604.4
மின் உலாவிய சைடயின விைடயின மிளிதரும் அரேவாடும் $ேதவா.2.2605.1
பன் உலாவிய மைறஒலி நாவின கைற அணி கண்டத்த $ேதவா.2.2605.2

ெபான் உலாவிய ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) அம்தாrன புகழ் மிகு
கீ ழ்ேவளூ $ேதவா.2.2605.3
உன் உலாவிய சிந்ைதய ேமல் விைன ஓடிட வடு_ெப.(வ
<
டு_ெப.)
<
ஆேம
$ேதவா.2.2605.4
ந< உலாவிய சைட இைட அரெவாடு மதி சிரம் நிைரமாைல $ேதவா.2.2606.1
வா உலாவிய வனமுைலயவெளாடு மணி_ெப.(மணி_ெப.)
சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) அைவ ஆக்க $ேதவா.2.2606.2
ஏ உலாவிய இைறவனது உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) திகழ் கீ ழ்ேவளூ $ேதவா.2.2606.3
சீ உலாவிய சிந்ைத ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைணபவ பிணிெயாடு விைன ேபாேம $ேதவா.2.2606.4
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நிலா மிகு விrசைட அரெவாடும்
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) எருக்கு அலமத்தம் $ேதவா.2.2607.1
பண் நிலாவிய பாடேலாடு ஆடல பயில்வு உறு கீ ழ்ேவளூ $ேதவா.2.2607.2
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) நிலாவிய பாகைன ெபருந்திருக்ேகாயில் எம்ெபருமாைன
$ேதவா.2.2607.3
உள் நிலாவி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள்கிய
சிந்ைதயா உலகினில் உள்ளாேர $ேதவா.2.2607.4
ேசடு உலாவிய கங்ைகையச் சைட இைடத் ெதாங்கைவத்து
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆக $ேதவா.2.2608.1
நாடு உலாவிய பலி ெகாளும் நாதனா நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) மிகு கீ ழ்ேவளூப்
$ேதவா.2.2608.2
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) உலாவிய ெபருைமய ெபருந்திருக்ேகாயிலுள் பிrயாது
$ேதவா.2.2608.3

ந<டு உலாவிய நிமலைனப் பணிபவ நிைல மிகப் ெபறுவாேர $ேதவா.2.2608.4
துன்று வாசைடச் சுட மதி நகுதைல வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) அணி சிரமாைல
$ேதவா.2.2609.1
மன்று உலாவிய மா தவ இனிது இயல் மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) மிகு கீ ழ்ேவளூ
$ேதவா.2.2609.2
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ந<டிய_ெப.எச்.(ந<டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபருந்திருக்ேகாயிலின்
நிமலைன நிைனேவாடும் $ேதவா.2.2609.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலாவி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா விைன ேதய்வது திணம்
ஆேம $ேதவா.2.2609.4
ெகாத்து உலாவிய குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) திகழ் சைடயைன கூத்தைன
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள்கித் $ேதவா.2.2610.1
ெதாத்து உலாவிய நூல் அணி மாபின
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு கீ ழ்ேவளூ
$ேதவா.2.2610.2
பித்து உலாவிய பத்தகள் ேபணிய ெபருந்திருக்ேகாயில் மன்னும் $ேதவா.2.2610.3
முத்து உலாவிய வித்திைன ஏத்துமின் முடுகிய இட ேபாேம $ேதவா.2.2610.4
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) நிலாவிய சைட இைடப் பின்னலும் வன்னியும் துன் ஆரும்
$ேதவா.2.2611.1
கைற நிலாவிய கண்ட எண்ேதாளின காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெசய் கீ ழ்ேவளூ
$ேதவா.2.2611.2
மைற நிலாவிய அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) மலிதரு ெபருந்திருக்ேகாயில்
மன்னும் $ேதவா.2.2611.3

நிைற நிலாவிய ஈசைன ேநசத்தால் நிைனபவ விைன ேபாேம $ேதவா.2.2611.4
மைல நிலாவிய ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) அம் மைலயிைன எடுத்தலும்
அரக்கன்தன் $ேதவா.2.2612.1
தைல_ெப.(தைல_ெப.) எலாம் ெநrந்து அலறிட ஊன்றினான் உைறதரு
கீ ழ்ேவளூ $ேதவா.2.2612.2
கைல நிலாவிய நாவின காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெசய் ெபருந்திருக்ேகாயிலுள
$ேதவா.2.2612.3
நிைல நிலாவிய ஈசைன ேநசத்தால் நிைனய வல்விைன ேபாேம $ேதவா.2.2612.4
மஞ்சு உலாவிய கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கிடந்தவெனாடு மலரவன் காண்பு
ஒண்ணாப் $ேதவா.2.2613.1
பஞ்சு உலாவிய ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அடிப் பாப்பதி பாகைன பrேவாடும்
$ேதவா.2.2613.2
ெசஞ்ெசாலாபல பரவிய_ெப.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதால்புகழ்
மல்கிய கீ ழ்ேவளூ $ேதவா.2.2613.3
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) உலாவிய கண்டைன நணுகுமின் நடைலகள் நணுகாேவ
$ேதவா.2.2613.4
சீறு உலாவிய தைலயின நிைல இலா அமணகள் சீவரத்தா $ேதவா.2.2614.1
வறு
< இலாத ெவஞ்ெசால் பல விரும்பன் மின் சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) அம
கீ ழ்ேவளூ $ேதவா.2.2614.2
ஏறு உலாவிய ெகாடியைன ஏதம் இல் ெபருந்திருக்ேகாயில் மன்னு
$ேதவா.2.2614.3
ேபறு உலாவிய ெபருைமயன் திருவடி ேபணுமின் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ஆேம
$ேதவா.2.2614.4

குருண்ட வா குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) சைட உைடக் குழகைன
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) அம கீ ழ்ேவளூத் $ேதவா.2.2615.1
திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா மைறயவ ெதாழும்
ெபருந்திருக்ேகாயில் எம்ெபருமாைன $ேதவா.2.2615.2
இருண்ட ேமதியின் இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) மிகு வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) மல்கு
புகலி மன் சம்பந்தன் $ேதவா.2.2615.3
ெதருண்ட பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) வல்லா அவ_பதி.ெப.(அவ_பதி.ெப.) சிவகதி
ெபறுவது திடம் ஆேம $ேதவா.2.2615.4
என்ன புண்ணியம்
ெசய்தைன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ெநஞ்சேம_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.+ஏ_சாr.) இருங்கடல் ைவயத்து $ேதவா.2.2616.1
முன்னம் ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) புr நல்விைனப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) இைட
முழுமணித்தரளங்கள் $ேதவா.2.2616.2
மன்னு காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) சூழ் திரு வலஞ்சுழி வாணைன வாய் ஆரப்
$ேதவா.2.2616.3
பன்னி ஆதrத்து ஏத்தியும் பாடியும் வழிபடும் அதனாேல $ேதவா.2.2616.4
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) ஒழிந்தன நம்முைட வல்விைன விrகடல் வரு நஞ்சம்
$ேதவா.2.2617.1
உண்டு இைறஞ்சு வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) தைமத்
தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைறவைன உலகத்தில்
$ேதவா.2.2617.2
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) வாழ் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.)
ஒபங்கைன வலஞ்சுழி இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆகக் $ேதவா.2.2617.3
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாதன் ெமய்த்ெதாழில்
புr ெதாண்டேராடு இனிது இருந்தைமயாேல $ேதவா.2.2617.4

திருந்தலா புரம் த< எழச் ெசறுவன இறலின் கண் அடியாைரப் $ேதவா.2.2618.1
பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காப்பன பத்தியில் வருவன
மத்தம் ஆம் பிணிேநாய்க்கு $ேதவா.2.2618.2
மருந்தும் ஆவன மந்திரம் ஆவன வலஞ்சுழி இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆக
$ேதவா.2.2618.3
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாயகன் இைமயவ
ஏத்திய_ெப.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைண அடித்தலம் தாேன
$ேதவா.2.2618.4
கைற ெகாள் கண்டத்த காய்கதி நிறத்தின அறத்திறம் முனிவக்கு அன்று
$ேதவா.2.2619.1
இைறவ ஆல் இைட ந<ழலில் இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உகந்து இனிது அருள் ெபருமானா $ேதவா.2.2619.2
மைறகள் ஓதுவ வருபுனல் வலஞ்சுழி இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருங்கானத்து
$ேதவா.2.2619.3
அைற கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ஆக்க
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அற்புதம் அறிேயாேம
$ேதவா.2.2619.4
மண்ண ந<ர விண்_ெப.(விண்_ெப.) காற்றின ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) ஆம் எr
உரு ஒருபாகம் $ேதவா.2.2620.1
ெபண்ண ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) எனத் ெதrவு அரு வடிவின ெபருங்கடல்
பவளம்_ெப.(பவளம்_ெப.) ேபால் $ேதவா.2.2620.2
வண்ண ஆகிலும் வலஞ்சுழி பிrகிலா பrபவ மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) புக்க
$ேதவா.2.2620.3

எண்ண ஆகிலும் எைனப் பல இயம்புவ இைண அடி ெதாழுவாேர
$ேதவா.2.2620.4
ஒருவரால் உவமிப்பைத அrயது ஓ ேமனிய மடமாத $ேதவா.2.2621.1
இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) ஆதrப்பா பலபூதமும் ேபய்களும் அைடயாளம்
$ேதவா.2.2621.2
அருவராதது ஒ ெவண்தைல ைகப்
பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகம்ெதாறும் பலிக்கு என்று
$ேதவா.2.2621.3
வருவேரல் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) வலஞ்சுழி அடிகேள வr வைள
கவந்தாேர $ேதவா.2.2621.4
குன்றியூ குடமூக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) வலம்புரம் குலவிய ெநய்த்தானம்
$ேதவா.2.2622.1
என்று இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஊகள் இ(ல்)ேலாம் என்றும் இயம்புவ
இைமயவ பணி ேகட்பா $ேதவா.2.2622.2
அன்றி ஊ தமக்கு உள்ளன அறிகிேலாம் வலஞ்சுழி அரனாபால் $ேதவா.2.2622.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அ(வ்) ஊதனில்
தைலப்படல் ஆம் என்று ேசயிைழ தளவு ஆேம $ேதவா.2.2622.4
குயிலின் ேந ெமாழிக் ெகாடியிைட ெவரு உற குல வைரப் பரப்பு ஆய
$ேதவா.2.2623.1
கயிைலையப் பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எடுத்தவன்
கதி முடி ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இருபதும்
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2623.2
மயிலின் ஏ அன சாயேலாடு அமந்தவன் வலஞ்சுழி எம்மாைனப் $ேதவா.2.2623.3
பயில வல்லவ பரகதி காண்பவ அல்லவ காணாேர $ேதவா.2.2623.4

அழல் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஓம்பிய அலமிைச அண்ணலும் அரவு
அைணத் துயின்றானும் $ேதவா.2.2624.1
கழலும் ெசன்னியும் காண்பு அrது ஆயவ மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) அம
தடக்ைகயில் $ேதவா.2.2624.2
மழைல வைணய
<
மகிழ் திரு வலஞ்சுழி வலம்ெகாடு பாதத்தால் $ேதவா.2.2624.3
சுழலும்_ெப.எச்.(சுழல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாந்தகள்
ெதால்விைன அதெனாடு துன்பங்கள் கைளவாேர $ேதவா.2.2624.4
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) இலாத வன்சமணகள் சாக்கிய தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
புrந்து அவம் ெசய்வா_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ_பட.பன்.)
$ேதவா.2.2625.1
ெநறி அலாதன கூறுவ மற்று அைவ ேதறன் மின் மாறா ந< $ேதவா.2.2625.2
மறி உலாம் திைரக் காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) வலஞ்சுழி மருவிய ெபருமாைனப்
$ேதவா.2.2625.3
பிறிவு இலாதவ ெபறு கதி ேபசிடில் அளவு அறுப்பு ஒண்ணாேத $ேதவா.2.2625.4
மாது ஒ கூறைன வலஞ்சுழி மருவிய மருந்திைன வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) காழி
$ேதவா.2.2626.1
நாதன் ேவதியன் ஞானசம்பந்தன் வாய் நவிற்றிய தமிழ்மாைல $ேதவா.2.2626.2
ஆதrத்து இைச கற்று வல்லா ெசாலக்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உகந்தவ தம்ைம
$ேதவா.2.2626.3
வாதியா விைன மறுைமக்கும் இம்ைமக்கும் வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடயாேவ $ேதவா.2.2626.4
விருது குன்ற மாேமரு வில் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) அரவா அனல் எr அம்பா
$ேதவா.2.2627.1

ெபாருது மூஎயில் ெசற்றவன் பற்றி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைற பதி எந்நாளும்
$ேதவா.2.2627.2
கருதுகின்ற ஊ கைனகடல் கடி கமழ் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அணி
மாேதாட்டம் $ேதவா.2.2627.3
கருத நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகத<ச்சுரம் ைகெதாழ
கடுவிைன அைடயாேவ $ேதவா.2.2627.4
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) வைணய
<
பல பல சrைதய எருது_ெப.(எருது_ெப.)
உைகத்து அரு நட்டம் $ேதவா.2.2628.1
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேபணுவ அமரகள் ேவண்ட
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) உண்டு இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கண்டத்த $ேதவா.2.2628.2
ஈடம் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) இருங்கடல் கைரயினில்
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) திகழ் மாேதாட்டம் $ேதவா.2.2628.3
ேகடு இலாத ேகத<ச்சுரம் ைகெதாழ ெகடும் இட விைனதாேன $ேதவா.2.2628.4
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ஒ பாகத்த பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) தவழ் சைடயின
அைற கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ஆக்கச் $ேதவா.2.2629.1
சுண்ணம் ஆதrத்து ஆடுவ பாடுவ அகம்ெதாறும் இடு பிச்ைசக்கு $ேதவா.2.2629.2
உண்ணல் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ஓ இச்ைசயின்
உழல்பவ உயதரு மாேதாட்டத்து $ேதவா.2.2629.3
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) நண்ணு ேகத<ச்சுரம் அைடபவக்கு அருவிைன
அைடயாேவ $ேதவா.2.2629.4
ெபாடி ெகாள் ேமனிய புலி_ெப.(புலி_ெப.) அதள் அைரயின விrதரு கரத்து
ஏந்தும் $ேதவா.2.2630.1
வடி ெகாள் மூ இைல ேவலின நூலின மறிகடல் மாேதாட்டத்து $ேதவா.2.2630.2

முடிகள் சாய்த்து அடி ேபண வல்லா தம்ேமல் ெமாய்த்து எழும் விைன ேபாேம
$ேதவா.2.2630.4
நல்ல ஆற்றவும் ஞானம் நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) உைடய தம் அைடந்தவக்கு
அருள் ஈய $ேதவா.2.2631.1
வல்ல பா மிைசவான் பிறப்பு இறப்பு இல மலி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
மாேதாட்டத்து $ேதவா.2.2631.2
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் புகழ் எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ேகத<ச்சுரம்
இராப்பகல் நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2631.3
அல்லல் ஆசு அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரன் அடி
இைண ெதாழும் அன்ப ஆம் அடியாேர $ேதவா.2.2631.4
ேபைழ வாசைடப் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) திருமகள் தைனப்
ெபாருந்த_குைற.எச்.(ெபாருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒருபாகம் $ேதவா.2.2632.1
மாைழ அம் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண்ணிபால் அருளிய ெபாருளின
குடிவாழ்க்ைக $ேதவா.2.2632.2
வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) அம்ெபாழில் மந்திகள் களிப்பு உற மருவிய மாேதாட்ட
$ேதவா.2.2632.3
ேகழல்_ெப.(ேகழல்_ெப.) ெவண்மருப்பு
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந<ள் மாப ேகத<ச்சுரம்
பிrயாேர $ேதவா.2.2632.4
பண்டு நால்வருக்கு அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) உைரத்து அருளிப் பல் உலகினில்
உயி வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) $ேதவா.2.2633.1
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாதனா கடலிடம்
ைகெதாழ காதலித்து உைற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.2.2633.2

வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பண் ெசயும் மா மலப்ெபாழில்
மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) நடம் இடு மாேதாட்டம் $ேதவா.2.2633.3
ெதாண்ட நாள்ெதாறும் துதிெசய அருள் ெசய் ேகத<ச்சுரம் அதுதாேன
$ேதவா.2.2633.4
ெதன் இலங்ைகய குலபதி மைல நலிந்து எடுத்தவன் முடி திண்ேதாள
$ேதவா.2.2634.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அடத்து அவற்கு அருள்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தைலவனா கடல்வாய்
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $ேதவா.2.2634.2
ெபான் இலங்கிய முத்து மா மணிகளும்
ெபாருந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாேதாட்டத்து
$ேதவா.2.2634.3
உன்னி அன்ெபாடும் அடியவ இைறஞ்சு ேகத<ச்சுரத்து உள்ளாேர $ேதவா.2.2634.4
பூ உளானும் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாரு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
வண்ணனும் புவி இடந்து எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடி
$ேதவா.2.2635.1
ேமவி நாடி நுன்_திr.(நுன்_முன்.ஒரு.) அடி இைண காண்கிலா வித்தகம் என்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2635.2
மாவும் பூகமும் கதலியும் ெநருங்கு மாேதாட்ட நன்நக மன்னி $ேதவா.2.2635.3
ேதவி தன்ெனாடும் திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) ேகத<ச்சுரத்து
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம்ெபருமாேன $ேதவா.2.2635.4
புத்தராய்ச் சில புைன துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) உைடயவ புறன் உைரச் சமண்
ஆத $ேதவா.2.2636.1

எத்த ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண்பவ இயம்பிய ஏைழைம
ேகேளன்மின் $ேதவா.2.2636.2
மத்தயாைனைய மறுகிட உrெசய்து ேபாத்தவ மாேதாட்டத்து $ேதவா.2.2636.3
அத்த மன்னு பாலாவியின் கைரயில் ேகத<ச்சுரம் அைடமி(ன்)ேன $ேதவா.2.2636.4
மாடு எலாம் மணமுரசு எனக் கடலினது ஒலி கவ மாேதாட்டத்து $ேதவா.2.2637.1
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஏறு உைட
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ேகத<ச்சுரத்து அடிகைள அணி காழி $ேதவா.2.2637.2
நாடு உளாக்கு இைற ஞானசம்பந்தன் ெசால் நவின்று எழு பாமாைலப்
$ேதவா.2.2637.3
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.)
பாடுமின் பத்தகாள் பரகதி ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆேம
$ேதவா.2.2637.4
வடி ெகாள் ேமனிய வான மா மதியின நதியின மது ஆந்த $ேதவா.2.2638.1
கடி ெகாள் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) அம் சைடயின ெகாடியின உைட
புலி_ெப.(புலி_ெப.) அதள் ஆப்ப $ேதவா.2.2638.2
விைட அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஏறும் எம்மான்
அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனிது உைற விற்குடி
வரட்டம்
<
$ேதவா.2.2638.3
அடிய ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா தைம அருவிைன
அைடயாேவ $ேதவா.2.2638.4
களம் ெகாள் ெகான்ைறயும் கதி விr மதியமும் கடி கமழ் சைடக்கு ஏற்றி
$ேதவா.2.2639.1

உளம் ெகாள் பத்தபால் அருளிய ெபருைமய ெபாரு கr உr ேபாத்து
$ேதவா.2.2639.2
விளங்கு ேமனிய எம்ெபருமான் உைற விற்குடி வரட்டம்
<
$ேதவா.2.2639.3
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகாள் மா மலரால்
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்துவா
வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அறியாேர
$ேதவா.2.2639.4
கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கண்டத்த ெவளிய ெவண்ெபாடி அணி மாபின
வலங்ைகயில் $ேதவா.2.2640.1
எrய புன்சைட இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெபறக் காட்டு அகத்து
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவடத்த $ேதவா.2.2640.2
விrயும்_ெப.எச்.(விr_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மா மலப்ெபாய்ைக சூழ்
மது மலி விற்குடி வரட்டம்
<
$ேதவா.2.2640.3
பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) இலாதவ ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தவத்ேதா எனப்
ேபணுவ உலகத்ேத $ேதவா.2.2640.4
பூதம் ேசந்து_வி.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைசபாடல ஆடல
ெபாலிதர நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ஆந்த $ேதவா.2.2641.1
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) ேச இைணச்சிலம்பின கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) ெபறு
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) எழு விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) உண்டா $ேதவா.2.2641.2
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) ஓதிய நா_ெப.(நா_ெப.) உைடயான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
விற்குடி வரட்டம்
<
$ேதவா.2.2641.3
ஓதும் ெநஞ்சினக்கு அல்லது உண்ேடா பிணி த<விைன ெகடும் ஆேற
$ேதவா.2.2641.4
கடிய ஏற்றின கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) அன ேமனிய அனல்
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஊ மூன்றும் $ேதவா.2.2642.1

இடிய மால்வைர கால் வைளத்தான் தனது அடியவேமல் உள் $ேதவா.2.2642.2
ெவடிய வல்விைன வட்டுவிப்பான்
<
உைற விற்குடி வரட்டம்
<
$ேதவா.2.2642.3
படியது ஆகேவ பரவுமின் பரவினால் பற்று அறும் அருேநாேய $ேதவா.2.2642.4
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ஒ கூறின ெபருைமய சிறுமறிக் ைகயின ெமய் ஆந்த
$ேதவா.2.2643.1
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
ெசய்வா_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) அவக்கு எளியவ
அrயவ அல்லாக்கு $ேதவா.2.2643.2
விண்ணில் ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) மல்கிய மல விr விற்குடி வரட்டம்
<
$ேதவா.2.2643.3
எண் நிலாவிய சிந்ைதயினா தமக்கு இடகள்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடயாேவ $ேதவா.2.2643.4
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெகாள் மாகடல் இலங்ைகய ேகான் தைன இகல் அழிதர
ஊன்று $ேதவா.2.2644.1
திடம் ெகாள் மால்வைரயான் உைர ஆதரு ெபாருளினன் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
ஆந்த $ேதவா.2.2644.2
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) ெகாள் மா மிடறு உைடயவன் உைறபதி விற்குடி வரட்டம்
<
$ேதவா.2.2644.3
ெதாடங்கும்_ெப.எச்.(ெதாடங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆறு இைச
பாடி நின்றா தைமத் துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
அைடயாேவ $ேதவா.2.2644.4
ெசங்கண் மாெலாடு நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) ேதடியும் திருவடி
அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி.ம.+ைம_ெதா.ெப.குறி.) $ேதவா.2.2645.1
எங்கும் ஆ எr ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இைறவைன அைறபுனல் முடி ஆந்த $ேதவா.2.2645.2

ெவங் கண் மால்வைரக்கr உrத்து_வி.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உகந்தவன் விற்குடி வரட்டம்
<
$ேதவா.2.2645.3
தம் ைகயால் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) மல்கு குணத்தாேர
$ேதவா.2.2645.4
பிண்டம்_ெப.(பிண்டம்_ெப.) உண்டு உழல்வாகளும் பிr துவ ஆைடய
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) வாத்ைத $ேதவா.2.2646.1
பண்டும் இன்றும் ஓ ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எனக் கருதன் மின் பrவு உறுவ<
ேகண்மின் $ேதவா.2.2646.2
விண்ட மா மலச் சைடயவன் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) எனில் விற்குடிவரட்டம்
<
$ேதவா.2.2646.3
கண்டு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெசய்வா_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ_பட.பன்.)
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) கருத்து உறும் குணத்தாேர $ேதவா.2.2646.4
விலங்கேல சிைல இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என உைடயவன் விற்குடிவரட்டத்து
<
$ேதவா.2.2647.1
இலங்கு ேசாதிைய எம்ெபருமான் தைன எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) திகழ்
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ேபணி $ேதவா.2.2647.2
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாள் வா ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) காழியுள்
ஞானசம்பந்தன் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தமிழ்மாைல $ேதவா.2.2647.3
வலம் ெகாேட இைச ெமாழியுமின் ெமாழிந்தக்கால் மற்று
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ஆேம $ேதவா.2.2647.4
ந<லம்_ெப.(ந<லம்_ெப.) ஆதரு கண்டேன ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) ஓ கண்ணேன
ஒற்ைற விைடச் $ேதவா.2.2648.1

சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ஆதரு ைகயேன துன்று ைபம்ெபாழில்கள்
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆய
$ேதவா.2.2648.2
ேகால மா மல மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கமழ் ேகாட்டூ நற்ெகாழுந்ேத என்று
எழுவாகள் $ேதவா.2.2648.3
சால ந<ள் தலம் அதன் இைடப் புகழ் மிகத் தாங்குவ பாங்காேல $ேதவா.2.2648.4
பங்கயம்மலச்சீறடி பஞ்சு உறு ெமல்விரல் அரவு அல்குல் $ேதவா.2.2649.1
மங்ைகமா பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) மயில்_ெப.(மயில்_ெப.)
குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) என மிழற்றிய ெமாழியா
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) $ேதவா.2.2649.2
ெகாங்ைகயா குழாம் குணைல ெசய் ேகாட்டூ நற்ெகாழுந்ேத என்று எழுவாகள்
$ேதவா.2.2649.3
சங்ைக ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இல
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) சங்கரன் திரு அருள்
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) எளிது ஆேம $ேதவா.2.2649.4
நம்பனா நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மலெகாடு
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழும் அடியவ தமக்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $ேதவா.2.2650.1
ெசம்ெபான் ஆதரும் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) திகழ் முைலயவ
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) மல்கிய நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $ேதவா.2.2650.2
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அனா
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாட்டூ நற்ெகாழுந்ேத என்று
எழுவாகள் $ேதவா.2.2650.3

அம் ெபான் ஆதரும் உலகினில் அமரேராடு
அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனிது இருப்பாேர
$ேதவா.2.2650.4
பலவும் ந<ள் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) த<ம்_ெப.அ.(த<ம்_ெப.அ.) கனி ேதன்பலா
மாங்கனி பயில்வு ஆய $ேதவா.2.2651.1
கலவமஞ்ைஞகள் நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) ெசால் கிள்ைளகள்
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ேசந்து_வி.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆய $ேதவா.2.2651.2
குலவு ந<ள் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) உகள் ேகாட்டூ
நற்ெகாழுந்ேத என்று எழுவாகள் $ேதவா.2.2651.3
நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) ெசல்வத்த
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ந<ள்
நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைட
ந<டிய_ெப.எச்.(ந<டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புகழாேர $ேதவா.2.2651.4
உருகுவா உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஒண்சுட தனக்கு என்றும்
அன்ப ஆம் அடியாகள் $ேதவா.2.2652.1
பருகும் ஆ அமுது என நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பrெவாடு பத்தி ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எத்திைசயும்
$ேதவா.2.2652.2
குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) வாழ் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) சூழ்தரு ேகாட்டூ
நற்ெகாழுந்ேத என்று எழுவாகள் $ேதவா.2.2652.3
அருகு ேசதரு விைனகளும் அகலும் ேபாய்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அருள்
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆேம $ேதவா.2.2652.4
துன்று வாசைடத் தூமதி மத்தமும் துன் எருக்கு ஆ வன்னி $ேதவா.2.2653.1

ெபான்றினா தைல_ெப.(தைல_ெப.) கலெனாடு பrகலம் புலி_ெப.(புலி_ெப.) உr
உைட ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) $ேதவா.2.2653.2
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) ெபான் என மலதரு ேகாட்டூ நற்ெகாழுந்ேத
என்று எழுவாைர $ேதவா.2.2653.3
என்றும் ஏத்துவாக்கு இட இைல ேகடு இைல ஏதம்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடயாேவ $ேதவா.2.2653.4
மாட மாளிைக ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.) கூடங்கள் மணி_ெப.(மணி_ெப.)
அரங்கு அணி சாைல $ேதவா.2.2654.1
பாடு சூழ் மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) ைபம்ெபான் ெசய் மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.)
பrெசாடு பயில்வு ஆய $ேதவா.2.2654.2
கூடு பூம்ெபாழில் சூழ்தரு ேகாட்டூ நற்ெகாழுந்ேத என்று எழுவாகள்
$ேதவா.2.2654.3
ேகடு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இல
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
உலகினில் ெகழுவுவ புகழாேல $ேதவா.2.2654.4
ஒளி ெகாள் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரக்கன்
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உயவைர எடுத்தலும் உைம அஞ்சி $ேதவா.2.2655.1
சுளிய ஊன்றலும் ேசாந்திட வாெளாடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அவற்கு அருள்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2655.2
குளி ெகாள் பூம்ெபாழில் சூழ்தரு ேகாட்டூ நற்ெகாழுந்திைனத் ெதாழுவாகள்
$ேதவா.2.2655.3
தளி ெகாள் தாமைரப்பாதங்கள் அருள்ெபறும் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) உைடயவ
தாேம $ேதவா.2.2655.4
பாடி ஆடும் ெமய்ப் பத்தகட்கு அருள் ெசயும் முத்திைன
பவளத்ைத_ெப.(பவளம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) $ேதவா.2.2656.1

ேதடி_வி.எச்.(ேதடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மால் அயன் காண ஒண்ணாத
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திருவிைன ெதrைவமா $ேதவா.2.2656.2
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.)
ைகெதாழு ேகாட்டூ நற்ெகாழுந்ேத என்று எழுவாகள் $ேதவா.2.2656.3
ந<டு ெசல்வத்த ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகினில் நிகழ்தரு புகழாேர $ேதவா.2.2656.4
ேகாணல் ெவண்பிைறச் சைடயைன ேகாட்டூ நற்ெகாழுந்திைன ெசழுந்திரைன
$ேதவா.2.2657.1
பூணல் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி ேபாற்றுமின் ெபாய்
இலா ெமய்யன் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அருள் என்றும் $ேதவா.2.2657.2
காணல் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இலாக் கா அமண் ேதரகுண்டு ஆக்க ெசால்
கருதாேத $ேதவா.2.2657.3
ேபணல் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரைனத் ெதாழும்
அடியவ ெபருைமையப் ெபறுவாேர $ேதவா.2.2657.4
பந்து_ெப.(பந்து_ெப.) உலா விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) பவளவாய்த்
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெமாழிப்பாைவேயாடு உரு ஆரும் $ேதவா.2.2658.1
ெகாந்து உலாம் மல விr ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ேகாட்டூ நற்ெகாழுந்திைன
ெசழும் பவளம்_ெப.(பவளம்_ெப.) $ேதவா.2.2658.2
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலாவிய காழியுள்
ஞானசம்பந்தன் வாய்ந்து உைரெசய்த $ேதவா.2.2658.3
சந்து உலாம் தமிழ்மாைலகள் வல்லவ தாங்குவ புகழாேல $ேதவா.2.2658.4
ெசம்ெபான் ஆதரு ேவங்ைகயும் ஞாழலும் ெசருந்தி_ெப.(ெசருந்தி_ெப.)
ெசண்பகம் ஆைனக் $ேதவா.2.2659.1
ெகாம்பும் ஆரமும் மாதவி சுரபுைன குருந்து_ெப.(குருந்து_ெப.) அல
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உந்தி $ேதவா.2.2659.2

அம் ெபான் ேந வரு காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) வடகைர மாந்துைற உைறகின்ற
$ேதவா.2.2659.3
எம்பிரான் இைமேயா ெதாழு ைபங்கழல் ஏத்துதல் ெசய்ேவாேம $ேதவா.2.2659.4
விளவு ேதெனாடு சாதியின் பலங்களும் ேவய் மணி_ெப.(மணி_ெப.)
நிரந்து_வி.எச்.(நிர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உந்தி $ேதவா.2.2660.1
அளவி ந< வரு காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) வடகைர மாந்துைற உைறவான்
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $ேதவா.2.2660.2
துளவ மால்மகன் ஐங்கைணக் காமைனச் சுட விழித்தவன்
ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) $ேதவா.2.2660.3
அளக வாள்நுதல் அrைவ தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பங்கைன அன்றி மற்று
அறிேயாேம $ேதவா.2.2660.4
ேகாடு ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெசாr குன்று இைடப் பூகமும் கூந்தலின் குைல வாr
$ேதவா.2.2661.1
ஓடு ந< வரு காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) வடகைர மாந்துைற உைற நம்பன்
$ேதவா.2.2661.2
வாடினா தைலயில்_ெப.(தைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) பலி ெகாள்பவன்
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.)
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தும் $ேதவா.2.2661.3
ேகடு இலாமணிையத் ெதாழல் அல்லது ெகழுமுதல் அறிேயாேம $ேதவா.2.2661.4
இலவம்_ெப.(இலவம்_ெப.) ஞாழலும் ஈஞ்ெசாடு சுரபுன்ைன இளமருது
இலவங்கம் $ேதவா.2.2662.1
கலவி ந< வரு காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) வடகைர மாந்துைற உைற கண்டன்
$ேதவா.2.2662.2
அைல ெகாள் வாபுனல் அம்புலி மத்தமும் ஆடு அரவு உடன் ைவத்த
$ேதவா.2.2662.3

மைலைய வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) ெகாழுந்திைன அல்லது வணங்குதல்
அறிேயாேம $ேதவா.2.2662.4
ேகாங்கு_ெப.(ேகாங்கு_ெப.) ெசண்பகம் குருந்ெதாடு பாதிr_ெப.(பாதிr_ெப.) குரவு
இைட மல உந்தி $ேதவா.2.2663.1
ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ந< வரு
காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) வடகைர மாந்துைற உைறவாைன $ேதவா.2.2663.2
பாங்கினால் இடும் தூபமும் த<பமும் பாட்டு அவி மல ேசத்தி $ேதவா.2.2663.3
தாங்குவா அவ_பதி.ெப.(அவ_பதி.ெப.) நாமங்கள் நாவினில் தைலப்படும்
தவத்ேதாேர $ேதவா.2.2663.4
ெபருகு சந்தனம்_ெப.(சந்தனம்_+ெப.) கா அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) பீலியும் ெபரு
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) நிமிந்து_வி.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உந்தி
$ேதவா.2.2664.1
ெபாருது காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) வடகைர மாந்துைறப் புளிதன் எம்ெபருமாைன
$ேதவா.2.2664.2
பrவினால் இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரவியும்
மதியமும் பா மன்ன_ெப.(மன்ன_ெப.)
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2664.3
மருதவானவ வழிபடும் மல அடி வணங்குதல் ெசய்ேவாேம $ேதவா.2.2664.4
நறவம் மல்லிைக_ெப.(மல்லிைக_ெப.) முல்ைலயும் ெமௗவலும் நாள்மல
அைவ வாr $ேதவா.2.2665.1
இறவில் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எறி
காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) வடகைர மாந்துைற இைற அன்று அங்கு $ேதவா.2.2665.2

அறவன்_குறி.வி.மு.(அற_ெப.+அன்_பட.ஒரு.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூற்றிைனச் சாடிய
அந்தணன் வைரவில்லால் $ேதவா.2.2665.3
நிைறய_குைற.எச்.(நிைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாங்கிேய வலித்து எயில்
எய்தவன் நிைர கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) பணிேவாேம $ேதவா.2.2665.4
மந்தம் ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) மாங்கனி மாந்திட மந்திகள் மாணிக்கம்
$ேதவா.2.2666.1
உந்தி ந< வரு காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) வடகைர மாந்துைற உைறவாைன
$ேதவா.2.2666.2
நிந்தியா எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆத்த வல்
அரக்கைன ெநrத்திடு விரலாைன $ேதவா.2.2666.3
சிந்தியா மனத்தா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேசவது த< ெநறி
அதுதாேன $ேதவா.2.2666.4
ந<லமாமணி நித்திலத்ெதாத்ெதாடு நிைர மல
நிரந்து_வி.எச்.(நிர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உந்தி $ேதவா.2.2667.1
ஆலியா வரு காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) வடகைர மாந்துைற அமவாைன
$ேதவா.2.2667.2
மாலும் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) ேதடியும் காண்கிலா மல அடி இைண
நாளும் $ேதவா.2.2667.3
ேகாலம் ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடுமின் பாடுமின்
கூற்றுவன்_ெப.(கூற்றுவன்_ெப.) நலியாேன $ேதவா.2.2667.4
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உணும் சமண் ேதரரும் நிைல
இல ெநடுங்கைழ நறவு ஏலம் $ேதவா.2.2668.1

நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) மாங்கனி கதலியின் பலங்களும் நாணலின் நுைர வாr
$ேதவா.2.2668.2
ஒன்றி ேநவரு காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) வடகைர மாந்துைற
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) $ேதவா.2.2668.3
அன்றி உள் அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழும் பrசு
அழகிது அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அவக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆேம
$ேதவா.2.2668.4
வைர வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) கவ காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) வடகைர மாந்துைற
உைறவாைன $ேதவா.2.2669.1
சிரபுரம்பதி உைடயவன் கவுணியன் ெசழுமைற நிைற நாவன் $ேதவா.2.2669.2
அர எனும் பணி வல்லவன் ஞானசம்பந்தன் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உறு
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $ேதவா.2.2669.3
பரவிடும் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) வல்லவ அல்லலும் பாவமும் இல தாேம
$ேதவா.2.2669.4
தளி இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வள என உைம
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தாளம்(ம்)
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓ கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) வசி
<
$ேதவா.2.2670.1
கிள இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) அரவு அைர
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடும் ேவடக் கிறிைமயா
$ேதவா.2.2670.2
விள இளமுைலயவக்கு அருள்
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
ந<று அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ ெசன்னியின் ேமல்
$ேதவா.2.2670.3
வள இளமதியெமாடு இவராண< வாய்மூ அடிகள் வருவாேர $ேதவா.2.2670.4

ெவந்தழல் வடிவின ெபாடிப் பூசி விrதரு ேகாவண உைடேமல் ஓ
$ேதவா.2.2671.1
பந்தம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரவு
அைசத்து_வி.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒலி பாடி பல பல
கைடெதாறும் பலி ேதவா $ேதவா.2.2671.2
சிந்தைன புகுந்து எனக்கு அருள்
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெசஞ்சுட வண்ண தம் அடி
பரவ $ேதவா.2.2671.3
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) பல
ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இவராண< வாய்மூ அடிகள்
வருவாேர $ேதவா.2.2671.4
பண்ணின் ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வைணய
<
பதிெனண் கணமும் உணரா நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) $ேதவா.2.2672.1
உண்ணப் ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மிடற்றினா
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) உருகின் உடன் ஆவா $ேதவா.2.2672.2
சுண்ணப்ெபாடி ந<று அணி மாப சுட ெபான் சைட ேமல் திகழ்கின்ற
$ேதவா.2.2672.3
வண்ணப் பிைறேயாடு இவராண< வாய்மூ அடிகள் வருவாேர $ேதவா.2.2672.4
எr கிள மதியெமாடு_ெப.(மதியம்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
நுதல்ேமல் எறி ெபாறி அரவிெனாடு ஆறு மூழ்க $ேதவா.2.2673.1
விr கிள சைடயின விைட ஏறி ெவருவ
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இட
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விகிதனா $ேதவா.2.2673.2
புr கிள ெபாடி அணி திரு அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) ெபான்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாய்ைமய ெபான்மிளிரும்
$ேதவா.2.2673.3

வr அரவு அைரக்கு அைசத்து_வி.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவராண< வாய்மூ அடிகள் வருவாேர $ேதவா.2.2673.4
அஞ்சன மணிவணம் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) நிறமா அகம்மிடறு அணி ெகாள
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) திமில $ேதவா.2.2674.1
நஞ்சிைன அமரகள் அமுதம் என நண்ணிய நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.)
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) உைம நடுங்க $ேதவா.2.2674.2
ெவஞ்சின மால்களியாைனயின் ேதால் ெவரு உறப் ேபாத்து அதன் நிறமும்
அஃேத $ேதவா.2.2674.3
வஞ்சைன வடிவிெனாடு இவராண< வாய்மூ அடிகள் வருவாேர $ேதவா.2.2674.4
அல்லிய மல புல்கு விrகுழலா கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) இைண அடி
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) அைவ பரவ $ேதவா.2.2675.1
எல்லி அம்ேபாது ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எr
ஏந்தி எழிெலாடு_ெப.(எழில்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) அைவ
இைசய_குைற.எச்.(இைச_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா $ேதவா.2.2675.2
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அருமைற இைச பாடி
சூடு இளமதியின ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.)
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2675.3
வல்லியந்ேதால் உடுத்து இவராண< வாய்மூ அடிகள் வருவாேர $ேதவா.2.2675.4
கடிபடு ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) நன்மல
திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கண்ணிய
விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) கன மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேச $ேதவா.2.2676.1
முடி பில்கும் இைறயவ மறுகில் நல்லா முைற முைற பலி ெபய
முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)
ெசய்வா_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $ேதவா.2.2676.2

ெபாடி அணி வடிெவாடு திரு அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) ெபான் என மிளிவது ஒ
அரவிெனாடும் $ேதவா.2.2676.3
வடி நுைன மழுவிெனாடு இவராண< வாய்மூ அடிகள் வருவாேர $ேதவா.2.2676.4
கட்டு இைண புதுமல கமழ் ெகான்ைறக்கண்ணிய வைணய
<
தாமும் அஃேத
$ேதவா.2.2677.1
எண் துைண சாந்தெமாடு உைம துைணயா இைறவனா உைறவது ஒ
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) வினவில் $ேதவா.2.2677.2
பட்டு இைண அகல் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) விrகுழலா பாைவய பலி எதி
ெகாணந்து ெபய்ய $ேதவா.2.2677.3
வட்டைண ஆடெலாடு இவராண< வாய்மூ அடிகள் வருவாேர $ேதவா.2.2677.4
ஏனமருப்பிெனாடு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) இைசயப்
பூண்டு ஓ ஏறு ஏறி $ேதவா.2.2678.1
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இடமா உைறகின்ற
கள்வ கனவில் துய ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ேதவா.2.2678.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உண மலகள்_ெப.(மலகள்_ெப.) உந்தி விம்மித் திகழ்
ெபான் சைடேமல் திகழ்கின்ற $ேதவா.2.2678.3
வான நல்மதியிெனாடு இவராண< வாய்மூ அடிகள் வருவாேர $ேதவா.2.2678.4
சூடல் ெவண்பிைறயின சுட முடிய சுண்ண ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
ந<ற்றின சுட மழுவ $ேதவா.2.2679.1
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இைச முரல்
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) அம்தா பாம்ெபாடு_ெப.(பாம்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
நூல் அைவ பைசந்து இலங்க $ேதவா.2.2679.2
ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) முகிழ்விரல் கூப்பி நல்லா
குைற உறு பலி எதி ெகாணந்து ெபய்ய $ேதவா.2.2679.3

வாடல் ெவண்தைல பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவராண< வாய்மூ அடிகள் வருவாேர $ேதவா.2.2679.4
திங்கெளாடு_ெப.(திங்கள்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) அரு வைரப்
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ேசாைலத் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) அம் திரு வாய்மூ $ேதவா.2.2680.1
அங்கெமாடு அருமைற ஒலி பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) அழல் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.)
வண்ணதம் அடி பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2680.2
நங்கள் தம் விைன ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெமாழிய_குைற.எச்.(ெமாழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ல ஞானசம்பந்தன் தமிழ்
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $ேதவா.2.2680.3
தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மனத்தினால்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுவா தம ெநறி
உலகுக்கு ஓ தவெநறிேய $ேதவா.2.2680.4
மாது ஓ கூறு உகந்து ஏறு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2681.1
ஆதியான் உைற ஆடாைன $ேதவா.2.2681.2
ேபாதினால் புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்துவா
தைம $ேதவா.2.2681.3
வாதியா விைன மாயுேம $ேதவா.2.2681.4
வாடல் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) அங்ைக ஏந்தி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2682.1
ஆடலான் உைற ஆடாைன $ேதவா.2.2682.2
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) உலாம் மல தூவிக் ைகெதாழ $ேதவா.2.2682.3
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) கூறினன் மான்மறி உைட $ேதவா.2.2683.1

அம் ைகயான் உைற ஆடாைன $ேதவா.2.2683.2
தம் ைகயால் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா $ேதவா.2.2683.3
மங்கு ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) பிணி மாயுேம $ேதவா.2.2683.4
சுண்ண ந<று அணி மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ேதால் புைன
$ேதவா.2.2684.1
அண்ணலான் உைற ஆடாைன $ேதவா.2.2684.2
வண்ண மா மல தூவிக் ைகெதாழ $ேதவா.2.2684.3
எண்ணுவா இட ஏகுேம $ேதவா.2.2684.4
ெகாய் அணி மலக்ெகான்ைற சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.2.2685.1
ஐயன் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆடாைன
$ேதவா.2.2685.2
ைக அணி மலரால் வணங்கிட $ேதவா.2.2685.3
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) வல்விைன வடுேம
<
$ேதவா.2.2685.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) இள மதி மல்கு வாசைட $ேதவா.2.2686.1
ஆன் அஞ்சு ஆடலன் ஆடாைன $ேதவா.2.2686.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அணி(ம்) மல ேசத்த முன்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2686.3
ஊனம் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) ஒழியுேம $ேதவா.2.2686.4
துலங்கு ெவண்மழு ஏந்தி சூழ் சைட $ேதவா.2.2687.1
அலங்கலான் உைற ஆடாைன $ேதவா.2.2687.2

நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாள் மா மல தூவி நாள்ெதாறும் $ேதவா.2.2687.3
வலம் ெகாள்வா விைன மாயுேம $ேதவா.2.2687.4
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந<று அணி
மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ேதால் புைன $ேதவா.2.2688.1
அந்தம் இல்லவன் ஆடாைன $ேதவா.2.2688.2
கந்த மாமல தூவிக் ைகெதாழும் $ேதவா.2.2688.3
சிந்ைதயா விைன ேதயுேம $ேதவா.2.2688.4
மைறவலாெராடு வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) ெதாழு $ேதவா.2.2689.1
அைறயும் தண்புனல் ஆடாைன $ேதவா.2.2689.2
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஈசைன
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) த<விைன $ேதவா.2.2689.3
பைறயும் நல்விைன பற்றுேம $ேதவா.2.2689.4
மாயனும் மலரானும் ைகெதாழ $ேதவா.2.2690.1
ஆய அந்தணன் ஆடாைன $ேதவா.2.2690.2
தூய மா மல தூவிக் ைகெதாழ $ேதவா.2.2690.3
த<ய வல்விைன த<ருேம $ேதவா.2.2690.4
வடினா
<
மலி ெவங்கடத்து நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ேதவா.2.2691.1
ஆடலான் உைற ஆடாைன $ேதவா.2.2691.2
நாடி ஞானசம்பந்தன் ெசந்தமிழ் $ேதவா.2.2691.3
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) பிணி பாறுேம
$ேதவா.2.2691.4

ெபாடி இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
திருேமனியாள புலி_ெப.(புலி_ெப.) அதளின $ேதவா.2.2692.1
அடி இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஆக்க ஆடும் அடிகள்(ள்) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$ேதவா.2.2692.2
இடி இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) மல்க(வ்) எறி வா திைரக்
$ேதவா.2.2692.3
கடி இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) முத்து அைலக்கும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) காழிேய
$ேதவா.2.2692.4
மயல் இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) துய மாசு
அறுப்பான் அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெதாண்டகள் $ேதவா.2.2693.1
அயல் இலங்கப் பணி ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நின்ற(வ்)
அடிகள்(ள்) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.2.2693.2
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.)
இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெகாைடயாள
ேவதத்து ஒலி ெபாலியேவ $ேதவா.2.2693.3
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.)
இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) சூழும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
காழிேய $ேதவா.2.2693.4
கூவு இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
திருசூலேவல குைழக் காதின $ேதவா.2.2694.1
மாவு இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புrநூல்
உகந்த(ம்) மணவாளன் ஊ $ேதவா.2.2694.2

ேந விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அன திைரகள் ேமாத
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தாைரவாய்க் $ேதவா.2.2694.3
கா விலங்கல்(ல்) எனக் கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
காழிேய $ேதவா.2.2694.4
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) இல்லா குைறபாடு
ெசய்வா_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) பழி த<ப்பவ
$ேதவா.2.2695.1
ெபற்றம்_ெப.(ெபற்றம்_ெப.) நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
முன் உயத்த ெபருமான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.2.2695.2
மற்று நல்லா மனத்தால் இனியா மைற கைல எலாம் $ேதவா.2.2695.3
கற்று நல்லா பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.)
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) காழிேய $ேதவா.2.2695.4
விருது இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சrைதத்
ெதாழிலா விrசைடயினா $ேதவா.2.2696.1
எருது_ெப.(எருது_ெப.) இலங்கப்
ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏறும் எந்ைதக்கு
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
$ேதவா.2.2696.2
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.)
இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மைற கிைளஞ
ஓத பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ேகட்டலால் $ேதவா.2.2696.3
கருது கிள்ைளக்குலம் ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
த<க்கும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) காழிேய $ேதவா.2.2696.4

ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.)
இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குைழக் காத
ேவத சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) ஆ மலப் $ேதவா.2.2697.1
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சைடப் ெபருைமயாளக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) $ேதவா.2.2697.2
ேகாடு இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபாழில்கள்
மல்க_குைற.எச்.(மல்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ெசந்ெநலின் $ேதவா.2.2697.3
காடு_ெப.(காடு_ெப.)
இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) பயிலும் அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) காழிேய $ேதவா.2.2697.4
மைல இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிைல ஆக
ேவக(ம்) மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) எrத்து $ேதவா.2.2698.1
அைல இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கங்ைக ைவத்த(வ்)அடிகட்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$ேதவா.2.2698.2
இைல இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மலக்ைகைத கண்டல் ெவறி விரவலால் $ேதவா.2.2698.3
கைல இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கணத்து
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ெபாலியும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) காழிேய $ேதவா.2.2698.4
முழுது இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பாருள் வாழும் முரண் இலங்ைகக் ேகான்
$ேதவா.2.2699.1

அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இரங்க_குைற.எச்.(இரங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சிரம் உரம்_ெப.(உரம்_ெப.)
ஒடுங்க(வ்) அடத்து அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
$ேதவா.2.2699.2
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரங்கத் துய த<த்து
உகந்தாக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
$ேதவா.2.2699.3
கழுதும் புள்ளும் மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) காழிேய
$ேதவா.2.2699.4
பூவினானும் விrேபாதில்
மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திருமகள் தைன
$ேதவா.2.2700.1
ேமவினானும் வியந்து ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந<ண்டு ஆ
அழல் ஆய் நிைறந்து_வி.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2700.2
ஓவி அங்ேக அவக்கு அருள் புrந்த(வ்) ஒருவக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$ேதவா.2.2700.3
காவி அம் கண் மடமங்ைகய ேச கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) காழிேய $ேதவா.2.2700.4
உைட நவின்றா உைட விட்டு உழல்வா இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) தவத்தா
$ேதவா.2.2701.1
முைட நவின்ற(ம்) ெமாழி ஒழித்து_வி.எச்.(ஒழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உகந்த(ம்) முதல்வன்(ன்) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.2.2701.2
மைட நவின்ற_ெப.எச்.(நவில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெகண்ைட_ெப.(ெகண்ைட_ெப.)
பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வயல்_ெப.(வயல்_ெப.)
மலிதர $ேதவா.2.2701.3

கைட நவின்ற(ந்) ெநடுமாடம்
ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
காழிேய $ேதவா.2.2701.4
கருகு முந்ந< திைர ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) ஆரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) காழியு
$ேதவா.2.2702.1
உரகம் ஆரும் சைட அடிகள் தம்பால்
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறுதலால் $ேதவா.2.2702.2
ெபருக மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புகழ்
ேபணும்_ெப.எச்.(ேபணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெதாண்டக்கு இைச
ஆ தமிழ் $ேதவா.2.2702.3
ெதாண்ட அஞ்சுகளிறும்(ம்) அடக்கி சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) ஆ மல
$ேதவா.2.2703.1
இண்ைட கட்டி வழிபாடு
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
என்பரால் $ேதவா.2.2703.2
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ஆல மான் கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) துள்ள(வ்) வrக்
$ேதவா.2.2703.3
ெகண்ைட_ெப.(ெகண்ைட_ெப.) பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
சுைன ந<லம்_ெப.(ந<லம்_ெப.) ெமாட்டு அலரும் ேகதாரேம $ேதவா.2.2703.4
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.) பலரும் பரவிப்
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தேவ $ேதவா.2.2704.1
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) நான்கும் பதிெனட்ெடாடு ஆறும் விrத்தாக்கு
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.2.2704.2
தாது_ெப.(தாது_ெப.) விண்ட(ம்) மது உண்டு மிண்டி(வ்) வரு
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) $ேதவா.2.2704.3

கீ தம் பாட(ம்) மடமந்தி ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உகளும்_ெப.எச்.(உகளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேகதாரேம
$ேதவா.2.2704.4
முந்தி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புேராதயம் மூழ்கி(ம்)
முனிகள் பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) $ேதவா.2.2705.1
எந்ைதெபம்மான் என நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைறஞ்சும் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என்பரால் $ேதவா.2.2705.2
மந்தி பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சேரலச் ெசாrந்து முrந்து
உக்க பூக் $ேதவா.2.2705.3
ெகந்தம் நாற கிளரும் சைட எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ேகதாரேம $ேதவா.2.2705.4
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) மிக்கா குதிைர(ம்) முகத்தா ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
காலகள் $ேதவா.2.2706.1
எள்கல் இல்லா இைமேயாகள் ேசரும்(ம்) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என்பரால்
$ேதவா.2.2706.2
பிள்ைள துள்ளிக் கிைள பயில்வ
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பிrயாது ேபாய் $ேதவா.2.2706.3
கிள்ைள_ெப.(கிள்ைள_ெப.) ஏனல்_ெப.(ஏனல்_ெப.) கதி ெகாணந்து வாய்ப்
ெபய்யும்_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேகதாரேம
$ேதவா.2.2706.4
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஊழி உணவாகள் ேவதத்தின் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
ெபாருள்களால் $ேதவா.2.2707.1
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) என
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்சும்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என்பரால் $ேதவா.2.2707.2
ேமழித் தாங்கி உழுவாகள் ேபால விைர ேதrய $ேதவா.2.2707.3

ேகழல்_ெப.(ேகழல்_ெப.) பூழ்தி கிைளக்க மணி_ெப.(மணி_ெப.) சிந்தும் ேகதாரேம
$ேதவா.2.2707.4
ந<று பூசி நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) உண்டு ந< மூழ்கி ந<ள் வைரதன் ேமல்
$ேதவா.2.2708.1
ேதறு சிந்ைத உைடயாகள் ேசரும்(ம்) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என்பரால்
$ேதவா.2.2708.2
ஏறி மாவின் கனியும் பலாவின்(ன்) இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சுைளகளும்
$ேதவா.2.2708.3
கீ றி நாளும் முசுக் கிைளெயாடு உண்டு
உகளும்_ெப.எச்.(உகளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேகதாரேம
$ேதவா.2.2708.4
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) பாகத்து அடக்கி மைற ஓதி வாேனா ெதாழ
$ேதவா.2.2709.1
ெதாடந்த_ெப.எச்.(ெதாட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நம்ேமல் விைன த<க்க
நின்றாக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என்பரால் $ேதவா.2.2709.2
உைடந்த காற்றுக்கு உய ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.)
பூத்து_வி.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உதிர கல் அைறகள் ேமல்
$ேதவா.2.2709.3
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.)
சினமா முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேகதாரேம
$ேதவா.2.2709.4
அரவ முந்ந< அணி இலங்ைகக் ேகாைன அருவைரதனால் $ேதவா.2.2710.1
ெவருவ ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விரலால்
அடத்தாக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என்பரால் $ேதவா.2.2710.2

குரவம்_ெப.(குரவம்_ெப.) ேகாங்கம்_ெப.(ேகாங்கம்_ெப.) குளி பிண்டி
ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.) சுரபுன்ைன ேமல் $ேதவா.2.2710.3
கிரமம் ஆக வrவண்டு பண்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேகதாரேம
$ேதவா.2.2710.4
ஆழ்ந்து காணா உயந்து_வி.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தகில்லா அலமந்தவ $ேதவா.2.2711.1
தாழ்ந்து தம் தம் முடி சாய நின்றாக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என்பரால்
$ேதவா.2.2711.2
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
<
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
<
ெசற்று(ந்) நிழற்கு இறங்கும்
ேவழத்தின் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மருப்பிைனக் $ேதவா.2.2711.3
கீ ழ்ந்து சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) குருகு_ெப.(குருகு_ெப.)
உண்ண_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முத்து
உதிரும்_ெப.எச்.(உதி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேகதாரேம
$ேதவா.2.2711.4
கடுக்கள் தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) கழி
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) கவவாகள் மாசு உடம்பின $ேதவா.2.2712.1
இடுக்கண் உய்ப்பா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒண்ணா இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
என்பரால் $ேதவா.2.2712.2
அடுக்க நின்ற(வ்) அற உைரகள் ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆங்கு அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) விைனகைளக் $ேதவா.2.2712.3
ெகடுக்க_குைற.எச்.(ெகடுக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபருமான் உைறகின்ற
ேகதாரேம $ேதவா.2.2712.4

வாய்ந்த ெசந்ெநல் விைள கழனி_ெப.(கழனி_ெப.)
மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வயல்_ெப.(வயல்_ெப.)
காழியான் $ேதவா.2.2713.1
ஏய்ந்த ந<க்ேகாட்டு இைமேயா உைறகின்ற ேகதாரத்ைத $ேதவா.2.2713.2
ஆய்ந்து_வி.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அருந்தமிழ்கள் பத்தும்
இைச வல்லவ $ேதவா.2.2713.3
ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.) ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஆண்டு வடுகதி
<
ெபறுவேர $ேதவா.2.2713.4
ெவங் கள் விம்மு குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) இைளய_ெப.(இைளய_ெப.) ஆட(வ்)
ெவறி விரவு ந<ப் $ேதவா.2.2714.1
ெபாங்கு ெசங்கண் கருங்கயல்கள்
பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புகலூதனுள்
$ேதவா.2.2714.2
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) திrபுரம்
ஒ அம்பால் எrயூட்டிய $ேதவா.2.2714.3
எங்கள் ெபம்மான் அடி பரவ நாளும் இட கழியுேம $ேதவா.2.2714.4
வாழ்ந்த_ெப.எச்.(வாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாளும்(ம்) இனி வாழும்
நாளும்(ம்) இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) அறிதிேரல் $ேதவா.2.2715.1
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
<
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
<
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
எம்ெபருமாைன ஏத்தா விதி(ல்) இகாள $ேதவா.2.2715.2
ேபாழ்ந்த திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) புrசைடயினான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
புகலூைரேய $ேதவா.2.2715.3
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
உைடயீகாள் உங்கள் துய த<ருேம $ேதவா.2.2715.4

மைடயில் ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) கருங்குவைள_ெப.(கருங்குவைள_ெப.)
ெசய்ய(ம்) மலத்தாமைர $ேதவா.2.2716.1
புைட ெகாள் ெசந்ெநல் விைள கழனி_ெப.(கழனி_ெப.)
மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புகலூதனுள்
$ேதவா.2.2716.2
ெதாைட ெகாள் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) புைனந்தான் ஒ பாகம்
மதிசூடிைய $ேதவா.2.2716.3
பூவும் ந<ரும் பலியும் சுமந்து புகலூைரேய $ேதவா.2.2717.1
நாவினாேல நவின்று ஏத்தல் ஓவா ெசவித்துைளகளால் $ேதவா.2.2717.2
யாவும் ேகளா_வி.மு.(ேகள்_வி.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.ஒரு.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.)
அல்லால் அடியாகள்தாம் $ேதவா.2.2717.3
ஓவும் நாளும் உணவு_ெப.(உணவு_ெப.)
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) என்று
உளம் ெகாள்ளேவ $ேதவா.2.2717.4
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) கன்னிப்ெபைட புல்கி ஒல்கி அணி நைடயவாய்
$ேதவா.2.2718.1
ெபான் அம்காஞ்சி மலச்சின்னம் ஆலும் புகலூதனுள் $ேதவா.2.2718.2
முன்னம் மூன்றுமதில் எrத்த மூத்தி திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) கருதுங்கால்
$ேதவா.2.2718.3
இன்ன என்னப் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) அrய ஏத்தச் சிறிது எளியேர
$ேதவா.2.2718.4
குலவ ஆக குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) இலரும் ஆக குணம்_ெப.(குணம்_ெப.)
புகழுங்கால் $ேதவா.2.2719.1

உலகில் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) கதி ெபறுவேரனும் மல ஊறு
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) $ேதவா.2.2719.2
புலவம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெவறி
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அம்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புகலூதனுள் $ேதவா.2.2719.3
ஆணும் ெபண்ணும் என நிற்பேரனும் அரவு ஆரமாப் $ேதவா.2.2720.1
பூணுேமனும் புகலூதனக்கு ஓ ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆயினான்
$ேதவா.2.2720.2
ஊணும் ஊரா_குறி.வி.மு.(ஊ_ெப.+ஆ_பட.பன்.) இடு பிச்ைச ஏற்று உண்டு
உைடேகாவணம் $ேதவா.2.2720.3
ேபணுேமனும் பிரான் என்பரால் எம்ெபருமாைனேய $ேதவா.2.2720.4
உய்ய_குைற.எச்.(உய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டில்(ல்) எழு ேபாத
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) உய இலங்ைகக் ேகான் $ேதவா.2.2721.1
ைககள் ஒல்கக் கருவைர எடுத்தாைன ஒவிரலினால் $ேதவா.2.2721.2
ெசய்ைக ேதான்றச் சிைதத்து_வி.எச்.(சிைத_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள
வல்ல சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) ேமய பூம் $ேதவா.2.2721.3
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புகலூ புகழ ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆகுேம $ேதவா.2.2721.4
ேநமியானும் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.) உைடய(ந்) ெநறி
அண்ணலும் $ேதவா.2.2722.1
ஆம் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்று தைகந்து ஏத்தப் ேபாய் ஆ அழல்
ஆயினான் $ேதவா.2.2722.2
சாமிதாைத சரண் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று
தைலசாய்மிேனா $ேதவா.2.2722.3

பூமி எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) புகழ் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புகலூைரேய
$ேதவா.2.2722.4
ேவத்த ெமய்ய உருமத்து உைடவிட்டு உழல்வாகளும் $ேதவா.2.2723.1
ேபாத்த கூைறப் ேபாதி ந<ழலாரும் புகலூதனுள் $ேதவா.2.2723.2
த<த்தம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) சைடக் கரந்த ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.)
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) கருதுங்கால் $ேதவா.2.2723.3
ஓத்து ெமய் என்று உணராது பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.)
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்ம்மிேன $ேதவா.2.2723.4
புந்தி ஆந்த ெபrேயாகள் ஏத்தும் புகலூதனுள் $ேதவா.2.2724.1
ெவந்தசாம்பல்ெபாடிப் பூச வல்ல விைட ஊதிைய $ேதவா.2.2724.2
அந்தம் இல்லா அனல் ஆடலாைன அணி ஞானசம் $ேதவா.2.2724.3
பந்தன் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தமிழ் பாடி
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெகடும் பாவேம $ேதவா.2.2724.4
கூனல் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) குறுங்கண்ணி கான்ற(ந்)
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நிலா $ேதவா.2.2725.1
ேவனல் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மராம் ேகாைதேயாடும்
விராவும் சைட $ேதவா.2.2725.2
வான நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) அமர ெபருமாற்கு
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
$ேதவா.2.2725.3
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) கழி சூழ் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
நாைகக்காேராணேம $ேதவா.2.2725.4

விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
சிைலயா மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) உடன் வட்டினான்
<
$ேதவா.2.2726.1
இலங்கு கண்டத்து எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) பூண்டாற்கு
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
$ேதவா.2.2726.2
மலங்கி ஓங்கி வரு ெவண்திைர மல்கிய மால்கடல் $ேதவா.2.2726.3
கலங்கல் ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) கழி சூழ் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
நாைகக்காேராணேம $ேதவா.2.2726.4
ெவறி ெகாள் ஆரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ைகைத ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.)
விr பூம்ெபாழில் $ேதவா.2.2727.1
முறி ெகாள் ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.) முடப்புன்ைன முல்ைல(ம்)முைக
ெவண்மல $ேதவா.2.2727.2
நைற ெகாள் ெகான்ைற(ந்) நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) நாதற்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) $ேதவா.2.2727.3
கைற ெகாள் ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) கழி சூழ் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
நாைகக்காேராணேம $ேதவா.2.2727.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பாட(வ்) வள ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) மாைல(ம்)
மதிேயாடு உடன் $ேதவா.2.2728.1
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாலம் குளிகங்ைக
தங்கும்_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குருள்குஞ்சியு
$ேதவா.2.2728.2
உண்டுேபாலும் என ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உகந்த(வ்) ஒருவற்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.2.2728.3

கண்டல் ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) கழி சூழ் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
நாைகக்காேராணேம $ேதவா.2.2728.4
வா ெகாள் ேகாலம் முைல_ெப.(முைல_ெப.) மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) நல்லா
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தேவ $ேதவா.2.2729.1
ந< ெகாள் ேகாலச் சைட ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) நிகழ்வு எய்தேவ $ேதவா.2.2729.2
ேபா ெகாள் சூலப்பைட புல்கு ைகயாக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) $ேதவா.2.2729.3
கா ெகாள் ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) கழி சூழ் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
நாைகக்காேராணேம $ேதவா.2.2729.4
விைட அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஏறி(வ்) விட அரவு
அைசத்த_ெப.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விகித
அவ_பதி.ெப.(அவ_பதி.ெப.) $ேதவா.2.2730.1
பைட ெகாள் பூதம்பல ஆடும் பரம் ஆயவ $ேதவா.2.2730.2
உைட ெகாள் ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) உr ேதால் உைடயாக்கு
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
$ேதவா.2.2730.3
கைட ெகாள் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) கழி சூழ் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
நாைகக்காேராணேம $ேதவா.2.2730.4
ெபாய்து வாழ்வு ஆ மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) பாழ்படுக்கும் மலப் பூசைன
$ேதவா.2.2731.1
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழ்வா
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) ேசவடிக்ேக ெசலும் சிந்ைதயா $ேதவா.2.2731.2

எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாழ்வா எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
நக்க எம்மாற்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) $ேதவா.2.2731.3
ைகதல் ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) கழி சூழ் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
நாைகக்காேராணேம $ேதவா.2.2731.4
பத்து இரட்டி திரள் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) உைடயான் முடிபத்து இற
$ேதவா.2.2732.1
அத்து இரட்டி விரலால் அடத்தாக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) $ேதவா.2.2732.2
ைமத் திரட்டி வரு ெவண்திைர மல்கிய மால்கடல் $ேதவா.2.2732.3
கத்து இரட்டும்_ெப.எச்.(இரட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கழி சூழ்
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நாைகக்காேராணேம $ேதவா.2.2732.4
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேபாதில்(ல்) உைறவானும் மாலும் நடுக்கத்தினால்
$ேதவா.2.2733.1
அல்ல ஆவ என நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபம்மாற்கு
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
$ேதவா.2.2733.2
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) ஓங்கி வரு ெவண்திைர மல்கிய மால்கடல்
$ேதவா.2.2733.3
கல்லல் ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) கழி சூழ் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நாைகக்காேராணேம
$ேதவா.2.2733.4
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாதின்(ன்) உருமத்து
உைட விட்டு உழல்வாகளும் $ேதவா.2.2734.1
ெபயத்த மண்ைட இடு பிண்டமா உண்டு உழல்வாகளும் $ேதவா.2.2734.2

நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காணா வைக
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாதக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) $ேதவா.2.2734.3
கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) ெகாள் ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) கழி சூழ் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
நாைகக்காேராணேம $ேதவா.2.2734.4
மல்கு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பூம் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) வாய்ந்து
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) காழியான் $ேதவா.2.2735.1
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேகள்வித் தமிழ் ஞானசம்பந்தன் நல்லாகள் முன்
$ேதவா.2.2735.2
வல்ல ஆேற புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தும்
காேராணத்து வண் தமிழ் $ேதவா.2.2735.3
ெசால்லுவாக்கும் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) ேகட்பவக்கும் துய
இல்ைலேய $ேதவா.2.2735.4
மண்டு கங்ைக சைடயில் கரந்தும் மதி
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மான் $ேதவா.2.2736.1
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைகயான் புரம்
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) எrத்த குழகன்(ன்) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.2.2736.2
எண்திைசயும் புகழ் ேபாய்
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இரும்ைபதனுள்
$ேதவா.2.2736.3
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) கீ தம் முரல் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சுலாய்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாகாளேம $ேதவா.2.2736.4
ேவதவித்தாய் ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) ந<று பூசி விைன
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) $ேதவா.2.2737.1

ேகாது வித்தா ந<று எழக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மா மதில்_ெப.(மதில்_ெப.)
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) $ேதவா.2.2737.2
ஏத வித்து ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) த<க்கும்(ம்) இடம்(ம்)
இரும்ைபதனுள் $ேதவா.2.2737.3
மா தவத்ேதா மைறேயா ெதாழ
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாகாளேம $ேதவா.2.2737.4
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந<றும் எலும்பும்
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விைட ஊதியான்
$ேதவா.2.2738.1
எந்ைதெபம்மான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெகாள்
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) இரும்ைபதனுள் $ேதவா.2.2738.2
கந்தம் ஆய பலவின் கனிகள்
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) $ேதவா.2.2738.3
மந்தி ஏறிக் ெகாணந்து உண்டு உகள்கின்ற மாகாளேம $ேதவா.2.2738.4
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) கண்டத்து அடக்கி நடுங்கும் மைலயான்மகள்
$ேதவா.2.2739.1
அஞ்ச ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.)
உrத்த_ெப.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபருமான் அமரும்(ம்)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.2.2739.2
எஞ்சல் இல்லாப் புகழ் ேபாய்
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இரும்ைபதனுள்
$ேதவா.2.2739.3
மஞ்சில் ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆய மாகாளேம $ேதவா.2.2739.4

பூசும் மாசு இல் ெபாடியான் விைடயான் ெபாருப்பன்மகள் $ேதவா.2.2740.1
கூச ஆைன உrத்த_ெப.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபருமான்
குைறெவண்மதி $ேதவா.2.2740.2
ஈசன் எங்கள் இைறவன் இடம்ேபால் இரும்ைபதனுள் $ேதவா.2.2740.3
மாசு இேலா கள்மலெகாண்டு அணிகின்ற மாகாளேம $ேதவா.2.2740.4
குைறவது ஆய குளிதிங்கள் சூடிக் குனித்தான் விைன $ேதவா.2.2741.1
பைறவது ஆக்கும் பரமன் பகவன்
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சைட $ேதவா.2.2741.2
இைறவன் எங்கள் ெபருமான் இடம்ேபால் இரும்ைபதனுள் $ேதவா.2.2741.3
மைறகள் வல்லா வணங்கித் ெதாழுகின்ற மாகாளேம $ேதவா.2.2741.4
ெபாங்கு ெசங்கண் அரவும் மதியும் புrபுன்சைடத் $ேதவா.2.2742.1
தங்கைவத்த ெபருமான் என நின்றவ தாழ்வு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$ேதவா.2.2742.2
எங்கும் இச்ைச அமந்தான் இடம்ேபால் இரும்ைபதனுள் $ேதவா.2.2742.3
மங்குல் ேதாயும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆய
மாகாளேம $ேதவா.2.2742.4
நட்டத்ேதாடு நr ஆடு கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.) எr ஆடுவான் $ேதவா.2.2743.1
அட்டமூத்தி அழல் ேபால் உருவன்(ன்) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆகேவ
$ேதவா.2.2743.2
இட்டம் ஆக இருக்கும் இடம்ேபால் இரும்ைபதனுள் $ேதவா.2.2743.3
வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.) சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பணிவா பிணி த<க்கும் மாகாளேம $ேதவா.2.2743.4

அட்ட காலன் தைன வவ்வினான் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அரக்கன் முடி
$ேதவா.2.2744.1
எட்டும் மற்றும் இருபத்திரண்டும் இற ஊன்றினான் $ேதவா.2.2744.2
இட்டம் ஆக இருப்பான் அவன்ேபால் இரும்ைபதனுள் $ேதவா.2.2744.3
மட்டு வாந்த ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆரும்
மாகாளேம $ேதவா.2.2744.4
அரவம் ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்று அனல் அங்ைக
ஏந்தி அடியும் முடி $ேதவா.2.2745.1
பிரமன் மாலும்(ம்) அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி.ம.+ைம_ெதா.ெப.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபrேயான்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.2.2745.2
குரவம்_ெப.(குரவம்_ெப.) ஆரும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) குயில்கள் ேசரும்(ம்)
இரும்ைபதனுள் $ேதவா.2.2745.3
மருவி வாேனா மைறேயா ெதாழுகின்ற மாகாளேம $ேதவா.2.2745.4
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ெபம்மான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
ெகாள் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) இரும்ைபதனுள் $ேதவா.2.2746.1
மந்தம் ஆய ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆரும்
மாகாளத்தில் $ேதவா.2.2746.2
அந்தம் இல்லா அனல் ஆடுவாைன அணி ஞானசம் $ேதவா.2.2746.3
பந்தன் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தமிழ்
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா பழி ேபாகுேம
$ேதவா.2.2746.4

ெபாடிகள் பூசிப் பலெதாண்ட கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
புல காைலேய $ேதவா.2.2747.1
அடிகள் ஆரத் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நின்ற(வ்) அழகன்(ன்)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.2.2747.2
ெகாடிகள் ஓங்கிக் குலவும் விழவு ஆ திலைதப்பதி $ேதவா.2.2747.3
வடி ெகாள் ேசாைல(ம்) மல மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மதிமுத்தேம
$ேதவா.2.2747.4
ெதாண்ட மிண்டி புைக விம்மு சாந்தும் கமழ் துைணயலும் $ேதவா.2.2748.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கண்டா
குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.) உணர_குைற.எச்.(உண_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குழகன்(ன்)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.2.2748.2
ெதண்திைரப் பூம்புனல் அrசில்
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திலைதப்பதி $ேதவா.2.2748.3
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ெகண்டு உற்று இைச பயிலும் ேசாைல(ம்) மதிமுத்தேம
$ேதவா.2.2748.4
அடல் உள் ஏறு உய்த்து_வி.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உகந்தான்
அடியா அமர ெதாழக் $ேதவா.2.2749.1
கடலுள் நஞ்சம் அமுது ஆக உண்ட கடவுள்(ள்) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$ேதவா.2.2749.2
திடல் அடங்கச் ெசழுங் கழனி_ெப.(கழனி_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திலைதப்பதி $ேதவா.2.2749.3

மடலுள் வாைழக்கனி ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) பிலிற்றும் மதிமுத்தேம
$ேதவா.2.2749.4
கங்ைக திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) வன்னி துன் எருக்கி(ன்)ெனாடு கூவிளம்
$ேதவா.2.2750.1
ெவங் கண் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) விrசைடயில் ைவத்த விகிதன்(ன்)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.2.2750.2
ெசங்கயல் பாய் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அrசில்
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திலைதப்பதி $ேதவா.2.2750.3
மங்குல் ேதாயும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆ
மதிமுத்தேம $ேதவா.2.2750.4
புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ஏழும் மணி_ெப.(மணி_ெப.) பூண்டு
இயங்கும்_ெப.எச்.(இயங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெகாடித்ேதrனான்
$ேதவா.2.2751.1
பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழிபாடு
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பரேமட்டி ஊ
$ேதவா.2.2751.2
விரவி ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.) விr ேகாங்கு_ெப.(ேகாங்கு_ெப.)
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) சுரபுன்ைனகள் $ேதவா.2.2751.3
மரவம்_ெப.(மரவம்_ெப.) மவ்வல்
மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திலைத மதிமுத்தேம
$ேதவா.2.2751.4
விண்ண ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) விrத்து ஓத வல்லா ஒருபாகமும்
$ேதவா.2.2752.1

ெபண்ண எண்ணா எயில் ெசற்று உகந்த ெபருமான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$ேதவா.2.2752.2
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) நிலாவின் ஒளி த<ண்டு_ஏவ.(த<ண்டு_வி.) ேசாைலத்
திலைதப்பதி $ேதவா.2.2752.3
மண்_ெப.(மண்_ெப.) உளா வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அருள் ேபணி நின்ற(ம்) மதிமுத்தேம $ேதவா.2.2752.4
ஆறுசூடி அைடயா புரம் ெசற்றவ ெபாற்ெறாடி $ேதவா.2.2753.1
கூறு ேசரும்_ெப.எச்.(ேச-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உருவக்கு
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) கூறுங்கால்
$ேதவா.2.2753.2
ேதறல் ஆரும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆ
திலைதப்பதி $ேதவா.2.2753.3
மாறு இலா வண் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அrசில் சூழ்ந்த(ம்) மதிமுத்தேம
$ேதவா.2.2753.4
கடுத்து வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கனேமனியினான்
கருவைரதைன $ேதவா.2.2754.1
எடுத்தவன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) முடிேதாள் அடத்தாக்கு
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
$ேதவா.2.2754.2
புைடக் ெகாள் பூகத்து இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) பாைள புல்கும் மதுப்
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாய் $ேதவா.2.2754.3
மடுத்து மந்தி உகளும்_ெப.எச்.(உகளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
திலைத(ம்) மதிமுத்தேம $ேதவா.2.2754.4
படம் ெகாள் நாகத்து அைணயானும் ைபந்தாமைரயின் மிைச $ேதவா.2.2755.1

இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெகாள் நால்ேவதனும்
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைறவன்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.2.2755.2
திடம் ெகாள் நாவின் இைச ெதாண்ட பாடும் திைலைதப்பதி $ேதவா.2.2755.3
மடங்கல் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழிபாடு
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மதிமுத்தேம
$ேதவா.2.2755.4
புத்த ேதர ெபாறி இல் சமணகளும் வறு
< இலாப் $ேதவா.2.2756.1
பித்த ெசான்ன(ம்) ெமாழி ேகட்கிலாத ெபருமான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$ேதவா.2.2756.2
பத்த சித்த பணிவு உற்று இைறஞ்சும் திலைதப்பதி $ேதவா.2.2756.3
மத்தயாைன வழிபாடு ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மதிமுத்தேம $ேதவா.2.2756.4
மந்தம் ஆரும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் திலைத(ம்) மதிமுத்தேமல்
$ேதவா.2.2757.1
கந்தம் ஆரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) காழி உள்ளான் தமிழ் ஞானசம் $ேதவா.2.2757.2
பந்தன் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) பழி த<ர_குைற.எச்.(த<_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லாகள் ேபாய்ச் $ேதவா.2.2757.3
சிந்ைதெசய்வா சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) ேசவது
திண்ணேம $ேதவா.2.2757.4
தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) ெகாள் சந்தும்(ம்) அகிலும் மயில்பீலியும் சாதியின்
$ேதவா.2.2758.1

பழமும் உந்திப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) பாய் பழங்காவிrத் ெதன்கைர
$ேதவா.2.2758.2
நழுவு இல் வாேனா ெதாழ நல்கு_ஏவ.(நல்கு_வி.) சீ மல்கு நாேகச்சுரத்து
$ேதவா.2.2758.3
அழக பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.)
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லாக்கு அழகு_ெப.(அழகு_ெப.)
ஆகுேம $ேதவா.2.2758.4
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ஒபாகம்(ம்)
அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சைடயில்
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ேபணிய $ேதவா.2.2759.1
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ஆன ெபருமான் மருவும்(ம்) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
மண்_ெப.(மண்_ெப.) உளா $ேதவா.2.2759.2
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நாளும்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.)
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாேகச்சுரம்
$ேதவா.2.2759.3
குறவ_ெப.(குறவ_ெப.) ெகால்ைலப்புனம் ெகாள்ைளெகாண்டும்
மணி_ெப.(மணி_ெப.) குலவு ந< $ேதவா.2.2760.1
பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) ஆல
பரக்கும்_ெப.எச்.(பர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பழங்காவிrத் ெதன்கைர $ேதவா.2.2760.2
நறவம் நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆய நாேகச்சுரத்து $ேதவா.2.2760.3

இைறவ பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.)
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லாக்கு இட இல்ைலேய
$ேதவா.2.2760.4
கூசம் ேநாக்காது முன் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாய் ெகாடுவிைன குற்றமும் $ேதவா.2.2761.1
நாசம் ஆக்கும் மனத்தாகள் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆடும் நாேகச்சுரம் $ேதவா.2.2761.2
ேதசம் ஆக்கும் திருக்ேகாயிலாக்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) $ேதவா.2.2761.3
ேநசம் ஆக்கும் திறத்தா அறத்தா ெநறிப்பாலேர $ேதவா.2.2761.4
வம்பு நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மைலப் பண்டமும்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ந< $ேதவா.2.2762.1
ைபம் ெபான் வாrக் ெகாழிக்கும் பழங்காவிrத் ெதன்கைர $ேதவா.2.2762.2
நம்பன் நாளும் அமகின்ற நாேகச்சுரம் நண்ணுவா $ேதவா.2.2762.3
உம்பவாேனா ெதாழச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உடன் ஆவதும் உண்ைமேய_ெப.(உண்ைம_ெப.+ஏ_சாr.) $ேதவா.2.2762.4
காளேமகம் நிறக் காலேனாடு அந்தகன் கருடனும் $ேதவா.2.2763.1
ந<ளம் ஆய் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) காமனும் பட்டன நிைனவு உறின்
$ேதவா.2.2763.2
நாளும் நாதன் அமகின்ற நாேகச்சுரம் நண்ணுவா $ேதவா.2.2763.3

ேகாளும் நாளும் த<யேவனும் நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) ஆம் குறிக்ெகாண்மிேன
$ேதவா.2.2763.4
ேவய் உதி முத்ெதாடு மத்தயாைன மருப்பும் விராய் $ேதவா.2.2764.1
பாய் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைலக்கும் பழங்காவிrத் ெதன்கைர $ேதவா.2.2764.2
நாயிறும் திங்களும் கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடும் நாேகச்சுரம்
$ேதவா.2.2764.3
ேமயவன்தன் அடி ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
என்பா விைன வடுேம
<
$ேதவா.2.2764.4
இலங்ைக ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) சிரம்பத்து இரட்டி எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
ேதாள்களும் $ேதவா.2.2765.1
மலங்கி வழ(ம்)
<
மைலயால் அடத்தான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) மல்கிய
$ேதவா.2.2765.2
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாள் சிந்ைதயவ நாள்ெதாறும் நண்ணும் நாேகச்சுரம்
$ேதவா.2.2765.3
வலம்ெகாள் சிந்ைத உைடயா இட
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) மாயுேம $ேதவா.2.2765.4
கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) மாலும் அயனும் அடியும் முடி காண்பு ஒணா
$ேதவா.2.2766.1
எrஅது ஆகி(ந்) நிமிந்தான் அமரும் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஈண்டு கா
$ேதவா.2.2766.2
விrயின் ந< வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைலக்கும் கைர
ேமவும் நாேகச்சுரம் $ேதவா.2.2766.3
தட்டு இடுக்கி உறி தூக்கிய ைகயின சாக்கிய $ேதவா.2.2767.1

கட்டுைரக்கும் ெமாழி ெகாள்ேளலும் ெவள்ளில் அம்காட்டு இைட $ேதவா.2.2767.2
நட்டிருள்கண் நடம் ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாதன்
நாேகச்சுரம் $ேதவா.2.2767.3
மட்டு இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மல இட்டு
அடி வழ்வது
<
வாய்ைமேய $ேதவா.2.2767.4
கந்தம் நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) காவிrத் ெதன்கைர கண்ணுதல் $ேதவா.2.2768.1
நந்தி ேசரும்_ெப.எச்.(ேச-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திரு நாேகச்சுரத்தின்
ேமல் ஞானசம் $ேதவா.2.2768.2
பந்தன் நாவில் பனுவல் இைவபத்தும் வல்லாகள் ேபாய் $ேதவா.2.2768.3
சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) ெவண்ந<று எனப் பூசி ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.)
சைட ைவத்தவ $ேதவா.2.2769.1
கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) ஆரும் விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) ஏைழெயாடு
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காரணம் $ேதவா.2.2769.2
ஆய்ந்து_வி.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு அறிய(ந்)
நிைறந்தா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ஆெகாேலா $ேதவா.2.2769.3
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) மூக்கீ ச்சுரத்து அடிகள் ெசய்கின்றது ஓ
ெமய்ம்ைமேய $ேதவா.2.2769.4
ெவண்தைல ஓ கலனாப் பலி ேதந்து_வி.எச்.(ேத_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விrசைடக் $ேதவா.2.2770.1
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) ஆரும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ேசத்து
உைமயாெளாடும் கூட்டமா $ேதவா.2.2770.2

விண்டவதம் மதில்_ெப.(மதில்_ெப.)
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பின் ேவனில்ேவள்
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழக் $ேதவா.2.2770.3
கண்டவ_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ_பட.பன்.)
மூக்கீ ச்சுரத்து எம் அடிகள் ெசயும் கன்மேம $ேதவா.2.2770.4
மருவலாதம் மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) எய்ததுவும் மால் மதைலைய
$ேதவா.2.2771.1
உருவில் ஆர(வ்) எrயூட்டியதும் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உண்டதால்
$ேதவா.2.2771.2
ெசரு வில் ஆரும் புலி_ெப.(புலி_ெப.) ெசங்கயல் ஆைணயினான்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2771.3
ெபாரு இல் மூக்கீ ச்சுரத்து எம் அடிகள் ெசயும் பூசேல $ேதவா.2.2771.4
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) அன்ன(ந்) நைடச் சாயலாேளாடு
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) எய்தேவ $ேதவா.2.2772.1
மின்ைன அன்ன சைடக் கங்ைகயாள்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காரணம் $ேதவா.2.2772.2
ெதன்னன் ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) வஞ்சியும்
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) ெசங்ேகாலினான் $ேதவா.2.2772.3
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) மூக்கீ ச்சுரத்து அடிகள் ெசய்கின்றது ஓ மாயேம
$ேதவா.2.2772.4
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) முன் ஆ அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அழல் வாயது ஓ
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) அைர வக்கிேய
<
$ேதவா.2.2773.1
நடம் முன் ஆ அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அழல் ஆடுவ ேபெயாடு நள் இருள
$ேதவா.2.2773.2

வட மன் ந<டு புகழ்ப் பூழியன் ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) ேகாழிமன்
$ேதவா.2.2773.3
அடல் மன் மூக்கீ ச்சுரத்து அடிகள் ெசய்கின்றது ஓ அச்சேம $ேதவா.2.2773.4
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந<று ெமய்யில் பூசுவ ஆடுவ
வங்கு_ஏவ.(வ
<
ங்கு_வி.)
<
இருள $ேதவா.2.2774.1
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என் ஆ
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைள ெகாள்வதும் இங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
மாயம் ஆம் $ேதவா.2.2774.2
அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மா மானதன் ேநrயன் ெசம்பியன் ஆக்கிய
$ேதவா.2.2774.3
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) மூக்கீ ச்சுரத்து அடிகள் ெசய்கின்றது ஓ ஏதேம
$ேதவா.2.2774.4
அைரயில் ஆரும் கைல இல்லவன் ஆெணாடு ெபண்ணும் ஆம் $ேதவா.2.2775.1
உைரயில் ஆ அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அழல் ஆடுவ
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அல காண்மிேனா $ேதவா.2.2775.2
விரவலாதம் மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) உடன் ெவவ் அழல்
ஆக்கினான் $ேதவா.2.2775.3
அைரயன் மூக்கீ ச்சுரத்து அடிகள் ெசய்கின்றது ஓ அச்சேம $ேதவா.2.2775.4
ஈக்கும் ந< ெசஞ்சைடக்கு ஏற்றதும் கூற்ைற உைதத்ததும் $ேதவா.2.2776.1
கூக்கும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மூஇைலேவல் வலன்
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாள்ைகயும் $ேதவா.2.2776.2
ஆக்கும் வாயான் அரக்கன் உரத்ைத ெநrத்து அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
அடல் $ேதவா.2.2776.3

மூக்கன் மூக்கீ ச்சுரத்து அடிகள்
ெசய்யா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமாய்ம்பு அேத $ேதவா.2.2776.4
ந<ருள் ஆரும் மலேமல் உைறவான் ெநடுமாலும் ஆய் $ேதவா.2.2777.1
சீருள் ஆரும் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ேதட ெமய்த் த<த்திரள் ஆயினான்
$ேதவா.2.2777.2
சீrனால் அங்கு ஒளி ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) ெசம்பியன் வில்லவன்
$ேதவா.2.2777.3
ேசரும்_ெப.எச்.(ேச-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மூக்கீ ச்சுரத்து அடிகள்
ெசய்கின்றது ஓ ெசம்ைமேய $ேதவா.2.2777.4
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) புலால்_ெப.(புலால்_ெப.) மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) இடு
துகிலின ெவற்று அைர உழல்பவ $ேதவா.2.2778.1
உண் பினாேல உைரப்பா ெமாழி ஊனம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ஆக்கினான் $ேதவா.2.2778.2
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) புலால்_ெப.(புலால்_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லவன் ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.)
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) கிள்ளி_ெப.(கிள்ளி_ெப.) ேச $ேதவா.2.2778.3
பண்பின் மூக்கீ ச்சுரத்து அடிகள் ெசய்கின்றது ஓ பச்ைசேய $ேதவா.2.2778.4
மல்ைல ஆ மும் முடிமன்ன மூக்கீ ச்சுரத்து அடிகைளச் $ேதவா.2.2779.1
ெசல்வ ஆக நிைனயும் படி ேசத்திய ெசந்தமிழ் $ேதவா.2.2779.2
நல்லவராய் வாழ்பவ காழியுள் ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.2.2779.3
ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா
அவ_பதி.ெப.(அவ_பதி.ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
ஆளவும் வல்லேர $ேதவா.2.2779.4

முன்னம் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முடக்கால் முயற்கு
அருள்ெசய்து ந<ள $ேதவா.2.2780.1
புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கமழ் பாதிrப்புலியூ உளான் $ேதவா.2.2780.2
தன்ைன நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வணங்கும்_ெப.எச்.(வணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தைனத்
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) இ(ல்)லிகள் $ேதவா.2.2780.3
ெகாள்ளி_ெப.(ெகாள்ளி_ெப.) நக்க_ெப.எச்.(நகு_வி.+க்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பகுவாய ேபய்கள் குைழந்து ஆடேவ $ேதவா.2.2781.1
முள்_ெப.(முள்_ெப.) இலவம்_ெப.(இலவம்_ெப.) முது காட்டு
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முதல்வன்(ன்)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.2.2781.2
புள்_ெப.(புள்_ெப.) இனங்கள் பயிலும் பாதிrப் புலியூ தைன $ேதவா.2.2781.3
மருள் இல் நல்லா வழிபாடு
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மழுவாள ேமல்
$ேதவா.2.2782.1
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இல் நல்லா பயில் பாதிrப் புலியூ உளான்
$ேதவா.2.2782.2
ெவருளின் மானின் பிைண ேநாக்கல்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவறி
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் $ேதவா.2.2782.3
அருளி ஆகத்திைட ைவத்ததுவும்(ம்) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆகேவ
$ேதவா.2.2782.4
ேபாதினாலும் புைகயாலும் உய்த்ேத அடியாகள் தாம் $ேதவா.2.2783.1

ேபாதினாேல வழிபாடு ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
புலியூதனுள் $ேதவா.2.2783.2
ஆதினாலும் அவலம் இலாத அடிகள் மைற $ேதவா.2.2783.3
ஓதி நாளும் இடும் பிச்ைச ஏற்று உண்டு உணப்பாலேத $ேதவா.2.2783.4
ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) நல்லா அமுது ஆக்க உண்டான் அழல் ஐந்தைல
$ேதவா.2.2784.1
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) நல்லா பரவ(ந்)
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அங்கு அைர ஆத்தவன்
$ேதவா.2.2784.2
ேபாகம் நல்லா பயிலும் பாதிrப்புலியூதனுள் $ேதவா.2.2784.3
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) நல்லாெளாடு
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம் பரேமட்டிேய
$ேதவா.2.2784.4
மதியம் ெமாய்த்த கதி ேபால் ஒளி மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) கானல்வாய்ப்
$ேதவா.2.2785.1
புதிய_ெப.அ.(புதிய_ெப.அ.) முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) திகழ் பாதிrப்புலியூ எனும்
$ேதவா.2.2785.2
பதியில் ைவக்கப்படும் எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
பழந்ெதாண்டகள் $ேதவா.2.2785.3
குதியும் ெகாள்வ விதியும் ெசய்வ_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.)
குழகு ஆகேவ $ேதவா.2.2785.4
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) அரவப்படு வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அைற குளி
கானல்வாய்ச் $ேதவா.2.2786.1
சங்கு அரவப் பைறயின்(ன்) ஒலி அைவ சாந்து
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.2.2786.2

ெபாங்கு அரவம் உய பாதிrப்புலியூ தனுள் $ேதவா.2.2786.3
அங்கு அரவம் அைரயில் அைசத்தாைன அைடமிேன $ேதவா.2.2786.4
வக்கம்
<
எழும் இலங்ைகக்கு இைற
விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) இைட $ேதவா.2.2787.1
ஊக்கம் ஒழிந்து அலற விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) இைற ஊன்றினான் $ேதவா.2.2787.2
பூக் கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) பாதிrப்புலியூ தைன $ேதவா.2.2787.3
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) தாவும் அணி ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆ புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) $ேதவா.2.2788.1
ெபான் அம் தாது_ெப.(தாது_ெப.) ெசாr பாதிrப்புலியூ தனுள் $ேதவா.2.2788.2
முன்னம் தாவி அடிமூன்று அளந்தவன் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.)
$ேதவா.2.2788.3
தன்னம் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) உற்று உணராதது ஓ தவ ந<திேய $ேதவா.2.2788.4
உrந்த கூைற உருவத்ெதாடு ெதருவத்து இைடத் $ேதவா.2.2789.1
திrந்து தின்னும் சிறு ேநான்பரும் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதரரும்
$ேதவா.2.2789.2
எrந்து_வி.எச்.(எr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) ெசான்ன(வ்) உைர ெகாள்ளாேத
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்துமின் $ேதவா.2.2789.3
புrந்த ெவண்ந<ற்று அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) பாதிrப்புலியூைரேய
$ேதவா.2.2789.4
அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நல்லா அகன் காழியுள் ஞானசம் $ேதவா.2.2790.1
பந்தன் நல்லா பயில் பாதிrப்புலியூதனுள் $ேதவா.2.2790.2

சந்த மாைலத்தமிழ் பத்து இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) தrத்தாகள் ேமல்
$ேதவா.2.2790.3
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) த<ய(வ்) அைடயாைமயால்
விைன மாயுேம $ேதவா.2.2790.4
விைட அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஏறி ெவறி அக்கு அரவு ஆத்த
விமலனா $ேதவா.2.2791.1
பைட அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆகப் பரசு தrத்தாக்கு
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
$ேதவா.2.2791.2
ெகாைடயில் ஓவா குலமும்
உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மைறேயாகள் தாம்
$ேதவா.2.2791.3
புைட ெகாள் ேவள்விப்புைக உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) உலாவும் புகலிேய
$ேதவா.2.2791.4
ேவைல தன்னில் மிகு நஞ்சிைன உண்டு இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கண்டனா
$ேதவா.2.2792.1
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) எங்கும் பலி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழல்வா நக
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) $ேதவா.2.2792.2
சால நல்லா பயிலும் மைற ேகட்டுப் பதங்கைளச் $ேதவா.2.2792.3
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ேமவும் கிளித்தான் ெசால் பயிலும் புகலிேய
$ேதவா.2.2792.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) வாழும் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.)
ஓ கூறு உகந்தா மதித் $ேதவா.2.2793.1

துண்டம் ேமவும் சுடத் ெதால்சைடயாக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) $ேதவா.2.2793.2
ெகண்ைட_ெப.(ெகண்ைட_ெப.) பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மடுவில்(ல்) உய ேகதைக மாதவி $ேதவா.2.2793.3
புண்டrகம்மலப் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) நிலாவும் புகலிேய
$ேதவா.2.2793.4
திrயும் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) புரமும்(ம்) எrத்து திகழ் வானவக்கு
$ேதவா.2.2794.1
அrய ெபம்மான் அரவக் குைழயாக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) $ேதவா.2.2794.2
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) மாடத்து_ெப.(மாடம்_ெப.+அத்து_சாr.) உயரும்
ெகாடியின் மிைடவால் ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) $ேதவா.2.2794.3
புrவு இலாத தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) பூம்ெபாழில் சூழ் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
புகலிேய $ேதவா.2.2794.4
ஏவில் ஆரும் சிைலப் பாத்தனுக்கு இன் அருள் ெசய்தவ $ேதவா.2.2795.1
நாவினாள் மூக்கு_ெப.(மூக்கு_ெப.) அrவித்த நம்பக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) $ேதவா.2.2795.2
மாவில் ஆரும் கனி வா கிடங்கில் விழ வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) ேபாய்ப்
$ேதவா.2.2795.3
பூவில் ஆரும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெபாய்ைகயில் ைவகும் புகலிேய
$ேதவா.2.2795.4
தக்கன் ேவள்வி தகத்த தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) ைதயலாெளாடும்
$ேதவா.2.2796.1
ஒக்கேவ எம் உரேவான் உைறயும்(ம்) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) $ேதவா.2.2796.2

ெகாக்கு வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) பலவின் ெகாழுந்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கனி ெகான்ைறகள் $ேதவா.2.2796.3
புக்க வாசப்புன்ைன ெபான்திரள் காட்டும் புகலிேய $ேதவா.2.2796.4
ெதாைலவு இலாத அரக்கன்(ன்) உரத்ைதத் ெதாைலவித்து
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) $ேதவா.2.2797.1
தைலயும் ேதாளும் ெநrத்து சதுரக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) $ேதவா.2.2797.2
கைலயின் ேமவும் மனத்ேதா இரப்ேபாக்குக் கரப்பு
இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) $ேதவா.2.2797.3
ெபாலியும் அம் தண்ெபாழில் சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆரும் புகலிேய $ேதவா.2.2797.4
கீ ண்டு புக்கா பறந்ேத உயந்தா ேகழல்_ெப.(ேகழல்_ெப.)
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ஆய்க் $ேதவா.2.2798.1
காண்டும் என்றா கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) பணிய நின்றாக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) $ேதவா.2.2798.2
ந<ண்ட_ெப.எச்.(ந<ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) இைர
ஆரல் வார நிைற ெசறுவினில் $ேதவா.2.2798.3
பூண்டு மிக்க(வ்) வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) காட்டும் அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
புகலிேய $ேதவா.2.2798.4
தடுக்கு உடுத்துத் தைலையப் பறிப்பாெராடு சாக்கிய $ேதவா.2.2799.1
இடுக்கண் உய்ப்பா இைறஞ்சாத எம்மாற்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) $ேதவா.2.2799.2
மடுப்பு அடுக்கும் சுருதிப்ெபாருள் வல்லவ வான்_ெப.(வான்_ெப.) உேளா
$ேதவா.2.2799.3

அடுத்து அடுத்துப் புகுந்து ஈண்டும் அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புகலிேய
$ேதவா.2.2799.4
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒண்ணா இைறவன் உைறகின்ற
புகலிைய $ேதவா.2.2800.1
ைகதவம் இல்லாக் கவுணியன் ஞானசம்பந்தன் சீ $ேதவா.2.2800.2
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பத்தும்(ம்)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) ெசப்ப வல்லா சிவேலாகத்தில்
$ேதவா.2.2800.3
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
இைமேயாகள் ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இருப்பாகேள
$ேதவா.2.2800.4
ஆடினாய் நறுெநய்ெயாடு பால் தயி அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) பிrயாத
சிற்றம்பலம் $ேதவா.3.2801.1
நாடினாய் இடமா நறுங்ெகான்ைற நயந்தவேன $ேதவா.3.2801.2
பாடினாய் மைறேயாடு பல்கீ தமும் பல்சைடப் பனி கால் கதி ெவண்திங்கள்
$ேதவா.3.2801.3
சூடினாய் அருளாய் சுருங்க எம ெதால்விைனேய $ேதவா.3.2801.4
ெகாட்டேம கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
குழலாெளாடு கூடினாய் எருது_ெப.(எருது_ெப.) ஏறினாய் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
$ேதவா.3.2802.1
பட்டேம புைனவாய் இைச பாடுவ பாrடமா $ேதவா.3.2802.2
நட்டேம நவில்வாய் மைறேயா தில்ைல_ெப.(தில்ைல_ெப.) நல்லவ பிrயாத
சிற்றம்பலம் $ேதவா.3.2802.3
இட்டமா உைறவாய் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) ேமவியது என்ைன
ெகாேலா $ேதவா.3.2802.4

ந<லத்து ஆ கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) மிடற்றா நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
ெநற்றிேமல் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணினா பற்று
$ேதவா.3.2803.1
சூலத்தா சுடைலப் ெபாடி ந<று அணிவா சைடயா $ேதவா.3.2803.2
சீலத்தா ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்து_ஏவ.(ஏத்து_வி.) சிற்றம்பலம் ேசதலால் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) ைகெதாழ $ேதவா.3.2803.3
ேகாலத்தாய் அருளாய் உன காரணம் கூறுதுேம $ேதவா.3.2803.4
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அைலத்து அழகு_ெப.(அழகு_ெப.)
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நுண் இைட ேகால வாள்மதி
ேபாலும் முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.)
$ேதவா.3.2804.1
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) அைலத்த_ெப.எச்.(அைல_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கண்ணாள் முைல_ெப.(முைல_ெப.)
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாசைடயான்
$ேதவா.3.2804.2
கமபைலத்து எழு காமுறு காைளய காதலால் கழல்ேசவடி ைகெதாழ
$ேதவா.3.2804.3
அம்பலத்து உைறவான் அடியாக்கு அைடயா விைனேய $ேதவா.3.2804.4
ெதால்ைலயா அமுது உண்ண_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) உண்டது ஓ தூ மணிமிடறா பகுவாயது ஓ $ேதவா.3.2805.1
பல்ைல ஆ தைலயில்_ெப.(தைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) பலி ஏற்று உழல்
பண்டரங்கா $ேதவா.3.2805.2
தில்ைலயா ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்து_ஏவ.(ஏத்து_வி.) சிற்றம்பலம் ேசதலால் கழல்ேசவடி ைகெதாழ
$ேதவா.3.2805.3

இல்ைல ஆம் விைனதான் எrய(ம்) மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) எய்தவேன
$ேதவா.3.2805.4
ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) ேதாய் அணி ெகான்ைறயாய் அனல் அங்ைகயாய்
அமரக்கு அமரா உைம $ேதவா.3.2806.1
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ேதாய் பகவா பலி ஏற்று உழல் பண்டரங்கா
$ேதவா.3.2806.2
மாகம் ேதாய் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) மல்கு சிற்றம்பலம் மன்னினாய்
மழுவாளினாய் அழல் $ேதவா.3.2806.3
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ேதாய் அைரயாய் அடியாைர நண்ணா விைனேய
$ேதவா.3.2806.4
சாதி ஆ பலிங்கி(ன்)ெனாடு ெவள்ளிய சங்க வாகுைழயாய் திகழப்படும்
$ேதவா.3.2807.1
ேவதியா விகிதா விழவு ஆ அணி தில்ைல_ெப.(தில்ைல_ெப.) தன்னுள்
$ேதவா.3.2807.2
ஆதியாய்க்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆய சிற்றம்பலம் அம் ைகயால் ெதாழ வல்
அடியாகைள $ேதவா.3.2807.3
வாதியாது அகலும் நலியா மலி த<விைனேய $ேதவா.3.2807.4
ேவயின் ஆ பைணத்ேதாளிெயாடு ஆடைல ேவண்டினாய் விகிதா உயிகட்கு
அமுது $ேதவா.3.2808.1
ஆயினாய் இடுகாட்டு எr ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
அமந்தவேன $ேதவா.3.2808.2
த<யின் ஆ கைணயால் புரம்மூன்று
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெசம்ைமயாய் திகழ்கின்ற
சிற்றம்பலம் $ேதவா.3.2808.3

ேமயினாய் கழேல ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்துதும் ேமல் உலேக $ேதவா.3.2808.4
தாrன் ஆ விr ெகான்ைறயாய் மதி தாங்கு ந<ள்சைடயாய் தைலவா
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $ேதவா.3.2809.1
ேதrன் ஆ மறுகின் திரு ஆ அணி தில்ைல_ெப.(தில்ைல_ெப.) தன்னுள்
$ேதவா.3.2809.2
சீrனால் வழிபாடு ஒழியாதது ஓ ெசம்ைமயால் அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆய
சிற்றம்பலம் $ேதவா.3.2809.3
ஏrனால் அமந்தாய் உன சீ அடி ஏத்துதுேம $ேதவா.3.2809.4
$ேதவா.3.2810.
$ேதவா.3.2811.
பந்து_ெப.(பந்து_ெப.) ேச விரலாள் பவளத்துவ வாயினாள் பனி மா மதி ேபால்
முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) $ேதவா.3.2812.1
அந்தம் இல் புகழாள் மைலமாெதாடும் ஆதிப்பிரான் $ேதவா.3.2812.2
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசவு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) எத்திைசயும்
நிைறந்து_வி.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வலம்ெசய்து மாமல
$ேதவா.3.2812.3
புந்தி ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்சிப் ெபாழி
பூந்தராய் ேபாற்றுதுேம $ேதவா.3.2812.4
காவி அம் கருங்கண்ணினாள் கனித்ெதாண்ைடவாய் கதி முத்த நல்ெவண் நைக
$ேதவா.3.2813.1
தூவி அம் ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.)
நைட_ெப.(நைட_ெப.) சுr ெமன்குழலாள் $ேதவா.3.2813.2

ேதவியும் திருேமனி ஓபாகம் ஆய் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மூன்ெறாடு ேச பதி
$ேதவா.3.2813.3
பூவில் அந்தணன் ஒப்பவ பூந்தராய் ேபாற்றுதுேம $ேதவா.3.2813.4
ைப அரா வரும் அல்குல் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இயல்_ெப.(இயல்_ெப.)
பஞ்சின் ேந அடி வஞ்சி ெகாள் நுண் இைட $ேதவா.3.2814.1
ைதயலாள் ஒருபால் உைட எம் இைற சாரும் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$ேதவா.3.2814.2
ெசய் எலாம் கழுந< கமலம்மலத் ேதறல் ஊறலின் ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) உலராத
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $ேதவா.3.2814.3
ெபாய் இலா மைறேயா பயில் பூந்தராய் ேபாற்றுதுேம $ேதவா.3.2814.4
முள்ளி_ெப.(முள்ளி_ெப.) நாள்முைக ெமாட்டு இயல் ேகாங்கின் அரும்பு ெதன்
ெகாள் குரும்ைப_ெப.(குரும்ைப_ெப.) $ேதவா.3.2815.1
மூவாமருந்து உள் இயன்ற ைபம்ெபான் கலசத்து இயல்
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முைல_ெப.(முைல_ெப.)
$ேதவா.3.2815.2
ெவள்ளிமால்வைர அன்னது ஓ ேமனியில் ேமவினா பதி வ மரு
<
தண்ெபாழில்
$ேதவா.3.2815.3
புள்_ெப.(புள்_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) துயில் மல்கிய பூந்தராய் ேபாற்றுதுேம
$ேதவா.3.2815.4
பண் இயன்று எழு ெமன்ெமாழியாள் பக ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ஏ திகழ்
ைபந்தளிேமனி ஓ $ேதவா.3.2816.1
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) இயன்ற ெமாய்ம்பின் ெபருமாற்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ெபய்வைளயா $ேதவா.3.2816.2

கண் இயன்று எழு காவி ெசழுங் கருந<லம் மல்கிய காமரு வாவி
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $ேதவா.3.2816.3
புண்ணிய உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பதி
பூந்தராய் ேபாற்றுதுேம $ேதவா.3.2816.4
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நிலாமதி ேபால் நுதலாள் மடமாைழ ஒண்கணாள் வண்
தரள நைக $ேதவா.3.2817.1
பாண்_ெப.(பாண்_ெப.) நிலாவிய இன் இைச ஆ ெமாழிப் பாைவெயாடும்
$ேதவா.3.2817.2
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) நிலாத் திகழ் ெசஞ்சைட எம் அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
ேசவது சிகரப் ெபருங்ேகாயில் சூழ் $ேதவா.3.2817.3
ேபாழ் நிலா நுைழயும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) பூந்தராய் ேபாற்றுதுேம
$ேதவா.3.2817.4
கா உலாவிய வாகுழலாள் கயல்கண்ணினாள் புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) கால்
ஒளிமின் இைட $ேதவா.3.2818.1
வா உலாவிய ெமன்முைலயாள் மைலமாது உடன் ஆய் $ேதவா.3.2818.2
ந< உலாவிய ெசன்னியன் மன்னி நிகரும் நாமம் முந்நான்கும் நிகழ் பதி
$ேதவா.3.2818.3
ேபா உலாவு எயில் சூழ் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) பூந்தராய் ேபாற்றுதுேம
$ேதவா.3.2818.4
காைச ேச குழலாள் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) ஏ தடங்கண்ணி
காம்பு_ெப.(காம்பு_ெப.) அன ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) கதி ெமன்முைல
$ேதவா.3.2819.1
ேதசு ேச மைலமாது அமரும் திருமாபு அகலத்து_ெப.(அகலம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$ேதவா.3.2819.2

ஈசன் ேமவும் இருங்கயிைல எடுத்தாைன அன்று அடத்தான் இைணச்ேசவடி
$ேதவா.3.2819.3
பூைச ெசய்பவ ேச ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) பூந்தராய் ேபாற்றுதுேம
$ேதவா.3.2819.4
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) ேச குழலாள் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நைக ெகாவ்ைவ வாய் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ஏ
இைடயாள் உைம $ேதவா.3.2820.1
பங்கு ேச திருமாபு உைடயா பட த< உரு ஆய் $ேதவா.3.2820.2
மங்குல் வண்ணனும் மா மலேரானும்
மயங்க_குைற.எச்.(மயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந<ண்டவ வான்மிைச
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு $ேதவா.3.2820.3
ெபாங்கு ந<rல் மிதந்த நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) பூந்தராய் ேபாற்றுதுேம
$ேதவா.3.2820.4
கலவமாமயில் ஆ இயலாள் கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) அன்ன ெமன்ெமாழியாள்
கதி வாள்நுதல் $ேதவா.3.2821.1
குலவு பூங்குழலாள் உைம கூறைன ேவறு உைரயால் $ேதவா.3.2821.2
அலைவ ெசால்லுவா ேத அமண் ஆதகள் ஆக்கினான்தைன நண்ணலும்
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.)
$ேதவா.3.2821.3
புலவதாம் புகழ் ெபான் பதி பூந்தராய் ேபாற்றுதுேம $ேதவா.3.2821.4
ேதம்பல் நுண் இைடயாள் ெசழுஞ் ேசல் அன கண்ணிேயாடு
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ேசவு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
அம $ேதவா.3.2822.1
பூம்ெபாழில் திகழ் ெபான் பதி பூந்தராய் ேபாற்றுதும் என்று $ேதவா.3.2822.2

ஓம்பு தன்ைமயன்-முத்தமிழ் நால்மைற ஞானசம்பந்தன்-ஒண் தமிழ்மாைல
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.2822.3
ஆம் படி இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லாக்கு அைடயா விைனேய
$ேதவா.3.2822.4
இயல் இைச எனும் ெபாருளின் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.2823.1
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) அன மிடறு உைடப் புண்ணியேன $ேதவா.3.2823.2
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) அன வாஞ் ெநடுங்கண்ணிெயாடும் $ேதவா.3.2823.3
அயல் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அடி ெதாழ அமந்தவேன $ேதவா.3.2823.4
கலன் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ெவண்தைல கடிெபாழில்
புகலி தன்னுள் $ேதவா.3.2823.5
நிலன்_ெப.(நிலன்_ெப.) நாள்ெதாறும் இன்பு_ெப.(இன்பு_ெப.) உற நிைற மதி
அருளினேன $ேதவா.3.2823.6
நிைல உறும் இட நிைலயாத வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $ேதவா.3.2824.1
இைல உறு மலகள்_ெப.(மலகள்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்துதும்
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $ேதவா.3.2824.2
மைலயினில் அrைவைய ெவருவ வன் ேதால் $ேதவா.3.2824.3
அைலவரு மதகாஞ் உrத்தவேன $ேதவா.3.2824.4
இைமேயாகள் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெதாழ
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) திகழ் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) புகலி $ேதவா.3.2824.5
உைமயாெளாடு மன்னிைன உய திருவடி இைணேய $ேதவா.3.2824.6
பாடிைன அருமைற வரல்முைறயால் $ேதவா.3.2825.1

ஆடிைன_வி.மு.(ஆடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஐ_முன்.ஒரு.) காண முன் அருவனத்தில்
$ேதவா.3.2825.2
சாடிைன காலைன தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) ஒளி ேச $ேதவா.3.2825.3
ந<டு ெவண்பிைற முடி நின்மலேன $ேதவா.3.2825.4
நிைனேய அடியா ெதாழ ெநடுமதில் புகலி(ந்)நக $ேதவா.3.2825.5
தைனேய இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ேமவிைன தவெநறி அருள் எமக்ேக
$ேதவா.3.2825.6
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) திகழ் மழுவிைன யாைனயின் ேதால் $ேதவா.3.2826.1
அழல் திகழ் ேமனியில் அணிந்தவேன $ேதவா.3.2826.2
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) திகழ் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ஒலி அலம்ப
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $ேதவா.3.2826.3
முழெவாடும் அருநடம் முயற்றினேன $ேதவா.3.2826.4
முடிேமல் மதி சூடிைன முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) அம ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
புகலி $ேதவா.3.2826.5
அடியா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ஏத்து_ஏவ.(ஏத்து_வி.) உற
அழெகாடும் இருந்தவேன $ேதவா.3.2826.6
கருைமயின் ஒளி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நஞ்சம் உண்ட $ேதவா.3.2827.1
உrைமயின் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உயி
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நின்தன் $ேதவா.3.2827.2
ெபருைமைய நிலத்தவ ேபசின் அல்லால் $ேதவா.3.2827.3
அருைமயில் அளப்பு அrது ஆயவேன $ேதவா.3.2827.4
அரவு ஏ இைடயாெளாடும் அைலகடல் மலி புகலி $ேதவா.3.2827.5

ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேசதர நாள்ெதாறும் புவிமிைசப் ெபாலிந்தவேன
$ேதவா.3.2827.6
அைட அrமாெவாடு ேவங்ைகயின் ேதால் $ேதவா.3.2828.1
புைட பட அைரமிைசப் புைனந்தவேன $ேதவா.3.2828.2
பைட உைட ெநடுமதில் பாஞ்சு
அழித்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.2828.3
விைட உைடக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மல்கு ேவதியேன $ேதவா.3.2828.4
விகிதா பரமா நின்ைன விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) ெதாழ புகலித்
$ேதவா.3.2828.5
தகுவாய் மடமாெதாடும் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) பணிந்தவ தமக்ேக $ேதவா.3.2828.6
அடியவ ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அமர
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.3.2829.1
ெசடிய வல்விைன பல த<ப்பவேன $ேதவா.3.2829.2
துடி இைட அகல் அல்குல்-தூெமாழிையப் $ேதவா.3.2829.3
ெபாடி அணி மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) உறப் புல்கினேன $ேதவா.3.2829.4
புண்ணியா புனிதா புக_ெப.(புக_ெப.) ஏற்றிைன புகலிந்நக $ேதவா.3.2829.5
நண்ணினாய் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஏத்திட நண்ணகிலா விைனேய
$ேதவா.3.2829.6
இரெவாடு பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) அது ஆம் எம்மான் உன்ைனப் $ேதவா.3.2830.1
பரவுதல்_ெதா.ெப.(பரவு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ஒழிகிேலன் வழி அடிேயன்
$ேதவா.3.2830.2

குர விr நறுங்ெகான்ைற ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.2830.3
அர விrசைட முடி ஆண்டைகேய $ேதவா.3.2830.4
அனெமன் நைடயாெளாடும் அதிகடல் இலங்ைக மன்ைன $ேதவா.3.2830.5
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ஆதரு ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அடத்து இருந்தைன
புகலியுேள $ேதவா.3.2830.6
உருகிட உவைக தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடலினுள்ளால்
$ேதவா.3.2831.1
பருகிடும் அமுது அன பண்பினேன $ேதவா.3.2831.2
ெபாரு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வண்ணனனும் பூ உளானும் $ேதவா.3.2831.3
ெபருகிடும் மருள் எனப் பிறங்கு எr ஆய் $ேதவா.3.2831.4
உயந்தாய் இனி ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) எைன ஒண்மல அடி இைணக்கீ ழ்
$ேதவா.3.2831.5
வயந்து ஆங்கு உற நல்கிடு வளமதில் புகலி மேன $ேதவா.3.2831.6
ைகயினில் உண்பவ கணிகேநான்ப $ேதவா.3.2832.1
ெசய்வன தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) அலாச் ெசதுமதியா $ேதவா.3.2832.2
ெபாய்யவ உைரகைளப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எனாத $ேதவா.3.2832.3
ெமய்யவ அடி ெதாழ விரும்பினேன $ேதவா.3.2832.4
வியந்தாய் ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ஏற்றிைன
விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) ெதாழு புகலி $ேதவா.3.2832.5
உயந்து_வி.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ ெபருங்ேகாயிலுள்
ஒருங்கு உடன் இருந்தவேன $ேதவா.3.2832.6

புண்ணிய ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு புகலி(ந்)
நக $ேதவா.3.2833.1
விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) அடி ெதாழ விளங்கினாைன $ேதவா.3.2833.2
நண்ணிய ஞானசம்பந்தன் வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) $ேதவா.3.2833.3
பண்ணிய அருந்தமிழ் பத்தும் வல்லா $ேதவா.3.2833.4
நடைல அைவ இன்றிப் ேபாய் நண்ணுவ சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) $ேதவா.3.2833.5
இட ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) இன்றித் தாம் எய்துவ
தவெநறிேய $ேதவா.3.2833.6
இடாஞ்னும் தளாஞ்னும் எனது உறு ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) $ேதவா.3.2834.1
ெதாடாஞ்னும் உன கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுேவன் $ேதவா.3.2834.2
கடல்தனில் அமுெதாடு கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நஞ்ைச $ேதவா.3.2834.3
மிடறினில் அடக்கிய_ெப.எச்.(அடக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவதியேன
$ேதவா.3.2834.4
இதுேவா எைம ஆளும் ஆறு ஈவது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) இல்ைலேயல் $ேதவா.3.2834.5
அதுேவா உனது இன் அருள் ஆவடுதுைற அரேன $ேதவா.3.2834.6
வாழினும் சாவினும் வருந்தினும் ேபாய் $ேதவா.3.2835.1
வழினும்
<
உன கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) விடுேவன் அல்ேலன் $ேதவா.3.2835.2
தாழ் இளந்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) தடம்புனல் தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) ெசன்னிப்
$ேதவா.3.2835.3

ேபாழ் இளமதி_ெப.(இளமதி_ெப.) ைவத்த புண்ணியேன $ேதவா.3.2835.4
இதுேவா எைம ஆளும் ஆறு ஈவது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) இல்ைலேயல் $ேதவா.3.2835.5
அதுேவா உனது இன் அருள் ஆவடுதுைற அரேன $ேதவா.3.2835.6
நனவினும் கனவினும் நம்பா உன்ைன $ேதவா.3.2836.1
மனவினும் வழிபடல் மறேவன் அம்மான் $ேதவா.3.2836.2
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) விr நறுங்ெகான்ைறப்ேபாது
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.2836.3
கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) எr-அனல் புல்கு ைகயவேன $ேதவா.3.2836.4
இதுேவா எைம ஆளும் ஆறு ஈவது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) இல்ைலேயல் $ேதவா.3.2836.5
அதுேவா உனது இன் அருள் ஆவடுதுைற அரேன $ேதவா.3.2836.6
தும்மெலாடு அருந்துய ேதான்றிடினும் $ேதவா.3.2837.1
அம் மல அடி அலால் அரற்றாது என் நா_ெப.(நா_ெப.) $ேதவா.3.2837.2
ைகம் மல்கு வாஞ்சிைலக் கைண ஒன்றினால் $ேதவா.3.2837.3
மும்மதில் எr எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முனிந்தவேன
$ேதவா.3.2837.4
இதுேவா எைம ஆளும் ஆறு ஈவது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) இல்ைலேயல் $ேதவா.3.2837.5
அதுேவா உனது இன் அருள் ஆவடுதுைற அரேன $ேதவா.3.2837.6
ைகயது வழினும்
<
கழிவு உறினும் $ேதவா.3.2838.1
ெசய் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அடி அலால் சிந்ைத ெசய்ேயன் $ேதவா.3.2838.2

ெகாய் அணி நறுமல குலாய ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $ேதவா.3.2838.3
ைம அணி மிடறு உைட மைறயவேன $ேதவா.3.2838.4
இதுேவா எைம ஆளும் ஆறு ஈவது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) இல்ைலேயல் $ேதவா.3.2838.5
அதுேவா உனது இன் அருள் ஆவடுதுைற அரேன $ேதவா.3.2838.6
ெவந்துய ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓ ெவரு
உறினும் $ேதவா.3.2839.1
எந்தாய் உன் அடி அலால் ஏத்தாது என் நா_ெப.(நா_ெப.) $ேதவா.3.2839.2
ஐந்தைல அரவு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைரக்கு அைசத்த_ெப.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.2839.3
சந்த ெவண்ெபாடி அணி சங்கரேன $ேதவா.3.2839.4
இதுேவா எைம ஆளும் ஆறு ஈவது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) இல்ைலேயல் $ேதவா.3.2839.5
அதுேவா உனது இன் அருள் ஆவடுதுைற அரேன $ேதவா.3.2839.6
ெவப்ெபாடு விரவி ஓ விைன வாஞ்னும் $ேதவா.3.2840.1
அப்பா உன் அடி அலால் அரற்றாது என் நா_ெப.(நா_ெப.) $ேதவா.3.2840.2
ஒப்பு உைட ஒருவைன உரு அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ேதவா.3.2840.3
அப்படி அழல் எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விழித்தவேன
$ேதவா.3.2840.4
இதுேவா எைம ஆளும் ஆறு ஈவது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) இல்ைலேயல் $ேதவா.3.2840.5
அதுேவா உனது இன் அருள் ஆவடுதுைற அரேன $ேதவா.3.2840.6

ேப இட ெபருகி_வி.எச்.(ெபருகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓ பிணி
வாஞ்னும் $ேதவா.3.2841.1
சீ உைடக் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அலால் சிந்ைத ெசய்ேயன் $ேதவா.3.2841.2
ஏ உைட மணி_ெப.(மணி_ெப.) முடி இராவணைன $ேதவா.3.2841.3
ஆ இட பட வைர அடத்தவேன $ேதவா.3.2841.4
இதுேவா எைம ஆளும் ஆறு ஈவது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) இல்ைலேயல் $ேதவா.3.2841.5
அதுேவா உனது இன் அருள் ஆவடுதுைற அரேன $ேதவா.3.2841.6
உண்ணினும் பசிப்பினும் உறங்கினும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
$ேதவா.3.2842.1
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) மல அடி அலால் உைரயாது என் நா_ெப.(நா_ெப.)
$ேதவா.3.2842.2
கண்ணனும் கடி கமழ் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேமல் $ேதவா.3.2842.3
அண்ணலும் அளப்பு அrது ஆயவேன $ேதவா.3.2842.4
இதுேவா எைம ஆளும் ஆறு ஈவது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) இல்ைலேயல் $ேதவா.3.2842.5
அதுேவா உனது இன் அருள் ஆவடுதுைற அரேன $ேதவா.3.2842.6
பித்ெதாடு மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓ பிணி
வாஞ்னும் $ேதவா.3.2843.1
அத்தா உன் அடிஅலால் அரற்றாது என் நா_ெப.(நா_ெப.) $ேதவா.3.2843.2
புத்தரும் சமணரும் புறன் உைரக்க $ேதவா.3.2843.3
பத்தகட்கு அருள்ெசய்து பயின்றவேன $ேதவா.3.2843.4

இதுேவா எைம ஆளும் ஆறு ஈவது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) இல்ைலேயல் $ேதவா.3.2843.5
அதுேவா உனது இன் அருள் ஆவடுதுைற அரேன $ேதவா.3.2843.6
அைல புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆவடுதுைற
அமந்த_ெப.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.2844.1
இைல நுைன ேவல்பைட எம் இைறைய $ேதவா.3.2844.2
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) மிகு ஞானசம்பந்தன்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.2844.3
விைல_ெப.(விைல_ெப.) உைட அருந்தமிழ்மாைல வல்லா $ேதவா.3.2844.4
விைன ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) ந<ங்கிப் ேபாய்
விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) வியன் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
$ேதவா.3.2844.5
நிைல ஆக முன் ஏறுவ நிலம்மிைச நிைல இலேர $ேதவா.3.2844.6
தக்கன் ேவள்வி தகத்தவன் பூந்தராய $ேதவா.3.2845.1
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) ெசம்ைம விமலன் வியன் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
$ேதவா.3.2845.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சிந்ைதயில் ைவக்க
ெமய்க்கதி $ேதவா.3.2845.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நம்பன்தாேன
$ேதவா.3.2845.4
புள்_ெப.(புள்_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) புகழ்
ேபாற்றிய_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூந்தராய் $ேதவா.3.2846.1
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) தாங்கு விகிதன் அடி ெதாழ $ேதவா.3.2846.2

ஞாலத்தில் உயவா உள்கும் நன்ெநறி $ேதவா.3.2846.3
மூலம் ஆய முதலவன் தாேன $ேதவா.3.2846.4
ேவந்தராய் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஆள விருப்பு_ெப.(விருப்பு_ெப.) உறின்
$ேதவா.3.2847.1
பூந்தராய் நக ேமயவன் ெபான் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) $ேதவா.3.2847.2
ந<தியால் நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உள்கிட $ேதவா.3.2847.3
சாதியா விைன ஆனதாேன $ேதவா.3.2847.4
பூசுர ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்திய_ெப.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூந்தராய் $ேதவா.3.2848.1
ஈசன் ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.)
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்சிட $ேதவா.3.2848.2
சிந்ைத ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) அைவ த<ர_குைற.எச்.(த<_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நல்கிடும் $ேதவா.3.2848.3
இந்து வாசைட எம் இைறேய $ேதவா.3.2848.4
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்பு அணி ேமனியன்பூந்தராய் $ேதவா.3.2849.1
மலிந்த_ெப.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புந்திய
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வணங்கிட $ேதவா.3.2849.2
நும்தம் ேமல்விைன ஓட வடுெசய்
<
$ேதவா.3.2849.3
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ஆய எம் ஈசன்தாேன $ேதவா.3.2849.4
பூதம் சூழப் ெபாலிந்தவன் பூந்தராய் $ேதவா.3.2850.1
நாதன் ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) நாளும் நவின்றிட $ேதவா.3.2850.2

நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாள்ெதாறும்
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) நளிபுனல் $ேதவா.3.2850.3
பில்கு வாசைடப் பிஞ்ஞகேன $ேதவா.3.2850.4
புற்றின் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) அணிந்தவன் பூந்தராய் $ேதவா.3.2851.1
பற்றி வாழும் பரமைனப் பாடிட $ேதவா.3.2851.2
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) த<ரப்
பணித்திடும் $ேதவா.3.2851.3
ேச_ெப.அ.(ேச_ெப.அ.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.)
தாேன $ேதவா.3.2851.4
ேபாதகத்து உr ேபாத்தவன் பூந்தராய் $ேதவா.3.2852.1
காதலித்தான்-கழல் விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) ஒன்றினால் $ேதவா.3.2852.2
அரக்கன் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.)
அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவனுக்கு அருள்
$ேதவா.3.2852.3
ெபருக்கி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம் பிஞ்ஞகேன
$ேதவா.3.2852.4
மத்தம் ஆன இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) மருவு ஒணா $ேதவா.3.2853.1
அத்தன் ஆனவன் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூந்தராய்
$ேதவா.3.2853.2
ஆள் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆக
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்ம்மின்
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) விைன $ேதவா.3.2853.3
மாளும் ஆறு அருள்ெசய்யும் தாேன $ேதவா.3.2853.4

ெபாருத்தம்_ெப.(ெபாருத்தம்_ெப.) இல் சமண் சாக்கிய ெபாய் கடிந்து
$ேதவா.3.2854.1
இருத்தல்_ெதா.ெப.(இரு_வி.+த்த்_இ.கா.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிரான்-இைமேயா ெதாழ
$ேதவா.3.2854.2
பூந்தராய் நக ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைக $ேதவா.3.2854.3
ஏந்தும் மான்மறி எம் இைறேய $ேதவா.3.2854.4
புந்தியால் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நல்லவ பூந்தராய்
$ேதவா.3.2855.1
அந்தம் இல் எம் அடிகைள ஞானசம் $ேதவா.3.2855.2
பந்தன் மாைல_ெப.(மாைல_ெ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.) வாழும்
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) $ேதவா.3.2855.3
பந்தம் ஆ விைன பாறிடுேம $ேதவா.3.2855.4
ெகாட்டேம கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெகாள்ளம்பூதூ $ேதவா.3.2856.1
நட்டம் ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நம்பைன உள்க
$ேதவா.3.2856.2
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உந்துக சிந்ைதயா ெதாழ
$ேதவா.3.2856.3
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆறு அருள் நம்பேன
$ேதவா.3.2856.4
ேகாட்டகக் கழனிக் ெகாள்ளம்பூதூ $ேதவா.3.2857.1

நாட்டு அகத்து உைற நம்பைன உள்க $ேதவா.3.2857.2
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உந்துக சிந்ைதயா ெதாழ
$ேதவா.3.2857.3
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆறு அருள் நம்பேன
$ேதவா.3.2857.4
குைலயின் ஆ ெதங்கு_ெப.(ெதங்கு_ெப.) சூழ் ெகாள்ளம்பூதூ $ேதவா.3.2858.1
விைலயில் ஆட்ெகாண்ட விகிதைன உள்க $ேதவா.3.2858.2
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உந்துக சிந்ைதயா ெதாழ
$ேதவா.3.2858.3
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆறு அருள் நம்பேன
$ேதவா.3.2858.4
குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) கண்
மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெகாள்ளம்பூதூத்
$ேதவா.3.2859.1
தவள ந<று அணி தைலவைன உள்க $ேதவா.3.2859.2
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உந்துக சிந்ைதயா ெதாழ
$ேதவா.3.2859.3
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆறு அருள் நம்பேன
$ேதவா.3.2859.4
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) ெபான் ெசாrயும் ெகாள்ளம்பூதூ $ேதவா.3.2860.1
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புன்சைட நிமலைன உள்க
$ேதவா.3.2860.2
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உந்துக சிந்ைதயா ெதாழ
$ேதவா.3.2860.3

நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆறு அருள் நம்பேன
$ேதவா.3.2860.4
ஓடம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைணயும்
ெகாள்ளம்பூதூ $ேதவா.3.2861.1
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேபணிய அடிகைள உள்க
$ேதவா.3.2861.2
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உந்துக சிந்ைதயா ெதாழ
$ேதவா.3.2861.3
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆறு அருள் நம்பேன
$ேதவா.3.2861.4
ஆறு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைணயும் ெகாள்ளம்பூதூ
$ேதவா.3.2862.1
ஏறு தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைறவைன உள்க
$ேதவா.3.2862.2
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உந்துக சிந்ைதயா ெதாழ
$ேதவா.3.2862.3
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆறு அருள் நம்பேன
$ேதவா.3.2862.4
குரக்கு இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) பயிலும் ெகாள்ளம்பூதூ $ேதவா.3.2863.1
அரக்கைனச் ெசற்ற ஆதிைய உள்க $ேதவா.3.2863.2
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உந்துக சிந்ைதயா ெதாழ
$ேதவா.3.2863.3
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆறு அருள் நம்பேன
$ேதவா.3.2863.4

பரு வரால் உகளும்_ெப.எச்.(உகளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெகாள்ளம்பூதூ $ேதவா.3.2864.1
இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) காண்பு அrயான் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) உள்க
$ேதவா.3.2864.2
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உந்துக சிந்ைதயா ெதாழ
$ேதவா.3.2864.3
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆறு அருள் நம்பேன
$ேதவா.3.2864.4
ந< அகக் கழனிக் ெகாள்ளம்பூதூத் $ேதவா.3.2865.1
ேத அமண் ெசற்ற ெசல்வைன உள்க $ேதவா.3.2865.2
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உந்துக சிந்ைதயா ெதாழ
$ேதவா.3.2865.3
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆறு அருள் நம்பேன
$ேதவா.3.2865.4
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) ேச சைடயான் ெகாள்ளம்பூதூ $ேதவா.3.2866.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) காழியுள் ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.3.2866.2
இன்று ெசால் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா ேபாய் $ேதவா.3.2866.3
என்றும் வானவேராடு இருப்பாேர $ேதவா.3.2866.4
கண் நுதலானும் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ந<ற்றினானும் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
ஆக்கேவ $ேதவா.3.2867.1

பண் இைச பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடினானும் பரஞ்ேசாதியும்
$ேதவா.3.2867.2
புண்ணிய நால்மைறேயாகள் ஏத்தும் புகலி நக $ேதவா.3.2867.3
ெபண்ணின் நல்லாெளாடும்
வற்றிருந்த_ெப.எச்.(வ
<
ற்றிரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
<
ெபருமான் அன்ேற
$ேதவா.3.2867.4
சாம்பேலாடும் தழல் ஆடினானும் சைடயின் மிைசப் $ேதவா.3.2868.1
பாம்பிேனாடும் மதி சூடினானும் பசு_ெப.(பசு_ெப.) ஏறியும் $ேதவா.3.2868.2
பூம் படுகல்(ல்) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வாைள_ெப.(வாைள_ெப.)
பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புகலி(ந்) நக
$ேதவா.3.2868.3
காம்பு_ெப.(காம்பு_ெப.) அன ேதாளிேயாடும்(ம்)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
அன்ேற $ேதவா.3.2868.4
கருப்பு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வா சிைலக் காமன் ேவவக் கைடக்கண்டானும்
$ேதவா.3.2869.1
மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஆைனயின்
ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) உr ேபாத்த மணாளனும் $ேதவா.3.2869.2
ெபாருப்பு அன மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.)
ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புகலி(ந்) நக
$ேதவா.3.2869.3
விருப்பின் நல்லாெளாடும்
வற்றிருந்த_ெப.எச்.(வ
<
ற்றிரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
<
விமலன் அன்ேற
$ேதவா.3.2869.4

அங்ைக இலங்கு அழல் ஏந்தினானும் அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆகேவ
$ேதவா.3.2870.1
கங்ைகையச் ெசஞ்சைட சூடினானும் கடலின் இைடப் $ேதவா.3.2870.2
ெபாங்கிய_ெப.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.)
அமுது உண்டவனும் புகலி நக $ேதவா.3.2870.3
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) நல்லாெளாடும்
வற்றிருந்த_ெப.எச்.(வ
<
ற்றிரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
<
மணவாளேன
$ேதவா.3.2870.4
சாம நல்ேவதனும் தக்கன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேவள்வி தகத்தானும்
$ேதவா.3.2871.1
நாமம் நூறு-ஆயிரம் ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வாேனா ெதாழும் நாதனும் $ேதவா.3.2871.2
பூ மல்கு தண்ெபாழில் மன்னும் அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புகலி(ந்)நக
$ேதவா.3.2871.3
ேகாமளமாெதாடும் வற்றிருந்த_ெப.எச்.(வ
<
ற்றிரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
<
குழகன் அன்ேற $ேதவா.3.2871.4
இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) இைட ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) எr ஆடினானும் இைமேயா
ெதாழச் $ேதவா.3.2872.1
ெசரு இைட முப்புரம் த< எrத்த சிவேலாகனும் $ேதவா.3.2872.2
ெபாரு விைட ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உகந்து ஏறினானும் புகலி(ந்)நக
$ேதவா.3.2872.3
அரவு இைட மாெதாடும்
வற்றிருந்த_ெப.எச்.(வ
<
ற்றிரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
<
அழகன் அன்ேற
$ேதவா.3.2872.4

ேசப்பது திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) சிைல ேமவினானும் திகழ் பாலன்ேமல்
$ேதவா.3.2873.1
ேவப்பது ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவங்கூற்று
உைதத்தானும் ேவள்விப்புைக $ேதவா.3.2873.2
ேபாப்பது ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணி
மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.)
ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புகலி(ந்) நக
$ேதவா.3.2873.3
கல் ெநடுமால் வைரக்கீ ழ் அரக்கன் இட கண்டானும் $ேதவா.3.2874.1
வில் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேபா விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ேவடன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விசயற்கு
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $ேதவா.3.2874.2
ெபான் ெநடுங்ேகால் ெகாடுத்தானும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புகலி(ந்)நக
$ேதவா.3.2874.3
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) அன்ன(ந்) நைட_ெப.(நைட_ெப.) மங்ைகெயாடும்
அமந்தான் அன்ேற $ேதவா.3.2874.4
ெபான்நிற நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) பச்ைசயான் என்று
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) புக்குழித் $ேதவா.3.2875.1
தன்ைன இன்னான்_ெப.(இன்னன்_ெப.+ஆன்_பட.ஒரு.) எனக் காண்பு அrய
தழல்ேசாதியும் $ேதவா.3.2875.2
புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) ெபான்தாது உதி
மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அம்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புகலி(ந்) நக $ேதவா.3.2875.3
மின் இைட மாெதாடும்
வற்றிருந்த_ெப.எச்.(வ
<
ற்றிரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
<
விமலன் அன்ேற
$ேதவா.3.2875.4

பிண்டியும் ேபாதியும் ேபணுவா ேபைணப் ேபணாதது ஓ $ேதவா.3.2876.1
ெதாண்டரும் காதல்ெசய் ேசாதி ஆய சுடச்ேசாதியான் $ேதவா.3.2876.2
புண்டrகம் மலப் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புகலி(ந்) நக $ேதவா.3.2876.3
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அம ேகாைதெயாடும்(ம்)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மணவாளேன $ேதவா.3.2876.4
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கமழ் ேகாைதெயாடும்(ம்) இருந்தான் புகலி(ந்) நகப்
$ேதவா.3.2877.1
பாங்கைன ஞானசம்பந்தன்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தமிழ் பத்து
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) $ேதவா.3.2877.2
ஆங்கு அமவு எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆதி ஆக
இைச வல்லவ $ேதவா.3.2877.3
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) அமராவதிேயா ெதாழச் ெசல்வதும்
உண்ைமேய_ெப.(உண்ைம_ெப.+ஏ_சாr.) $ேதவா.3.2877.4
சைட உைடயானும் ெநய் ஆடலானும் சாஞ் ேகாவண $ேதவா.3.2878.1
உைட உைடயானும் ைம ஆந்த ஒண்கண் உைம ேகள்வனும் $ேதவா.3.2878.2
கைட உைட நன்ெநடு மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.)
ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கடவூதனுள்
$ேதவா.3.2878.3
விைட உைட அண்ணலும் வரட்டானத்து
<
அரன் அல்லேன $ேதவா.3.2878.4
எrதரு வாசைடயானும் ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) எருது_ெப.(எருது_ெப.)
ஏறியும் $ேதவா.3.2879.1

புrதரு மா மலக்ெகான்ைற மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தேவ $ேதவா.3.2879.2
காஞ்தரு காலைனச் சாடினானும் கடவூதனுள் $ேதவா.3.2879.3
விrதரு ெதால்புகழ் வரட்டானத்து
<
அரன் அல்லேன $ேதவா.3.2879.4
நாதனும் நள் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ஆடினானும் நளிேபாதின்கண்
$ேதவா.3.2880.1
பாதனும் பாய் புலித்ேதாலினானும் பசு_ெப.(பசு_ெப.) ஏறியும் $ேதவா.3.2880.2
காதல_ெப.(காதல_ெப.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கடவூrனானும்
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தேவ $ேதவா.3.2880.3
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஓதியும்
வரட்டானத்து
<
அரன் அல்லேன $ேதவா.3.2880.4
மழு அம ெசல்வனும் மாசு இலாத பலபூதம் முன் $ேதவா.3.2881.1
முழவு ஒலி யாழ் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ெமாந்ைத ெகாட்ட முதுகாட்டு இைடக்
$ேதவா.3.2881.2
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) வள கால் குஞ்சித்து ஆடினானும் கடவூ தனுள்
$ேதவா.3.2881.3
விழவு ஒலி மல்கிய வரட்டானத்து
<
அரன் அல்லேன $ேதவா.3.2881.4
சுட மணிச் சுண்ணெவண் ந<ற்றினானும் சுழல்வு ஆயது ஓ $ேதவா.3.2882.1
படம் மணி_ெப.(மணி_ெப.) நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) அைரக்கு
அைசத்த_ெப.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பரேமட்டியும்
$ேதவா.3.2882.2
கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) அணி மா உrத் ேதாலினானும் கடவூதனுள் $ேதவா.3.2882.3
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) அணி கண்டனும் வரட்டானத்து
<
அரன் அல்லேன
$ேதவா.3.2882.4

பண் ெபாலி நால்மைற பாடி ஆடி பல ஊகள் ேபாய் $ேதவா.3.2883.1
உண் பலி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழல்வானும்
வானின்(ன்) ஒளி மல்கிய $ேதவா.3.2883.2
கண் ெபாலி ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) ெவண்திங்களானும் கடவூதனுள்
$ேதவா.3.2883.3
ெவண்ெபாடிபூப்சியும் வரட்டானத்து
<
அரன் அல்லேன $ேதவா.3.2883.4
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) அழல் ஆய் நிலன்_ெப.(நிலன்_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிவமூத்தியும் $ேதவா.3.2884.1
முவ் அழல் நால்மைற ஐந்தும் ஆய முனிேகள்வனும் $ேதவா.3.2884.2
கவ்வு அழல் வாய்க் கதநாகம் ஆத்தான்-கடவூதனுள் $ேதவா.3.2884.3
ெவவ் அழல் ஏந்து ைக வரட்டானத்து
<
அரன் அல்லேன $ேதவா.3.2884.4
அடி இண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ஓ உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) ஐஞ்ஞான்குஇருபதுேதாள் தச $ேதவா.3.2885.1
முடி உைட ேவந்தைன மூக்கு
அழித்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முதல் மூத்தியும்
$ேதவா.3.2885.2
கடி கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழும் அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கடவூதனுள்
$ேதவா.3.2885.3
ெவடி தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஏந்தியும் வரட்டானத்து
<
அரன் அல்லேன
$ேதவா.3.2885.4
வைர குைடயா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) தாங்கினானும் வள ேபாதின்கண்
$ேதவா.3.2886.1

புைர கடிந்து ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நான்முகத்தான் புrந்து ஏத்தேவ $ேதவா.3.2886.2
கைர கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சூழ் ைவயம் காக்கின்றானும் கடவூதனுள்
$ேதவா.3.2886.3
விைர கமழ் பூம்ெபாழில் வரட்டானத்து
<
அரன் அல்லேன $ேதவா.3.2886.4
ேதரரும் மாசு ெகாள் ேமனியாரும் ெதளியாதது ஓ $ேதவா.3.2887.1
ஆ அருஞ்ெசால் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எமது ஆதியான்
$ேதவா.3.2887.2
கா இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.)
ெவண்திங்களானும் கடவூதனுள் $ேதவா.3.2887.3
வரமும்
<
ேச கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) வரட்டானத்து
<
அரன் அல்லேன $ேதவா.3.2887.4
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவண்ந<று அணி
வரட்டானத்து
<
உைற ேவந்தைன $ேதவா.3.2888.1
அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) தம் கடவூ உளாைன அணி காழியான்
$ேதவா.3.2888.2
சந்தம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அடிச் சாத்த வல்ல மைற ஞானசம்
$ேதவா.3.2888.3
பந்தன ெசந்தமிழ் பாடி ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெகடும்
பாவேம $ேதவா.3.2888.4
ேகள்விய நாள்ெதாறும் ஓது நல்ேவதத்த ேகடு இலா $ேதவா.3.2889.1
ேவள்வி ெசய் அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) ேவதிய வழிமிழைலயா
<
$ேதவா.3.2889.2

வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.) ேதாற்றமும் ேகடும்
ைவப்பா உயிகட்கு எலாம் $ேதவா.3.2889.3
ஆழிய தம் அடி ழுேபாற்றி ழு என்பாகட்கு அணியேர $ேதவா.3.2889.4
கல்லின் நன்பாைவ ஓ பாகத்தா காதலித்து
ஏத்திய_ெப.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.2890.1
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இனத்தா பக்கல் ேமவின வழிமிழைலயா
<
$ேதவா.3.2890.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இனத்தா
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவள்வி ெசகுத்து எழு
ஞாயிற்றின் $ேதவா.3.2890.3
பல் அைனத்தும் தகத்தா அடியா பாவநாசேர $ேதவா.3.2890.4
ழுநஞ்சிைன உண்டு இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கண்ட பண்டு அந்தகைனச் ெசற்ற
$ேதவா.3.2891.1
ெவஞ்சின மூஇைலச்சூலத்த வழிமிழைலயா
<
$ேதவா.3.2891.2
அஞ்சனக் கண் உைம பங்கின கங்ைக அங்கு
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.2891.3
மஞ்சனச் ெசஞ்சைடயாழு என வல்விைன மாயுேம $ேதவா.3.2891.4
கைல இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மழு
கட்டங்கம் கண்டிைக குண்டலம் $ேதவா.3.2892.1
விைல_ெப.(விைல_ெப.)
இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாடத்த வழிமிழைலயா
<
$ேதவா.3.2892.2
தைல_ெப.(தைல_ெப.)
இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) தாழ்வடம் சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) தமருகம் $ேதவா.3.2892.3

அைல இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஏற்றவக்கும்(ம்) அடியாக்குேம $ேதவா.3.2892.4
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) உறு ெசஞ்சைடயா விைடயா பிச்ைச நச்சிேய
$ேதவா.3.2893.1
ெவறி உறு நாள்பலி ேதந்து_வி.எச்.(ேத_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழல்
வழிமிழைலயா
<
$ேதவா.3.2893.2
முைறமுைறயால் இைச பாடுவா ஆடி முன் ெதாண்டகள் $ேதவா.3.2893.3
இைற உைற வாஞ்சியம் அல்லது எப்ேபாதும் என் உள்ளேம $ேதவா.3.2893.4
வைச அறு மா தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) கண்டு வாஞ்சிைல ேவடனாய்
$ேதவா.3.2894.1
விைசயனுக்கு அன்று அருள்ெசய்தவ வழிமிழைலயா
<
$ேதவா.3.2894.2
இைச வரவிட்டு இயல் ேகட்பித்து கல்லவடம் இட்டு $ேதவா.3.2894.3
திைச ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடியும் பாடுவா
சிந்ைதயுள் ேசவேர $ேதவா.3.2894.4
ேசட விண்ேணாகட்கு ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
மூஇருெதால்-நூல $ேதவா.3.2895.1
வட
<
முத்த<ய நால்ேவதத்த வழிமிழைலயா
<
$ேதவா.3.2895.2
காடு_ெப.(காடு_ெப.) அரங்கா உைம காண அண்டத்து இைமேயா ெதாழ
$ேதவா.3.2895.3
நாடகம்_ெப.(நாடகம்_ெப.) ஆடிைய ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வல்லா விைன நாசேம $ேதவா.3.2895.4
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வல் மாமைலக்கீ ழ்
இராவணன் வழ்தர
<
$ேதவா.3.2896.1

விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள்ெசய்து இைச
ேகட்டவ வழிமிழைலயா
<
$ேதவா.3.2896.2
படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவங்காலைன பால் வழிபாடு
ெசய் பாலற்குக் $ேதவா.3.2896.3
ெகாடுத்தன இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) ெகாடுப்ப ெதாழ குைறவு இல்ைலேய
$ேதவா.3.2896.4
திக்கு அம நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) மால் அண்டம் மண்தலம் ேதடிட
$ேதவா.3.2897.1
மிக்கு அம த<த்திரள் ஆயவ வழிமிழைலயா
<
$ேதவா.3.2897.2
ெசாக்கம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆடியும் பாடியும் பாrடம் சூழ்தரும்
$ேதவா.3.2897.3
நக்கதம் நாமம் நமச்சிவாய என்பா நல்லேர $ேதவா.3.2897.4
துற்று அைர ஆ துவ ஆைடய துப்புரவு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இலா
$ேதவா.3.2898.1
ெவற்று அைரயா அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெநறி
வழிமிழைலயா
<
$ேதவா.3.2898.2
ெசால்-ெதாஞ்யாப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேசாதிக்கு அப்பால்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசாதிதான் $ேதவா.3.2898.3
மற்று அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) அடியாகள் தம்
சிந்ைதயுள் மன்னுேம $ேதவா.3.2898.4
ேவதிய ைகெதாழு வழிமிழைல
<
விரும்பிய_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.2899.1
ஆதிைய வாழ் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) காழியுள் ஞானசம்பந்தன் ஆய்ந்து
$ேதவா.3.2899.2

ஓதிய ஒண்தமிழ் பத்து இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) உற்று உைரெசய்பவ
$ேதவா.3.2899.3
மாது இயல் பங்கன் மல அடி ேசரவும் வல்லேர $ேதவா.3.2899.4
அைல வள தண்மதிேயாடு அயேல அடக்கி உைம $ேதவா.3.2900.1
முைல_ெப.(முைல_ெப.) வள பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
முயங்க_குைற.எச்.(முயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ல முதல்வன் முனி
$ேதவா.3.2900.2
இைல வள தாைழகள் விம்மு கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) இராேமச்சுரம்
$ேதவா.3.2900.3
தைல_ெப.(தைல_ெப.) வள ேகால நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மாைலயன்தான்
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆட்சிேய $ேதவா.3.2900.4
ேதவிைய வவ்விய ெதன் இலங்ைகத் தசமாமுகன் $ேதவா.3.2901.1
பூ இயலும் முடி ெபான்றுவித்த பழி ேபாய் அற $ேதவா.3.2901.2
ஏ இயலும் சிைல அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இராேமச்சுரம் $ேதவா.3.2901.3
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிந்ைதயினாகள் தம்ேமல்
விைன வடுேம
<
$ேதவா.3.2901.4
மான் அன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ைவேதவி
தன்ைன ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மாையயால் $ேதவா.3.2902.1
கான் அதில் வவ்விய கா அரக்கன் உயி ெசற்றவன் $ேதவா.3.2902.2
ஈனம் இலாப் புகழ் அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இராேமச்சுரம் $ேதவா.3.2902.3
ஞானமும் நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)

நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
நன்ைமேய $ேதவா.3.2902.4
உைர உணராதவன் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) என்னும்(ம்) உறு ேவட்ைகயான்
$ேதவா.3.2903.1
வைர ெபாரு ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இறச் ெசற்ற வில்லி
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்திய_ெப.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.2903.2
விைர மருவும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.)
மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இராேமச்சுரத்து
$ேதவா.3.2903.3
அைர அரவு ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேபணும்_ெப.எச்.(ேபணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அம்மான் அல்லேன
$ேதவா.3.2903.4
ஊறு உைட ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ைகயில் ஏந்தி
பல ஊெதாறும் $ேதவா.3.2904.1
வறு
< உைட மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) ஐயம் ெபய்ய விறல்_ெப.(விறல்_ெப.)
ஆந்தது ஓ $ேதவா.3.2904.2
ஏறு உைட ெவல் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ேமய
இராேமச்சுரம் $ேதவா.3.2904.3
ேபறு உைடயான் ெபய ஏத்தும் மாந்த_ெப.(மாந்த_ெப.) பிணி ேபருேம
$ேதவா.3.2904.4
அைண அைல சூழ் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அன்று அைடத்து வழி
ெசய்தவன்_வி.அ.ெப.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அன்_பட.பன்.)
$ேதவா.3.2905.1

பைண இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முடிபத்து
இறுத்த பழி ேபாக்கிய $ேதவா.3.2905.2
இைண இலி என்றும் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) இராேமச்சுரம் $ேதவா.3.2905.3
துைண இலி தூ மலப்பாதம் ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) துய
ந<ங்குேம $ேதவா.3.2905.4
சனி புதன் ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) ெவள்ளி திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) பலத<யன
$ேதவா.3.2906.1
முனிவது ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உகந்தாைன
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விைன மூடிட $ேதவா.3.2906.2
ழுஇனி அருள் நல்கிடு ழு என்று அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இராேமச்சுரம் $ேதவா.3.2906.3
பனி மதி சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ல பரேமட்டிேய $ேதவா.3.2906.4
ெபரு வைர அன்று எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏந்தினான்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெபய சாய் ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ேதவா.3.2907.1
அரு வைரயால் அடத்து அன்று
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அயன் மால் எனும்
$ேதவா.3.2907.2
இருவரும் நாடி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்து_ஏவ.(ஏத்து_வி.) ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) இராேமச்சுரத்து $ேதவா.3.2907.3

ஒருவனுேம பல ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
வண்ணேம_ெப.(வண்ணம்_ெப.+ஏ_சாr.) $ேதவா.3.2907.4
சாக்கிய வன் சமண்ைகய ெமய்யில்-தடுமாற்றத்தா◌ா $ேதவா.3.2908.1
வாக்கு இயலும் உைர பற்று விட்டு மதி ஒண்ைமயால் $ேதவா.3.2908.2
ஏக்கு இயலும் சிைல அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இராேமச்சுரம் $ேதவா.3.2908.3
ஆக்கிய ெசல்வைன ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாழ்மின்
அருள் ஆகேவ $ேதவா.3.2908.4
பகலவன் மீ து இயங்காைமக் காத்த பதிேயான்தைன $ேதவா.3.2909.1
இகல் அழிவித்தவன் ஏத்து_ஏவ.(ஏத்து_வி.) ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
இராேமச்சுரம் $ேதவா.3.2909.2
புகலியுள் ஞானசம்பந்தன் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தமிழ் புந்தியால் $ேதவா.3.2909.3
அகலிடம் எங்கும் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லாக்கு இல்ைல அல்லேல
$ேதவா.3.2909.4
மின் இயல் ெசஞ்சைட ெவண்பிைறயன் விr நூலினன் $ேதவா.3.2910.1
பன்னிய நால்மைற பாடி ஆடி பல ஊகள் ேபாய் $ேதவா.3.2910.2
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) அன்ன(ந்) நைடயாெளாடும்(ம்) அமரும்(ம்)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.3.2910.3
புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மா மல
ெபானுதிக்கும்_ெப.எச்.(உதி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புனவாயிேல $ேதவா.3.2910.4

விண்டவதம் புரம் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) எrத்து விைட ஏறிப் ேபாய்
$ேதவா.3.2911.1
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அமரும் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) மங்ைகெயாடும்
மகிழ்ந்தான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.3.2911.2
கண்டலும் ஞாழலும் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபருங்கடல் கானல்வாய்ப் $ேதவா.3.2911.3
புண்டrகம் மலப் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புனவாயிேல $ேதவா.3.2911.4
விைட உைட ெவல் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ஏந்தினானும் விறல்_ெப.(விறல்_ெப.)
பாrடம் $ேதவா.3.2912.1
புைட பட ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவடத்தானும்
புனவாயிலில் $ேதவா.3.2912.2
ெதாைட நவில் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) அம் தாrனானும் சுட
ெவண்மழுப் $ேதவா.3.2912.3
பைட வலன் ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பால் ெநய் ஆடும்
பரமன் அன்ேற $ேதவா.3.2912.4
சங்க ெவண்ேதாடு அணி காதினானும் சைட தாழேவ $ேதவா.3.2913.1
அங்ைக இலங்கு அழல் ஏந்தினானும்(ம்) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆகேவ
$ேதவா.3.2913.2
ெபாங்கு அரவம் அணி மாபினானும் புனவாயிலில் $ேதவா.3.2913.3
ைபங்கண் ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ஏற்று அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பரேமட்டிேய $ேதவா.3.2913.4
கலி படு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நஞ்சம் உண்ட
கைறக்கண்டனும் $ேதவா.3.2914.1

புலி_ெப.(புலி_ெப.) அதள் பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) அைரச் சுற்றினானும்
புனவாயிலில் $ேதவா.3.2914.2
ஒலிதரு தண்புனேலாடு எருக்கும் மதமத்தமும் $ேதவா.3.2914.3
ெமலிதரு ெவண்பிைற சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விைட ஊதிேய
$ேதவா.3.2914.4
வா உறு ெமன்முைல மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.)
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நடம் ஆடிப் ேபாய் $ேதவா.3.2915.1
கா உறு ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) ெவண்திங்களானும்
கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) வாயது ஓ $ேதவா.3.2915.2
ேபா உறு ெவண்மழு ஏந்தினானும் புனவாயிலில் $ேதவா.3.2915.3
சீ உறு ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) மல்க(வ்)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிவேலாகேன $ேதவா.3.2915.4
ெபருங்கடல் நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அமுது உண்டு உகந்து ெபருங்காட்டு இைடத்
$ேதவா.3.2916.1
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) இளெமன் முைலத் ேதவி
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நடம் ஆடிப் ேபாய் $ேதவா.3.2916.2
ெபாருந்தலதம் புரம் மூன்றும் எய்து புனவாயிலில் $ேதவா.3.2916.3
இருந்தவன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஏத்துவாகட்கு இட
இல்ைலேய $ேதவா.3.2916.4
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) மிகு ேவலன்_ெப.(ேவலன்_ெப.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்கன் வலி ஒல்கிட
$ேதவா.3.2917.1
வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) மிகு மால்வைரயால் அடத்தான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
மன்னிய $ேதவா.3.2917.2

இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) மிகு ெதால்புகழ் பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.)
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மல்கிய
$ேதவா.3.2917.3
புனம்_ெப.(புனம்_ெப.) மிகு ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) அம் ெதன்றல் ஆந்த
புனவாயிேல $ேதவா.3.2917.4
திரு வள தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேமவினானும் திகழ் பாற்கடல்
$ேதவா.3.2918.1
கரு நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) வண்ணனும் காண்பு அrய கடவுள்(ள்)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.3.2918.2
நரல் சுrசங்ெகாடும் இப்பி உந்தி(ந்) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) மல்கிய $ேதவா.3.2918.3
ெபாருகடல் ெவண்திைர வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எறியும்
புனவாயிேல $ேதவா.3.2918.4
ேபாதி எனப் ெபய ஆயினாரும் ெபாறி இல் சமண் $ேதவா.3.2919.1
சாதி உைரப்பன ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அயந்து தளவு எய்தன்மின் $ேதவா.3.2919.2
ேபாது அவிழ் தண்ெபாழில்
மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அம்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புனவாயிலில் $ேதவா.3.2919.3
ேவதைன நாள்ெதாறும் ஏத்துவாேமல் விைன வடுேம
<
$ேதவா.3.2919.4
ெபான்ெதாடியாள் உைம பங்கன் ேமவும் புனவாயிைல $ேதவா.3.2920.1
கற்றவதாம் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
காழியான் $ேதவா.3.2920.2
நல்-தமிழ் ஞானசம்பந்தன்-ெசான்ன தமிழ் நன்ைமயால் $ேதவா.3.2920.3

அற்றம் இல் பாடல்பத்து ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா
அருள் ேசவேர $ேதவா.3.2920.4
ேவதியன் விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மைற
$ேதவா.3.2921.1
ஓதிய ஒண்ெபாருள் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) ஒளி ஆ
கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) $ேதவா.3.2921.2
ேகாதிய தண்ெபாழில் சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆ திருக்ேகாட்டாற்றுள் $ேதவா.3.2921.3
ஆதிையேய நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லாக்கு அல்லல் இல்ைலேய
$ேதவா.3.2921.4
ஏல மலக் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) நல்லாள்
இமவான்மகள் $ேதவா.3.2922.1
பால் அமரும் திருேமனி எங்கள் பரேமட்டியும் $ேதவா.3.2922.2
ேகால மலப்ெபாழில் சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆ திருக்ேகாட்டாற்றுள் $ேதவா.3.2922.3
ஆல நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) கீ ழ்
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அழகேன $ேதவா.3.2922.4
இைல மல்கு சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஏந்தினானும்
இைமேயா ெதாழ $ேதவா.3.2923.1

மைல மல்கு மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) ஓபங்கன் ஆய மணிகண்டனும்
$ேதவா.3.2923.2
குைல மல்கு தண்ெபாழில் சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆ திருக்ேகாட்டாற்றுள் $ேதவா.3.2923.3
அைல மல்கு வாசைட ஏற்று உகந்த அழகன் அன்ேற $ேதவா.3.2923.4
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) அமரும்(ம்) உடலுள் இருந்த(வ்) உைமபங்கனும்
$ேதவா.3.2924.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) அமரும் மதி ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ைவத்த மைற
ஓதியும் $ேதவா.3.2924.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அமரும் மலச்ேசாைல
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திருக்ேகாட்டாற்றுள்
$ேதவா.3.2924.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அமரும் விைடயானும் எங்கள்
தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) அன்ேற $ேதவா.3.2924.4
வம்பு அலரும் மலக்ேகாைத பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) மகிழ்
ைமந்தனும் $ேதவா.3.2925.1
ெசம்பவளத்திருேமனி ெவண்ந<று அணி ெசல்வனும் $ேதவா.3.2925.2
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அமரும் மல வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ெகண்டும்
திருக்ேகாட்டாற்றுள் $ேதவா.3.2925.3
நம்பன் எனப் பணிவாக்கு அருள்ெசய் எங்கள் நாதேன $ேதவா.3.2925.4
பந்து_ெப.(பந்து_ெப.) அமரும் விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.)
நல்லாள் ஒருபாகமா $ேதவா.3.2926.1
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அமரும் ெபாடிப் பூச வல்ல
விகிதன் மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.2926.2

ெகாந்து அமரும் மலச்ேசாைல
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திருக்ேகாட்டாற்றுள்
$ேதவா.3.2926.3
அந்தணைன நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லாக்கு இல்ைல அல்லேல
$ேதவா.3.2926.4
துண்டு அமரும் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.)
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ந<டு சுடவண்ணனும்
$ேதவா.3.2927.1
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அமரும் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.)
நல்லாள் ஒருபங்கனும் $ேதவா.3.2927.2
ெதண்திைர ந< வயல்_ெப.(வயல்_ெப.)
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆ
திருக்ேகாட்டாற்றுள் $ேதவா.3.2927.3
அண்டமும் எண் திைச ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அழகன் அன்ேற
$ேதவா.3.2927.4
இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) அமரும் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைடய இலங்ைகக்கு இைற
$ேதவா.3.2928.1
கரவு அமரக் கயிைல எடுத்தான் வலி ெசற்றவன் $ேதவா.3.2928.2
குரவு அமரும் மலச்ேசாைல சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திருக்ேகாட்டாற்றுள் $ேதவா.3.2928.3
அரவு அமரும் சைடயான் அடியாக்கு அருள்ெசய்யுேம $ேதவா.3.2928.4
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாரணன் நான்முகனும்
உணரா வைக $ேதவா.3.2929.1

ந<ங்கிய_ெப.எச்.(ந<ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) த< உரு
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிமலன்-நிழல் $ேதவா.3.2929.2
ேகாங்கு_ெப.(ேகாங்கு_ெப.) அமரும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆ
திருக்ேகாட்டாற்றுள் $ேதவா.3.2929.3
ஆங்கு அமரும் ெபருமான் அமரக்கு அமரன் அன்ேற $ேதவா.3.2929.4
கடுக் ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துவ ஆைடய
காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) இல்லாதது ஓ $ேதவா.3.2930.1
தடுக்கு இடுக்கிச் சமேண திrவாகட்கு தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அருள்
$ேதவா.3.2930.2
ெகாடுக்ககிலாக் குழகன் அமரும் திருக்ேகாட்டாற்றுள் $ேதவா.3.2930.3
இடுக்கண் இன்றித் ெதாழுவா அமரக்கு இைற ஆவேர $ேதவா.3.2930.4
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) உய மால்விைட ஊதியினான் திருக்ேகாட்டாற்றுள்
$ேதவா.3.2931.1
அடி கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஆக்க
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ல அருளாளைன $ேதவா.3.2931.2
கடி கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) காழியுள் ஞானசம்பந்தன் ெசால் $ேதவா.3.2931.3
படி இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) பாடி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லாக்கு இல்ைல பாவேம
$ேதவா.3.2931.4
மின் அன எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) உைட விரவேலாகள் தம் $ேதவா.3.2932.1

துன்னிய புரம் உகச் சுளிந்த ெதான்ைமய $ேதவா.3.2932.2
புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) அம்ெபாழில் அணி பூந்தராய் நக $ேதவா.3.2932.3
அன்ன அன்ன நைட_ெப.(நைட_ெப.) அrைவ பங்கேர $ேதவா.3.2932.4
மூதணி முப்புரத்து எண்ணிேலாகைள $ேதவா.3.2933.1
ேவது அணி சரத்தினால் வட்டினா
<
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
$ேதவா.3.2933.2
ேபாது அணி ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அம பூந்தராய் நக $ேதவா.3.2933.3
தாது_ெப.(தாது_ெப.) அணி குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) உைம தைலவ காண்மிேன
$ேதவா.3.2933.4
தருக்கிய திrபுரத்தவகள் தாம் உக $ேதவா.3.2934.1
ெபருக்கிய சிைலதைனப் பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபற்றிய $ேதவா.3.2934.2
ெபாரு(க்) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) புைட தரு பூந்தராய் நக $ேதவா.3.2934.3
கரு(க்)கிய குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) உைம கணவ காண்மிேன $ேதவா.3.2934.4
நாகமும் வைரயுேம நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வில்லுமா $ேதவா.3.2935.1
மாகம் ஆ புரங்கைள மறித்த மாண்பின $ேதவா.3.2935.2
பூகம் ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அணி பூந்தராய் நக $ேதவா.3.2935.3
பாகு அம ெபாழி உைம பங்க காண்மிேன $ேதவா.3.2935.4
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) உைடய
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விரவலாகள் ஊ $ேதவா.3.2936.1
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) எrயூட்டிய ஒருவனா ஒளி◌ா $ேதவா.3.2936.2

புள்_ெப.(புள்_ெப.) அணி புறவினில் பூந்தராய் நக $ேதவா.3.2936.3
கள் அணி குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) உைம கணவ காண்மிேன $ேதவா.3.2936.4
துங்கு இயல் தானவ ேதாற்றம் மா நக $ேதவா.3.2937.1
அங்கியில் வழ்தர
<
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம்பின
$ேதவா.3.2937.2
ெபாங்கிய_ெப.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
அணி பூந்தராய் நக $ேதவா.3.2937.3
அம் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) அன கணி அrைவ பங்கேர $ேதவா.3.2937.4
அண்டகள் உய்ந்திட அவுண_ெப.(அவுண_ெப.) மாய்தரக் $ேதவா.3.2938.1
கண்டவ_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ_பட.பன்.)
கடல்விடம் உண்ட கண்டனா $ேதவா.3.2938.2
புண்டrக(வ்) வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) பூந்தராய் நக $ேதவா.3.2938.3
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அம குழலிதன் மணாள காண்மிேன $ேதவா.3.2938.4
மா சின அரக்கைன வைரயின் வாட்டிய $ேதவா.3.2939.1
காய் சின எயில்கைளக் கறுத்த கண்டனா $ேதவா.3.2939.2
பூசுர ெபாலி தரு பூந்தராய் நக $ேதவா.3.2939.3
காைச ெசய் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) உைம கணவ காண்மிேன $ேதவா.3.2939.4
தாம் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ஆக்கிய அசுரதம் பதி $ேதவா.3.2940.1
ேவம் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ஆக்கிய விகித கண்ணனும் $ேதவா.3.2940.2
பூமகன் அறிகிலா பூந்தராய் நகக் $ேதவா.3.2940.3

ேகாமகன் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அrைவ கூறேர
$ேதவா.3.2940.4
முத்தர அசுரகள் ெமாய்த்த முப்புரம் $ேதவா.3.2941.1
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தகும் அழல் இைட வட்டினா
<
அமண் $ேதவா.3.2941.2
புத்தரும் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ஒணாப் பூந்தராய் நக $ேதவா.3.2941.3
ெகாத்து அணி குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) உைம கூற காண்மிேன $ேதவா.3.2941.4
புரம் எr ெசய்தவ பூந்தராய் நகப் $ேதவா.3.2942.1
பரம் மலி குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) உைம நங்ைக பங்கைரப் $ேதவா.3.2942.2
பரவிய_ெப.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பந்தன் ெமய்ப்
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) வல்லவ $ேதவா.3.2942.3
சிரம் மலி சிவகதி ேசதல்_ெதா.ெப.(ேச_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) திண்ணேம
$ேதவா.3.2942.4
ஆrடம் பாடல அடிகள் காடு_ெப.(காடு_ெப.) அலால் $ேதவா.3.2943.1
ஓ இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) குைறவு இல உைடய ேகாவணம் $ேதவா.3.2943.2
ந< இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) சைட விைட ஊதி நித்தலும் $ேதவா.3.2943.3
பாrடம் பணி ெசயும் பயில் ைபஞ்ஞ< லிேய $ேதவா.3.2943.4
மருவு இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) திrபுரம் எrய மால்வைர
$ேதவா.3.2944.1
பரு விலாக் குனித்த ைபஞ்ஞ< லி ேமவலான் $ேதவா.3.2944.2
உரு இலான் ெபருைமைய உளம் ெகாளாத அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
$ேதவா.3.2944.3

திரு இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) அவகைளத் ெதருட்டல் ஆகுேம
$ேதவா.3.2944.4
அம் சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) அணி மல அமுதம் மாந்தி ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
$ேதவா.3.2945.1
பந்சுரம்_ெப.(பஞ்சுரம்_ெப.) பயிற்று ைபஞ்ஞ< லி ேமவலான் $ேதவா.3.2945.2
ெவஞ்சுரம்தனில் உைம ெவருவ வந்தது ஓ $ேதவா.3.2945.3
குஞ்சரம் பட உr ேபாத்த ெகாள்ைகேய $ேதவா.3.2945.4
ேகாடல்கள் புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) அணி ெகால்ைல முல்ைலேமல் $ேதவா.3.2946.1
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இைச முரல் பயில்
ைபஞ்ஞ< லியா $ேதவா.3.2946.2
ேபடு அல ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) அல ெபண்ணும் அல்லது ஓ $ேதவா.3.2946.3
ஆடைல உகந்த எம் அடிகள் அல்லேர $ேதவா.3.2946.4
விழி இலா நகுதைல விளங்கு இளம்பிைற $ேதவா.3.2947.1
சுழியில் ஆ வருபுனல் சூழல் தாங்கினான் $ேதவா.3.2947.2
பழி இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) பரவு ைபஞ்ஞ< லி பாடலான்
$ேதவா.3.2947.3
கிழி இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) ேகண்ைமையக் ெகடுக்கல்
ஆகுேம $ேதவா.3.2947.4
விைட உைடக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) வலன் ஏந்தி ெவண்மழுப் $ேதவா.3.2948.1
பைட உைடக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ைபஞ்ஞ< லி ேமவலான் $ேதவா.3.2948.2
துடி இைடக் கைல அல்குலாள் ஓபாகமா $ேதவா.3.2948.3
சைட இைடப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ைவத்த சதுரன் அல்லேன $ேதவா.3.2948.4

தூயவன் தூய ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ந<று ேமனிேமல் $ேதவா.3.2949.1
பாயவன்-பாய ைபஞ்ஞ< லி ேகாயிலா $ேதவா.3.2949.2
ேமயவன் ேவய் புைர ேதாளி பாகமா $ேதவா.3.2949.3
ஏயவன் எைனச் ெசயும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) என்ெகாேலா $ேதவா.3.2949.4
ெதாத்தின ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) முடி உைடயவன் தைல_ெப.(தைல_ெப.)
$ேதவா.3.2950.1
பத்திைன ெநாஞ்த்த ைபஞ்ஞ< லி ேமவலான் $ேதவா.3.2950.2
முத்திைன முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) ெசய்தாள் ஒபாகமாப் $ேதவா.3.2950.3
ெபாத்தினன் திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) அடி
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாழ்மிேன
$ேதவா.3.2950.4
ந< உைடப் ேபாது உைறவானும் மாலும் ஆய் $ேதவா.3.2951.1
சீ உைடக் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அடி ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) காண்கில
$ேதவா.3.2951.2
பா உைடக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ைபஞ்ஞ< லி
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.2951.3
தா_ெப.(தா_ெப.) உைடக்ெகான்ைற அம் தைலவ தன்ைமேய $ேதவா.3.2951.4
பீலியா ெபருைமயும் பிடக நூன்ைமயும் $ேதவா.3.2952.1
சாலியாதவகைளச் சாதியாதது ஓ $ேதவா.3.2952.2
ேகாலியா அரு வைர கூட்டி எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ைபஞ்
$ேதவா.3.2952.3
ஞ< லியான் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அடி
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழ்மிேன $ேதவா.3.2952.4

கண் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) விைள வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) காழிக் கற்பகம்
$ேதவா.3.2953.1
நண்பு உண அருமைற ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.3.2953.2
பண்பின பரவு ைபஞ்ஞ< லி பாடுவா◌ா $ேதவா.3.2953.3
உண்பின உலகினில் ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வாழ்வேர $ேதவா.3.2953.4
மந்திர மைறயவ வானவெராடும் $ேதவா.3.2954.1
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) வழிபட
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம் இைற $ேதவா.3.2954.2
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
ந<ற்ற ெவண்காடு ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.3.2954.3
அந்தமும் முதல் உைட அடிகள் அல்லேர $ேதவா.3.2954.4
பைட உைட மழுவின பாய் புலித்ேதாலின் $ேதவா.3.2955.1
உைட விr ேகாவணம் உகந்த ெகாள்ைகய $ேதவா.3.2955.2
விைட உைடக் ெகாடிய ெவண்காடு
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.2955.3
சைட இைடப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ைவத்த சதுர அல்லேர $ேதவா.3.2955.4
பாெலாடு ெநய் தயி பலவும் ஆடுவ $ேதவா.3.2956.1
ேதாெலாடு நூல்-இைழ துைதந்த மாபின $ேதவா.3.2956.2
ேமலவ பரவு ெவண்காடு ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.3.2956.3

ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
அமந்த_ெப.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம் அடிகள் அல்லேர
$ேதவா.3.2956.4
ஞாழலும் ெசருந்தியும் நறுமலப்புன்ைனயும் $ேதவா.3.2957.1
தாைழ ெவண்குருகு அயல் தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) கானலில் $ேதவா.3.2957.2
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
உrத்த_ெப.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவண்காடு
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.2957.3
யாழினது இைச உைட இைறவ அல்லேர $ேதவா.3.2957.4
பூதங்கள் பல உைடப் புனித புண்ணிய $ேதவா.3.2958.1
ஏதங்கள் பல இட த<க்கும் எம் இைற $ேதவா.3.2958.2
ேவதங்கள் முதல்வ ெவண்காடு
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.2958.3
பாதங்கள் ெதாழ நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பரம
அல்லேர $ேதவா.3.2958.4
மண்ணவ விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) வணங்க ைவகலும் $ேதவா.3.2959.1
எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதவகள்_ெப.(ேதவ_ெப.+கள்_பன்.) இைறஞ்சும் எம் இைற $ேதவா.3.2959.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) அம ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ெகாள் ெவண்காடு
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.2959.3
அண்ணைல அடி ெதாழ அல்லல் இல்ைலேய $ேதவா.3.2959.4
நயந்தவக்கு அருள் பல நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) $ேதவா.3.2960.1

கயந்திரம் வழிபட நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணுதல்
$ேதவா.3.2960.2
வியந்தவ பரவு ெவண்காடு ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.3.2960.3
பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) தரு மழு உைட பரம அல்லேர $ேதவா.3.2960.4
மைல உடன் எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வல் அரக்கன் ந<ள்
முடி $ேதவா.3.2961.1
தைல_ெப.(தைல_ெப.) உடன் ெநாஞ்த்து அருள்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சங்கர $ேதவா.3.2961.2
விைல_ெப.(விைல_ெப.) உைட ந<ற்ற ெவண்காடு
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.2961.3
அைல உைடப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ைவத்த அடிகள் அல்லேர $ேதவா.3.2961.4
ஏடு அவிழ் நறுமல அயனும் மாலும் ஆய்த் $ேதவா.3.2962.1
ேதடவும் ெதாஞ்ந்து அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேதரகிற்கிலா
$ேதவா.3.2962.2
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உைடய ெவண்காடு
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.2962.3
ஆடைல அமந்த_ெப.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம் அடிகள்
அல்லேர $ேதவா.3.2962.4
ேபாதிய பிண்டிய ெபாருத்தம்_ெப.(ெபாருத்தம்_ெப.) இ(ல்)லிகள் $ேதவா.3.2963.1
ந<திகள் ெசால்லியும்_ெப.எச்.(ெசால்லு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நிைனயகிற்கிலா $ேதவா.3.2963.2
ேவதிய பரவ ெவண்காடு ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.3.2963.3

ஆதிைய அடி ெதாழ அல்லல் இல்ைலேய $ேதவா.3.2963.4
நல்லவ புகலியுள் ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.3.2964.1
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) எம் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) உைற திரு
ெவண்காட்டின் ேமல் $ேதவா.3.2964.2
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அருந்தமிழ் பத்தும்
வல்லவ $ேதவா.3.2964.3
அல்லேலாடு அருவிைன அறுதல் ஆைணேய $ேதவா.3.2964.4
நிணம்_ெப.(நிணம்_ெப.) படு சுடைலயில் ந<று பூசி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.2965.1
இணங்குவ ேபய்கேளாடு இடுவ மாநடம் $ேதவா.3.2965.2
உணங்கல் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தைலதனில் உண்ப
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $ேதவா.3.2965.3
குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) ெபாஞ்து உைடய நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
ெகாள்ளிக்காடேர $ேதவா.3.2965.4
ஆற்ற நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அடி இைண அல
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்துவான்
$ேதவா.3.2966.1
சாற்றிய அந்தணன் தகுதி_ெப.(தகுதி_ெப.)
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$ேதவா.3.2966.2
மாற்றலன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முன் அடத்து
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைண $ேதவா.3.2966.3
கூற்றிைன உைதத்தன ெகாள்ளிக்காடேர $ேதவா.3.2966.4
அத்தகு வானவக்கு ஆக மால்விடம் $ேதவா.3.2967.1

ைவத்தவ மணி_ெப.(மணி_ெப.) புைர கண்டத்தி(ன்)னுேள $ேதவா.3.2967.2
மத்தமும் வன்னியும் மலிந்த_ெப.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசன்னிேமல் $ேதவா.3.2967.3
ெகாத்து அல ெகான்ைறய ெகாள்ளிக்காடேர $ேதவா.3.2967.4
பா வணம் ேமவு ெசால்மாைலயின் பல $ேதவா.3.2968.1
நா_ெப.(நா_ெப.) வணம் ெகாள்ைகயின்
நவின்ற_ெப.எச்.(நவில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசய்ைகய
$ேதவா.3.2968.2
ஆவணம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எைம ஆள்வ
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $ேதவா.3.2968.3
ேகாவணம் ெகாள்ைகய ெகாள்ளிக்காடேர $ேதவா.3.2968.4
வா அணி வனமுைல மங்ைகயாெளாடும் $ேதவா.3.2969.1
சீ அணி திரு உருத் திகழ்ந்த ெசன்னிய $ேதவா.3.2969.2
நா_ெப.(நா_ெப.) அணி சிைலதனால் நணுகலா எயில் $ேதவா.3.2969.3
கூ எr ெகாளுவின ெகாள்ளிக்காடேர $ேதவா.3.2969.4
பஞ்சு ேதாய் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அடிப் பாைவயாெளாடும் $ேதவா.3.2970.1
மஞ்சு ேதாய் கயிைலயுள் மகிழ்வ நாள்ெதாறும் $ேதவா.3.2970.2
ெவஞ்சின மருப்ெபாடு விைரய_வி.அ.(விைரய_வி.அ.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைட $ேதவா.3.2970.3
குஞ்சரம் உrத்தன ெகாள்ளிக்காடேர $ேதவா.3.2970.4
இைற உறு வாஞ் வைள இைசகள் பாடிட $ேதவா.3.2971.1
அைற உறு கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அடி ஆக்க ஆடுவ $ேதவா.3.2971.2

சிைற உறு விrபுனல் ெசன்னியின் மிைசக் $ேதவா.3.2971.3
குைற உறு மதியின ெகாள்ளிக்காடேர $ேதவா.3.2971.4
எடுத்தனன் கயிைலைய இயல் வலியினால் $ேதவா.3.2972.1
அடத்தன திருவிரலால் அலறிடப் $ேதவா.3.2972.2
படுத்தன ஏன்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) பாடலும் $ேதவா.3.2972.3
ெகாடுத்தன ெகாற்றவாள் ெகாள்ளிக்காடேர $ேதவா.3.2972.4
ேதடினா அயன் முடி மாலும் ேசவடி $ேதவா.3.2973.1
நாடினா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) என்றும் நணுககிற்றில
$ேதவா.3.2973.2
பாடினா_வி.மு.(பாடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) பாஞ்ெவாடு பத்த
சித்தமும் $ேதவா.3.2973.3
கூடினாக்கு அருள்ெசய்வ ெகாள்ளிக்காடேர $ேதவா.3.2973.4
நாடி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
இல் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) இலிகள் சாக்கிய $ேதவா.3.2974.1
ஓடி முன் ஓதிய உைரகள் ெமய் அல $ேதவா.3.2974.2
பாடுவ நால்மைற பயின்ற_ெப.எச்.(பயில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாெதாடும் $ேதவா.3.2974.3
கூடுவ திரு உரு ெகாள்ளிக்காடேர $ேதவா.3.2974.4
நல்-தவ காழியுள் ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.3.2975.1
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) இல் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புகழ்க்
ெகாள்ளிக்காடைரச் $ேதவா.3.2975.2
ெசால்-தமிழ் இன் இைசமாைல ேசாவு இன்றிக் $ேதவா.3.2975.3

கற்றவ கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அடி காண வல்லேர $ேதவா.3.2975.4
மரு அம குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) உைம பங்க வாசைட $ேதவா.3.2976.1
அரவு அம ெகாள்ைக எம் அடிகள் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆம்
$ேதவா.3.2976.2
குரவு அம சுரபுைன ேகாங்கு_ெப.(ேகாங்கு_ெப.) ேவங்ைககள் $ேதவா.3.2976.3
விரவிய ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அணி விசயமங்ைகேய $ேதவா.3.2976.4
கீ தம் முன் இைசதரக் கிளரும் வைணய
<
$ேதவா.3.2977.1
பூதம் முன் இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) உைடப் புனித ெபான் நக $ேதவா.3.2977.2
ேகாதனம் வழிபட குலவு நால்மைற $ேதவா.3.2977.3
ேவதிய ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு
விசயமங்ைகேய $ேதவா.3.2977.4
அக்கு அரவு அைரயின அrைவ பாகமாத் $ேதவா.3.2978.1
ெதாக்க நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) விைட உைடச் ேசாதி ெதால்-நக $ேதவா.3.2978.2
தக்க நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) தைலவ நாள்ெதாறும்
$ேதவா.3.2978.3
மிக்கவ ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு
விசயமங்ைகேய $ேதவா.3.2978.4
ெதாைட மலி இதழியும் துன் எருக்ெகாடு $ேதவா.3.2979.1
புைட மலி சைட முடி அடிகள் ெபான் நக $ேதவா.3.2979.2
பைட மலி மழுவின ைபங்கண் மூr ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) $ேதவா.3.2979.3
விைட மலி ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அணல் விசயமங்ைகேய $ேதவா.3.2979.4
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) அம காதினன் துைதந்த ந<ற்றினன் $ேதவா.3.2980.1

ஏடு அம ேகாைதேயாடு இனிது அமவு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.3.2980.2
காடு_ெப.(காடு_ெப.) அம மா காஞ் கதறப் ேபாத்தது ஓ $ேதவா.3.2980.3
ேவடம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உைட அணல் விசயமங்ைகேய
$ேதவா.3.2980.4
ைமப் புைர கண் உைம பங்கன் வண் தழல் $ேதவா.3.2981.1
ஒப்பு உைர ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) எம் உைடயவன் நக $ேதவா.3.2981.2
அப்ெபாடு மலெகாடு அங்கு இைறஞ்சி வானவ_ெப.(வானவ_ெப.)
$ேதவா.3.2981.3
ெமய்ப்பட அருள்புr விசயமங்ைகேய $ேதவா.3.2981.4
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ெபானின் மைலவிலின் எrசரத்தினால்
$ேதவா.3.2982.1
வரும் புரங்கைளப் ெபாடிெசய்த ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) ஊ $ேதவா.3.2982.2
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) அம ெகான்ைறயும் தூய மத்தமும் $ேதவா.3.2982.3
விரும்பிய_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சைட அணல்
விசயமங்ைகேய $ேதவா.3.2982.4
உளங்ைகயில் இருபேதாடு ஒருபதும் ெகாடு ஆங்கு $ேதவா.3.2983.1
அளந்து_வி.எச்.(அள_வி.+ந்த்_இ.க.+உ_வி.எச்.குறி.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
வைர எடுத்திடும் அரக்கைன $ேதவா.3.2983.2
தளந்து உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ெநாஞ்தர அடத்த தன்ைமயன் $ேதவா.3.2983.3
விளங்கிைழெயாடும் புகும் விசயமங்ைகேய $ேதவா.3.2983.4
மண்ணிைன உண்டவன் மலாஞ்ன்ேமல் உைற $ேதவா.3.2984.1
அண்ணல்கள் தமக்கு அளப்பு அrய அத்தன் ஊ $ேதவா.3.2984.2

தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறுஞ்சாந்தமும் பூவும் ந<ெகாடு $ேதவா.3.2984.3
விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.)
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு விசயமங்ைகேய
$ேதவா.3.2984.4
கஞ்சியும் கவளம் உண் கவண கட்டுைர $ேதவா.3.2985.1
நஞ்சினும் ெகாடியன நமகள் ேதகிலா $ேதவா.3.2985.2
ெசஞ்சைடமுடி உைடத் ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) நன்நக $ேதவா.3.2985.3
விஞ்ைசய ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு
விசயமங்ைகேய $ேதவா.3.2985.4
விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.)
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு விசயமங்ைகைய
$ேதவா.3.2986.1
நண்ணிய புகலியுள் ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.3.2986.2
பண்ணிய ெசந்தமிழ் பத்தும் வல்லவ $ேதவா.3.2986.3
புண்ணிய சிவகதி புகுதல் திண்ணேம $ேதவா.3.2986.4
துள மதி உைட மறி ேதான்று ைகயின $ேதவா.3.2987.1
இளமதி_ெப.(இளமதி_ெப.) அணி சைட எந்ைதயா இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$ேதவா.3.2987.2
உளம் மதி உைடயவ ைவகல்
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.2987.3
வள மதி தடவிய மாடக்ேகாயிேல $ேதவா.3.2987.4
ெமய் அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) மிளிரும் ெவண்நூல ேவதிய $ேதவா.3.2988.1

ைமய கண் மைலமகேளாடும் ைவகு_ஏவ.(ைவகு_வி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$ேதவா.3.2988.2
ைவயகம்_ெப.(ைவயகம்_ெப.) மகிழ்தர ைவகல் ேமல்-திைச $ேதவா.3.2988.3
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கண் வளவன் முன்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாயிேல $ேதவா.3.2988.4
கணி அணி மலெகாடு காைல_ெப.(காைல_ெப.) மாைலயும் $ேதவா.3.2989.1
பணி அணிபவக்கு அருள் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பான்ைமய $ேதவா.3.2989.2
தணி அணி உைமெயாடு தாமும் தங்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.3.2989.3
மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி கிள ைவகல் மாடக்ேகாயிேல $ேதவா.3.2989.4
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) இயல் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) முன் அஞ்ச குஞ்சரத்
$ேதவா.3.2990.1
தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உr
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துங்க தங்கு
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.3.2990.2
வம்பு இயல் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) சூழ் ைவகல் ேமல்-திைச $ேதவா.3.2990.3
ெசம்பியன் ேகாச்ெசங்கணான் ெசய் ேகாயிேல $ேதவா.3.2990.4
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) அைட மிடற்றின ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நாவின
$ேதவா.3.2991.1
மடெமாழி மைலமகேளாடும் ைவகு_ஏவ.(ைவகு_வி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$ேதவா.3.2991.2
மட அனம் நைட_ெப.(நைட_ெப.) பயில் ைவகல் மா நகக் $ேதவா.3.2991.3
குட திைச நிலவிய மாடக்ேகாயிேல $ேதவா.3.2991.4

நிைற புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) பிைறெயாடு நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) ந<ள்சைட
$ேதவா.3.2992.1
இைறயவ உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
இலங்கு மூஎr $ேதவா.3.2992.2
மைறெயாடு வளவு ெசய்வாண ைவகலில் $ேதவா.3.2992.3
திைற_ெப.(திைற_ெப.) உைட நிைற ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாயிேல $ேதவா.3.2992.4
எrசரம் வாஞ்சிைல வைளய ஏவி முன் $ேதவா.3.2993.1
திrபுரம் எr ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசல்வ ேசவு
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.3.2993.2
வாஞ் வைளயவ பயில் ைவகல் ேமல்-திைச $ேதவா.3.2993.3
வரு முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) அணவிய மாடக்ேகாயிேல $ேதவா.3.2993.4
மைல அன இருபது ேதாளினான் வலி $ேதவா.3.2994.1
ெதாைலவு ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள்ெசய்த
ேசாதியா இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.3.2994.2
மல மலி ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அணி ைவகல் வாழ்வகள் $ேதவா.3.2994.3
வலம் வரு மைல அன மாடக்ேகாயிேல $ேதவா.3.2994.4
மாலவன் மலரவன் ேநடி மால் ெகாள $ேதவா.3.2995.1
மால் எr ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரத
ைவகு_ஏவ.(ைவகு_வி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.3.2995.2
மாைலெகாடு அணி மைறவாண ைவகலில் $ேதவா.3.2995.3
மால் அன மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி மாடக்ேகாயிேல $ேதவா.3.2995.4
கடு உைட வாயின கஞ்சி வாயின $ேதவா.3.2996.1

பிடகு உைர ேபணிலா ேபணு ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.2996.2
மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) உைடயவ பயில் ைவகல் மா நக $ேதவா.3.2996.3
வடமைல அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
மாடக்ேகாயிேல $ேதவா.3.2996.4
ைமந்தனது இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ைவகல் மாடக்ேகாயிைல $ேதவா.3.2997.1
சந்து அம ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அணி சண்ைப ஞானசம் $ேதவா.3.2997.2
பந்தன தமிழ் ெகழு பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) பத்து
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) $ேதவா.3.2997.3
சிந்ைத ெசய்பவ சிவேலாகம் ேசவேர $ேதவா.3.2997.4
எrதர அனல் ைகயில் ஏந்தி எல்லியில் $ேதவா.3.2998.1
நாஞ் திr கான் இைட நட்டம் ஆடுவ $ேதவா.3.2998.2
அrசில் அம் ெபாரு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அம்ப மா நக $ேதவா.3.2998.3
குrசில் ெசங்கண்ணவன் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ேசவேர $ேதவா.3.2998.4
ைமய கண் மைலமகள் பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆய் இருள
$ேதவா.3.2999.1
ைகயது ஓ கனல்-எr கனல ஆடுவ $ேதவா.3.2999.2
ஐய நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) ெபாரு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அம்ப ெசம்பிய
$ேதவா.3.2999.3
ெசய்யகண் இைற ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ேசவேர $ேதவா.3.2999.4
மைற புைன பாடல சுட ைக மல்க_குைற.எச்.(மல்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓ
$ேதவா.3.3000.1

பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) புைன சைடமுடி
ெபயர_குைற.எச்.(ெபய_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆடுவ $ேதவா.3.3000.2
அைற புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) நிைற வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) அம்ப மா நக
$ேதவா.3.3000.3
இைற புைன எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) வள இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்பேர $ேதவா.3.3000.4
இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) மல்கு இளமதி_ெப.(இளமதி_ெப.)
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஈடு உய $ேதவா.3.3001.1
பரவ மல்கு அருமைற பாடி ஆடுவ $ேதவா.3.3001.2
அரவேமாடு உய ெசம்மல் அம்ப ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அல $ேதவா.3.3001.3
மரவம்_ெப.(மரவம்_ெப.) மல்கு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) நக மருவி வாழ்வேர
$ேதவா.3.3001.4
சங்கு அணி குைழயின சாமம் பாடுவ $ேதவா.3.3002.1
ெவங்கனல் கனல்தர வசி
< ஆடுவ $ேதவா.3.3002.2
அங்கு அணி விழவு அம அம்ப மா நக $ேதவா.3.3002.3
ெசங்கண் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இைற
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
ேசவேர $ேதவா.3.3002.4
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) வள காலின சுட ைக
மல்க_குைற.எச்.(மல்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓ $ேதவா.3.3003.1
சுழல் வள குளிபுனல் சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆடுவ
$ேதவா.3.3003.2
அழல் வள மைறயவ அம்ப ைபம்ெபாழில் $ேதவா.3.3003.3

நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) வள ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நக இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்பேர $ேதவா.3.3003.4
இகல் உறு சுட எr இலங்க_குைற.எச்.(இலங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வசிேய
<
$ேதவா.3.3004.1
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) பலி ெகாளப் பாடி ஆடுவ
$ேதவா.3.3004.2
அகலிடம் மலி புகழ் அம்ப வம்பு அவிழ் $ேதவா.3.3004.3
புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நக
புகுவேபாலுேம $ேதவா.3.3004.4
எr அன மணி_ெப.(மணி_ெப.) முடி இலங்ைகக்ேகான் தன $ேதவா.3.3005.1
காஞ் அன தடக்ைககள் அடத்த காலின $ேதவா.3.3005.2
அrயவ வள நக அம்ப இன்ெபாடு $ேதவா.3.3005.3
புrயவ பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) இலாப் பூதம் சூழேவ $ேதவா.3.3005.4
ெவறி கிள மலமிைசயவனும் ெவந் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) $ேதவா.3.3006.1
ெபாறி கிள அரவு அைணப் புல்கு ெசல்வனும் $ேதவா.3.3006.2
அறிகில அrயவ அம்ப ெசம்பிய $ேதவா.3.3006.3
ெசறி கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) இைற
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
ேசவேர $ேதவா.3.3006.4
வழி தைல_ெப.(தைல_ெப.) பறி தைல_ெப.(தைல_ெப.) அவகள் கட்டிய
$ேதவா.3.3007.1
ெமாழிதைலப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) என ெமாழியல் வம்மிேனா $ேதவா.3.3007.2
அழிது அைல ெபாரு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அம்ப மா நக $ேதவா.3.3007.3

உழிதைல ஒழிந்து உள உைமயும் தாமுேம $ேதவா.3.3007.4
அழகைர அடிகைள அம்ப ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.3.3008.1
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) திகழ் சைடமுடி ந<லகண்டைர $ேதவா.3.3008.2
உமிழ் திைர உலகினில் ஓதுவ< ெகாண்மின் $ேதவா.3.3008.3
தமிழ் ெகழு விரகினன் தமிழ்ெசய்மாைலேய $ேதவா.3.3008.4
மாது அம ேமனியன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வண்ெடாடு_ெப.(வண்து_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) $ேதவா.3.3009.1
ேபாது அம ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அணி பூவணத்து உைற $ேதவா.3.3009.2
ேவதைன விரவல அரணம்_ெப.(அரணம்_ெப.) மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.)
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3009.3
நாதைன அடி ெதாழ நன்ைம ஆகுேம $ேதவா.3.3009.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) அணி மதி புல்கு ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.)
வண்ெடாடு_ெப.(வண்து_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) $ேதவா.3.3010.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அணி ெபாழில்-திருப் பூவணத்து உைற $ேதவா.3.3010.2
ஆன நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அருமைற அங்கம் ஓதிய $ேதவா.3.3010.3
ஞானைன அடி ெதாழ நன்ைம ஆகுேம $ேதவா.3.3010.4
ெவந்துய உறு பிணி விைனகள் த<வது ஓ $ேதவா.3.3011.1
புந்திய ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு பூவணத்து
உைற $ேதவா.3.3011.2
அந்தி ெவண்பிைறயிேனாடு ஆறு
சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3011.3
நந்திைய அடி ெதாழ நன்ைம ஆகுேம $ேதவா.3.3011.4

வாச நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மல மலி மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
ெவண்ெபாடிப் $ேதவா.3.3012.1
பூசைன ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) திகழ் பூவணத்து உைற $ேதவா.3.3012.2
ஈசைன மல புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்துவா
விைன $ேதவா.3.3012.3
நாசைன அடி ெதாழ நன்ைம ஆகுேம $ேதவா.3.3012.4
குருந்ெதாடு மாதவி ேகாங்கு_ெப.(ேகாங்கு_ெப.) மல்லிைக_ெப.(மல்லிைக_ெப.)
$ேதவா.3.3013.1
ெபாருந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாழில்-திருப்
பூவணத்து உைற $ேதவா.3.3013.2
அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அவுணதம்
அரணம்_ெப.(அரணம்_ெப.) மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.)
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3013.3
ெபருந்தைக அடி ெதாழ பீைட இல்ைலேய $ேதவா.3.3013.4
ெவறி கமழ் புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) ெபான்ஞாழல் விம்மிய $ேதவா.3.3014.1
ெபாறி அரவு அணி ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) பூவணத்து உைற $ேதவா.3.3014.2
கிறிபடும் உைடயினன் ேகடு இல் ெகாள்ைகயன் $ேதவா.3.3014.3
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மல அடி ெதாழ நன்ைம ஆகுேம $ேதவா.3.3014.4
பைற மல்கு முழெவாடு பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ஆடலன் $ேதவா.3.3015.1
ெபாைற மல்கு ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அணி பூவணத்து உைற $ேதவா.3.3015.2
மைற மல்கு பாடலன் மாது ஒ கூறினன் $ேதவா.3.3015.3
அைற மல்கு கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ெதாழ அல்லல் இல்ைலேய $ேதவா.3.3015.4

வைர தைன எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வல் அரக்கன் ந<ள
$ேதவா.3.3016.1
விரல்தனில் அடத்தவன் ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) ந<ற்றினன்
$ேதவா.3.3016.2
ெபாரு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) புைட அணி பூவணம் தைனப் $ேதவா.3.3016.3
பரவிய_ெப.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அடியவக்கு இல்ைல பாவேம
$ேதவா.3.3016.4
ந< மல்கு மல உைறவானும் மாலும் ஆய் $ேதவா.3.3017.1
சீ மல்கு திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) அடி ேசரகிற்கில $ேதவா.3.3017.2
ேபா மல்கு மழுவினன் ேமய பூவணம் $ேதவா.3.3017.3
ஏ மல்கு மல புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தல்
இன்பேம $ேதவா.3.3017.4
மண்ைட ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழிதரு மதி
இல் ேதரரும் $ேதவா.3.3018.1
குண்டரும் குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) அல
ேபசும்_ெப.எச்.(ேபசு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேகாலத்த $ேதவா.3.3018.2
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அம வள ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) மல்கு பூவணம்
$ேதவா.3.3018.3
கண்டவ_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ_பட.பன்.)
அடி ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தல் கன்மேம
$ேதவா.3.3018.4
புண்ணிய ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு பூவணத்து
உைற $ேதவா.3.3019.1

அண்ணைல அடி ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) காழியுள $ேதவா.3.3019.2
நண்ணிய அருமைற ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.3.3019.3
பண்ணிய தமிழ் ெசால பைறயும் பாவேம $ேதவா.3.3019.4
நனவிலும் கனவிலும் நாளும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஒளி $ேதவா.3.3020.1
நிைனவிலும் எனக்கு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நின்மலன்
$ேதவா.3.3020.2
கைனகடல் ைவயகம்_ெப.(ைவயகம்_ெப.) ெதாழு கருக்கு $ேதவா.3.3020.3
அனல்-எr ஆடும் எம் அடிகள் காண்மிேன $ேதவா.3.3020.4
ேவதியன் விைட உைட விமலன் ஒன்னல $ேதவா.3.3021.1
மூெதயில் எr எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முனிந்த முக்கணன்
$ேதவா.3.3021.2
காது இயல் குைழயினன் கருக்குடி அம $ேதவா.3.3021.3
ஆதிைய அடி ெதாழ அல்லல் இல்ைலேய $ேதவா.3.3021.4
மஞ்சு உறு ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) மலி கருக்கு
$ேதவா.3.3022.1
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) உறு திருமிடறு உைடய நாதனா $ேதவா.3.3022.2
அம் சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) ஆ குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) அrைவ அஞ்சேவ
$ேதவா.3.3022.3
ெவஞ்சுரம் தனில் விைளயாடல் என்ெகாேலா $ேதவா.3.3022.4
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) உைடப் பிறவிைய அறுக்க உன்னுவா< $ேதவா.3.3023.1
கான் இைட ஆடலான் பயில் கருக்குடிக் $ேதவா.3.3023.2

ேகான் உய ேகாயிைல வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ைவகலும் $ேதவா.3.3023.3
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) ெதாழு கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாழ்மிேன
$ேதவா.3.3023.4
சூடுவ சைட இைடக் கங்ைக நங்ைகைய $ேதவா.3.3024.1
கூடுவ உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) இைட ஐயம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒலி $ேதவா.3.3024.2
பாடுவ இைச பைற ெகாட்ட நட்டி $ேதவா.3.3024.3
ஆடுவ கருக்குடி அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
வண்ணேம_ெப.(வண்ணம்_ெப.+ஏ_சாr.) $ேதவா.3.3024.4
இன்பு_ெப.(இன்பு_ெப.) உைடயா இைச வைண
<
பூண் அரா $ேதவா.3.3025.1
என்பு உைடயா எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ேமனிேமல் எr $ேதவா.3.3025.2
முன்பு உைடயா முதல் ஏத்தும் அன்பருக்கு $ேதவா.3.3025.3
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உைடயா கருக்குடி எம் அண்ணேல $ேதவா.3.3025.4
காலமும் ஞாயிறும் த<யும் ஆயவ $ேதவா.3.3026.1
ேகாலமும் முடி அரவு அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாள்ைகய $ேதவா.3.3026.2
சீலமும் உைடயவ திருக்கருக்கு $ேதவா.3.3026.3
சாலவும் இனிது அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) உைடய தன்ைமேய
$ேதவா.3.3026.4
எறிகடல் புைட தழுவு இலங்ைக மன்னைன $ேதவா.3.3027.1
முறிபட வைர இைட அடத்த மூத்தியா $ேதவா.3.3027.2

கைற படு ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) மதி தவழ் கருக்கு $ேதவா.3.3027.3
அறிெவாடு_ெப.(அறிவு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ெதாழுமவ ஆள்வ நன்ைமேய
$ேதவா.3.3027.4
பூ மனும் திைச முகன் தானும் ெபாற்பு அம $ேதவா.3.3028.1
வாமனன்_ெப.(வாமனன்_ெப.) அறிகிலா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) எr $ேதவா.3.3028.2
ஆம் என உயந்தவன் அணி கருக்கு $ேதவா.3.3028.3
நா_ெப.(நா_ெப.) மனனினில் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) நிைனதல்
நன்ைமேய $ேதவா.3.3028.4
சாக்கிய சமண் படு ைகய ெபாய்ம்ெமாழி $ேதவா.3.3029.1
ஆக்கிய உைர ெகாேளல் அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) திரு(ந்)
நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) $ேதவா.3.3029.2
ஆக்கிய அரன் உைற அணி கருக்குடிப் $ேதவா.3.3029.3
பூக் கமழ் ேகாயிேல புைடபட்டு உய்ம்மிேன $ேதவா.3.3029.4
கானலில் விைரமல விம்மு காழியான் $ேதவா.3.3030.1
வானவன் கருக்குடி ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஒளி
$ேதவா.3.3030.2
ஆன ெமய்ஞ் ஞானசம்பந்தன்
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3030.3
ஊனம் இல் ெமாழி வலாக்கு உயரும் இன்பேம $ேதவா.3.3030.4
துஞ்சலும் துஞ்சல் இலாத ேபாழ்தினும் $ேதவா.3.3031.1
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) ைநந்து நிைனமின் நாள்ெதாறும்
$ேதவா.3.3031.2

வஞ்சகம் அற்று அடி வாழ்த்த_குைற.எச்.(வாழ்த்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூற்று $ேதவா.3.3031.3
அஞ்ச உைடத்தன அஞ்சு எழுத்துேம $ேதவா.3.3031.4
மந்திர நால்மைற ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) $ேதவா.3.3032.1
சிந்ைதயுள் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) தம்ைம ஆள்வன $ேதவா.3.3032.2
ெசந்தழல் ஓம்பிய ெசம்ைம ேவதியக்கு $ேதவா.3.3032.3
அந்தியுள் மந்திரம் அஞ்சு எழுத்துேம $ேதவா.3.3032.4
ஊனில் உயிப்ைப ஒடுக்கி ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) சுட $ேதவா.3.3033.1
ஞானவிளக்கிைன ஏற்றி நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) புலத்து $ேதவா.3.3033.2
ஏைன வழி திறந்து ஏத்துவாக்கு இட $ேதவா.3.3033.3
ஆன ெகடுப்பன அஞ்சு எழுத்துேம $ேதவா.3.3033.4
நல்லவ த<யவ எனாது நச்சின $ேதவா.3.3034.1
ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.) ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
சிவமுத்தி காட்டுவ $ேதவா.3.3034.2
ெகால்ல நமன்தம ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாம் இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) $ேதவா.3.3034.3
அல்லல் ெகடுப்பன அஞ்சு எழுத்துேம $ேதவா.3.3034.4
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) அல மன்மதன் வாளி ஐந்து அகத்து $ேதவா.3.3035.1
அங்கு உள பூதமும் அஞ்ச ஐம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) $ேதவா.3.3035.2
தங்கு அரவின் படம் அஞ்சு தம் உைட $ேதவா.3.3035.3

அம் ைகயில் ஐவிரல் அஞ்சு எழுத்துேம $ேதவா.3.3035.4
தும்மல் இருமல் ெதாடந்த_ெப.எச்.(ெதாட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேபாழ்தினும் $ேதவா.3.3036.1
ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.) நரகம்
விைளந்த_ெப.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாழ்தினும்
$ேதவா.3.3036.2
இம்ைம விைன அடத்து
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேபாழ்தினும்
$ேதவா.3.3036.3
அம்ைமயினும் துைண அஞ்சு எழுத்துேம $ேதவா.3.3036.4
வடு_ெப.(வ
<
டு_ெப.)
<
பிறப்ைப அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெமச்சின $ேதவா.3.3037.1
பீைட ெகடுப்பன பின்ைன நாள்ெதாறும் $ேதவா.3.3037.2
மாடு ெகாடுப்பன மன்னு மா நடம் $ேதவா.3.3037.3
ஆடி உகப்பன அஞ்சு எழுத்துேம $ேதவா.3.3037.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அம ஓதி மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) ேபணின
$ேதவா.3.3038.1
பண்ைட_ெப.அ.(பண்டு_ெப.) இராவணன் பாடி உய்ந்தன $ேதவா.3.3038.2
ெதாண்டகள் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
துதித்தபின் அவக்கு $ேதவா.3.3038.3
அண்டம் அளிப்பன அஞ்சு எழுத்துேம $ேதவா.3.3038.4
காவணன் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) காணுதற்கு ஒணாச் $ேதவா.3.3039.1
சீ வணச் ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) ெசவ்வி நாள்ெதாறும் $ேதவா.3.3039.2

ேப வணம் ேபசிப் பிதற்றும் பித்தகட்கு $ேதவா.3.3039.3
ஆ வணம் ஆவன அஞ்சு எழுத்துேம $ேதவா.3.3039.4
புத்த சமண் கழுக் ைகய ெபாய் ெகாளாச் $ேதவா.3.3040.1
சித்தத்தவகள் ெதளிந்து_வி.எச்.(ெதளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதறின
$ேதவா.3.3040.2
வித்தக ந<று அணிவா விைனப்பைகக்கு $ேதவா.3.3040.3
அத்திரம் ஆவன அஞ்சு எழுத்துேம $ேதவா.3.3040.4
நல்-தமிழ் ஞானசம்பந்தன்-நால்மைற $ேதவா.3.3041.1
கற்றவன் காழிய மன்னன்-உன்னிய $ேதவா.3.3041.2
அற்றம் இல் மாைலஈ ஐந்தும் அஞ்சு எழுத்து $ேதவா.3.3041.3
உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.) வல்லவ
உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) ஆவேர $ேதவா.3.3041.4
உருவின் ஆ உைமெயாடும் ஒன்றி
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) ஓ $ேதவா.3.3042.1
திருவினான் வளசைடத் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) கங்ைகயான் $ேதவா.3.3042.2
ெவருவி வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) ெதாழ ெவகுண்டு
ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3042.3
ெசருவினான் உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) திரு விற்ேகாலேம $ேதவா.3.3042.4
சிற்றிைட உைம ஒருபங்கன் அங்ைகயில் $ேதவா.3.3043.1
உற்றது ஓ எrயினன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சரத்தினால் $ேதவா.3.3043.2
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) ெகாள் அவுணகள் புரங்கள்
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அறச் $ேதவா.3.3043.3

ெசற்றவன் உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
திரு விற்ேகாலேம $ேதவா.3.3043.4
ஐயன் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அதிசயன் அயன்
விண்ேணா_ெப.(விண்ேணா_ெப.) ெதாழும் $ேதவா.3.3044.1
ைம அணி கண்டன் ஆ வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) வண்ணவான்
$ேதவா.3.3044.2
ைப அரவு அல்குலாள் பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆகவும்
$ேதவா.3.3044.3
ெசய்யவன் உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
திரு விற்ேகாலேம $ேதவா.3.3044.4
விைதத்தவன் முனிவருக்கு அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) முன் காலைன $ேதவா.3.3045.1
உைதத்து அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) உயி
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உருண்டு_வி.எச்.(உருள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழ்தரப்
<
$ேதவா.3.3045.2
புைதத்தவன் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நகப்-புரங்கள் மூன்ைறயும்
$ேதவா.3.3045.3
சிைதத்தவன் உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) திரு விற்ேகாலேம $ேதவா.3.3045.4
முந்தினான் மூவருள் முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) ஆயினான் $ேதவா.3.3046.1
ெகாந்து உலாம் மலப்ெபாழில் கூகம் ேமவினான் $ேதவா.3.3046.2
அந்தி வான்பிைறயினான் அடிய ேமல் விைன $ேதவா.3.3046.3
சிந்துவான் உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
திரு விற்ேகாலேம $ேதவா.3.3046.4
ெதாகுத்தவன் அருமைற அங்கம் ஆகமம் $ேதவா.3.3047.1

வகுத்தவன் வள ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) கூகம் ேமவினான் $ேதவா.3.3047.2
மிகுத்தவன் மிகுத்தவ புரங்கள்
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அறச் $ேதவா.3.3047.3
ெசகுத்தவன் உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
திரு விற்ேகாலேம $ேதவா.3.3047.4
விrத்தவன் அருமைற விrசைட ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $ேதவா.3.3048.1
தாஞ்த்தவன் தாஞ்யல புரங்கள் ஆசு அற $ேதவா.3.3048.2
எrத்தவன் இலங்ைகய ேகான் இட படச் $ேதவா.3.3048.3
சிrத்தவன் உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
திரு விற்ேகாலேம $ேதவா.3.3048.4
திr தரு புரம் எrெசய்த ேசவகன் $ேதவா.3.3049.1
வாஞ் அரெவாடு மதி சைடயில் ைவத்தவன் $ேதவா.3.3049.2
அrெயாடு பிரமனது ஆற்றலால் உருத் $ேதவா.3.3049.3
ெதாஞ்யலன் உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) திரு விற்ேகாலேம $ேதவா.3.3049.4
சீைம இல் சமெணாடு சீவரக் ைகய $ேதவா.3.3050.1
ந<ைம இல் உைரகள்
ெகாள்ளாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_பட.ஒரு.) ேநசக்கு
$ேதவா.3.3050.2
பா மலி ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) பாஞ்ந்து
நல்கிடும் $ேதவா.3.3050.3
சீைமயினான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) திரு விற்ேகாலேம $ேதவா.3.3050.4

ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) ெவண்பிைறயைன கூகம்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3051.1
ேசடன ெசழு மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) திரு விற்ேகாலத்ைத $ேதவா.3.3051.2
நாட வல்ல தமிழ் ஞானசம்பந்தன $ேதவா.3.3051.3
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) வல்லாகளுக்கு இல்ைல பாவேம $ேதவா.3.3051.4
மண்ணின் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) வாழல் ஆம்
ைவகலும் $ேதவா.3.3052.1
எண்ணின் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) கதிக்கு யாதும் ஓ குைறவு இைல
$ேதவா.3.3052.2
கண்ணின் நல்ல(ஃ)து உறும் கழுமல வள நக $ேதவா.3.3052.3
ெபண்ணின் நல்லாெளாடும் ெபருந்தைக இருந்தேத $ேதவா.3.3052.4
ேபாைத ஆ ெபான் கிண்ணத்து அடிசில்_ெப.(அடிசில்_ெப.) ெபால்லாது எனத்
$ேதவா.3.3053.1
தாைதயா முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) உற தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) எைன
ஆண்டவன் $ேதவா.3.3053.2
காைத ஆ குைழயினன் கழுமல வள நக $ேதவா.3.3053.3
ேபைதயாள் அவெளாடும் ெபருந்தைக இருந்தேத $ேதவா.3.3053.4
ெதாண்டு அைணெசய் ெதாழில்-துய
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) உய்யல் ஆம் $ேதவா.3.3054.1
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அைண ெகான்ைறயான் மதுமலச் சைடமுடி
$ேதவா.3.3054.2
கண் துைண ெநற்றியான் கழுமல வள நக $ேதவா.3.3054.3
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) துைண ஆக ஓ ெபருந்தைக இருந்தேத $ேதவா.3.3054.4

ழுஅயவு உேளாம் ழு என்று ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) அைசவு ஒழி
ெநஞ்சேம_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.+ஏ_சாr.) $ேதவா.3.3055.1
நிய வைள முன்ைகயாள் ேநாஞ்ைழ அவெளாடும் $ேதவா.3.3055.2
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) குதிெகாளும் கழுமல வள நக
$ேதவா.3.3055.3
ெபய பல துதிெசய ெபருந்தைக இருந்தேத $ேதவா.3.3055.4
ழுஅைடவு இேலாம்ழு என்று ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) அயவு ஒழி
ெநஞ்சேம_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.+ஏ_சாr.) $ேதவா.3.3056.1
விைட அம ெகாடியினான் விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.)
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழும் $ேதவா.3.3056.2
கைட உய மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) ஆ கழுமல வள நக $ேதவா.3.3056.3
ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) நைட_ெப.(நைட_ெப.) அவெளாடும் ெபருந்தைக
இருந்தேத $ேதவா.3.3056.4
மற்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பற்று இைல ெநஞ்சேம_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.+ஏ_சாr.)
மைறப $ேதவா.3.3057.1
கற்ற நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேவதிய கழுமல வள நக $ேதவா.3.3057.2
சிற்றிைடப் ேப அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) திருந்திைழ அவெளாடும்
$ேதவா.3.3057.3
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எைன ஆள் உைடப்
ெபருந்தைக இருந்தேத $ேதவா.3.3057.4
குைற வைளவது ெமாழி குைறவு ஒழி ெநஞ்சேம_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.+ஏ_சாr.)
$ேதவா.3.3058.1
நிைற வைள முன்ைகயாள் ேநாஞ்ைழ அவெளாடும் $ேதவா.3.3058.2
கைற வள ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அணி கழுமல வள நக $ேதவா.3.3058.3

பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) வள சைடமுடிப் ெபருந்தைக இருந்தேத $ேதவா.3.3058.4
அரக்கனா அரு வைர எடுத்தவன்-அலறிட $ேதவா.3.3059.1
ெநருக்கினா விரலினால் ந<டு யாழ் பாடேவ $ேதவா.3.3059.2
கருக்கு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அருள் ெசய்தான் கழுமல வள நக $ேதவா.3.3059.3
ெபருக்கும் ந<ரவெளாடும் ெபருந்தைக இருந்தேத $ேதவா.3.3059.4
ெநடியவன் பிரமனும் நிைனப்பு அrது ஆய் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
$ேதவா.3.3060.1
அடிெயாடு முடி அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) அழல்
உருவினன் $ேதவா.3.3060.2
கடி கமழ் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அணி கழுமல வள நக $ேதவா.3.3060.3
பிடி நைட_ெப.(நைட_ெப.) அவெளாடும் ெபருந்தைக இருந்தேத $ேதவா.3.3060.4
தா_ெப.(தா_ெப.) உறு தட்டு உைடச் சமண சாக்கியகள் தம் $ேதவா.3.3061.1
ஆ உறு ெசால் கைளந்து_வி.எச்.(கைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி
இைண அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்ம்மின்
$ேதவா.3.3061.2
கா உறு ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) வள கழுமல வள நக $ேதவா.3.3061.3
ேப அறத்தாெளாடும் ெபருந்தைக இருந்தேத $ேதவா.3.3061.4
கருந்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) தடந் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) மல்கு கழுமல வள நகப்
$ேதவா.3.3062.1
ெபருந்தடங் ெகாங்ைகெயாடு இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எம்பிரான் தைன $ேதவா.3.3062.2
அருந்தமிழ் ஞானசம்பந்தன ெசந்தமிழ் $ேதவா.3.3062.3
விரும்புவா அவகள் ேபாய் விண்ணுலகு ஆள்வேர $ேதவா.3.3062.4

மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) ேவண்டில்(ல்) இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
மந்திரங்கள்(ள்) இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) $ேதவா.3.3063.1
புrந்து ேகட்கப்படும் புண்ணியங்கள்(ள்) இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
$ேதவா.3.3063.2
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) குடித் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.)
ேதவு எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3063.3
அருந்தவத்ேதா ெதாழும் அடிகள் ேவடங்கேள $ேதவா.3.3063.4
வதிேபாக்கு
<
ஆவன விைனைய வட்டு(வ்)வன
<
$ேதவா.3.3064.1
ஓதி ஓக்கப்படாப் ெபாருைள ஓவிப்பன $ேதவா.3.3064.2
த<து_ெப.(த<து_ெப.) இல் ேதவன்குடித் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ேதவு
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3064.3
ஆதி அந்தம் இலா அடிகள் ேவடங்கேள $ேதவா.3.3064.4
மானம் ஆக்கு(வ்)வன மாசு ந<க்கு(வ்)வன $ேதவா.3.3065.1
வாைன உள்கச் ெசலும் வழிகள் காட்டு(வ்)வன $ேதவா.3.3065.2
ேதனும் வண்டும் இைச பாடும் ேதவன்கு $ேதவா.3.3065.3
ஆன் அஞ்சு ஆடும் முடி அடிகள் ேவடங்கேள $ேதவா.3.3065.4
ெசவிகள் ஆவிப்பன சிந்ைதயுள் ேசவன $ேதவா.3.3066.1
கவிகள் பாடு(வ்)வன கண் குளிவிப்பன $ேதவா.3.3066.2
புவிகள் ெபாங்கப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேதவன்கு $ேதவா.3.3066.3
அவிகள் உய்க்கப்படும் அடிகள் ேவடங்கேள $ேதவா.3.3066.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உலாவும் ெநறி வடு_ெப.(வ
<
டு_ெப.)
<
காட்டும் ெநறி
$ேதவா.3.3067.1

மண்_ெப.(மண்_ெப.) உலாவும் ெநறி மயக்கம்_ெப.(மயக்கம்_ெப.) த<க்கும் ெநறி
$ேதவா.3.3067.2
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) நிலா ெவண்மதி த<ண்டு_ஏவ.(த<ண்டு_வி.) ேதவன்கு
$ேதவா.3.3067.3
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ஆன் ஏறு உைட அடிகள் ேவடங்கேள
$ேதவா.3.3067.4
பங்கம் என்னப் பட பழிகள் என்னப்படா $ேதவா.3.3068.1
புங்கம் என்னப் பட புகழ்கள் என்னப்படும் $ேதவா.3.3068.2
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ேதாயும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
த<ண்டு_ஏவ.(த<ண்டு_வி.) ேதவன்கு $ேதவா.3.3068.3
அங்கம் ஆறும் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அடிகள்
ேவடங்கேள $ேதவா.3.3068.4
கைரதல் ஒன்றும் இைல கருத வல்லாதமக்கு $ேதவா.3.3069.1
உைரவில் ஊனம் இைல உலகினில் மன்னுவ $ேதவா.3.3069.2
திைரகள் ெபாங்கப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேதவன்கு $ேதவா.3.3069.3
அைரயில் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாவணத்து அடிகள் ேவடங்கேள
$ேதவா.3.3069.4
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) உட்கும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) உைட அரக்கன் வலி
$ேதவா.3.3070.1
விலகு பூதக்கணம் ெவருட்டும் ேவடத்தின $ேதவா.3.3070.2
திலகம்_ெப.(திலகம்_ெப.) ஆரும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதவன்கு $ேதவா.3.3070.3
அல தயங்கும் முடி அடிகள் ேவடங்கேள $ேதவா.3.3070.4

துளக்கம் இல்லாதன தூய ேதாற்றத்தன $ேதவா.3.3071.1
விளக்கம் ஆக்கு(வ்)வன ெவறி வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆரும்
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) $ேதவா.3.3071.2
திைளக்கும் ேதவன்குடி திைசமுகேனாடு மால் $ேதவா.3.3071.3
அளக்க ஒண்ணா வண்ணத்து அடிகள் ேவடங்கேள $ேதவா.3.3071.4
ெசரு மருதம்_ெப.(மருதம்_ெப.) துவத் ேத அமண் ஆதகள் $ேதவா.3.3072.1
உரு மருவப்படாத் ெதாழும்பதம் உைர ெகாேளல் $ேதவா.3.3072.2
திரு மருவும் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதவன்கு $ேதவா.3.3072.3
அருமருந்து ஆவன அடிகள் ேவடங்கேள $ேதவா.3.3072.4
ேசட ேதவன்குடித் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ேதவன்தைன $ேதவா.3.3073.1
மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.)
ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) மல்கு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) காழியான்
$ேதவா.3.3073.2
நாட வல்ல தமிழ் ஞானசம்பந்தன $ேதவா.3.3073.3
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) பத்தும் வல்லாக்கு இல்ைல ஆம் பாவேம $ேதவா.3.3073.4
பிடி எலாம் பின் ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெபருங்ைக மா
மல தழ< இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3074.1
விடியேல தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) மூழ்கி விதியினால் வழிபடும் $ேதவா.3.3074.2
கடி உலாம் பூம்ெபாழில் கானப்ேப அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $ேதவா.3.3074.3
அடி அலால் அைட சரண் உைடயேரா அடியேர $ேதவா.3.3074.4

நுண் இைடப் ேப அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) நூபுர ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.)
அடிப் $ேதவா.3.3075.1
ெபண்ணின் நல்லாைள ஓ பாகமாப் ேபணினான் $ேதவா.3.3075.2
கண் உைட ெநற்றியான் கருதிய_ெப.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கானப்ேப $ேதவா.3.3075.3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைட ேவட்ைகயா விரும்புதல் கருமேம $ேதவா.3.3075.4
வாவிவாய்த் தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நுண்சிைற
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) $ேதவா.3.3076.1
காவிவாய்ப் பண் ெசயும் கானப்ேப அண்ணைல $ேதவா.3.3076.2
நாவிவாய்ச் சாந்துளும் பூவுளும் ஞானந<ா $ேதவா.3.3076.3
தூவி வாய்ப் ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆட்டுவா ெதாண்டேர
$ேதவா.3.3076.4
நிைற உைட ெநஞ்சுளும் ந<ருளும் பூவுளும் $ேதவா.3.3077.1
பைற உைட முழவுளும் பலியுளும் பாட்டுளும் $ேதவா.3.3077.2
கைற உைட மிடற்று அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
கருதிய_ெப.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கானப்ேப $ேதவா.3.3077.3
குைற உைடயவக்கு அலால் கைளகிலா குற்றேம $ேதவா.3.3077.4
ஏனப் பூண் மாபின்ேமல் என்பு பூண்டு ஈறு இலா $ேதவா.3.3078.1
ஞானப் ேப ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேபாஞ்னான் நண்ணிய $ேதவா.3.3078.2
கானப்ேப ஊ ெதாழும் காதலா த<து_ெப.(த<து_ெப.) இல $ேதவா.3.3078.3
வானப் ேப ஊ புகும் வண்ணமும் வல்லேர $ேதவா.3.3078.4

பள்ளேம படசைடப் பால் படப்
பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந<ா $ேதவா.3.3079.1
ெவள்ளேம தாங்கினான் ெவண்மதி
சூடினான்_வி.மு.(சூடு_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $ேதவா.3.3079.2
கள்ளேம ெசய்கிலா கருதிய_ெப.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கானப்ேப $ேதவா.3.3079.3
உள்ளேம ேகாயிலா உள்கும் என் உள்ளேம $ேதவா.3.3079.4
மான மா மடப்பிடி வன் ைகயால் அலகு இடக் $ேதவா.3.3080.1
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) ஆ கடகாஞ் வழிபடும் கானப்ேப $ேதவா.3.3080.2
ஊனம் ஆம் உடம்பினில் உறு பிணி ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எணின் $ேதவா.3.3080.3
ஞானம் ஆம் மலெகாடு நணுகுதல் நன்ைமேய $ேதவா.3.3080.4
வாளினான் ேவலினான் மால்வைர
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.)
$ேதவா.3.3081.1
ேதாளினான் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) முடி ெதாைலயேவ
ஊன்றிய_ெப.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3081.2
தாளினான் கானப்ேப தைலயினால் வணங்குவா◌ா $ேதவா.3.3081.3
நாளும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உயவது ஓ நன்ைமையப் ெபறுவேர $ேதவா.3.3081.4
சிைலயினால் முப்புரம் த< எழச் ெசற்றவன் $ேதவா.3.3082.1
நிைல இலா இருவைர நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) கண்டு ஓங்கினான்
$ேதவா.3.3082.2
கைலயின் ஆ புறவில்-ேதன் கமழ் தரு கானப்ேப $ேதவா.3.3082.3

தைலயினால் வணங்குவா தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) உைடயாகேள $ேதவா.3.3082.4
உறித்தைலச் சுைரெயாடு குண்டிைக
பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.)
$ேதவா.3.3083.1
பறித்தலும் ேபாத்தலும் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) இைல பாவிகாள் $ேதவா.3.3083.2
மறித் தைல_ெப.(தைல_ெப.) மடப்பிடி வள இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.)
ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) $ேதவா.3.3083.3
கறித்து எழு கானப்ேப ைகெதாழல் கருமேம $ேதவா.3.3083.4
காட்டு அகத்து ஆடலான் கருதிய_ெப.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கானப்ேப $ேதவா.3.3084.1
ேகாட்டகத்து இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வரால் குதிெகாளும் காழியான்
$ேதவா.3.3084.2
நாட்டு அகத்து ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) சீ ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.3.3084.3
பாட்டு அகத்து இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) வலாக்கு இல்ைல ஆம்
பாவேம $ேதவா.3.3084.4
பைடயினா ெவண்மழு பாய் புலித்ேதால் அைர $ேதவா.3.3085.1
உைடயினா உைம ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கூறனா ஊவது ஓ $ேதவா.3.3085.2
விைடயினா ெவண்ெபாடிப் பூசியா விrபுனல் $ேதவா.3.3085.3
சைடயினா உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
சக்கரப்பள்ளிேய $ேதவா.3.3085.4
பாடினா_வி.மு.(பாடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) அருமைற பனிமதி
சைடமிைசச் $ேதவா.3.3086.1
சூடினா_வி.மு.(சூடு_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட.பன்.) படுதைல துன் எருக்கு
அதெனாடும் $ேதவா.3.3086.2

நாடினா இடு பலி நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓ
காலைனச் $ேதவா.3.3086.3
சாடினா வள நக சக்கரப்பள்ளிேய $ேதவா.3.3086.4
மின்னின் ஆ சைடமிைச விr கதி மதியமும் $ேதவா.3.3087.1
ெபான்னின் ஆ ெகான்ைறயும் ெபாறி கிள அரவமும் $ேதவா.3.3087.2
துன்னினா உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நால்மைற $ேதவா.3.3087.3
தன்னினா வள நக சக்கரப்பள்ளிேய $ேதவா.3.3087.4
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) மலி ெகாள்ைகயா நால்மைற பாடலா◌ா $ேதவா.3.3088.1
வலம் மலி மழுவினா மகிழும் ஊ வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அைற
$ேதவா.3.3088.2
மல மலி சலெமாடு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இழி_வி.(இழி_வி.) காவி◌ா $ேதவா.3.3088.3
சலசல மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெகாழி சக்கரப்பள்ளிேய $ேதவா.3.3088.4
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
ெபாடி அணி ேவதிய விrபுனல் $ேதவா.3.3089.1
அந்தம் இல் அணி மைலமங்ைகேயாடு அமரும் ஊ $ேதவா.3.3089.2
கந்தம் ஆ மலெராடு கா அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) பல்மணி $ேதவா.3.3089.3
சந்திேனாடு அைண புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சக்கரப்பள்ளிேய $ேதவா.3.3089.4
பாங்கினால் முப்புரம் பாழ்பட ெவஞ்சிைல $ேதவா.3.3090.1
வாங்கினா வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) தானவ வணங்கிட $ேதவா.3.3090.2

ஓங்கினா உைம ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கூெறாடும் ஒலி புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
$ேதவா.3.3090.3
தாங்கினா உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
சக்கரப்பள்ளிேய $ேதவா.3.3090.4
பாrனா ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு பரவு பல்
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) $ேதவா.3.3091.1
ேபாஞ்னா ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கூறனா ேப ஒலி
$ேதவா.3.3091.2
ந<rனா சைடமுடி நிைர மலக்ெகான்ைற அம் $ேதவா.3.3091.3
தாrனா வள நக சக்கரப்பள்ளிேய $ேதவா.3.3091.4
முதி இலா ெவண்பிைற சூடினா_வி.மு.(சூடு_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட.பன்.)
முன்ன நாள $ேதவா.3.3092.1
எதி இலா முப்புரம் எrெசய்தா வைரதனால் $ேதவா.3.3092.2
அதி இலா வல் அரக்கன் வலி வாட்டிய $ேதவா.3.3092.3
சதிrனா வள நக சக்கரப்பள்ளிேய $ேதவா.3.3092.4
துணி படு ேகாவணம் சுண்ண ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ெபாடியின
$ேதவா.3.3093.1
பணி படு மாபின பனிமதிச் சைடயின $ேதவா.3.3093.2
மணிவணன் அவெனாடு மல மிைசயாைனயும் $ேதவா.3.3093.3
தணிவின வள நக சக்கரப்பள்ளிேய $ேதவா.3.3093.4
உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) ேபா சீவர ஊண்ெதாழில் சமணகள் $ேதவா.3.3094.1
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) படும் உைர அைவ ெமய் அல விrபுனல் $ேதவா.3.3094.2
வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) படு மலெகாடு வணங்குமின் ைவகலும் $ேதவா.3.3094.3

தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சூழ்தரு சக்கரப்பள்ளிேய
$ேதவா.3.3094.4
தண்வயல் புைட அணி சக்கரப்பள்ளி எம் $ேதவா.3.3095.1
கண் நுதலவன் அடி கழுமல வள நக $ேதவா.3.3095.2
நண்ணிய ெசந்தமிழ் ஞானசம்பந்தன் ெசால் $ேதவா.3.3095.3
பண்ணிய இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) ெசால பைறயும் ெமய்ப் பாவேம
$ேதவா.3.3095.4
காைல_ெப.(காைல_ெப.) ஆ வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
கிண்டிய கா உறும் $ேதவா.3.3096.1
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ஆ ைபங்கிளி ெசால் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
பயிலேவ $ேதவா.3.3096.2
ேவைல ஆ விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) அணி ேவதியன் விரும்பு
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.3.3096.3
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஆ மதி தவழ் மா மழபாடிேய $ேதவா.3.3096.4
கைற அணி மிடறு உைடக் கண்ணுதல் நண்ணிய $ேதவா.3.3097.1
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) அணி ெசஞ்சைடப் பிஞ்ஞகன்
ேபணும்_ெப.எச்.(ேபணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊ $ேதவா.3.3097.2
துைற அணி குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) தூ மல துைதயேவ
$ேதவா.3.3097.3
மைற அணி நாவினான் மா மழபாடிேய $ேதவா.3.3097.4
அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) ேவள்வியும் அருமைறத் துழனியும் $ேதவா.3.3098.1
ெசந்தமிழ்க் கீ தமும் சீrனால் வளதர $ேதவா.3.3098.2

பந்து_ெப.(பந்து_ெப.) அைண ெமல்விரலாெளாடும் பயில்வு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$ேதவா.3.3098.3
மந்தம் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலவு சீ மா மழபாடிேய
$ேதவா.3.3098.4
அத்தியின் உrதைன அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) உறப் ேபாத்தவன் $ேதவா.3.3099.1
முத்தி ஆய் மூவாஞ்ல் முதல்வனாய் நின்றவன் $ேதவா.3.3099.2
பத்தியால் பாடிட பாஞ்ந்து அவக்கு அருள்ெசயும் $ேதவா.3.3099.3
அத்தனா உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
அணி மழபாடிேய $ேதவா.3.3099.4
கங்ைக ஆ சைட இைடக் கதி மதி அணிந்தவன் $ேதவா.3.3100.1
ெவங் கண் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரவு உைட ேவதியன் த<து_ெப.(த<து_ெப.) இலாச்
$ேதவா.3.3100.2
ெசங்கயல் கண் உைமயாெளாடும் ேசவு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.3.3100.3
மங்ைகமா நடம் பயில் மா மழபாடிேய $ேதவா.3.3100.4
பாலனா ஆ உயி பாங்கினால் உண வரும் $ேதவா.3.3101.1
காலனா உயி ெசகக் காலினால் சாடினான் $ேதவா.3.3101.2
ேசலின் ஆ கண்ணினாள் தன்ெனாடும் ேசவு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$ேதவா.3.3101.3
மாலினா வழிபடும் மா மழபாடிேய $ேதவா.3.3101.4
விண்ணில் ஆ இைமயவ ெமய்ம்
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தேவ $ேதவா.3.3102.1
எண் இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) முப்புரம் எrயுண நைகெசய்தா
$ேதவா.3.3102.2

கண்ணினால் காமைனக் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) எழக்
காய்ந்த_ெப.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம் $ேதவா.3.3102.3
அண்ணலா உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
அணி மழபாடிேய $ேதவா.3.3102.4
கரத்தினால் கயிைலைய எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கா
அரக்கன $ேதவா.3.3103.1
சிரத்திைன ஊன்றலும் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) அடி சரண் எனா $ேதவா.3.3103.2
இரத்தினால் ைகந்நரம்பு எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைச
பாடலும் $ேதவா.3.3103.3
வரத்தினான் மருவு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) மா மழபாடிேய $ேதவா.3.3103.4
ஏடு உலாம் மலமிைச அயன் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மாலும் ஆய் $ேதவா.3.3104.1
நாடினாக்கு அrய சீ நாதனா உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.3.3104.2
பாடு எலாம் ெபண்ைணயின் பழம் விழ ைபம்ெபாழில் $ேதவா.3.3104.3
மாடு எலாம் மல்கு சீ மா மழபாடிேய $ேதவா.3.3104.4
உறி பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊத்ைதவாய்ச்
சமெணாடு சாக்கிய $ேதவா.3.3105.1
ெநறி பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
இலா ந<ச ெசால் ெகாள்ளன்மின் $ேதவா.3.3105.2
ெபாறி பிடித்த(அ)ரவு இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) பூண் எனக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாந் $ேதவா.3.3105.3
மறி பிடித்தான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) மா மழபாடிேய $ேதவா.3.3105.4
ஞாலத்து ஆ ஆதிைர நாளினான் நாள்ெதாறும் $ேதவா.3.3106.1

சீலத்தான் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திரு மழபாடிைய
$ேதவா.3.3106.2
ஞாலத்தால் மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) சீ ஞானசம்பந்தன் ெசால் $ேதவா.3.3106.3
ேகாலத்தால் பாடுவா குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) அற்றாகேள $ேதவா.3.3106.4
வாரு மன்னும் முைல_ெப.(முைல_ெப.) மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) ஓ பங்கினன்
$ேதவா.3.3107.1
ஊரு மன்னும் பலி உண்பதும் ெவண்தைல $ேதவா.3.3107.2
காரு மன்னும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காட்டுப்பள் $ேதவா.3.3107.3
ந<ரு மன்னும் சைட நிமல தம் ந<ைமேய $ேதவா.3.3107.4
நிருத்தனா ந<ள் சைட மதிெயாடு பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) அணி $ேதவா.3.3108.1
கருத்தனா கடிெபாழில் சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காட்டுப்பள்ள $ேதவா.3.3108.2
அருத்தனா அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) அம மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) ஓபாகமாப்
$ேதவா.3.3108.3
ெபாருத்தனா கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) இைண ேபாற்றுதல் ெபாருளேத
$ேதவா.3.3108.4
பண்ணின் ஆ அருமைற பாடினா_வி.மு.(பாடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.)
ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) ஓ $ேதவா.3.3109.1
கண்ணினா கடிெபாழில் சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காட்டுப்பள்ள $ேதவா.3.3109.2
விண்ணின் ஆ விrபுனல் ேமவினா சைடமுடி $ேதவா.3.3109.3
அண்ணலா எம்ைம ஆள் உைடய எம் அடிகேள $ேதவா.3.3109.4

பணம் ெகாள் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) அைரக்கு ஆப்பது பல் பலி $ேதவா.3.3110.1
உணங்கல் ஓடு உண்கலன் உைறவது காட்டு இைட $ேதவா.3.3110.2
கணங்கள் கூடித் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்து_ஏவ.(ஏத்து_வி.) காட்டுப்பள் $ேதவா.3.3110.3
நிணம்_ெப.(நிணம்_ெப.) ெகாள் சூலப்பைட நிமல தம் ந<ைமேய $ேதவா.3.3110.4
வைர உலாம் சந்ெதாடு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இழி_வி.(இழி_வி.) காவிrக் $ேதவா.3.3111.1
கைர உலாம் இடு மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காட்டுப்பள்ள $ேதவா.3.3111.2
திைர உலாம் கங்ைகயும் திங்களும்
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அங்கு $ேதவா.3.3111.3
அைர உலாம் ேகாவணத்து அடிகள் ேவடங்கேள $ேதவா.3.3111.4
ேவதனா ெவண்மழு ஏந்தினா அங்கம் முன் $ேதவா.3.3112.1
ஓதினா உைம ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கூறனா ஒண்குைழக் $ேதவா.3.3112.2
காதினா கடி ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காட்டுப்பள் $ேதவா.3.3112.3
நாதனா திருவடி நாளும் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்துேம $ேதவா.3.3112.4
ைமயின் ஆ மிடறனா மான் மழு
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3113.1
ைகயினா கடிெபாழில் சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காட்டுப்பள்ள $ேதவா.3.3113.2
ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) ஓபாகமாத் தண்மதி
சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3113.3

ஐயனா அடி ெதாழ அல்லல் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இல்ைலேய $ேதவா.3.3113.4
சிைலதனால் முப்புரம் ெசற்றவன் சீrன் ஆ $ேதவா.3.3114.1
மைலதனால் வல் அரக்கன் வலி வாட்டினான் $ேதவா.3.3114.2
கைலதனால் புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) அணி மல்கு காட்டுப்பள் $ேதவா.3.3114.3
தைலதனால் வணங்கிட தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ஆகுேம $ேதவா.3.3114.4
ெசங்கண் மால் திகழ்தரு மல உைற திைசமுகன் $ேதவா.3.3115.1
தம் ைகயால்-ெதாழுது எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தழல் உரு
ஆயினான் $ேதவா.3.3115.2
கங்ைக ஆ சைடயினான்-கருது காட்டுப்பள் $ேதவா.3.3115.3
அம் ைகயால் ெதாழுமவக்கு அல்லல் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இல்ைலேய
$ேதவா.3.3115.4
ேபாதியா பிண்டியா என்ற அப்ெபாய்யகள் $ேதவா.3.3116.1
வாதினால் உைர அைவ ெமய் அல ைவகலும் $ேதவா.3.3116.2
காrன் ஆ கடி ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காட்டுப்பள் $ேதவா.3.3116.3
ஏrனால்-ெதாழுது எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்துேம $ேதவா.3.3116.4
ெபாரு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) புைட அணி புறவ நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) நக மனன்
$ேதவா.3.3117.1
அருமைற அைவ வல அணி ெகாள் சம்பந்தன்-ெசால் $ேதவா.3.3117.2
கருமணி மிடற்றினன் கருது காட்டுப்பள் $ேதவா.3.3117.3

பரவிய_ெப.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தமிழ் ெசால பைறயும் ெமய்ப்
பாவேம $ேதவா.3.3117.4
ைபத்த பாம்ேபாடு அைரக் ேகாவணம் பாய் புலி_ெப.(புலி_ெப.) $ேதவா.3.3118.1
ெமாய்த்த ேபய்கள் முழக்கம் முதுகாட்டு இைட $ேதவா.3.3118.2
நித்தம்_ெப.(நித்தம்_ெப.) ஆக நடம் ஆடி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ந<று அணி
$ேதவா.3.3118.3
பித்த ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) அரைதப் ெபரும்பாழிேய $ேதவா.3.3118.4
கயல ேசல கருங்கண்ணிய நாள்ெதாறும் $ேதவா.3.3119.1
பயைல_ெப.(பயைல_ெப.) ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பலி
ேதந்து_வி.எச்.(ேத_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழல் பான்ைமயா
$ேதவா.3.3119.2
இயைல வாேனா நிைனந்ேதாகளுக்கு எண்ண(அ)ரும் $ேதவா.3.3119.3
ெபயர ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) அரைதப் ெபரும்பாழிேய $ேதவா.3.3119.4
ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) சால(வ்) உைடயா ெகாைல யாைனயின்
$ேதவா.3.3120.1
மூடல் சால உைடயா முளி கான் இைட $ேதவா.3.3120.2
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) சால(வ்) உைடயா
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.3.3120.3
பீட ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) அரைதப் ெபரும்பாழிேய $ேதவா.3.3120.4
மண்ண ந<ரா அழலா மலி காலினா◌ா $ேதவா.3.3121.1
விண்ண ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) விrத்து ஓதுவா ெமய்ப்ெபாருள
$ேதவா.3.3121.2

பண்ண பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) உைடயா ஒருபாகமும் $ேதவா.3.3121.3
ெபண்ண ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) அரைதப் ெபரும்பாழிேய $ேதவா.3.3121.4
மைறய வாயின் ெமாழி மாெனாடு ெவண்மழு $ேதவா.3.3122.1
கைறெகாள் சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) உைடக் ைகய கா ஆதரும் $ேதவா.3.3122.2
நைற ெகாள் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.)
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆதரும் ெசன்னிேமல்
$ேதவா.3.3122.3
பிைறய ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) அரைதப் ெபரும்பாழிேய $ேதவா.3.3122.4
புற்று அரவம் புலித்ேதால் அைரக் ேகாவணம் $ேதவா.3.3123.1
தற்று இரவில் நடம் ஆடுவ தாழ்தரு $ேதவா.3.3123.2
சுற்று அம பாrடம் ெதால்ெகாடியின்மிைசப் $ேதவா.3.3123.3
ெபற்ற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) அரைதப் ெபரும்பாழிேய $ேதவா.3.3123.4
இைண இல் ஏற்ைற உகந்து ஏறுவரும் எr $ேதவா.3.3124.2
கைணயினால் முப்புரம் ெசற்றவ ைகயினில் $ேதவா.3.3124.3
பிைணய ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) அரைதப் ெபரும்பாழிேய $ேதவா.3.3124.4
சாஞ்வு இலா வல் அரக்கன் தடந்ேதாள் தைல_ெப.(தைல_ெப.) $ேதவா.3.3125.1
ெநாஞ்வில் ஆர அடத்தா ெநறி ெமன்குழல் $ேதவா.3.3125.2
அrைவ பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அமந்தா அடியாெராடும்
$ேதவா.3.3125.3
பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) இல் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) அரைதப் ெபரும்பாழிேய
$ேதவா.3.3125.4

வாஞ் அரா என்பு அணி மாபின ந<
மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3126.1
எr அராவும் சைடேமல் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ஏற்றவ $ேதவா.3.3126.2
காஞ்ய மாேலாடு அயன் காண்பு அrது
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3126.3
ெபாஞ்ய ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) அரைதப் ெபரும்பாழிேய $ேதவா.3.3126.4
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) இலாத சமண் சாக்கிய நாள்ெதாறும் $ேதவா.3.3127.1
ஏண் இலாத(ம்) ெமாழிய(வ்) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆயவ $ேதவா.3.3127.2
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உலாம் மும்மதில் த< எழச் ெசற்றவ $ேதவா.3.3127.3
ேபணு ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) அரைதப் ெபரும்பாழிேய $ேதவா.3.3127.4
ழுந<rன் ஆ புன்சைட நிமலனுக்கு இடம்ழு என $ேதவா.3.3128.1
பாrனா பரவு அரைதப் ெபரும்பாழிைய $ேதவா.3.3128.2
சீrன் ஆ காழியுள் ஞானசம்பந்தன் ெசய் $ேதவா.3.3128.3
ஏrன் ஆ தமிழ் வல்லாக்கு இல்ைல ஆம் பாவேம $ேதவா.3.3128.4
திைர தரு பவளமும் சீ திகழ் வயிரமும் $ேதவா.3.3129.1
கைர தரும் அகிெலாடு கன வைள புகுதரும் $ேதவா.3.3129.2
வைரவிலால் எயில் எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மேயந்திரப்பள் $ேதவா.3.3129.3
அரவு அைர அழகைன அடி இைண பணிமிேன $ேதவா.3.3129.4
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) ேச ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.) ேகாலம் ஆ
மாளிைக $ேதவா.3.3130.1
கண்டலும் ைகைதயும் கமலம் ஆ வாவியும் $ேதவா.3.3130.2

வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உலாம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அணி மேயந்திரப்பள்
$ேதவா.3.3130.3
ெசண்டு ேச விைடயினான் திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) அடி பணிமிேன
$ேதவா.3.3130.4
ேகாங்கு_ெப.(ேகாங்கு_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ேவங்ைகயும் ெகாழு
மலப்புன்ைனயும் $ேதவா.3.3131.1
தாங்கு ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெகான்ைறயும் தகு மலக்குரவமும் $ேதவா.3.3131.2
மாங் கரும்பும் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) மேயந்திரப்பள் $ேதவா.3.3131.3
ஆங்கு இருந்தவன் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அடி இைண பணிமிேன $ேதவா.3.3131.4
வங்கம் ஆ ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உய வரு குறியால் மிகு $ேதவா.3.3132.1
சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) ஆ ஒலி அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) தரு புைக கமழ்தரும்
$ேதவா.3.3132.2
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) ஓ பங்கினன் மேயந்திரப்பள் $ேதவா.3.3132.3
எங்கள் நாயகன் தனது இைண அடி பணிமிேன $ேதவா.3.3132.4
நித்திலத் ெதாைக பல நிைர தரு மல எனச் $ேதவா.3.3133.1
சித்திரப் புணாஞ் ேசத்திட திகழ்ந்து இருந்தவன் $ேதவா.3.3133.2
ைமத் திகழ் கண்டன் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மேயந்திரப்பள் $ேதவா.3.3133.3
ைகத்தலம் மழுவைனக் கண்டு அடி பணிமிேன $ேதவா.3.3133.4
சந்திரன்_ெப.(சந்திரன்_ெப.) கதிரவன் தகு புகழ் அயெனாடும் $ேதவா.3.3134.1
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) வழிபட
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம் இைறயவன்
$ேதவா.3.3134.2
மந்திரமைற வள மேயந்திரப்பள் $ேதவா.3.3134.3

அந்தம் இல் அழகைன அடி பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உய்ம்மிேன $ேதவா.3.3134.4
சைட முடி முனிவகள் சைமெவாடும் வழிபட $ேதவா.3.3135.1
நடம் நவில் புrவினன் நறவு அணி மலெராடு $ேதவா.3.3135.2
படசைட மதியினன் மேயந்திரப்பள் $ேதவா.3.3135.3
அடல் விைட உைடயவன் அடி
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்ம்மிேன $ேதவா.3.3135.4
சிரம் ஒருபதும் உைடச் ெசரு வலி அரக்கைனக் $ேதவா.3.3136.1
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) இருபதும் இறக் கனவைர அடத்தவன் $ேதவா.3.3136.2
மரவு அம பூம்ெபாழில் மேயந்திரப்பள் $ேதவா.3.3136.3
அரவு அம சைடயைன அடி பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உய்ம்மிேன $ேதவா.3.3136.4
நாக(அ)ைணத் துயில்பவன் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) மிகு மலரவன் $ேதவா.3.3137.1
ஆக(அ)ைணந்து அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
அைணயவும் ெபறுகில $ேதவா.3.3137.2
மாகு அைணந்து_வி.எச்.(அைண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அலெபாழில்
மேயந்திரப்பள் $ேதவா.3.3137.3
ேயாகு அைணந்தவன் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்ம்மிேன $ேதவா.3.3137.4
உைட துறந்தவகளும் உைட துவ உைடயரும் $ேதவா.3.3138.1
படு பழி உைடயவ பகவன விடுமின் ந< $ேதவா.3.3138.2
மைட வள வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) அணி மேயந்திரப்பள் $ேதவா.3.3138.3

இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) உைட ஈசைன இைண அடி பணிமிேன $ேதவா.3.3138.4
வம்பு உலாம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அணி மேயந்திரப்பள் $ேதவா.3.3139.1
நம்பனா கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அடி ஞானசம்பந்தன் ெசால் $ேதவா.3.3139.2
ழுநம் பரம் இதுழு என நாவினால் நவில்பவ $ேதவா.3.3139.3
உம்பரா எதிெகாள உய பதி அைணவேர $ேதவா.3.3139.4
வன்னியும் மத்தமும் மதி ெபாதி சைடயினன் $ேதவா.3.3140.1
ெபான் இயல் திருவடி புதுமல அைவெகாடு $ேதவா.3.3140.2
மன்னிய மைறயவ வழிபட அடியவ $ேதவா.3.3140.3
இன் இைச பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ஆ ஏடகத்து ஒருவேன $ேதவா.3.3140.4
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ெநடுமாளிைக ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.) குளிமதி
$ேதவா.3.3141.1
வடிவு உற அைமதர மருவிய ஏடகத்து $ேதவா.3.3141.2
அடிகைள அடி பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரற்றுமின்
அன்பினால் $ேதவா.3.3141.3
இடிபடும் விைனகள் ேபாய் இல்ைல அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆகுேம
$ேதவா.3.3141.4
குண்டலம் திகழ்தரு காது உைடக் குழகைன $ேதவா.3.3142.1
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அலம்பும் மலக்ெகான்ைற வான்மதி அணி
$ேதவா.3.3142.2
ெசண்டு அலம்பும் விைடச் ேசடன்-ஊ ஏடகம் $ேதவா.3.3142.3
கண்டு ைகெதாழுதலும் கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
கழலுேம $ேதவா.3.3142.4

ஏலம் ஆதரு குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ஏைழேயாடு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3143.1
ேகாலம் ஆதரு விைடக் குழகனா
உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$ேதவா.3.3143.2
சால(ம்) மாதவிகளும் சந்தனம்_ெப.(சந்தனம்_+ெப.) சண்பகம் $ேதவா.3.3143.3
சீலம் ஆ ஏடகம் ேசதல்_ெதா.ெப.(ேச_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆம் ெசல்வேம
$ேதவா.3.3143.4
வாஞ் அணி நயனி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மைலமகள் மறுகிட $ேதவா.3.3144.1
காஞ்யிைன உrெசய்த கைற அணி மிடறினன் $ேதவா.3.3144.2
ெபாஞ்யவன் ெபண்ணிேனாடு ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) அலி
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3144.3
எrயவன் உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ஏடகக் ேகாயிேல $ேதவா.3.3144.4
ெபாய்ைகயின் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) உறு புதுமலத் ெதன்றல் ஆ
$ேதவா.3.3145.1
ைவைகயின் வடகைர மருவிய ஏடகத்து $ேதவா.3.3145.2
ஐயைன அடி பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரற்றுமின்
அடதரும் $ேதவா.3.3145.3
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) வன்பிணி
ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வடு_ெப.(வ
<
டு_ெப.)
<
எளிது ஆகுேம
$ேதவா.3.3145.4
தடவைர எடுத்தவன் தருக்கு இற ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அட $ேதவா.3.3146.1

பட விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) ஊன்றிேய பாஞ்ந்து அவற்கு அருள் ெசய்தான்
$ேதவா.3.3146.2
மடவல்_ெப.(மடவல்_ெப.) எருக்ெகாடு வன்னியும் மத்தமும் $ேதவா.3.3146.3
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) உைடச் சைடயினன்-ஏடகத்து இைறவேன $ேதவா.3.3146.4
ெபான்னும் மா மணிகளும் ெபாருதிைரச் சந்து அகில்_ெப.(அகில்_ெப.)
$ேதவா.3.3147.1
தன்னுள் ஆ ைவைகயின் கைரதனில் சைமவு உற $ேதவா.3.3147.2
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ஆம் அயனும் மால் அடி முடி ேதடியும் $ேதவா.3.3147.3
இன்ன ஆறு என ஒணான்-ஏடகத்து ஒருவேன $ேதவா.3.3147.4
குண்டிைகக் ைகயின குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) இலாத் ேதரகள் $ேதவா.3.3148.1
பண்டிையப் ெபருக்கிடும் பளககள் பணிகில $ேதவா.3.3148.2
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இைரக்கும் மலக்ெகான்ைறயும் வன்னியும்
$ேதவா.3.3148.3
இண்ைட
ேசக்கும்_ெப.எச்.(ேச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சைட
ஏடகத்து எந்ைதேய $ேதவா.3.3148.4
ேகாடு சந்தனம்_ெப.(சந்தனம்_+ெப.) அகில்_ெப.(அகில்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இழி_வி.(இழி_வி.)
ைவைக ந<ா $ேதவா.3.3149.1
ஏடு ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைணதரும் ஏடகத்து
ஒருவைன $ேதவா.3.3149.2
நாடு ெதன்புகலியுள் ஞானசம்பந்தன $ேதவா.3.3149.3
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) பத்து இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) வலாக்கு
இல்ைல ஆம் பாவேம $ேதவா.3.3149.4

ந< இைடத் துயின்றவன் தம்பி ந<ள் சாம்புவான் $ேதவா.3.3150.1
ேபா உைடச் சுக்கிrவன் அனுமான் ெதாழ $ேதவா.3.3150.2
கா உைட நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) உண்டு காத்து அருள்ெசய்த எம் $ேதவா.3.3150.3
சீ உைடச் ேசட வாழ் திரு உசாத்தானேம $ேதவா.3.3150.4
ெகால்ைல ஏறு உைடயவன் ேகாவண ஆைடயன் $ேதவா.3.3151.1
பல்ைல ஆ படுதைலப் பலி ெகாளும் பரமனா $ேதவா.3.3151.2
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) ஆ புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) அணி முது பதி நைற கமழ்
$ேதவா.3.3151.3
தில்ைலயான் உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) திரு உசாத்தானேம $ேதவா.3.3151.4
தாம் அலா ேபாலேவ தக்கனா ேவள்விைய $ேதவா.3.3152.1
ஊமனா தம் கனா_ெப.(கனா_ெப.) ஆக்கினான் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெநாடி
$ேதவா.3.3152.2
காமனா உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ெகடக்
காய்ந்த_ெப.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம் கண்ணுதல்
$ேதவா.3.3152.3
ேசமமா உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) திரு
உசாத்தானேம $ேதவா.3.3152.4
மறி தரு கரத்தினான் மால்விைட ஏறியான் $ேதவா.3.3153.1
குறி தரு ேகால நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) குணத்தினா அடி ெதாழ $ேதவா.3.3153.2
ெநறி தரு ேவதிய நித்தலும் நியமம் ெசய் $ேதவா.3.3153.3
ெசறி தரு ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அணி திரு உசாத்தானேம $ேதவா.3.3153.4
பண்டு இைரத்து அயனும் மாலும் பலபத்தகள் $ேதவா.3.3154.1

ெதாண்டு இைரத்தும் மல தூவித் ேதாத்திரம் ெசால $ேதவா.3.3154.2
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைரக் ெகாடிெயாடும்
குருகினின் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) $ேதவா.3.3154.3
ெதண்திைரக் கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) சூழ் திரு உசாத்தானேம $ேதவா.3.3154.4
மடவல்_ெப.(மடவல்_ெப.) பங்கினன் மைலதைன மதியாது $ேதவா.3.3155.1
சடசட எடுத்தவன் தைலபத்தும் ெநாஞ்தர $ேதவா.3.3155.2
அடதர ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அங்ேக அவற்கு
அருள்ெசய்தான் $ேதவா.3.3155.3
திடம் என உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
திரு உசாத்தானேம $ேதவா.3.3155.4
ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) அலா ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) அலா
அயெனாடு_ெப.(அயன்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) மாலுக்கும் $ேதவா.3.3156.1
காண ஒணா வண்ணத்தான் கருதுவா மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.)
உளான் $ேதவா.3.3156.2
ேபணுவா பிணிெயாடும் பிறப்பு அறுப்பான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.3.3156.3
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உலாம் மாளிைகத் திரு உசாத்தானேம $ேதவா.3.3156.4
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) ஆ வாழ்க்ைகயான் கா அமண் ேதர ெசால்
$ேதவா.3.3157.1
ஊனமாக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ந<
உைரமின்_ஏவல்.(உைர_வி.+மின்_முன்.பன்.)
உய்ய_குைற.எச்.(உய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எனில் $ேதவா.3.3157.2
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) ஆ மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) அணி மாளிைக வள
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) $ேதவா.3.3157.3
ேதன மா மதியம் ேதாய் திரு உசாத்தானேம $ேதவா.3.3157.4

வைர திrந்து இழியும் ந< வளவயல் புகலி மன் $ேதவா.3.3158.1
திைர திrந்து எறிகடல்-திரு உசாத்தானைர $ேதவா.3.3158.2
உைர ெதாஞ்ந்து உணரும் சம்பந்தன் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) தமிழ் வல்லா◌ா
$ேதவா.3.3158.3
நைர திைர இன்றிேய நன்ெநறி ேசவேர $ேதவா.3.3158.4
வண்ண மா மல ெகாடு வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) வழிபட $ேதவா.3.3159.1
அண்ணலா ஆயிைழயாெளாடும் அமவு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.3.3159.2
விண்ணின் மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
ெபாழிந்து_வி.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இழிய_குைற.எச்.(இழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.)
அருவி ேச $ேதவா.3.3159.3
திண்ணில் ஆ புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) அணி திரு முதுகுன்றேம $ேதவா.3.3159.4
ெவறி உலாம் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) அம் தாrனான் ேமதகு
$ேதவா.3.3160.1
ெபாறி உலாம் அரவு அைசத்து_வி.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடி
ஓ புண்ணியன் $ேதவா.3.3160.2
மறி உலாம் ைகயினான் மங்ைகேயாடு அமவு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$ேதவா.3.3160.3
ெசறியுள் ஆ புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) அணி திரு முதுகுன்றேம $ேதவா.3.3160.4
ஏறனா விைடமிைச இைமயவ ெதாழ உைம $ேதவா.3.3161.1
கூறனா ெகால் புலித் ேதாலினா ேமனிேமல் $ேதவா.3.3161.2
ந<றனா நிைறபுனல் சைடயனா நிகழ்வு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.3.3161.3
ேதறல் ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அணி திரு முதுகுன்றேம $ேதவா.3.3161.4

உைரயின் ஆ உறு ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆயினான் உைமெயாடும்
$ேதவா.3.3162.1
விைரயின் ஆ ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) ேச சைடயினா ேமவு
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.3.3162.2
உைரயின் ஆ ஒலி என ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) முத்தாறு ெமய்த் $ேதவா.3.3162.3
திைரயின் ஆ எறி புனல்-திரு முதுகுன்றேம $ேதவா.3.3162.4
கடிய ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
களிற்றிைனப் பிளிற ஓ $ேதவா.3.3163.1
இடிய ெவங்குரலிேனாடு ஆளி ெசன்றிடு ெநறி $ேதவா.3.3163.2
வடிய வாய் மழுவினன் மங்ைகேயாடு அமவு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$ேதவா.3.3163.3
ெசடி அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆ புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) அணி திரு
முதுகுன்றேம $ேதவா.3.3163.4
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) ஆ காஞ்யின் ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) உrைவயா
ெபாஞ்யது ஓ $ேதவா.3.3164.1
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) ஆ மதியிேனாடு அரவ தாம் மருவு
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.3.3164.2
ஊனம் ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) பிணி அைவ
ெகடுத்து_வி.எச்.(ெகடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைமெயாடும்
$ேதவா.3.3164.3
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அம் ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அணி திரு
முதுகுன்றேம $ேதவா.3.3164.4
மஞ்ச தாம் மலெகாடு வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) வணங்கிட $ேதவா.3.3165.1
ெவஞ்ெசாலா ேவடேராடு ஆடவ_ெப.(ஆடவ_ெப.) விரும்பேவ $ேதவா.3.3165.2

அம் ெசாலாள் உைமெயாடும்(ம்) அமவு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) அணி கைலச்
$ேதவா.3.3165.3
ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ெசாலா பயில்தரும் திரு முதுகுன்றேம
$ேதவா.3.3165.4
காrனா அமதரும் கயிைல நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மைலயிைன
$ேதவா.3.3166.1
ஏrன் ஆ முடி இராவணன் எடுத்தான் இற $ேதவா.3.3166.2
வாrன் ஆமுைலெயாடும் மன்னனா மருவு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$ேதவா.3.3166.3
சீrனா திகழ்தரும் திரு முதுகுன்றேம $ேதவா.3.3166.4
ஆடினா கானகத்து_ெப.(கானகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அருமைறயின் ெபாரு
$ேதவா.3.3167.1
பாடினா_வி.மு.(பாடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) பலபுகழ்ப் பரமனா இைண
அடி $ேதவா.3.3167.2
ஏடின் ஆ மலமிைச அயனும் மால் இருவரும் $ேதவா.3.3167.3
ேதடினா அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ஒணா திரு முதுகுன்றேம $ேதவா.3.3167.4
மாசு ெமய் தூசு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழல்
சமண் சாக்கிய $ேதவா.3.3168.1
ேபசு ெமய் உள அல ேபணுவ< காணுமின் $ேதவா.3.3168.2
வாசம் ஆதரு ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இனம்(ம்)
இைச ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3168.3
ேதசம் ஆ புகழ் மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திரு
முதுகுன்றேம $ேதவா.3.3168.4
திண்ணின் ஆ புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) அணி திரு முதுகுன்றைர $ேதவா.3.3169.1

நண்ணினான் காழியுள் ஞானசம்பந்தன் ெசால் $ேதவா.3.3169.2
எண்ணினா ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) மாைலயும் இயலுமாப்
$ேதவா.3.3169.3
பண்ணினால் பாடுவாக்கு இல்ைல ஆம் பாவேம $ேதவா.3.3169.4
முன்ைன நால் மைற அைவ முைற முைற குைறெயாடும் $ேதவா.3.3170.1
தன்ன தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நின்றவன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.3.3170.2
மன்னு மா காவிr_ெப.(காவிr_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி வருட
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $ேதவா.3.3170.3
ெசந்ெநல் ஆ வளவயல்-ெதன்குடித்திட்ைடேய $ேதவா.3.3170.4
மகரம் ஆடும் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மன் மத ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) தைன
$ேதவா.3.3171.1
நிகரல் ஆகா ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விழித்தான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$ேதவா.3.3171.2
பகர_குைற.எச்.(பக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நித்திலம்
பல்மகரத்ேதாடும் $ேதவா.3.3171.3
சிகர மாளிைக ெதாகும் ெதன்குடித்திட்ைடேய $ேதவா.3.3171.4
கருவினால் அன்றிேய கரு எலாம் ஆயவன் $ேதவா.3.3172.1
உருவினால் அன்றிேய உருவு ெசய்தான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.3.3172.2
பருவ நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) விழெவாடும் பாடேலாடு ஆடலும் $ேதவா.3.3172.3
திருவினால் மிகு புகழ்த் ெதன்குடித்திட்ைடேய $ேதவா.3.3172.4

உள்-நிலாவு ஆவி ஆய் ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தன்ைமைய
$ேதவா.3.3173.1
விண்ணிலா அறிகிலா ேவதேவதாந்தன் ஊ $ேதவா.3.3173.2
எண் இல் ஆ எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மணிக் கனக மாளிைக
இளந்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) $ேதவா.3.3173.3
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) நிலா விrதரும் ெதன்குடித்திட்ைடேய
$ேதவா.3.3173.4
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாேனாகள்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மா நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $ேதவா.3.3174.1
அருந்தி_வி.எச்.(அருந்து_வி.+இ_இ.க.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆ அமுது அவக்கு
அருள் ெசய்தான் அமரும் ஊ $ேதவா.3.3174.2
ெசருந்தி_ெப.(ெசருந்தி_ெப.) பூமாதவிப் பந்த வண் ெசண்பகம் $ேதவா.3.3174.3
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) ந<ள் வள ெபாழில்-ெதன்குடித்திட்ைடேய
$ேதவா.3.3174.4
ஊறினா ஓைசயுள் ஒன்றினா ஒன்றி மால் $ேதவா.3.3175.1
கூறினா அமதரும் குமரேவள்தாைத ஊ $ேதவா.3.3175.2
ஆறினா ெபாய் அகத்து ஐஉணவு
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெமய் $ேதவா.3.3175.3
ேதறினா வழிபடும் ெதன்குடித்திட்ைடேய $ேதவா.3.3175.4
கான் அைலக்கும்(ம்) அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) கண் இடந்து
அப்ப ந<ள $ேதவா.3.3176.1

வான்_ெப.(வான்_ெப.) அைலக்கும் தவத் ேதவு ைவத்தான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$ேதவா.3.3176.2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அைலத் ெதள் அம் ஊ
தாமைரத்_ெப.(தாமைர_ெப.+த்_ஒற்.) தண்துைற $ேதவா.3.3176.3
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அைலக்கும் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ெதன்குடித்திட்ைடேய
$ேதவா.3.3176.4
மாெலாடும் ெபாரு திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்கன்
ெநாஞ்ந்து $ேதவா.3.3177.1
ஓல் இடும்படி விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ைவத்தான்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.3.3177.2
காெலாடும் கனகமூக்கு உடன்வர கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) வரால் $ேதவா.3.3177.3
ேசெலாடும் பாய் வயல்-ெதன்குடித்திட்ைடேய $ேதவா.3.3177.4
நாரணன் தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) நான்முகன்தானும் ஆய்
$ேதவா.3.3178.1
காரணன்(ன்) அடி முடி காண ஒண்ணான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.3.3178.2
ஆரணம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பூசுரகள்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி ெதாழ $ேதவா.3.3178.3
சீ அணங்கும் புகழ்த் ெதன்குடித்திட்ைடேய $ேதவா.3.3178.4
குண்டிைகக் ைக உைடக் குண்டரும் புத்தரும் $ேதவா.3.3179.1
பண்டு உைரத்து ஏயிடும் பற்று விட்டீ ெதாழும் $ேதவா.3.3179.2
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இைரக்கும் ெபாழில்-தண்டைலக்
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) ஆ $ேதவா.3.3179.3
ெதண்திைரத் தண்புனல் -ெதன்குடித்திட்ைடேய $ேதவா.3.3179.4

ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஆ ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.)
சூழ் ெதன்குடித்திட்ைடைய $ேதவா.3.3180.1
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) ஆ கடிெபாழில் சூழ்தரும் காழியுள $ேதவா.3.3180.2
ஞானம் ஆ ஞானசம்பந்தன ெசந்தமிழ் $ேதவா.3.3180.3
பால் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஆ ெமாழி வலாக்கு இல்ைல ஆம் பாவேம
$ேதவா.3.3180.4
சந்தம் ஆ அகிெலாடு சாதி ேதக்க(ம்) மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) $ேதவா.3.3181.1
உந்தும் மா முகலியின் கைரயினில் உைமெயாடும் $ேதவா.3.3181.2
மந்தம் ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) வள மல்கு வண் காளத்தி $ேதவா.3.3181.3
எந்ைதயா இைண அடி என் மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) உள்ளேவ
$ேதவா.3.3181.4
ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.) மா மரவேமாடு
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீச்
சந்தனம்_ெப.(சந்தனம்_+ெப.) $ேதவா.3.3182.1
சாலம் மா பீலியும் சண்பகம் உந்திேய $ேதவா.3.3182.2
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ஆ முகலி
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைணதரு காளத்தி
$ேதவா.3.3182.3
ந<லம்_ெப.(ந<லம்_ெப.) ஆ கண்டைன நிைனயுமா நிைனவேத $ேதவா.3.3182.4
ேகாங்கேம குரவேம ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) அம் பாதி◌ா $ேதவா.3.3183.1
மூங்கில்_ெப.(மூங்கில்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைணதரு முகலியின் கைரயினில் $ேதவா.3.3183.2
ஆங்கு அம காளத்தி அடிகைள அடி ெதாழ $ேதவா.3.3183.3

வங்கு_ஏவ.(வ
<
ங்கு_வி.)
<
ெவந்துய ெகடும் வடு_ெப.(வ
<
டு_ெப.)
<
எளிது ஆகுேம
$ேதவா.3.3183.4
கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) கட்டியும் கதலியின் கனிகளும்
$ேதவா.3.3184.1
அரும்பு ந< முகலியின் கைரயினில் அணி மதி $ேதவா.3.3184.2
ஒருங்கு வா சைடயினன் காளத்தி ஒருவைன $ேதவா.3.3184.3
விரும்புவா அவகள் தாம் விண்ணுலகு ஆள்வேர $ேதவா.3.3184.4
வைர தரும் அகிெலாடு மா முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) உந்திேய $ேதவா.3.3185.1
திைர தரு முகலியின் கைரயினில் ேதமல $ேதவா.3.3185.2
விைர தரு சைட முடிக் காளத்தி விண்ணவன் $ேதவா.3.3185.3
நிைரதரு கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) இைண நித்தலும் நிைனமிேன $ேதவா.3.3185.4
முத்தும் மா மணிகளும் முழுமலத்திரள்களும் $ேதவா.3.3186.1
எத்து மா முகலியின் கைரயினில் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3186.2
கத்திட அரக்கைனக் கால்விரல்
ஊன்றிய_ெப.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3186.3
அத்தன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) காளத்தி அைணவது கருமேம $ேதவா.3.3186.4
மண்ணும் மா ேவங்ைகயும் மருதுகள் பீழ்ந்து உந்தி $ேதவா.3.3187.1
நண்ணு மா முகலியின் கைரயினில் நன்ைம ேச $ேதவா.3.3187.2
வண்ண மா மலரவன் மால் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.) காண்கிலா
$ேதவா.3.3187.3

அண்ணலா காளத்தி ஆங்கு
அைணந்து_வி.எச்.(அைண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்ம்மிேன
$ேதவா.3.3187.4
வங்கிய
<
உடலின விrதரு துவ உைடப் $ேதவா.3.3188.1
பாங்கு இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) ெசாைல
விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பரன் அடி பணியுமின்
$ேதவா.3.3188.2
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) வண் காளத்தி உள்ளேமாடு உணதர $ேதவா.3.3188.3
வாங்கிடும் விைனகைள வானவக்கு ஒருவேன $ேதவா.3.3188.4
அட்ட மாசித்திகள் அைண தரு காளத்தி $ேதவா.3.3189.1
வட்ட வா சைடயைன வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) அணி காழியான் $ேதவா.3.3189.2
சிட்ட நால்மைற வல ஞானசம்பந்தன்-ெசால் $ேதவா.3.3189.3
இட்டமாப் பாடுவாக்கு இல்ைல ஆம் பாவேம $ேதவா.3.3189.4
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) முனம் மலரால் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) மல தூவிேய
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்துமின் $ேதவா.3.3190.1
பரமன் ஊ பலேபாஞ்னால் ெபாலி பத்த சித்தகள் தாம் பயில் $ேதவா.3.3190.2
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) முன்ன(வ்) அருள்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ல எம் ஐயன் நாள்ெதாறும்
ேமய சீப் $ேதவா.3.3190.3
பிரமன் ஊ பிரமாபுரத்து உைற பிஞ்ஞகன் அருள் ேபணிேய $ேதவா.3.3190.4
விண்ணில் ஆ மதி சூடினான்_வி.மு.(சூடு_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
விரும்பும்_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மைறயவன்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) $ேதவா.3.3191.1

உண்ண_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) பலி
ேபணினான் உலகத்துள் ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) உயிரான் மைலப் $ேதவா.3.3191.2
ெபண்ணின் ஆ திருேமனியான்-பிரமாபுரத்து உைற ேகாயிலு $ேதவா.3.3191.3
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ஆ அருளாளனாய் அமகின்ற எம் உைட ஆதிேய
$ேதவா.3.3191.4
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் புகழாளனும்(ம்) இைமேயா கணத்து உடன்
கூடியும் $ேதவா.3.3192.1
பல்ைல ஆ தைலயில்_ெப.(தைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) பலி
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உகந்த படிறனும்
$ேதவா.3.3192.2
ெதால்ைல ைவயகத்து ஏறு ெதாண்டகள் தூ மல
ெசாrந்து_வி.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தேவ $ேதவா.3.3192.3
மல்ைல அம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) பில்கும்
பிரமாபுரத்து உைற ைமந்தேன $ேதவா.3.3192.4
அைடயலா புரம் சீறி அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மா மடமாெதாடும் $ேதவா.3.3193.1
ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) எலாம் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கானல்_ெப.(கானல்_ெப.)
புல்கும் பிரமாபுரத்து உைற ேகாயிலான் $ேதவா.3.3193.2
ெதாைடயல் ஆ நறுங்ெகான்ைறயான் ெதாழிேல
பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தினால் $ேதவா.3.3193.3
இைட இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) சிவேலாகம் எய்துதற்கு ஈது
காரணம் காண்மிேன $ேதவா.3.3193.4

வாய் இைட(ம்) மைற ஓதி மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இடப் பலி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய்ப் $ேதவா.3.3194.1
ேபாய் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) எrகான் இைடப் புr நாடகம்_ெப.(நாடகம்_ெப.)
இனிது ஆடினான் $ேதவா.3.3194.2
ேபெயாடும் குடிவாழ்வினான்-பிரமாபுரத்து உைற பிஞ்ஞகன் $ேதவா.3.3194.3
ழுதாய் இைடப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) ஆகும்ழு
என்று ஓதுவாக்கு அருள்-தன்ைமேய $ேதவா.3.3194.4
ஊடினால் இனி யாவது என் உய ெநஞ்சேம_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.+ஏ_சாr.) -உறு
வல்விைனக்கு $ேதவா.3.3195.1
ஓடி ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) உழல்கின்றது என் ழுஅழல் அன்று
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ைகயில் ஏந்தினான் $ேதவா.3.3195.2
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) ேநந்தது ெகாள்ைகயான்-பிரமாபுரத்து உைற ேவதியன்
$ேதவா.3.3195.3
ஏடு ேந மதிேயாடு அரா அணி எந்ைதழு என்று
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்திேட $ேதவா.3.3195.4
ெசய்யன் ெவள்ளியன் ஒள்ளியாசில என்றும்
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிைனந்திட $ேதவா.3.3196.1
ஐயன் ஆண்டைக_ெப.(ஆண்டைக_ெப.) அந்தணன் அருமா மைறப்ெபாருள்
ஆயினான் $ேதவா.3.3196.2
ெபய்யும்_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மா
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஆனவன் பிரமாபுரம் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ேபணிய
$ேதவா.3.3196.3

ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) ெவண்மழு ஏந்திைய
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்துமின் விைன வடேவ
<
$ேதவா.3.3196.4
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) ஒரு(க்) ைகயில் ஏந்தி நல்விளவின் கனி பட நூறியும்
$ேதவா.3.3197.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒருக்கிய
மாமைறப்ெபாருள் ேதந்த ெசம்மலேரானும் ஆய் $ேதவா.3.3197.2
அன்று அரக்கைனச் ெசற்றவன் அடியும் முடி அைவ காண்கிலா◌ா $ேதவா.3.3197.3
பின் தருக்கிய தண்ெபாழில் பிரமாபுரத்து அரன் ெபற்றிேய $ேதவா.3.3197.4
உண்டு உடுக்ைக_ெப.(உடுக்ைக_ெப.) விட்டாகளும்(ம்) உய கஞ்சி மண்ைட
ெகாள் ேதரரும் $ேதவா.3.3198.1
பண்டு அடக்கு ெசால் ேபசும்_ெப.எச்.(ேபசு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பாஞ்வு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இலாகள் ெசால்
ெகாள்ளன்மின் $ேதவா.3.3198.2
தண்ெடாடு அக்கு வன் சூலமும் தழல் மா மழுப்பைட தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ைகயில் $ேதவா.3.3198.3
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒடுக்கிய ைமந்தன்-எம்
பிரமாபுரத்து உைற கூத்தேன $ேதவா.3.3198.4
பித்தைன பிரமாபுரத்து உைற பிஞ்ஞகன் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ேபணிேய
ெமய்த்தவத்து $ேதவா.3.3199.1
நின்ேறாகளுக்கு உைரெசய்து நன்ெபாருள் ேமவிட $ேதவா.3.3199.2
ைவத்த சிந்ைதயுள் ஞானசம்பந்தன் வாய் நவின்று எழு மாைலகள்
$ேதவா.3.3199.3
ெபாய்த் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெபாறி
ந<ங்க_குைற.எச்.(ந<ங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இன் இைச

ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெமய்ம் மாந்தேர
$ேதவா.3.3199.4
வினவிேனன் அறியாைமயில் உைரெசய்ம்மின் ந< அருள் ேவண்டுவா<
$ேதவா.3.3200.1
கைனவில் ஆ புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) காவிrக் கைர ேமய கண்டியூ வரட்டன்
<
$ேதவா.3.3200.2
தனம்_ெப.(தனம்_ெப.) முேன தனக்கு இன்ைமேயா தம ஆயினா அண்டம் ஆள
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $ேதவா.3.3200.3
வனனில் வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடிப் பாடி
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ைவயம் மாப் பலி ேதந்தேத $ேதவா.3.3200.4
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) ஆறு எனக்கு உைர ெசய்ம்மின்(ன்)
உயவு_ெப.(உயவு_ெப.) ஆய மா தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ேபணுவா< $ேதவா.3.3201.1
கள் அவிழ் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழும் கண்டியூ வரட்டத்து
<
உைற
காதலான் $ேதவா.3.3201.2
பிள்ைளவான் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ெசஞ்சைட மிைச ைவத்ததும் ெபரு ந< ஒலி
$ேதவா.3.3201.3
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) தாங்கியது என்ெகாேலா மிகு மங்ைகயாள் உடன்
ஆகேவ $ேதவா.3.3201.4
அடிய ஆயின < ெசால்லுமின்-அறிகின்றிேலன் அரன் ெசய்ைகைய
$ேதவா.3.3202.1
படி எலாம் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்து_ஏவ.(ஏத்து_வி.) கண்டியூ வரட்டத்து
<
உைற பான்ைமயான் $ேதவா.3.3202.2

முடிவும் ஆய் முதல் ஆய் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ைவயம் முழுதும் ஆய்
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆயது ஓ $ேதவா.3.3202.3
ெபாடி அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆ திருமாபினில் புrநூலும் பூண்டு
எழு ெபாற்பு அேத $ேதவா.3.3202.4
பைழய_ெப.அ.(பைழைம_ெப.) ெதாண்டகள் பகருமின்-பல ஆய ேவதியன்
பான்ைமைய $ேதவா.3.3203.1
கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) உலாம் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) மல்கு
காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) மன்னு கண்டியூ வரட்டன்
<
$ேதவா.3.3203.2
குைழ ஒ காதினில் ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உகந்து
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குன்றின் மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) ெவரு உறப்
$ேதவா.3.3203.3
புைழ ெநடுங்ைக நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) மா
உrத்து_வி.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ேபாத்து உகந்த ெபாலிவு அேத $ேதவா.3.3203.4
விரவு இலாது உைமக் ேகட்கின்ேறன் அடி
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆட்ெசய்வ< விளம்புமின்
$ேதவா.3.3204.1
கரவு எலாம் திைர மண்டு காவிrக் கண்டியூ உைற வரட்டன்
<
$ேதவா.3.3204.2
முரவம் ெமாந்ைத முழா ஒலிக்க_குைற.எச்.(ஒலிக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) ேபெயாடும் கூடிப் ேபாய் $ேதவா.3.3204.3
பரவு வானவக்கு ஆக வாகடல் நஞ்சம் உண்ட பாஞ்சு அேத $ேதவா.3.3204.4
இயலும் ஆறு எனக்கு இயம்புமின் இைறவ னும் ஆய் நிைற ெசய்ைகைய
$ேதவா.3.3205.1
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) ெநடுங்கண்ணினாகள் தாம் ெபாலி கண்டியூ உைற
வரட்டன்
<
$ேதவா.3.3205.2

புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) ெபாழிந்து_வி.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இழி_வி.(இழி_வி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) உேளாகளுக்கு ஆக அன்று அயன்
ெபாய்ச் சிரம் $ேதவா.3.3205.3
அயல் நக(வ்) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அrந்து மற்று அதில்
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) உகந்த அருத்திேய $ேதவா.3.3205.4
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) ெதாண்டகள் ெசப்புமின்-மிகச்
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) த(ன்)னது திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) எலாம்
$ேதவா.3.3206.1
கருந்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) தடங்கண்ணினாகள் தாம் ெதாழு கண்டியூ உைற
வரட்டன்
<
$ேதவா.3.3206.2
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நால்வெராடு ஆல்நிழல்
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) உைரத்ததும் மிகு ெவம்ைமயா◌ா $ேதவா.3.3206.3
வருந்த_குைற.எச்.(வருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வன் சிைலயால் அம் மா
மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) மூன்றும் மாட்டிய வண்ணேம_ெப.(வண்ணம்_ெப.+ஏ_சாr.)
$ேதவா.3.3206.4
நா_ெப.(நா_ெப.) விrத்து அரன் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) புகழ்பல ேபணுவ<
இைற நல்குமின் $ேதவா.3.3207.1
காவிrத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெசய் கண்டியூ வரட்டத்து
<
உைற கண்ணுதல் $ேதவா.3.3207.2
ேகா விrப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ஆன் அஞ்சு
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாள்ைகயும்
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) வைர ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ேதவா.3.3207.3
மா வைரத்தலத்தால் அரக்கைன வலிைய வாட்டிய மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.)
அேத $ேதவா.3.3207.4
ெபருைமேய சரண் ஆக வாழ்வு உறு மாந்தகாள் இைற ேபசுமின் $ேதவா.3.3208.1

கருைம ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழும் தண்வயல் கண்டியூ உைற
வரட்டன்
<
$ேதவா.3.3208.2
ஒருைமயால் உய மாலும் மற்ைற மலரவன்
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தேவ $ேதவா.3.3208.3
அருைமயால் அவருக்கு உயந்து_வி.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எr
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
தன்ைமேய $ேதவா.3.3208.4
நம எழுபிறப்பு
அறுக்கும்_ெப.எச்.(அறு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாந்தகள் நவிலுமின் உைமக் ேகட்கின்ேறன் $ேதவா.3.3209.1
கம அழி வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) சூழும் தண்புனல் கண்டியூ உைற வரட்டன்
<
$ேதவா.3.3209.2
தம அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு சாக்கியச் சமண்
ஆத ஓதுமது ெகாள $ேதவா.3.3209.3
அமர ஆனவ ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அந்தகன் தன்ைனச்
சூலத்தில் ஆய்ந்தேத $ேதவா.3.3209.4
கருத்தைன ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழும் கண்டியூ வரட்டத்து
<
உைற
கள்வைன $ேதவா.3.3210.1
அருத்தைன திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) அடியபால் மிகக்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உகந்த வினா உைர
$ேதவா.3.3210.2
திருத்தம் ஆம் திகழ் காழி ஞானசம்பந்தன் ெசப்பிய ெசந்தமிழ் $ேதவா.3.3210.3
ஒருத்த ஆகிலும் பலகள் ஆகிலும் உைரெசய்வா உயந்தாகேள
$ேதவா.3.3210.4

மானின் ேந விழி மாதராய் வழுதிக்கு மா ெபருந்ேதவி ேகள் $ேதவா.3.3211.1
ழுபால் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வாய் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாலன் ஈங்கு
இவன்ழு என்று ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) பாஞ்வு எய்திேடல் $ேதவா.3.3211.2
ஆைனமாமைல ஆதி ஆய இடங்களில் பல அல்லல் ேச $ேதவா.3.3211.3
ஈனகட்கு எளிேயன் அேலன்-திரு ஆலவாய் அரன் நிற்கேவ $ேதவா.3.3211.4
ஆகமத்ெதாடு மந்திரங்கள்
அைமந்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சங்கத பங்கமா
$ேதவா.3.3212.1
பாகதத்ெதாடு இைரத்து உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சனங்கள் ெவட்கு உறு பக்கமா $ேதவா.3.3212.2
மா கதக்காஞ் ேபால்-திrந்து புrந்து
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உணும் மாசு ேச
$ேதவா.3.3212.3
ஆகதக்கு எளிேயன் அேலன்-திரு ஆலவாய் அரன் நிற்கேவ $ேதவா.3.3212.4
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தகு ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உண்டும்
இல்ைலயும் என்று நின்றவக்கு அச்சமா $ேதவா.3.3213.1
ஒத்து ஒவ்வாைம ெமாழிந்து வாதில்
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கவிப் ெபயச் $ேதவா.3.3213.2
சத்திரத்தின் மடிந்து ஒடிந்து சனங்கள் ெவட்கு உற நக்கம் ஏய் $ேதவா.3.3213.3
சித்திரக்கு எளிேயன் அேலன்-திரு ஆலவாய் அரன் நிற்கேவ $ேதவா.3.3213.4
சந்துேசனனும் இந்துேசனனும் தருமேசனனும் கருைம ேச $ேதவா.3.3214.1

கந்துேசனனும் கனகேசனனும் முதல் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபய ெகாளா
$ேதவா.3.3214.2
மந்தி ேபால்-திrந்து ஆrயத்ெதாடு ெசந்தமிழ்ப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) அறிகிலா
$ேதவா.3.3214.3
அந்தகக்கு எளிேயன் அேலன்-திரு ஆலவாய் அரன் நிற்கேவ $ேதவா.3.3214.4
கூட்டின் ஆ கிளியின் விருத்தம் உைரத்தது ஓ எலியின்
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) $ேதவா.3.3215.1
பாட்டு ெமய் ெசாலி பக்கேம ெசலும் எக்கதங்கைள பல் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
$ேதவா.3.3215.2
காட்டிேய வரு மாடு எலாம் கவ ைகயைர கசிவு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இலாச்
$ேதவா.3.3215.3
ேசட்ைட கட்கு எளிேயன் அேலன்-திரு ஆலவாய் அரன் நிற்கேவ $ேதவா.3.3215.4
கனகநந்தியும் புட்பநந்தியும் பவணநந்தியும் குமண மா $ேதவா.3.3216.1
சுனகநந்தியும் குனகநந்தியும் திவணநந்தியும் ெமாழி ெகாளா $ேதவா.3.3216.2
அனகநந்திய ழுமது ஒழிந்து அவேம தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrேவாம்ழு எனும்
$ேதவா.3.3216.3
சினகருக்கு எளிேயன் அேலன்-திரு ஆலவாய் அரன் நிற்கேவ $ேதவா.3.3216.4
ழுபந்தணம்(ம்) அைவ ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இலம் பாஞ்வு
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இலம்(ம்) ழு என வாசகம் $ேதவா.3.3217.1
மந்தணம் பல ேபசி_வி.எச்.(ேபசு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மாசு அறு சீைம
இன்றி அநாயேம $ேதவா.3.3217.2
அந்தணம் அருகந்தணம் மதிபுத்தணம் மதிசிந்தணச் $ேதவா.3.3217.3
சிந்தணக்கு எளிேயன் அேலன்-திரு ஆலவாய் அரன் நிற்கேவ $ேதவா.3.3217.4

ழுேமல் எனக்கு எதி இல்ைலழு என்ற அரக்கனா மிைக ெசற்ற த<ப்
$ேதவா.3.3218.1
ேபாலிையப் பணிய(க்)கிலாது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாய்த்தவம் ெகாடு
குண்டிைக $ேதவா.3.3218.2
பீலி ைகக்ெகாடு பாய் இடுக்கி நடுக்கிேய பிற_ெப.(பிற_ெப.) பின் ெசலும்
$ேதவா.3.3218.3
சீலிகட்கு எளிேயன் அேலன்-திரு ஆலவாய் அரன் நிற்கேவ $ேதவா.3.3218.4
பூமகற்கும் அrக்கும் ஓவு அரு புண்ணியன் அடி ேபாற்றிலா◌ா $ேதவா.3.3219.1
சாம் அவத்ைதயினாகள் ேபால்-தைலையப்
பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெபாய்த்தவம் $ேதவா.3.3219.2
ேவம் அவத்ைத ெசலுத்தி_வி.எச்.(ெசலுத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெமய்ப்
ெபாடி அட்டி வாய் சகதிக்கு ேந $ேதவா.3.3219.3
ஆம் அவக்கு எளிேயன் அேலன்-திரு ஆலவாய் அரன் நிற்கேவ $ேதவா.3.3219.4
தங்களுக்கும் அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சாக்கியக்கும் தாஞ்ப்பு ஒணாத
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) $ேதவா.3.3220.1
எங்கள் நாயகன் ஏத்து_ஏவ.(ஏத்து_வி.) ஒழிந்து இடுக்ேக மடுத்து
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாய்த் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) $ேதவா.3.3220.2
ெபாங்கு நூல்வழி அன்றிேய புலேவாகைளப்
பழிக்கும்_ெப.எச்.(பழி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாலா
$ேதவா.3.3220.3
அங்கதக்கு எளிேயன் அேலன்-திரு ஆலவாய் அரன் நிற்கேவ $ேதவா.3.3220.4
எக்க_ெப.(எக்க_ெப.) ஆம் அமண்ைகயருக்கு எளிேயன் அேலன் திரு ஆலவாய்ச்
$ேதவா.3.3221.1

ெசாக்கன் என் உள் இருக்கேவழு துளங்கும் முடித் ெதன்னன்முன்
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) $ேதவா.3.3221.2
தக்க சீப் புகலிக்கு மன்-தமிழ் நாதன் ஞானசம்பந்தன்-வாய் $ேதவா.3.3221.3
ஒக்கேவ உைரெசய்த பத்தும் உைரப்பவக்கு இட இல்ைலேய. $ேதவா.3.3221.4
கல்லால் ந<ழல் அல்லாத் ேதைவ $ேதவா.3.3222.1
நல்லா ேபணா அல்ேலாம் நாேம $ேதவா.3.3222.2
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதைவ $ேதவா.3.3223.1
அன்றி ஒன்றும் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இேலாேம $ேதவா.3.3223.2
கல்லா ெநஞ்சின் நில்லான் ஈசன் $ேதவா.3.3224.1
ெசால்லாதாேராடு அல்ேலாம் நாேம $ேதவா.3.3224.2
கூற்று உைதத்த ந<ற்றினாைனப் $ேதவா.3.3225.1
ேபாற்றுவாகள் ேதாற்றினாேர $ேதவா.3.3225.2
காட்டுள் ஆடும் பாட்டு உளாைன $ேதவா.3.3226.1
நாட்டு உளாரும் ேதட்டு உளாேர $ேதவா.3.3226.2
தக்கன் ேவள்விப் ெபாக்கம் த<த்த $ேதவா.3.3227.1
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) பக்கத்ேதாேம $ேதவா.3.3227.2
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) ஆய விண்ேணாேகாைவ
$ேதவா.3.3228.1
நண்ணாதாைர எண்ேணாம் நாேம $ேதவா.3.3228.2
தூத்தன் வரம்_ெப.(வ
<
ரம்_ெப.)
<
த<த்த ேகாைவ $ேதவா.3.3229.1
ஆத்தம் ஆக ஏத்திேனாேம $ேதவா.3.3229.2

பூவினானும் தாவினானும் $ேதவா.3.3230.1
நாவினாலும் ஓவினாேர $ேதவா.3.3230.2
ெமாட்டு அமண கட்டேதர $ேதவா.3.3231.1
பிட்ட ெசால்ைல விட்டு உேளாேம $ேதவா.3.3231.2
அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) காழிப் பந்தன் ெசால்ைலச் $ேதவா.3.3232.1
சிந்ைத ெசய்ேவா உய்ந்து உேளாேர $ேதவா.3.3232.2
ழுகரு ஆ கச்சித் திரு ஏகம்பத்து $ேதவா.3.3233.1
ஒருவா ழு என்ன மருவா விைனேய $ேதவா.3.3233.2
மதி ஆ கச்சி நதி ஏகம்பம் $ேதவா.3.3234.1
விதியால் ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பதி ஆவாேர
$ேதவா.3.3234.2
கலி ஆ கச்சி மலி ஏகம்பம் $ேதவா.3.3235.1
பலியால் ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நலியா விைனேய
$ேதவா.3.3235.2
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ஆ கச்சிப்புரம் ஏகம்பம் $ேதவா.3.3236.1
பரவா ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விரவா விைனேய
$ேதவா.3.3236.2
ழுபடம் ஆ கச்சி இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஏகம்பத்து $ேதவா.3.3237.1
உைடயாய் ழு என்ன அைடயா விைனேய $ேதவா.3.3237.2
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ஆ கச்சி நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) ஏகம்பம் $ேதவா.3.3238.1
குலவா ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கலவா விைனேய
$ேதவா.3.3238.2

காஞ்யின் உrயன் திரு ஏகம்பன் $ேதவா.3.3239.1
ெபாஞ்ய புரம் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) எrெசய்தாேன $ேதவா.3.3239.2
இலங்ைக அரைசத் துலங்க ஊன்றும் $ேதவா.3.3240.1
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாள் கம்பன் இலங்கு சரேண $ேதவா.3.3240.2
மைறேயான் அrயும் அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அனலன் $ேதவா.3.3241.1
ெநறி ஏகம்பம் குறியால் ெதாழுேம $ேதவா.3.3241.2
பறியாத் ேதர ெநறி இல் கச்சிச் $ேதவா.3.3242.1
ெசறிெகாள் கம்பம் குறுகுேவாேம $ேதவா.3.3242.2
ெகாச்ைச ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) கச்சிக் கம்பம் $ேதவா.3.3243.1
ெமச்சும் ெசால்ைல நச்சும் புகேழ $ேதவா.3.3243.2
நிைற ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) வாள்முக
மாத_ெப.(மாத_ெப.) பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந<ள்சைடக்
$ேதவா.3.3244.1
குைற ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓ
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேமய ெகாள்ைகயான்
$ேதவா.3.3244.2
சிைறவண்டு யாழ்ெசய் ைபம்ெபாழில் பழனம்_ெப.(பழனம்_ெப.) சூழ்
சிற்ேறமத்தான் $ேதவா.3.3244.3
இைறவன் என்ேற உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம்
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபருமாேன $ேதவா.3.3244.4

மாகத்திங்கள் வாள்முக மாத_ெப.(மாத_ெப.)
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாசைடப் $ேதவா.3.3245.1
பாகத்திங்கள் சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓ
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேமய பண்டங்கன் $ேதவா.3.3245.2
ேமகத்து_ெப.(ேமகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆடு ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) சூழ்
மிைட சிற்ேறமம் ேமவினான் $ேதவா.3.3245.3
ஆகத்து_ெப.(ஆகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஏ ெகாள் ஆைமையப்
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
அல்லேன $ேதவா.3.3245.4
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முக மாத_ெப.(மாத_ெப.)
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந<ள் சைடக் $ேதவா.3.3246.1
ெகாடு ெவண்திங்கள் சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓ
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேமய ெகாள்ைகயான்
$ேதவா.3.3246.2
படு வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) யாழ்ெசய் ைபம்ெபாழில் பழனம்_ெப.(பழனம்_ெப.)
சூழ் சிற்ேறமத்தான் $ேதவா.3.3246.3
கடுெவங்கூற்ைறக் காலினால்
காய்ந்த_ெப.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
அல்லேன $ேதவா.3.3246.4
கதி ஆ திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முக
மாத_ெப.(மாத_ெப.) பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கண்ணுதல்
$ேதவா.3.3247.1
முதி ஆ திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓ
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேமய முக்கணன் $ேதவா.3.3247.2

எதி ஆ புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அம் புன்சைட எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆரும்
சிற்ேறமத்தான் $ேதவா.3.3247.3
அதி ஆ ைபங்கண் ஏறு உைட ஆதிமூத்தி அல்லேன $ேதவா.3.3247.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ஆ திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) வாள்முக
மாத_ெப.(மாத_ெப.) பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாசைடக்
$ேதவா.3.3248.1
கூன் ஆ திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒ
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேமய ெகாள்ைகயான்
$ேதவா.3.3248.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஆ வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பண்ெசயும் திரு ஆரும்
சிற்ேறமத்தான் $ேதவா.3.3248.3
மான் ஆ விழி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மாெதாடும்
மகிழ்ந்த_ெப.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) அல்லேன $ேதவா.3.3248.4
பனி ெவண்திங்கள் வாள்முக மாத_ெப.(மாத_ெப.)
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பல்சைடக் $ேதவா.3.3249.1
குனி ெவண்திங்கள் சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓ
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேமய ெகாள்ைகயான்
$ேதவா.3.3249.2
தனி ெவள்விைடயன்-புள் இனத் தாமம் சூழ் சிற்ேறமத்தான் $ேதவா.3.3249.3
முனிவும் மூப்பும் ந<ங்கிய_ெப.எச்.(ந<ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முக்கண்
மூத்தி அல்லேன $ேதவா.3.3249.4
கிளரும் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) வாள்முக மாத_ெப.(மாத_ெப.)
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேகடு இலா $ேதவா.3.3250.1

வளரும்_ெப.எச்.(வள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓ
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேமய மா தவன் $ேதவா.3.3250.2
தளிரும் ெகாம்பும் மதுவும் ஆ தாமம் சூழ் சிற்ேறமத்தான் $ேதவா.3.3250.3
ஒளிரும் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நூல் மாபன் என்
உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) உள்ளான் அல்லேன $ேதவா.3.3250.4
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
வாள்முக மாத_ெப.(மாத_ெப.) பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
சூழ்சைடப் $ேதவா.3.3251.1
ேபாழ்ந்த திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓ
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேமய புண்ணியன் $ேதவா.3.3251.2
தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வயல்_ெப.(வயல்_ெப.)
சிற்ேறமத்தான் தடவைரையத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தாளினால் $ேதவா.3.3251.3
ஆழ்ந்த அரக்கன் ஒல்க அன்று அடத்த அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அல்லேன
$ேதவா.3.3251.4
$ேதவா.3.3252.
$ேதவா.3.3253.
$ேதவா.3.3254.
சந்தம் ஆ முைலயாள் தன கூறனா◌ா $ேதவா.3.3255.1
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவண்ெபாடி
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமய்யனா $ேதவா.3.3255.2
கந்தம் ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ்தரு காழியு $ேதவா.3.3255.3

எந்ைதயா அடி என் மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) உள்ளேவ
$ேதவா.3.3255.4
மான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) உைடயா வள ெசஞ்சைடத் $ேதவா.3.3256.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெகாளும்
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) அம் தாrனா $ேதவா.3.3256.2
கான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெகாளும் தண்வயல் காழியா◌ா $ேதவா.3.3256.3
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்
உச்சியில்_ெப.(உச்சி_ெப.+இல்_இட.ேவ.) நிற்பேர $ேதவா.3.3256.4
ைம ெகாள் கண்டத்த வான்மதிச் ெசன்னிய $ேதவா.3.3257.1
ைப ெகாள் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரவு ஆட்டும் படிறனா $ேதவா.3.3257.2
ைக ெகாள் மான்மறியா கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) காழியு $ேதவா.3.3257.3
ஐயன் அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.)
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இருக்குேம $ேதவா.3.3257.4
புற்றின் நாகமும் பூைளயும் வன்னியும் $ேதவா.3.3258.1
கற்ைற வாசைட ைவத்தவ காழியுள $ேதவா.3.3258.2
ெபாற்ெறாடிேயாடு இருந்தவ ெபான்கழல் $ேதவா.3.3258.3
உற்றேபாது உடன் ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உணருேம
$ேதவா.3.3258.4
நலியும்_ெப.எச்.(நலி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குற்றமும்
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ேநாய்விைன $ேதவா.3.3259.1
ெமலியும்_ெப.எச்.(ெமலி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆறு
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ேவண்டுதிேரல்
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) $ேதவா.3.3259.2

கலி கடிந்த ைகயா கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) காழியு $ேதவா.3.3259.3
அைல ெகாள் ெசஞ்சைடயா அடி ேபாற்றுேம $ேதவா.3.3259.4
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ஒ கூறின ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) உடன் ஆடுவ
$ேதவா.3.3260.1
பண்ணும் ஏத்து_ஏவ.(ஏத்து_வி.) இைச
பாடிய_ெப.எச்.(பாடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவடத்த $ேதவா.3.3260.2
கண்ணும் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) உைடயா கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) காழியு
$ேதவா.3.3260.3
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ஆய அடிகள் சாஞ்ைதேய $ேதவா.3.3260.4
பற்றும்_ெப.எச்.(பற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மானும் மழுவும்
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) உற $ேதவா.3.3261.1
முற்றும் ஊ திrந்து பலி முன்னுவ $ேதவா.3.3261.2
கற்ற மா நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மைறயவ காழியு $ேதவா.3.3261.3
ெபற்றம்_ெப.(ெபற்றம்_ெப.) ஏறு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உகந்தா
ெபருைமேய $ேதவா.3.3261.4
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வல் அரக்கன் முடிேதாள் இற
$ேதவா.3.3262.1
அடத்து உகந்து அருள் ெசய்தவ காழியுள $ேதவா.3.3262.2
ெகாடித் தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) ேகாயிலுள் இன்புஉற
$ேதவா.3.3262.3
இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) மாெதாடு தாமும் இருப்பேர $ேதவா.3.3262.4
காலன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உயி வட்டு
<
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அடி
$ேதவா.3.3263.1

மாலும் நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) முகன்தானும் வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) உற
$ேதவா.3.3263.2
ஓலம் இட்டு முன் ேதடி_வி.எச்.(ேதடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உணகிலாச்
$ேதவா.3.3263.3
சீலம் ெகாண்டவன் ஊ திகழ் காழிேய $ேதவா.3.3263.4
உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) ந<த்தவ தாமும் உறு துவ $ேதவா.3.3264.1
தரு வல் ஆைடயினாரும் தகவு_ெப.(தகவு_ெப.) இல $ேதவா.3.3264.2
கருமம் ேவண்டுதிேரல் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) காழியு $ேதவா.3.3264.3
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ேசவடிேய
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்ம்மிேன
$ேதவா.3.3264.4
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலவும்
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) காழியு $ேதவா.3.3265.1
ஈனம் இ(ல்)லி இைண அடி ஏத்திடும் $ேதவா.3.3265.2
ஞானசம்பந்தன் ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நல்தமிழ் $ேதவா.3.3265.3
மானம் ஆக்கும் மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைரெசய்யேவ $ேதவா.3.3265.4
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குங்கிலியப்புைக விம்மேவ
$ேதவா.3.3266.1
கந்தம் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலவும்
கழிப்பாைலயா $ேதவா.3.3266.2
அந்தமும் அளவும் அறியாதது ஓ $ேதவா.3.3266.3

சந்தமால் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சந்தேம $ேதவா.3.3266.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) இலங்க_குைற.எச்.(இலங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இளம்பிைற
$ேதவா.3.3267.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அலங்கல் உகந்த தைலவனா $ேதவா.3.3267.2
கான் இலங்க_குைற.எச்.(இலங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வரும்
கழிப்பாைலயா◌ா $ேதவா.3.3267.3
மான் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) மடேநாக்கு உைடயாெளாேட $ேதவா.3.3267.4
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ெகாள் ஏற்றின கூற்ைற உைதத்தன $ேதவா.3.3268.1
ெபாடி ெகாள் மாபினில் பூண்டது ஓ ஆைமய $ேதவா.3.3268.2
கடி ெகாள் பூம்ெபாழில் சூழ் கழிப்பாைலயுள $ேதவா.3.3268.3
அடிகள் ெசய்வன ஆக்கு அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ஒண்ணுேம $ேதவா.3.3268.4
பண் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) பட வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அைற ெகான்ைறயின்
$ேதவா.3.3269.1
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அலங்கல் உகந்த தைலவனா $ேதவா.3.3269.2
கண் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கழிப்பாைலயுள
$ேதவா.3.3269.3
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) எம் கடவுள்(ள்)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அல்லேன $ேதவா.3.3269.4
ஏrன் ஆ உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைமேயாெராடும்
$ேதவா.3.3270.1
பாrனா உடேன பரவப்படும் $ேதவா.3.3270.2

காrன் ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் கழிப்பாைல எம் $ேதவா.3.3270.3
சீrனா கழேல சிந்ைத ெசய்(ம்)மிேன $ேதவா.3.3270.4
துள்ளும் மான்மறி அம் ைகயில் ஏந்தி ஊ $ேதவா.3.3271.1
ெகாள்வனா இடு ெவண்தைலயில் பலி $ேதவா.3.3271.2
கள்வனா உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கழிப்பாைலைய $ேதவா.3.3271.3
உள்ளுவா விைன ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) ஓயுேம
$ேதவா.3.3271.4
மண்ணின் ஆ மலி ெசல்வமும்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+உம்_சாr.) வானமும்
$ேதவா.3.3272.1
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ந< இனிது ஏத்துமின்பாகமும் $ேதவா.3.3272.2
ெபண்ணினா பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ெநற்றிெயாடு
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) முக் $ேதவா.3.3272.3
கண்ணினா உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கழிப்பாைலேய $ேதவா.3.3272.4
இலங்ைக மன்னைன ஈ-ஐந்து இரட்டிேதாள $ேதவா.3.3273.1
துலங்க ஊன்றிய_ெப.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூ மழுவாளினா
$ேதவா.3.3273.2
கலங்கள் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலவும்
கழிப்பாைலைய $ேதவா.3.3273.3
வலம் ெகாள்வா விைன ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.)
மாயுேம $ேதவா.3.3273.4
ஆட்சியால் அலராெனாடு மாலும் ஆய்த் $ேதவா.3.3274.1

தாட்சியால் அறியாது_எதி.ம.வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
தளந்தன $ேதவா.3.3274.2
காட்சியால் அறியான்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+ஆன்_பட.ஒரு.)
கழிப்பாைலைய $ேதவா.3.3274.3
மாட்சியால்-ெதாழுவா விைன மாயுேம $ேதவா.3.3274.4
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நுண் துவ ஆைடயினாெராடு
$ேதவா.3.3275.1
ெமய்யின் மாசு பிறக்கிய வறு
< இலாக் $ேதவா.3.3275.2
ைகய ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) எேனா கழிப்பாைல எம் $ேதவா.3.3275.3
ஐயன் ேசவடிேய அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உய்(ம்)மிேன $ேதவா.3.3275.4
அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) காழி அருமைற ஞானசம் $ேதவா.3.3276.1
பந்தன் பாய் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சூழ் கழிப்பாைலையச் $ேதவா.3.3276.2
சிந்ைதயால் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசந்தமிழ்
வல்லவ $ேதவா.3.3276.3
முந்தி வான்_ெப.(வான்_ெப.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) முைறைமேய $ேதவா.3.3276.4
அந்தம் ஆய் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஆதியும் ஆயினான் $ேதவா.3.3277.1
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
ெபாடிப் பூசிய ேவதியன் $ேதவா.3.3277.2
சிந்ைதேய புகுந்தான்-திரு ஆரூ எம் $ேதவா.3.3277.3
எந்ைததான் எைன ஏன்று ெகாளும்ெகாேலா $ேதவா.3.3277.4

கருத்தேன கருதா புரம் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.)
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3278.1
ஒருத்தேன உைமயாள் ஒருகூறேன $ேதவா.3.3278.2
திருத்தேன திரு ஆரூ எம் த<வண்ண $ேதவா.3.3278.3
அருத்த என் எைன ழுஅஞ்சல் ழு என்னாதேத $ேதவா.3.3278.4
மைறயன் மா முனிவன் மருவா புரம் $ேதவா.3.3279.1
இைறயின் மாத்திைரயில் எrயூட்டினான் $ேதவா.3.3279.2
சிைறவண்டு ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் திரு ஆரூ எம் $ேதவா.3.3279.3
இைறவன்தான் எைன ஏன்றுெகாளும் ெகாேலா $ேதவா.3.3279.4
பல் இல் ஓடு ைக ஏந்திப் பலி திrந்து $ேதவா.3.3280.1
எல்லி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இடுகாட்டு எr ஆடுவான்
$ேதவா.3.3280.2
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) மல்கிய ெதன்திரு ஆரூரான் $ேதவா.3.3280.3
அல்லல் த<த்து எைன ழுஅஞ்சல் ழு எனும்ெகாேலா $ேதவா.3.3280.4
குருந்தம் ஏறிக் ெகாடிவிடு மாதவி $ேதவா.3.3281.1
விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அலந்த_ெப.எச்.(அல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விைர கமழ்
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) $ேதவா.3.3281.2
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) மாடங்கள் சூழ் திரு ஆரூரான் $ேதவா.3.3281.3
வருந்தும்ேபாது எைன ழுவாடல் ழு எனும்ெகாேலா $ேதவா.3.3281.4
வா ெகாள் ெமன்முைலயாள் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாகமா $ேதவா.3.3282.1
ஊகளா இடு பிச்ைச ெகாள் உத்தமன் $ேதவா.3.3282.2

சீ ெகாள் மாடங்கள் சூழ் திரு ஆரூரான் $ேதவா.3.3282.3
ஆகணா எைன ழுஅஞ்சல் ழு எனாதேத $ேதவா.3.3282.4
வைளக்ைக மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) நல்லாைள ஓபாகமா $ேதவா.3.3283.1
துைளக்ைகயாைன துய படப் ேபாத்தவன் $ேதவா.3.3283.2
திைளக்கும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சூழ் திரு ஆரூரான்
$ேதவா.3.3283.3
இைளக்கும்ேபாது எைன ஏன்று ெகாளும்ெகாேலா $ேதவா.3.3283.4
இலங்ைக மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) இருபதுேதாள் இறக் $ேதவா.3.3284.1
கலங்க_குைற.எச்.(கலங்கு_வி.+அ+குைற.எச்.குறி.) கால்விரலால் கைடக்
கண்டவன் $ேதவா.3.3284.2
வலம்ெகாள் மா மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) சூழ் திரு ஆரூரான் $ேதவா.3.3284.3
அலங்கல் தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எைன ழுஅஞ்சல் ழு
எனும்ெகாேலா $ேதவா.3.3284.4
ெநடிய மாலும் பிரமனும் ேநகிலாப் $ேதவா.3.3285.1
படியவன் பனி மா மதிச் ெசன்னியான் $ேதவா.3.3285.2
ெசடிகள் ந<க்கிய ெதன் திரு ஆரூ எம் $ேதவா.3.3285.3
அடிகள் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) எைன ழுஅஞ்சல் ழு எனும்ெகாேலா
$ேதவா.3.3285.4
மாசு ெமய்யின வண் துவ ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) ெகாள $ேதவா.3.3286.1
காைச ேபாக்கும் கலதிகள் ெசால் ெகாேளல் $ேதவா.3.3286.2
ேதசம் மல்கிய ெதன் திரு ஆரூ எம் $ேதவா.3.3286.3
ஈசன்தான் எைன ஏன்று ெகாளும்ெகாேலா $ேதவா.3.3286.4

வன்னி ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) மதிெயாடு கூவிளம் $ேதவா.3.3287.1
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ைவத்த பிரான் திரு ஆரூைர $ேதவா.3.3287.2
மன்னு காழியுள் ஞானசம்பந்தன் வாய்ப் $ேதவா.3.3287.3
பன்னு பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) வல்லாக்கு இல்ைல பாவேம $ேதவா.3.3287.4
முத்து இலங்கு முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) உைம அஞ்சேவ $ேதவா.3.3288.1
மத்தயாைன மறுக_குைற.எச்.(மறுகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உr வாங்கி
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $ேதவா.3.3288.2
கத்ைத ேபாத்த கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) கருகாவூ எம் $ேதவா.3.3288.3
அத்த வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) அழலும் அழல்வண்ணேம $ேதவா.3.3288.4
விமுதல் வல்ல சைடயான்-விைன உள்குவாக்கு $ேதவா.3.3289.1
அமுதந<ழல் அகலாதேதா ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.3289.2
க முதம் முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) கமழ்கின்ற கருகாவூ $ேதவா.3.3289.3
அமுத வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) அழலும் அழல்வண்ணேம $ேதவா.3.3289.4
பழக வல்ல சிறுத்ெதாண்ட பா இன் இைசக் $ேதவா.3.3290.1
குழக என்று குைழயா அைழயா வரும் $ேதவா.3.3290.2
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ெகாள் பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) உைடயா கருகாவூ எம்
$ேதவா.3.3290.3
அழக வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) அழலும் அழல்வண்ணேம $ேதவா.3.3290.4
ெபாடி ெமய் பூசி மல ெகாய்து_வி.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
புணந்து_வி.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன் $ேதவா.3.3291.1
ெசடிய அல்ல உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) நல்கிய ெசல்வத்த $ேதவா.3.3291.2

கடி ெகாள் முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.)
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கருகாவூ எம்
$ேதவா.3.3291.3
அடிகள் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) அழலும் அழல்வண்ணேம $ேதவா.3.3291.4
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) இன்றி மல
ெகாய்து_வி.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வணங்கிட $ேதவா.3.3292.1
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நல்கிய ெசல்வத்த $ேதவா.3.3292.2
ைகதல் முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.)
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கருகாவூ எம்
$ேதவா.3.3292.3
ஐய வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) அழலும் அழல்வண்ணேம $ேதவா.3.3292.4
மாசு இல் ெதாண்ட மல
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வணங்கிட
$ேதவா.3.3293.1
ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருள் நல்கிய
ெசல்வத்த $ேதவா.3.3293.2
காய் சினத்த விைடயா கருகாவூ எம் $ேதவா.3.3293.3
ஈச வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) எrயும் எrவண்ணேம $ேதவா.3.3293.4
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந<று ெமய் பூசிய ேவதியன்
$ேதவா.3.3294.1
சிந்ைத நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் நல்கிய
ெசல்வத்தன் $ேதவா.3.3294.2
கந்தம் ெமௗவல் கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கருகாவூ எம் $ேதவா.3.3294.3

எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) வண்ணம்(ம்) எrயும்(ம்) எrவண்ணேம $ேதவா.3.3294.4
பண்ணின் ேந ெமாழியாைள ஓபாகனா◌ா $ேதவா.3.3295.1
மண்ணு ேகாலம் உைடய மலராெனாடும் $ேதவா.3.3295.2
கண்ணன் ேநட அrயா கருகாவூ எம் $ேதவா.3.3295.3
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) வண்ணம்(ம்) அழலும்(ம்) அழல்வண்ணேம
$ேதவா.3.3295.4
ேபாத்த ெமய்யின ேபாது உழல்வாகள் ெசால் $ேதவா.3.3296.1
த<த்தம் என்று ெதளிவ< ெதளிேயன்மின் $ேதவா.3.3296.2
காத் தண்முல்ைல கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கருகாவூ எம் $ேதவா.3.3296.3
ஆத்த வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) அழலும் அழல்வண்ணேம $ேதவா.3.3296.4
கலவமஞ்ைஞ உலவும் கருகாவூ $ேதவா.3.3297.1
நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) உைடயான் தன ந<ள்கழல்
$ேதவா.3.3297.2
குலவு ஞானசம்பந்தன் ெசந்தமிழ் $ேதவா.3.3297.3
ெசால வலா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ெதால்விைன த<ருேம.
$ேதவா.3.3297.4
காட்டு மா அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
உrத்து_வி.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உr ேபாத்து
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) $ேதவா.3.3298.1
நாட்டம் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) உைடயாய் உைரெசய்வன்
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) $ேதவா.3.3298.2

ேவட்டு ேவள்வி ெசய்யா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அமண்ைகயைர $ேதவா.3.3298.3
ஓட்டி வாது ெசயத் திரு உள்ளேம $ேதவா.3.3298.4
மத்தயாைனயின் ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) உr மூடிய $ேதவா.3.3299.1
அத்தேன அணி ஆலவாயாய் பணி $ேதவா.3.3299.2
ெபாய்த்த வன் தவ ேவடத்த அம் சமண் $ேதவா.3.3299.3
சித்தைர அழிக்கத் திரு உள்ளேம $ேதவா.3.3299.4
மண்ணகத்திலும் வானிலும் எங்கும் ஆம் $ேதவா.3.3300.1
திண்ணகத் திரு ஆலவாயாய் அருள் $ேதவா.3.3300.2
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) அகத்து எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) சாக்கியப்ேபய் அமண்
$ேதவா.3.3300.3
ெதண்ண கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) அழிக்கத் திரு உள்ளேம $ேதவா.3.3300.4
ஓதி ஓத்து அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) அமண் ஆதைர
$ேதவா.3.3301.1
வாதில் ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) அழிக்கத் திரு
உள்ளேம $ேதவா.3.3301.2
ஆதிேய திரு ஆலவாய் அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) $ேதவா.3.3301.3
ந<தி ஆக நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள்ெசய்திேட
$ேதவா.3.3301.4
ைவயம் ஆ புகழாய் அடியா ெதாழும் $ேதவா.3.3302.1
ெசய்ைக ஆ திரு ஆலவாயாய் ெசப்பாய் $ேதவா.3.3302.2
ைகயில் உண்டு உழலும் அமண்ைகயைரப் $ேதவா.3.3302.3

ைபய வாது ெசயத் திரு உள்ளேம $ேதவா.3.3302.4
நாறு ேச வயல்-தண்டைல மிண்டிய $ேதவா.3.3303.1
ேதறல் ஆ திரு ஆலவாயாய் ெசப்பாய் $ேதவா.3.3303.2
வறு
< இலாத் தவ ேமாட்டு அமண்ேவடைரச் $ேதவா.3.3303.3
சீறி வாது ெசயத் திரு உள்ளேம $ேதவா.3.3303.4
பண்டு அடித்தவத்தா பயில்வால்-ெதாழும் $ேதவா.3.3304.1
ெதாண்டருக்கு எளியாய் திரு ஆலவாய் $ேதவா.3.3304.2
அண்டேன அமண் ைகயைர வாதினில் $ேதவா.3.3304.3
ெசண்டு அடித்து_வி.எச்.(அடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளறத் திரு
உள்ளேம $ேதவா.3.3304.4
அரக்கன் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) கிr ஏற்றவன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) முடிச்
$ேதவா.3.3305.1
ெசருக்கிைனத் தவித்தாய் திரு ஆலவாய் $ேதவா.3.3305.2
பரக்கும்_ெப.எச்.(பர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) உைடயாய் அமண்பாவைர $ேதவா.3.3305.3
கரக்க வாதுெசயத் திரு உள்ளேம $ேதவா.3.3305.4
மாலும் நான்முகனும்(ம்) அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெநறி $ேதவா.3.3306.1
ஆலவாய் உைறயும் அண்ணேல பணி $ேதவா.3.3306.2
ேமைலவடு
< உணரா ெவற்று அைரயைரச் $ேதவா.3.3306.3
சால வாது ெசயத் திரு உள்ளேம $ேதவா.3.3306.4
கழிக் கைரப் படு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) கவவா அமண் $ேதவா.3.3307.1

அழிப்பைர அழிக்கத் திரு உள்ளேம $ேதவா.3.3307.2
ெதழிக்கும் ம்புனல் சூழ் திரு ஆலவாய் $ேதவா.3.3307.3
மழுப்பைட உைட ைமந்தேன நல்கிேட $ேதவா.3.3307.4
ெசந்து எனா முரலும் திரு ஆலவாய் $ேதவா.3.3308.1
ைமந்தேன என்று வல் அமண் ஆசு அற $ேதவா.3.3308.2
சந்தம் ஆ தமிழ் ேகட்ட ெமய்ஞ் ஞானசம் $ேதவா.3.3308.3
பந்தன் ெசால் பகரும்_ெப.எச்.(பக_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பழி
ந<ங்கேவ $ேதவா.3.3308.4
அங்ைக ஆ அழலன்(ன்) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆ சைடக் $ேதவா.3.3309.1
கங்ைகயான் கடவுள்(ள்) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3309.2
மங்ைகயான் உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மழபாடிையத் $ேதவா.3.3309.3
தம் ைகயால்-ெதாழுவா தகவாளேர $ேதவா.3.3309.4
விதியும் ஆம் விைளவு ஆம் ஒளி ஆந்தது ஓ $ேதவா.3.3310.1
கதியும் ஆம் கசிவு ஆம் வசி ஆற்றம் ஆம் $ேதவா.3.3310.2
மதியும் ஆம் வலி ஆம் மழபாடி $ேதவா.3.3310.3
நதியம் ேதாய் சைட நாதன் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) பாதேம $ேதவா.3.3310.4
முழவினான் முதுகாடு உைற ேபய்க்கணக் $ேதவா.3.3311.1
குழுவினான் குலவும் ைகயில்
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3311.2

மழுவினான் உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மழபாடிையத் $ேதவா.3.3311.3
ெதாழுமின் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) துய ஆனைவ த<ரேவ $ேதவா.3.3311.4
கைலயினான் மைறயான் கதி
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3312.1
மைலயினான் மருவா புரம் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.)
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3312.2
சிைலயினான் ேச திரு மழபாடிையத் $ேதவா.3.3312.3
தைலயினால் வணங்க தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ஆகுேம $ேதவா.3.3312.4
நல்விைனப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) நால்மைறயின் ெபாரு $ேதவா.3.3313.1
கல்வி ஆய கருத்தன் உருத்திரன் $ேதவா.3.3313.2
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) ேமய திரு மழபாடிையப் $ேதவா.3.3313.3
புல்கி ஏத்துமது புகழ் ஆகுேம $ேதவா.3.3313.4
ந<டினா உலகுக்கு உயி ஆய்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $ேதவா.3.3314.1
ஆடினான் எrகான் இைட மாநடம் $ேதவா.3.3314.2
பாடினா_வி.மு.(பாடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) இைச மா மழபாடிைய
$ேதவா.3.3314.3
நாடினாக்கு இல்ைல நல்குரவு ஆனேவ $ேதவா.3.3314.4
மின்னின் ஆ இைடயாள் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆய் $ேதவா.3.3315.1
மன்னினான் உைற மா மழபாடிையப் $ேதவா.3.3315.2

பன்னினா இைசயால் வழிபாடு
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3315.3
உன்னினா விைன ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) ஓயுேம
$ேதவா.3.3315.4
ெதன் இலங்ைகய மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ெசழு வைர $ேதவா.3.3316.1
தன்னில் அங்க அடத்து அருள்
ெசய்தவன்_வி.அ.ெப.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அன்_பட.பன்.)
$ேதவா.3.3316.2
மன் இலங்கிய மா மழபாடிைய $ேதவா.3.3316.3
உன்னில் அங்க உறுபிணி இல்ைலேய $ேதவா.3.3316.4
திருவின் நாயகனும் ெசழுந்தாமைர $ேதவா.3.3317.1
மருவினானும் ெதாழ தழல் மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) அம $ேதவா.3.3317.2
உருவினான் உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மழபாடிையப் $ேதவா.3.3317.3
பரவினா விைனப்பற்று அறுப்பாகேள $ேதவா.3.3317.4
நலியும்_ெப.எச்.(நலி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நன்று_ெப.(நன்று_ெப.)
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) சமண்சாக்கிய
$ேதவா.3.3318.1
வலிய ெசால்லினும் மா மழபாடியு $ேதவா.3.3318.2
ஒலிெசய் வாகழலான் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) உள்கேவ $ேதவா.3.3318.3
ெமலியும்_ெப.எச்.(ெமலி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ேமல் விைன ஆனேவ
$ேதவா.3.3318.4
மந்தம் உந்து ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) மழபாடி $ேதவா.3.3319.1

எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) சந்தம் இனிது உகந்து ஏத்துவான் $ேதவா.3.3319.2
கந்தம் ஆ கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) காழியுள் ஞானசம் $ேதவா.3.3319.3
பந்தன் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வல்லாக்கு இல்ைல பாவேம $ேதவா.3.3319.4
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) கசிந்து
கண்ண_ெப.(கண்ண
<
_ெப.)
<
மல்கி $ேதவா.3.3320.1
ஓதுவா தைம நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) ெநறிக்கு உய்ப்பது $ேதவா.3.3320.2
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) நான்கினும் ெமய்ப்ெபாருள்
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) $ேதவா.3.3320.3
நாதன் நாமம் நமச்சிவாயேவ $ேதவா.3.3320.4
நம்புவா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) நாவின் நவிற்றினால்
$ேதவா.3.3321.1
வம்பு நாள்மல வா மது ஒப்பது $ேதவா.3.3321.2
ெசம்ெபான் ஆ திலகம்_ெப.(திலகம்_ெப.) உலகுக்கு எலாம் $ேதவா.3.3321.3
நம்பன் நாமம் நமச்சிவாயேவ $ேதவா.3.3321.4
ெநக்கு உள் ஆவம் மிகப் ெபருகி
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3322.1
அக்கு மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெகாடு அங்ைகயில் எண்ணுவா $ேதவா.3.3322.2
தக்க வானவராத் தகுவிப்பது $ேதவா.3.3322.3
நக்கன் நாமம் நமச்சிவாயேவ $ேதவா.3.3322.4
இயமன் தூதரும் அஞ்சுவ இன்ெசாலால் $ேதவா.3.3323.1
நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓத
வல்லாதைம நண்ணினால் $ேதவா.3.3323.2

நியமம்தான் நிைனவாக்கு இனியான் ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) $ேதவா.3.3323.3
நயனன் நாமம் நமச்சிவாயேவ $ேதவா.3.3323.4
ெகால்வாேரனும் குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) பல நன்ைமகள் $ேதவா.3.3324.1
இல்லாேரனும் இயம்புவ ஆயிடின் $ேதவா.3.3324.2
எல்லாத் த<ங்ைகயும் ந<ங்குவ என்பரால் $ேதவா.3.3324.3
நல்லான் நாமம் நமச்சிவாயேவ $ேதவா.3.3324.4
மந்தரம் அன பாவங்கள் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.3.3325.1
பந்தைனயவ தாமும் பகவேரல் $ேதவா.3.3325.2
சிந்தும் வல்விைன ெசல்வமும்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+உம்_சாr.) மல்குமால்
$ேதவா.3.3325.3
நந்தி நாமம் நமச்சிவாயேவ $ேதவா.3.3325.4
நரகம் ஏழ் புக நாடின ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
$ேதவா.3.3326.1
உைரெசய் வாயின ஆயின்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) உருத்திர
$ேதவா.3.3326.2
விரவிேய புகுவித்திடும் என்பரால் $ேதவா.3.3326.3
வரதன் நாமம் நமச்சிவாயேவ $ேதவா.3.3326.4
இலங்ைக மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.)
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அடுக்கல் ேமல் $ேதவா.3.3327.1
தலம் ெகாள் கால்விரல் சங்கரன் ஊன்றலும் $ேதவா.3.3327.2

மலங்கி வாய்ெமாழி
ெசய்தவன்_வி.அ.ெப.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அன்_பட.பன்.) உய்
வைக $ேதவா.3.3327.3
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாள் நாமம் நமச்சிவாயேவ $ேதவா.3.3327.4
ேபாதன் ேபாது அன கண்ணனும் அண்ணல்தன் $ேதவா.3.3328.1
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) முடி ேநடிய பண்பராய்
$ேதவா.3.3328.2
ஆதும் காண்பு அrது ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அலந்தவ
$ேதவா.3.3328.3
ஓதும் நாமம் நமச்சிவாயேவ $ேதவா.3.3328.4
கஞ்சி மண்ைடய ைகயில் உண் ைகயகள் $ேதவா.3.3329.1
ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெசால் மிண்ட விரவில என்பரால் $ேதவா.3.3329.2
விஞ்ைச அண்டகள் ேவண்ட அமுது ெசய் $ேதவா.3.3329.3
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) உள் கண்டன் நமச்சிவாயேவ $ேதவா.3.3329.4
ழுநந்தி நாமம் நமச்சிவாய ழு எனும் $ேதவா.3.3330.1
சந்ைதயால் -தமிழ் ஞானசம்பந்தன் ெசால் $ேதவா.3.3330.2
சிந்ைதயால் மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா எலாம் $ேதவா.3.3330.3
பந்தபாசம் அறுக்க வல்லாகேள $ேதவா.3.3330.4
விரும்பும்_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திங்களும்
கங்ைகயும் விம்மேவ $ேதவா.3.3331.1
சுரும்பும் தும்பியும் சூழ் சைடயாக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.3.3331.2
கரும்பும் ெசந்ெநலும் காய் கமுகின் வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) $ேதவா.3.3331.3

ெநருங்கும் தண்டைல ந<ெணறி காண்மிேன $ேதவா.3.3331.4
இகழும்_ெப.(இகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காலன் இதயத்தும் என்
உளும் $ேதவா.3.3332.1
திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேசவடியான்
திருந்தும்(ம்) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.3.3332.2
புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பூமகளும் புண பூசுர
$ேதவா.3.3332.3
நிகழும் தண்டைல ந<ெணறி காண்மிேன $ேதவா.3.3332.4
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந<லப் பட எr வல்விடம்
$ேதவா.3.3333.1
கரந்த கண்டத்தினான் கருதும்(ம்) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.3.3333.2
சுரந்த ேமதி துைற படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓைடயில்
$ேதவா.3.3333.3
நிரந்த தண்டைல ந<ெணறி காண்மிேன $ேதவா.3.3333.4
தவந்த என்பும் தவளப்ெபாடியுேம $ேதவா.3.3334.1
உவந்த_ெப.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமனியினான் உைறயும்(ம்)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.3.3334.2
சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான்னும் ெசழுந்
தரளங்களும் $ேதவா.3.3334.3
நிவந்த தண்டைல ந<ெணறி காண்மிேன $ேதவா.3.3334.4
இலங்ைக ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) இருபது ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இற
$ேதவா.3.3335.1
விலங்கலில் அடத்தான் விரும்பும்(ம்) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.3.3335.2

சலம் ெகாள் இப்பி தரளமும் சங்கமும் $ேதவா.3.3335.3
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ெகாள் தண்டைல ந<ெணறி காண்மிேன $ேதவா.3.3335.4
கரு வரு உந்தியின் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) கண்ணன் என்று
$ேதவா.3.3336.1
இருவரும் ெதாஞ்யா ஒருவன்(ன்) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.3.3336.2
ெசரு வருந்திய_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசம்பியன்
ேகாச்ெசங்கண் $ேதவா.3.3336.3
நிருப தண்டைல ந<ெணறி காண்மிேன $ேதவா.3.3336.4
கலவு சீவரத்தா ைகயில் உண்பவ $ேதவா.3.3337.1
குலவமாட்டாக் குழகன் உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.3.3337.2
சுலவு மா மதிலும் சுைத மாடமும் $ேதவா.3.3337.3
நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) தண்டைல ந<ெணறி காண்மிேன $ேதவா.3.3337.4
ந<ற்ற தண்டைல ந<ெணறி நாதைன $ேதவா.3.3338.1
ேதாற்றும் ேமன்ைமய ேதாணிபுரத்து இைற $ேதவா.3.3338.2
சாற்று ஞானசம்பந்தன்-தமிழ் வலா◌ா $ேதவா.3.3338.3
மாற்று இல் ெசல்வ மறப்ப பிறப்ைபேய $ேதவா.3.3338.4
ெசய்யேன திரு ஆலவாய் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.3.3339.1
ஐயேன ழுஅஞ்சல் ழு என்று அருள்ெசய் எைன $ேதவா.3.3339.2
ெபாய்ய ஆம் அமண ெகாளுவும் சுட $ேதவா.3.3339.3

ைபயேவ ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாண்டியற்கு
ஆகேவ $ேதவா.3.3339.4
சித்தேன திரு ஆலவாய் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.3.3340.1
அத்தேன ழுஅஞ்சல் ழு என்று அருள்ெசய் எைன $ேதவா.3.3340.2
எத்த ஆம் அமண ெகாளுவும் சுட $ேதவா.3.3340.3
பத்தி மன் ெதன்னன் பாண்டியற்கு ஆகேவ $ேதவா.3.3340.4
தக்கன் ேவள்வி தகத்து அருள் ஆலவாய்ச் $ேதவா.3.3341.1
ெசாக்கேன அஞ்சல் என்று அருள்ெசய் எைன $ேதவா.3.3341.2
எக்க_ெப.(எக்க_ெப.) ஆம் அமண ெகாளுவும் சுட $ேதவா.3.3341.3
பக்கேம ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாண்டியற்கு
ஆகேவ $ேதவா.3.3341.4
சிட்டேன திரு ஆலவாய் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.3.3342.1
அட்டமூத்தியேன ழுஅஞ்சல் ழு என்று அருள் $ேதவா.3.3342.2
துட்ட ஆம் அமண ெகாளுவும் சுட $ேதவா.3.3342.3
பட்டி மன் ெதன்னன் பாண்டியற்கு ஆகேவ $ேதவா.3.3342.4
நண்ணலா புரம் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) எr ஆலவாய் $ேதவா.3.3343.1
அண்ணேல ழுஅஞ்சல் ழு என்று அருள்ெசய் எைன $ேதவா.3.3343.2
எண் இலா அமண ெகாளுவும் சுட $ேதவா.3.3343.3
பண் இயல் தமிழ்ப் பாண்டியற்கு ஆகேவ $ேதவா.3.3343.4
தஞ்சம் என்று உன் சரண் புகுந்ேதைனயும் $ேதவா.3.3344.1

அஞ்சல் என்று அருள் ஆலவாய் அண்ணேல $ேதவா.3.3344.2
வஞ்சம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அமண ெகாளுவும்
சுட $ேதவா.3.3344.3
பஞ்சவன் ெதன்னன் பாண்டியற்கு ஆகேவ $ேதவா.3.3344.4
ெசங்கண் ெவள்விைடயாய் திரு ஆலவாய் $ேதவா.3.3345.1
அங்கணா ழுஅஞ்சல் ழு என்று அருள் ெசய் எைன $ேதவா.3.3345.2
கங்குலா அமண்ைகய இடும் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) $ேதவா.3.3345.3
பங்கம் இல் ெதன்னன் பாண்டியற்கு ஆகேவ $ேதவா.3.3345.4
தூத்தன் வரம்_ெப.(வ
<
ரம்_ெப.)
<
ெதாைலத்து அருள் ஆலவாய் $ேதவா.3.3346.1
ஆத்தேன அஞ்சல் என்று அருள்ெசய் எைன $ேதவா.3.3346.2
ஏத்து_ஏவ.(ஏத்து_வி.) இலா அமண ெகாளுவும் சுட $ேதவா.3.3346.3
பாத்திவன் ெதன்னன் பாண்டியற்கு ஆகேவ $ேதவா.3.3346.4
தாவினான் அயன்தான் அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வைக $ேதவா.3.3347.1
ேமவினாய் திரு ஆலவாயாய் அருள் $ேதவா.3.3347.2
தூ இலா அமண ெகாளுவும் சுட $ேதவா.3.3347.3
பாவினான் ெதன்னன் பாண்டியற்கு ஆகேவ $ேதவா.3.3347.4
எண்திைசக்கு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆலவாய்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3348.1
அண்டேன ழுஅஞ்சல் ழு என்று அருள் ெசய் எைன $ேதவா.3.3348.2
குண்ட ஆம் அமண ெகாளுவும் சுட $ேதவா.3.3348.3
பண்டி மன் ெதன்னன் பாண்டியற்கு ஆகேவ $ேதவா.3.3348.4

அப்பன்-ஆலவாய் ஆதி அருளினால் $ேதவா.3.3349.1
ெவப்பம் ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) ேமல் உற ேமதினிக்கு $ேதவா.3.3349.2
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஞானசம்பந்தன்
உைரபத்தும் $ேதவா.3.3349.3
ெசப்ப வல்லவ த<து_ெப.(த<து_ெப.) இலாச் ெசல்வேர $ேதவா.3.3349.4
வடு_ெப.(வ
<
டு_ெப.)
<
அலால் அவாய் இலாஅய் விழுமியாகள் நின்கழல்
$ேதவா.3.3350.1
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ஆலவாய் இலாய் பரவ
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பண்பேன $ேதவா.3.3350.2
காடு_ெப.(காடு_ெப.) அலால் அவாய் இலாய் கபாலி ந<ள்கடி(ம்)
மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) $ேதவா.3.3350.3
கூடல் ஆலவாயிலாய் குலாயது என்ன ெகாள்ைகேய $ேதவா.3.3350.4
பட்டு இைசந்த_ெப.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அல்குலாள்
பாைவயாள் ஒபாகமா $ேதவா.3.3351.1
ஒட்டு இைசந்தது அன்றியும் உச்சியாள் ஒருத்தியா $ேதவா.3.3351.2
ெகாட்டு இைசந்த_ெப.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆடலாய் கூடல்
ஆலவாயிலாய் $ேதவா.3.3351.3
எட்டு இைசந்த_ெப.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூத்தியாய்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆறு
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்ைனேய $ேதவா.3.3351.4
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) குணங்கள்
ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) கூடல் ஆலவாயிலாய் $ேதவா.3.3352.1

சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) பிரானும்
ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) ெதாடந்து_வி.எச்.(ெதாட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இலங்கு ேசாதி ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) $ேதவா.3.3352.2
கற்ற நூல் கருத்தும் ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) அருத்தம் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.)
என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) $ேதவா.3.3352.3
முற்றும் ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) புகந்து முன் உைரப்பது என் முக(ம்)மேன
$ேதவா.3.3352.4
முதிரும் ந<ச் சைடமுடி முதல்வ ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.)
முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) அழல் $ேதவா.3.3353.1
அதிர வசி
< ஆடுவாய் அழகன் ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) புயங்கன்
ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) $ேதவா.3.3353.2
மதுரன் ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) மணாளன் ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) மதுைர
ஆலவாயிலாய் $ேதவா.3.3353.3
சதுரன் ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) சதுமுகன் கபாலம் ஏந்து சம்புேவ $ேதவா.3.3353.4
ேகாலம் ஆய ந<ள்மதிள் கூடல் ஆலவாயிலாய் $ேதவா.3.3354.1
பாலன் ஆய ெதாண்டு ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பண்டும்
இன்றும் உன்ைனேய $ேதவா.3.3354.2
ந<லம்_ெப.(ந<லம்_ெப.) ஆய கண்டேன நின்ைன அன்றி நித்தலும் $ேதவா.3.3354.3
சீலம் ஆய சிந்ைதயில் ேதவது இல்ைல ேதவேர $ேதவா.3.3354.4
ெபான் தயங்கு-இலங்கு ஒளி(ந்) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
குளிந்த_ெப.எச்.(குளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புன்சைட $ேதவா.3.3355.1
பின் தயங்க ஆடுவாய் பிஞ்ஞகா பிறப்பு இl $ேதவா.3.3355.2
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) அம் முடியினாய் கூடல் ஆலவாயிலாய்
$ேதவா.3.3355.3

நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயங்கி ஆடேல நிைனப்பேத
நியமேம $ேதவா.3.3355.4
ஆதி அந்தம் ஆயினாய் ஆலவாயில் அண்ணேல $ேதவா.3.3356.1
ேசாதி அந்தம் ஆயினாய் ேசாதியுள் ஒ ேசாதியாய் $ேதவா.3.3356.2
கீ தம் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாய்ைமயால் கிள
தருக்கினாக்கு அல்லால் $ேதவா.3.3356.3
ஓதி வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாய்ைமயால்
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரக்கல் ஆகுேம
$ேதவா.3.3356.4
கைற இலங்கு கண்டேன கருத்து இலாக் கருங்கடல் $ேதவா.3.3357.1
துைற இலங்ைக மன்னைனத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அடர ஊன்றினாய்
$ேதவா.3.3357.2
மைற இலங்கு பாடலாய் மதுைர ஆலவாயிலாய் $ேதவா.3.3357.3
நிைற இலங்கு ெநஞ்சினால் நிைனப்பேத நியமேம $ேதவா.3.3357.4
தா வண விைடயினாய் தைலைம ஆக நாள்ெதாறும் $ேதவா.3.3358.1
ேகாவண உைடயினாய் கூடல் ஆலவாயிலாய் $ேதவா.3.3358.2
த< வணம் மலமிைசத் திைசமுகனும் மாலும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
$ேதவா.3.3358.3
தூ வணம் அளக்கிலா துளக்கம் எய்துவாகேள $ேதவா.3.3358.4
ேதற்றம் இல் விைனத்ெதாழில்-ேதரரும் சமணரும் $ேதவா.3.3359.1
ேபாற்று_ஏவ.(ேபாற்று_வி.) இைசத்து நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) புகழ்ந்து_வி.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
புண்ணியம் ெகாளா $ேதவா.3.3359.2

கூற்று உைதத்த தாளினாய் கூடல் ஆலவாயிலாய் $ேதவா.3.3359.3
நால்-திைசக்கும் மூத்தி ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) என்ன நன்ைமேய
$ேதவா.3.3359.4
ேபாய ந< வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகாளும் ெபாரு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) புகலியான்
$ேதவா.3.3360.1
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேகள்வி ஞானசம்பந்தன்-நல்ல
பண்பினால் $ேதவா.3.3360.2
ஆய ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) மாைலெகாண்டு ஆலவாயில்
அண்ணைலத் $ேதவா.3.3360.3
த<ய த<ர_குைற.எச்.(த<_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எண்ணுவாகள் சிந்ைத ஆவ
ேதவேர. $ேதவா.3.3360.4
வாைனக் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ெவண்மதி மல்கு புல்கு வாசைட
$ேதவா.3.3361.1
ேதைனக் காவில் இன்ெமாழித் ேதவி பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ஆயினான் $ேதவா.3.3361.2
ஆைனக்காவில் அண்ணைல அபயம் ஆக வாழ்பவ $ேதவா.3.3361.3
ஏைனக் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ேவண்டுவா ஏதும் ஏதம் இல்ைலேய
$ேதவா.3.3361.4
ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) பட்ட தண்வயல் ெசன்றுெசன்று ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.)
உலாவு $ேதவா.3.3362.1
ஆறு பட்ட நுண் துைற ஆைனக்காவில் அண்ணலா $ேதவா.3.3362.2
ந<று பட்ட ேமனியா நிக இல் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) ஏத்துவா◌ா $ேதவா.3.3362.3

ேவறுபட்ட சிந்ைதயா விண்ணில்
எண்ண_குைற.எச்.(எண்ணு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லேர $ேதவா.3.3362.4
தாரம் ஆய மாதராள் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஒபாகம் ஆயினான்
$ேதவா.3.3363.1
ஈரம்_ெப.(ஈரம்_ெப.) ஆய புன்சைட ஏற்ற திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
சூடினான்_வி.மு.(சூடு_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) $ேதவா.3.3363.2
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) ஆய மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) உைட ஆைனக்காவில்
அண்ணைல $ேதவா.3.3363.3
வாரம் ஆய் வணங்குவா வல்விைனகள் மாயுேம $ேதவா.3.3363.4
விண்ணில் நண்ணு புல்கிய வரம்_ெப.(வ
<
ரம்_ெப.)
<
ஆய மால்விைட $ேதவா.3.3364.1
சுண்ணெவண் ந<று ஆடினான் சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ஏந்து ைகயினான்
$ேதவா.3.3364.2
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) கண் ஓ மூன்றினான் ஆைனக்காவு ைகெதாழ
$ேதவா.3.3364.3
எண்ணும் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) வல்லவக்கு ஏதம் ஒன்றும் இல்ைலேய
$ேதவா.3.3364.4
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) ைகவிட
ேவண்டுவகள்
<
ஆண்ட சீா $ேதவா.3.3365.1
ைம ெகாள் கண்டன் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) த<
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஆடு காதலான் $ேதவா.3.3365.2
ெகாய்ய விண்ட நாள்மலக்ெகான்ைற துன்று ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) எம்
$ேதவா.3.3365.3
ஐயன் ேமய ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) சூழ் ஆைனக்காவு ேசமிேன
$ேதவா.3.3365.4

நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஓவு சாவும் முன்
நைகயும் உட்கும் நன்ைமயும் $ேதவா.3.3366.1
ேபண் உறாத ெசல்வமும்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+உம்_சாr.)
ேபச_குைற.எச்.(ேபசு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபற்றியான் $ேதவா.3.3366.2
ஆணும் ெபண்ணும் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஆைனக்காவில் அண்ணலா◌ா $ேதவா.3.3366.3
காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கண்ணு
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) உைடக் கைற ெகாள் மிடறன் அல்லேன $ேதவா.3.3366.4
கூரும் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) நண்பகல்
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வல்ல ெதாண்டகள்
$ேதவா.3.3367.1
ேபரும் ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசல்வமும்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+உம்_சாr.)
ேபச_குைற.எச்.(ேபசு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபற்றியான் $ேதவா.3.3367.2
பாரும் விண்ணும் ைகெதாழ
பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கங்ைக ெசஞ்சைட
$ேதவா.3.3367.3
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) ந<ெராடு ஏந்தினான் ஆைனக்காவு ேசமிேன $ேதவா.3.3367.4
ெபான் அம் மல்கு தாமைரப்ேபாது தாது_ெப.(தாது_ெப.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) $ேதவா.3.3368.1
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) மல்கு தண்துைற ஆைனக்காவில் அண்ணைலப்
$ேதவா.3.3368.2
பன்ன வல்ல நால்மைற பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ல
தன்ைமேயா◌ா $ேதவா.3.3368.3

முன்ன வல்ல ெமாய்கழல் துன்ன வல்ல விண்ைணேய $ேதவா.3.3368.4
ஊெனாடு உண்டல் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என ஊெனாடு உண்டல்
த<து_ெப.(த<து_ெப.) என $ேதவா.3.3369.1
ஆன ெதாண்ட அன்பினால் ேபச_குைற.எச்.(ேபசு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ைமயான் $ேதவா.3.3369.2
வாெனாடு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
சூடினான்_வி.மு.(சூடு_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.)
வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) ஆக மன்னி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3369.3
ஆெனாடு அஞ்சும் ஆடினான் ஆைனக்காவு ேசமிேன $ேதவா.3.3369.4
ைகயில் உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ைகயரும் கடுக்கள் தின் கழுக்களும் $ேதவா.3.3370.1
ெமய்ையப் ேபாக்கும் ெபாய்யரும் ேவதெநறிைய அறிகிலா $ேதவா.3.3370.2
ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆயினான் தழல்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உருவத்தான் எங்கள் $ேதவா.3.3370.3
ஐயன் ேமய ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) சூழ் ஆைனக்காவு ேசமிேன
$ேதவா.3.3370.4
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஊழி ைவயகத்து உயிகள் ேதாற்றுவாெனாடும்
$ேதவா.3.3371.1
ஆழியானும் காண்கிலா ஆைனக்காவில் அண்ணைல $ேதவா.3.3371.2
காழி ஞானசம்பந்தன் கருதிச்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பத்து
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) $ேதவா.3.3371.3
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ஆகக் கற்பவ
வல்விைனகள் மாயுேம. $ேதவா.3.3371.4

வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) ஆன்
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) $ேதவா.3.3372.1
வழ்க
<
தண்புனல் ேவந்தனும் ஓங்குக $ேதவா.3.3372.2
ஆழ்க த<யது எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அரன் நாமேம $ேதவா.3.3372.3
சூழ்க ைவயகமும் துய த<கேவ $ேதவா.3.3372.4
அrய காட்சியராய் தமது அங்ைக ேச $ேதவா.3.3373.1
எrய ஏறு உகந்து ஏறுவ கண்டமும் $ேதவா.3.3373.2
காஞ்ய காடு_ெப.(காடு_ெப.) உைற வாழ்க்ைகய
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $ேதவா.3.3373.3
ெபாஞ்ய ஆ அறிவா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ெபற்றிேய
$ேதவா.3.3373.4
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாம்பல் விைர எனப் பூசிேய
$ேதவா.3.3374.1
தந்ைதயாெராடு தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) இல தம்ைமேய $ேதவா.3.3374.2
சிந்தியா எழுவா விைன த<ப்பரால் $ேதவா.3.3374.3
எந்ைதயா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) எவ்வைகயா ெகாேலா
$ேதவா.3.3374.4
ஆட்பாலவக்கு அருளும் வண்ணமும் ஆதிமாண்பும் $ேதவா.3.3375.1
ேகட்பான் புகில் அளவு இல்ைல கிளக்க ேவண்டா $ேதவா.3.3375.2
ேகாள்பாலனவும் விைனயும் குறுகாைம எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) $ேதவா.3.3375.3
தாள்பால் வணங்கித் தைலநின்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) ேகட்க
தக்கா◌ா $ேதவா.3.3375.4

ஏதுக்களாலும் எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமாழியாலும்
மிக்குச் $ேதவா.3.3376.1
ேசாதிக்க ேவண்டா சுடவிட்டு உளன் எங்கள் ேசாதி $ேதவா.3.3376.2
மா துக்கம் ந<ங்கல்_ெதா.ெப.(ந<ங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) உறுவ< மனம்பற்றி
வாழ்மின் $ேதவா.3.3376.3
சாதுக்கள் மிக்கீ  இைறேய வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சாமின்கேள $ேதவா.3.3376.4
ஆடும் எனவும் அருங்கூற்றம் உைதத்து ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) $ேதவா.3.3377.1
பாடும்(ம்) எனவும் புகழ் அல்லது பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) ந<ங்கக் $ேதவா.3.3377.2
ேகடும் பிறப்பும் அறுக்கும் எனக் ேகட்டி ஆகில் $ேதவா.3.3377.3
நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திறத்தாக்கு அருள்
அல்லது நாட்டல் ஆேம $ேதவா.3.3377.4
கடி ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாது மல ஆன ைகக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $ேதவா.3.3378.1
படி ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பால்ெகாண்டு அங்கு
ஆட்டிட தாைத பண்டு $ேதவா.3.3378.2
முடி ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காைல_ெப.(காைல_ெப.)
அற ெவட்டிட முக்கண் மூத்தி $ேதவா.3.3378.3
அடி ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வண்ணம்(ம்) அறிவா
ெசாலக் ேகட்டும் அன்ேற $ேதவா.3.3378.4
ேவதமுதல்வன் முதல் ஆக
விளங்கி_வி.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ைவயம் $ேதவா.3.3379.1

ஏதப்படாைம உலகத்தவ ஏத்தல் ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ேதவா.3.3379.2
பூதமுதல்வன் முதேல முதலாப்
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3379.3
சூதன் ஒலிமாைல என்ேற கலிக்ேகாைவ ெசால்ேல $ேதவா.3.3379.4
பா ஆழிவட்டம் பைகயால் நலிந்து ஆட்ட வாடி $ேதவா.3.3380.1
ேப ஆழியானது இட கண்டு அருள்
ெசய்தல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேபணி $ேதவா.3.3380.2
ந< ஆழி விட்டு ஏறி ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ெகாண்டவக்குப் $ேதவா.3.3380.3
ேபா ஆழி ஈந்த புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புகழ்
உற்றது அன்ேற $ேதவா.3.3380.4
மால் ஆயவனும் மைறவல்லவன் நான்முகனும் $ேதவா.3.3381.1
பால் ஆய ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) பகாஞ்ல் அமுது ஊட்டல் ேபணி $ேதவா.3.3381.2
கால் ஆய முந்ந< கைடந்தாக்கு அrது ஆய்
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3381.3
ஆலாலம் உண்டு அங்கு அமரக்கு அருள் ெசய்தது ஆேம $ேதவா.3.3381.4
அற்று அன்றி அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மதுைரத் ெதாைக ஆக்கினானும்
$ேதவா.3.3382.1
ெதற்று என்ற ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) ெதளியா கைரக்கு ஓைல
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) ந<ப் $ேதவா.3.3382.2
பற்று இன்றிப் பாங்கு எதிவின் ஊரவும் பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) ேநாக்கில்
$ேதவா.3.3382.3
ெபற்ெறான்று உயத்த ெபருமான் ெபருமானும் அன்ேற $ேதவா.3.3382.4

நல்லாகள் ேச புகலி ஞானசம்பந்தன் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $ேதவா.3.3383.1
எல்லாகளும் பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஈசைன
ஏத்து_ஏவ.(ஏத்து_வி.) பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) $ேதவா.3.3383.2
பல்லாகளும் மதிக்கப் பாசுரம்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பத்தும் $ேதவா.3.3383.3
வல்லாகள் வாேனா உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஆளவும் வல்ல அன்ேற
$ேதவா.3.3383.4
விைர ஆ ெகான்ைறயினாய் விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) உண்ட மிடற்றினேன
$ேதவா.3.3384.1
உைர ஆ பல்புகழாய் உைம நங்ைக ஒ பங்கு உைடயாய் $ேதவா.3.3384.2
திைர ஆ ெதண்கடல் சூழ் திரு வான்மியூ
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3384.3
அைரயா ழுஉன்ைன அல்லால்
அைடயாது_எதி.ம.வி.எச்.(அைட_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) எனது
ஆதரேவ $ேதவா.3.3384.4
இடி ஆ ஏறு உைடயாய் இைமேயாதம் மணி_ெப.(மணி_ெப.) முடியாய்
$ேதவா.3.3385.1
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ஆ மா மதிேயாடு அரவம் மலக்ெகான்ைறயினாய்
$ேதவா.3.3385.2
ெசடி ஆ மாதவி சூழ் திரு வான்மியூ
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3385.3
அடிேகள் ழுஉன்ைன அல்லால்
அைடயாது_எதி.ம.வி.எச்.(அைட_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) எனது
ஆதரேவ $ேதவா.3.3385.4

ைக ஆ ெவண்மழுவா கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ேபால்-திருேமனியேன
$ேதவா.3.3386.1
ைம ஆ ஒண்கண் நல்லாள் உைமயாள் வள மாபினேன $ேதவா.3.3386.2
ெசய் ஆ ெசங்கயல் பாய் திரு வான்மியூ
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3386.3
ஐயா ழுஉன்ைன அல்லால்
அைடயாது_எதி.ம.வி.எச்.(அைட_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) எனது
ஆதரேவ $ேதவா.3.3386.4
ெபான் ேபாலும் சைடேமல் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புண்ணியேன
$ேதவா.3.3387.1
மின் ேபாலும் புrநூல் விைட ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவதியேன $ேதவா.3.3387.2
அன்பா உன்ைன அல்லால்
அைடயாது_எதி.ம.வி.எச்.(அைட_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) எனது
ஆதரேவ $ேதவா.3.3387.4
கண் ஆரும் நுதலாய் கதி சூழ் ஒளி ேமனியின்ேமல் $ேதவா.3.3388.1
எண் ஆ ெவண்ெபாடி-ந<று அணிவாய் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆ
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் $ேதவா.3.3388.2
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ஆ வண் புrைசத் திரு வான்மியூ
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3388.3
அண்ணா உன்ைன அல்லால்
அைடயாது_எதி.ம.வி.எச்.(அைட_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) எனது
ஆதரேவ $ேதவா.3.3388.4

ந<த< நின்ைன அல்லால் ெநறியாதும்
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி.ம.+என்_தன்.ஒரு.) $ேதவா.3.3389.1
ஓத< நால்மைறகள் மைறேயான் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஒன்றிைனயும்
$ேதவா.3.3389.2
ேசத< ேசதம் இல்லாத் திரு வான்மியூ
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3389.3
ஆத< உன்ைன அல்லால்
அைடயாது_எதி.ம.வி.எச்.(அைட_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) எனது
ஆதரேவ $ேதவா.3.3389.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ஆ மா மதி ேச சைடயாய் வைர ேபால வரும்
$ேதவா.3.3390.1
கான் ஆ ஆைனயின் ேதால் உrத்தாய் கைற மா மிடற்றாய் $ேதவா.3.3390.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஆ ேசாைலகள் சூழ் திரு வான்மியூ
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3390.3
ஆனாய் உன்ைன அல்லால்
அைடயாது_எதி.ம.வி.எச்.(அைட_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) எனது
ஆதரேவ $ேதவா.3.3390.4
ெபாறி வாய் நாக(அ)ைணயாெனாடு பூமிைச ேமயவனும் $ேதவா.3.3391.1
ெநறி ஆ ந<ள் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ேமல்முடி காண்பு அrது ஆயவேன
$ேதவா.3.3391.2
ெசறிவு ஆ மா மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) சூழ் திரு வான்மியூ
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3391.3

அறிேவ உன்ைன அல்லால்
அைடயாது_எதி.ம.வி.எச்.(அைட_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) எனது
ஆதரேவ $ேதவா.3.3391.4
குண்டாடும் சமண ெகாடுஞ்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) சாக்கிய என்று இவகள்
$ேதவா.3.3392.1
கண்டா காரணங்கள் கருதாதவ ேபச_குைற.எச்.(ேபசு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்றாய் $ேதவா.3.3392.2
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத வதி
< அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆ திரு
வான்மியூ உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.3.3392.3
அண்டா உன்ைன அல்லால்
அைடயாது_எதி.ம.வி.எச்.(அைட_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) எனது
ஆதரேவ $ேதவா.3.3392.4
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) ஆரும் கமுகின் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) சூழ்தரு காழிதனில்
$ேதவா.3.3393.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ஆன புகழான் மிகு ஞானசம்பந்தன் உைர $ேதவா.3.3393.2
ெசன்றா தம் இட த< திரு வான்மியூ அதன் ேமல் $ேதவா.3.3393.3
குன்றாது ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா ெகாடுவல்
விைன ேபாய் அறுேம $ேதவா.3.3393.4
இைறயவன் ஈசன் எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) இைமேயா
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3394.1
கைற அணி கண்டன் ெவண்ேதாடு அணி காதினன் காலத்து அன்று $ேதவா.3.3394.2
மைற ெமாழி வாய்ைமயினான் மைலயாெளாடு மன்னு ெசன்னிப் $ேதவா.3.3394.3

பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) அணி ெசஞ்சைடயான் பிரமாபுரம் ேபணுமிேன
$ேதவா.3.3394.4
சைடயினன் சாமேவதன் சாஞ் ேகாவணவன் மழுவாள $ேதவா.3.3395.1
பைடயினன் பாய் புலித்ேதால் உைடயான் மைற பல்கைல நூல் $ேதவா.3.3395.2
உைடயவன் ஊனம் இ(ல்)லி உடன் ஆய் உைம நங்ைக என்னும் $ேதவா.3.3395.3
ெபைடெயாடும் ேபணும்_ெப.எச்.(ேபணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) பிரமாபுரம் ேபணுமிேன $ேதவா.3.3395.4
மாணிைய நாடு காலன் உயி மாய்தரச் ெசற்று காள $ேதவா.3.3396.1
காணிய ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட.ஒரு.)
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊவழிச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பிச்ைச $ேதவா.3.3396.2
ஊண் இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) ஆகக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அங்கு உடேன உைம
நங்ைகெயாடும் $ேதவா.3.3396.3
ேபணிய ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) மன்னும் பிரமாபுரம் ேபணுமிேன
$ேதவா.3.3396.4
பா இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) விண்ணும் எங்கும் பயில் நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.)
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மிண்ட $ேதவா.3.3397.1
ேப இடத் ேதவகணம் ழுெபருமான் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) கா ழு
எனலும் $ேதவா.3.3397.2
ஓ இடத்ேத கரந்து அங்கு உைம நங்ைகெயாடும் உடேன $ேதவா.3.3397.3
ேப இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆகக்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிரமாபுரம் ேபணுமிேன
$ேதவா.3.3397.4

நச்சு அரவச் சைடேமல் நளி திங்களும் ஒன்ற
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அங்கு $ேதவா.3.3398.1
அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விைடேமல்
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆ மழு ஏந்தி நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $ேதவா.3.3398.2
இச்ைச பகந்து ழுமிக இடுமின் பலி ழு என்று நாளும் $ேதவா.3.3398.3
பிச்ைச ெகாள் அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) நண்ணும் பிரமாபுரம் ேபணுமிேன
$ேதவா.3.3398.4
ெபற்றவன் முப்புரங்கள் பிைழயா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) வாளியினால்
$ேதவா.3.3399.1
ெசற்றவன் ெசஞ்சைடயில்-திகழ் கங்ைகதைனத் தாஞ்த்திட்டு $ேதவா.3.3399.2
ஒற்ைற விைடயினன் ஆய் உைம நங்ைகெயாடும் உடேன $ேதவா.3.3399.3
ெபற்றிைமயால் இருந்தான் பிரமாபுரம் ேபணுமிேன $ேதவா.3.3399.4
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) மலிந்த_ெப.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒலி
விழவின் ஒலி வைண
<
ஒலி $ேதவா.3.3400.1
கீ தம் மலிந்து_வி.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடேன
கிளர_குைற.எச்.(கிள_வி.+அ_குைற.எத்.குறி.) திகழ் ெபௗவம்_ெப.(ெபௗவம்_ெப.)
அைற $ேதவா.3.3400.2
ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) மலிந்து_வி.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய
வான்_ெப.(வான்_ெப.) முகடு ஏற ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) மால்வைரயான்
$ேதவா.3.3400.3
ேபைதெயாடும் இருந்தான் பிரமாபுரம் ேபணுமிேன $ேதவா.3.3400.4
இைமயவ அஞ்சி ஓட எதிவா அவதம்ைம இன்றி $ேதவா.3.3401.1
அைமதரு வல் அரக்கன் அடத்து(ம்) மைல அன்று
எடுப்ப_குைற.எச்.(எடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3401.2

குைம அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெகாற்றவாெளாடு
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெகாடுத்திட்டு $ேதவா.3.3401.3
உைமெயாடு இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிரான்
பிரமாபுரம் உன்னுமிேன $ேதவா.3.3401.4
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) அளித்தவனும்(ம்) அrயும்(ம்) அடிேயாடு முடி
$ேதவா.3.3402.1
காலம்பல ெசலவும் கண்டிலாைமயினால் கதறி $ேதவா.3.3402.2
ஓலம் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருளி உைம
நங்ைகெயாடும்(ம்) உடன் ஆய் $ேதவா.3.3402.3
ஏல இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிரான் பிரமாபுரம்
ஏத்துமிேன $ேதவா.3.3402.4
துவ உறும் ஆைடயினா ெதாக்க பீலிய நக்க(அ)ைரய $ேதவா.3.3403.1
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) அவ_பதி.ெப.(அவ_பதி.ெப.) தன்ைமகள்
கண்டு அணுேகன்மி(ன்) அருள் ெபறுவ< $ேதவா.3.3403.2
கவ உறு சிந்ைத ஒன்றி கழி காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
பைடத்த $ேதவா.3.3403.3
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) என்று
இைறஞ்சி பிரமாபுரம் ஏத்துமிேன $ேதவா.3.3403.4
உைர தரு நால்மைறேயா புகழ்ந்து_வி.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
மாதிெனாடும் $ேதவா.3.3404.1
வைர என வற்றிருந்தான்
<
மலிகின்ற பிரமபுரத்து $ேதவா.3.3404.2

அரசிைன ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ல அணி சம்பந்தன்
பத்தும் வல்லா◌ா $ேதவா.3.3404.3
விைரதரு விண்ணுலகம் எதி ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விரும்புவேர $ேதவா.3.3404.4
விைடயவன் விண்ணும் மண்ணும் ெதாழ நின்றவன் ெவண்மழுவாள
$ேதவா.3.3405.1
பைடயவன் பாய் புலித்ேதால் உைட ேகாவணம் பல்கரந்ைதச் $ேதவா.3.3405.2
சைடயவன் சாமேவதன் சசி தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சங்க
ெவண்ேதாடு $ேதவா.3.3405.3
உைடயவ(ன்) ஊனம் இ(ல்)லி உைறயும்(ம்) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஒற்றியூேர
$ேதவா.3.3405.4
பாrடம் பாணிெசய்ய பைறக்கண் ெசறு பல்கணப்ேபய் $ேதவா.3.3406.1
சீெராடும் பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
இலயம் சிைதயாத ெகாள்ைகத் $ேதவா.3.3406.2
தா_ெப.(தா_ெப.) இடும் ேபா விைடயவன் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.)
தைலேய கலனா $ேதவா.3.3406.3
ஊ இடும் பிச்ைச ெகாள்வான் உைறயும்(ம்) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஒற்றியூேர
$ேதவா.3.3406.4
விளிதரு ந<ரும் மண்ணும் விசும்ேபாடு அனல் காலும்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3407.1
அளி தரு ேப அருளான் அரன்
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆதிமூத்தி $ேதவா.3.3407.2
களி தரு வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பண்ெசய் கமழ் ெகான்ைறயிேனாடு
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3407.3

ஒளி தரு ெவண்பிைறயான் உைறயும்(ம்) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஒற்றியூேர
$ேதவா.3.3407.4
அரவேம கச்சு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆக அைசத்தான்
அலக்ெகான்ைற அம் தா◌ா $ேதவா.3.3408.1
விரவி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நூல்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விைர ஆ வைரமாபன்
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) $ேதவா.3.3408.2
பரவுவா பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) பைறத்து
படபுன்சைட ேமல் $ேதவா.3.3408.3
உரவு ந< ஏற்ற ெபம்மான் உைறயும்(ம்) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஒற்றியூேர
$ேதவா.3.3408.4
விலகினா ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.)
விதியால் அருள்ெசய்து நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $ேதவா.3.3409.1
பலகின் ஆ ெமாந்ைத தாளம் தகுணிச்சமும் பாணியாேல $ேதவா.3.3409.2
அலகினால் வசி
< ந< ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அடிேமல் அல இட்டு முட்டாது $ேதவா.3.3409.3
உலகினா ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) உைறயும்(ம்)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஒற்றியூேர $ேதவா.3.3409.4
கைமெயாடு நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீரான் கழலும்
சிலம்பும் ஒலிப்ப $ேதவா.3.3410.1
சுைமெயாடு ேமலும் ைவத்தான் விrெகான்ைறயும் ேசாமைனயும்
$ேதவா.3.3410.2
அைமெயாடு ந<ண்ட_ெப.எச்.(ந<ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திண்ேதாள்
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆய ெபான்-ேதாடு இலங்க $ேதவா.3.3410.3

உைமெயாடும் கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) உைறயும்(ம்)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஒற்றியூேர $ேதவா.3.3410.4
நன்றியால் வாழ்வது உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) உலகுக்கு
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நன்ைமயாேல $ேதவா.3.3411.1
கன்றினா மும்மதிலும் கருமால்வைரேய சிைலயா $ேதவா.3.3411.2
ெபான்றினா வா சுடைலப் ெபாடி-ந<று அணிந்தா அழல் அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.)
$ேதவா.3.3411.3
ஒன்றினால் எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெபம்மான்
உைறயும்(ம்) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஒற்றியூேர $ேதவா.3.3411.4
ெபற்றியால் பித்தன் ஒப்பான் ெபருமான் கருமான் உr-ேதால் $ேதவா.3.3412.1
சுற்றியான் சுத்தி சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) சுடக்கண் நுதல்ேமல்
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3412.2
ெதற்றியான் ெசற்று அரக்கன் உடைலச் ெசழு மால்வைரக்கீ ழ் $ேதவா.3.3412.3
ஒற்றியான் முற்றும் ஆள்வான் உைறயும்(ம்) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஒற்றியூேர
$ேதவா.3.3412.4
திருவின் ஆ ேபாதினாலும் திருமாலும் ஒ ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) முன்னி
$ேதவா.3.3413.1
ெதாஞ்வினால் காணமாட்டா திகழ் ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) சிந்ைத
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3413.2
பரவினா பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) பைறய பட ேப
ஒளிேயாடு $ேதவா.3.3413.3
ஒருவனாய் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபம்மான்
உைறயும்(ம்) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஒற்றியூேர $ேதவா.3.3413.4

ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) அம்பீலி ெகாள்வா துவக்கூைறகள் ேபாத்து
உழல்வா◌ா $ேதவா.3.3414.1
ஆகம ெசல்வனாைர அல தூற்றுதல் காரணமாக் $ேதவா.3.3414.2
கூைக அம் மாக்கள் ெசால்ைலக் குறிக்ெகாள்ளன் மின் ஏழ்
உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) $ேதவா.3.3414.3
ஓைக தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆள வல்லான்
உைறயும்(ம்) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஒற்றியூேர $ேதவா.3.3414.4
ஒண்பிைற மல்கு ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) இைறவன்(ன்) உைற ஒற்றியூைர
$ேதவா.3.3415.1
சண்ைபய தம் தைலவன்-தமிழ் ஞானசம்பந்தன்-ெசான்ன $ேதவா.3.3415.2
பண் புைன பாடல்பத்தும் பரவிப்
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா◌ா $ேதவா.3.3415.3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) புைன ேமல் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
விருப்பு_ெப.(விருப்பு_ெப.) எய்துவ வடு_ெப.(வ
<
டு_ெப.)
<
எளிேத $ேதவா.3.3415.4
திரு மலக்ெகான்ைற மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) திைளக்கும் மதி
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ைவத்த<ா $ேதவா.3.3416.1
இரு மலக் கண்ணி தன்ேனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஓடு_கரு.ேவ.) உடன் ஆவதும்
ஏற்பது ஒன்ேற $ேதவா.3.3416.2
ெபரு மலச்ேசாைல ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) உrஞ்சும்
ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சாத்தமங்ைக $ேதவா.3.3416.3
அரு மல ஆதிமூத்தி அயவந்தி அமந்தவேன $ேதவா.3.3416.4
ெபாடிதைனப் பூசு மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) புrநூல்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பால்
ெபாருந்த_குைற.எச்.(ெபாருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3417.1

ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அன சாயலாேளாடு உடன் ஆவதும் கூடுவேத
$ேதவா.3.3417.2
கடி-மணம் மல்கி நாளும்
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சாத்தமங்ைக $ேதவா.3.3417.3
அடிகள் நக்கன் பரவ அயவந்தி அமந்தவேன $ேதவா.3.3417.4
நூல் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) தங்கு மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) நுக ந<று
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏறு
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஏறி $ேதவா.3.3418.1
மான் அன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
தன்ேனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஓடு_கரு.ேவ.) உடன் ஆவதும் மாண்பதுேவ
$ேதவா.3.3418.2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.)
தவழும்_ெப.எச்.(தழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சாத்தமங்ைக $ேதவா.3.3418.3
ஆன் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
ேதாய்ந்த_ெப.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம்மான் அயவந்தி
அமந்தவேன $ேதவா.3.3418.4
மற்ற வில் மால்வைரயா மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) எய்து
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ந<று பூசி $ேதவா.3.3419.1
புற்று அரவு அல்குலாேளாடு உடன் ஆவதும் ெபாற்பதுேவ $ேதவா.3.3419.2
கற்றவ சாத்தமங்ைக நக ைகெதாழ
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.)
$ேதவா.3.3419.3

அற்றவ நாளும் ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அயவந்தி
அமந்தவேன $ேதவா.3.3419.4
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
ந<று பூசி விைட ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) கீ தன் $ேதவா.3.3420.1
பந்து_ெப.(பந்து_ெப.) அணவும் விரலாள் உடன் ஆவதும் பாங்கதுேவ
$ேதவா.3.3420.2
சந்தம் ஆறு அங்கம் ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) தாஞ்த்தா ெதாழும் சாத்தமங்ைக
$ேதவா.3.3420.3
அந்தம் ஆம் ஆதி ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அயவந்தி
அமந்தவேன $ேதவா.3.3420.4
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) ஆய் ேவள்வி
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) வடு_ெப.(வ
<
டு_ெப.)
<
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3421.1
ேசாதி ஆய் மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
நிைலதான் ெசால்லல் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ஒன்ேற
$ேதவா.3.3421.2
சாதியால் மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) சீரால்-தகுவா ெதாழும் சாத்தமங்ைக
$ேதவா.3.3421.3
ஆதி ஆய் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபம்மான் அயவந்தி
அமந்தவேன $ேதவா.3.3421.4
இமயம்_ெப.(இமயம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இrய
மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) எய்து ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ந<று பூசி $ேதவா.3.3422.1

உைமைய ஒபாகம் ைவத்த நிைலதான் உன்னல்
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ஒன்ேற $ேதவா.3.3422.2
சமயம் ஆறு அங்கம் ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) தாஞ்த்தா ெதாழும் சாத்தமங்ைக
$ேதவா.3.3422.3
அைமய ேவறு ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) சீரான் அயவந்தி அமந்தவேன
$ேதவா.3.3422.4
பண் உலாம் பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) வைண
<
பயில்வான் ஓ பரமேயாகி
$ேதவா.3.3423.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உலாம் மால்வைரயான் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) பாகமும்
ேவண்டிைனேய $ேதவா.3.3423.2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நிலா ெவண்மதியம்
தவழும்_ெப.எச்.(தழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சாத்தமங்ைக $ேதவா.3.3423.3
அண்ணலாய் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம்மான்
அயவந்தி அமந்தவேன $ேதவா.3.3423.4
ேப எழில்-ேதாள் அரக்கன் வலி ெசற்றதும் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ஓபாகம்
$ேதவா.3.3424.1
ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ேகாலம்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உடன் ஆவதும் ஏற்பது ஒன்ேற
$ேதவா.3.3424.2
கா எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) வண்ணேனாடு கனகம்(ம்) அைனயானும் காணா
$ேதவா.3.3424.3
ஆ அழல்வண்ண மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) அயவந்தி அமந்தவேன
$ேதவா.3.3424.4

கங்ைக ஓ வாசைடேமல் அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
புைடேய கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3425.1
மங்ைகேயாடு ஒன்றி நின்ற(ம்) மதிதான் ெசால்லல்
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ஒன்ேற $ேதவா.3.3425.2
சங்ைக இல்லா மைறேயா அவதாம் ெதாழு சாத்தமங்ைக $ேதவா.3.3425.3
அங்ைகயில் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ைவத்தாய் அயவந்தி அமந்தவேன
$ேதவா.3.3425.4
மைறயினா மல்கு காழித் தமிழ் ஞானசம்பந்தன் ழுமன்னும் $ேதவா.3.3426.1
நிைறயின் ஆ ந<லநக்கன் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மா நகழு என்று ெதாண்ட
$ேதவா.3.3426.2
அைறயும் ஊ சாத்தமங்ைக அயவந்திேமல்
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பத்தும் $ேதவா.3.3426.3
முைறைமயால் ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா
இைமேயாrலும் முந்துவேர. $ேதவா.3.3426.4
அர விr ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) ந<டல் அணி காவிrயாற்று அயேல
$ேதவா.3.3427.1
மர விr ேபாது ெமௗவல் மணமல்லிைக கள் அவிழும் $ேதவா.3.3427.2
குர விr ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குழகன் குடமூக்கு இடமா
$ேதவா.3.3427.3
இர விr திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இருந்தான் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) எம் இைறேய
$ேதவா.3.3427.4
ஓத்து அரவங்கேளாடும் ஒலி காவிr_ெப.(காவிr_ெப.)
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயேல $ேதவா.3.3428.1

பூத்து_வி.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரவங்கேளாடும் புைக
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
$ேதவா.3.3428.2
கூத்து அரவங்கள் ஓவா குழகன் குடமூக்கு இடமா $ேதவா.3.3428.3
ஏத்து_ஏவ.(ஏத்து_வி.) அரவங்கள் ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இருந்தான் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) எம் இைறேய
$ேதவா.3.3428.4
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) புல்கி ஆல
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) ேமல் மட அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.)
மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3429.1
பயில் ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பண் ெசய் பழங்காவிrப்
ைபம்ெபாழில் வாய் $ேதவா.3.3429.2
குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) ெபைடேயாடு பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) உைடயான்
குடமூக்கு இடமா $ேதவா.3.3429.3
இயெலாடு வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இருந்தான்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) எம் இைறேய $ேதவா.3.3429.4
மிக்கு அைர தாழ ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) உr
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைமயாள் ெவருவ
$ேதவா.3.3430.1
அக்கு அரவு ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) ஏனமருப்ேபாடு அைவ பூண்டு
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆ $ேதவா.3.3430.2
ெகாக்கைரேயாடு பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) உைடயான் குடமூக்கு இடமா
$ேதவா.3.3430.3

எக்கைரயாரும் ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இருந்தான்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) எம் இைறேய $ேதவா.3.3430.4
வடிவு உைட வாள்-தடங்கண் உைம அஞ்ச ஒ வாரணத்ைதப் $ேதவா.3.3431.1
ெபாடி அணி ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மூட உrெகாண்டவன் புன்சைடயான்
$ேதவா.3.3431.2
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ெநடுமாடம்
ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குழகன் குடமூக்கு
இடமா $ேதவா.3.3431.3
இடி படு வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இருந்தான் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) எம் இைறேய
$ேதவா.3.3431.4
கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) வள கவ்ைவ முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) கமழ்
காவிrயாற்று அயேல $ேதவா.3.3432.1
தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) வள மாவின் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) பலவின் கனிகள்
தயங்கும் $ேதவா.3.3432.2
குைழ வள ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குழகன் குடமூக்கு இடமா
$ேதவா.3.3432.3
இைழ வள மங்ைகேயாடும் இருந்தான்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) எம் இைறேய $ேதவா.3.3432.4
மைல மலி மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
மகிழ்ந்தான் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ைவயம் உய்யச் $ேதவா.3.3433.1
சிைல மலி ெவங்கைணயால் சிைதத்தான் புரம் மூன்றிைனயும் $ேதவா.3.3433.2
குைல மலி தண்பலவின் பழம் வழ்
< குடமூக்கு இடமா $ேதவா.3.3433.3

இைல மலி சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ஏந்தி இருந்தான்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) எம் இைறேய $ேதவா.3.3433.4
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) முடிபத்து உைடய நிகழ் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்கன்
உடைலப் $ேதவா.3.3434.1
படும் இட கண்டு அயர பருமால் வைரக்கீ ழ் அடத்தான் $ேதவா.3.3434.2
ெகாடு மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) தங்கு ெதங்கு_ெப.(ெதங்கு_ெப.) பழம் வழ்
< குடமூக்கு
இடமா $ேதவா.3.3434.3
இடு மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) எக்க_ெப.(எக்க_ெப.)
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இருந்தான்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) எம் இைறேய $ேதவா.3.3434.4
ஆ எr ஆழியானும் அலரானும் அளப்பு அrய $ேதவா.3.3435.1
ந< இr புன்சைட ேமல் நிரம்பா மதி
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
$ேதவா.3.3435.2
கூ எr ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ந<ண்ட_ெப.எச்.(ந<ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குழகன் குடமூக்கு இடமா
$ேதவா.3.3435.3
ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) உr ேகாவணத்ேதாடு இருந்தான்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) எம் இைறேய $ேதவா.3.3435.4
மூடிய சீவரத்தா முது மட்ைடய ேமாட்டு அமண $ேதவா.3.3436.1
நாடிய ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்திய_ெப.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.)
நலத்தான் $ேதவா.3.3436.2

கூடிய குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உைடயான்
குடமூக்கு இடமா $ேதவா.3.3436.3
ஏடு அல ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.)
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இருந்தான்-அவன் எம் இைறேய
$ேதவா.3.3436.4
ெவண்ெகாடி மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.)
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ெவங்குரு நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) நகரான் $ேதவா.3.3437.1
நண்ெபாடு நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீரான் தமிழ்
ஞானசம்பந்தன்-நல்ல $ேதவா.3.3437.2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) குடமூக்கு அமந்தான் அடி ேச தமிழ் பத்தும் வல்லா◌ா
$ேதவா.3.3437.3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) புைட ேமல் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
வியப்பு_ெப.(வியப்பு_ெப.) எய்துவ வடு_ெப.(வ
<
டு_ெப.)
<
எளிேத $ேதவா.3.3437.4
கைற அணி மா மிடற்றான் காஞ்காடு அரங்கா உைடயான் $ேதவா.3.3438.1
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) அணி ெகான்ைறயினான் ஒருபாகமும்
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) அமந்தான் $ேதவா.3.3438.2
மைறயவன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தைலயில்_ெப.(தைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) பலி
ெகாள்பவன்-வக்கைரயில் $ேதவா.3.3438.3
உைறபவன் எங்கள் பிரான் ஒலி ஆ கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) உள்குதுேம
$ேதவா.3.3438.4
பாய்ந்தவன் காலைன முன் பைணத்ேதாளி ஓபாகம் அதா $ேதவா.3.3439.1
ஏய்ந்தவன் எண் இறந்த(வ்) இைமேயாகள்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்ச $ேதவா.3.3439.2
வாய்ந்தவன் முப்புரங்கள் எr ெசய்தவன்-வக்கைரயில் $ேதவா.3.3439.3

ேதய்ந்த இளெவண்பிைற ேச சைடயான் அடி ெசப்புதுேம $ேதவா.3.3439.4
ழுசந்திரேசகரேன அருளாய் ழு என்று தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) விசும்பில்
$ேதவா.3.3440.1
இந்திரனும் முதலா இைமேயாகள்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்ச $ேதவா.3.3440.2
அந்தர மூ எயிலும் அனல் ஆய் விழ ஓ அம்பினால் $ேதவா.3.3440.3
மந்தர ேமரு வில்லா வைளத்தான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) வக்கைரேய
$ேதவா.3.3440.4
ெநய் அணி சூலேமாடு நிைற ெவண்மழுவும் அரவும் $ேதவா.3.3441.1
ைக அணி ெகாள்ைகயினான் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.)
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆடலினான் $ேதவா.3.3441.2
ெமய் அணி ெவண்ெபாடியான் விr ேகாவண ஆைடயின் ேமல் $ேதவா.3.3441.3
ைம அணி மா மிடற்றான் உைறயும்(ம்) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) வக்கைரேய
$ேதவா.3.3441.4
ஏன ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ெகாம்பிெனாடும் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.)
ஆைமயும் பூண்டு உகந்து $ேதவா.3.3442.1
கூன் இளெவண்பிைறயும் குளி மத்தமும்
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
$ேதவா.3.3442.2
மான் அன ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) விழியாெளாடும் வக்கைர ேமவியவன்
$ேதவா.3.3442.3
தானவ முப்புரங்கள் எrெசய்த தைலமகேன $ேதவா.3.3442.4
கா மலி ெகான்ைறெயாடும் கதி மத்தமும் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரவும்
$ேதவா.3.3443.1

ந< மலியும் சைடேமல் நிரம்பா மதி
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
$ேதவா.3.3443.2
வா மலி ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) முைலயாெளாடும் வக்கைர ேமவியவன்
$ேதவா.3.3443.3
பா மலி ெவண்தைலயில் பலி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழல் பான்ைமயேன
$ேதவா.3.3443.4
கான் அணவும் மறிமான் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைகயது ஒ ைக மழுவாள
$ேதவா.3.3444.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அணவும் குழலாள் உைம ேச திருேமனியினான்
$ேதவா.3.3444.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) அணவும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் திருவக்கைர
ேமவியவன் $ேதவா.3.3444.3
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) அணவும் தைலயில்_ெப.(தைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) பலி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழல் உத்தமேன
$ேதவா.3.3444.4
இலங்ைகய மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இராவணைனக்
$ேதவா.3.3445.1
கலங்க_குைற.எச்.(கலங்கு_வி.+அ+குைற.எச்.குறி.) ஒ கால்விரலால் கதி ேபால்
முடிபத்து அலற $ேதவா.3.3445.2
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகழு சிந்ைதயனாய் அருள் ேபாற்றலும்
நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.3.3445.3

வலம் ெகழு மூ இைலேவல் உைடயான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) வக்கைரேய
$ேதவா.3.3445.4
காமைன ஈடு அழித்திட்டு அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இரப்ப $ேதவா.3.3446.1
ேசமேம உன் தனக்கு என்று அருள்
ெசய்தவன்_வி.அ.ெப.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அன்_பட.பன்.)
ேதவபிரான் $ேதவா.3.3446.2
சாம ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேமல் அயனும்
தரணி அளந்த $ேதவா.3.3446.3
வாமனனும்(ம்) அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) வைகயான்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) வக்கைரேய $ேதவா.3.3446.4
மூடிய சீவரத்த முதி பிண்டிய என்று இவகள் $ேதவா.3.3447.1
ேதடிய ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) தம்மால் இைறஞ்சப்படும் ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.)
பிரான் $ேதவா.3.3447.2
பாடிய_ெப.எச்.(பாடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நால்மைறயன் பலிக்கு என்று
பல் வதி
< ெதாறும் $ேதவா.3.3447.3
வாடிய ெவண்தைல ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உழல்வான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) வக்கைரேய $ேதவா.3.3447.4
தண்புனலும் அரவும் சைடேமல் உைடயான் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ேதாய்
$ேதவா.3.3448.1
வண் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆ
இைறவன்(ன்) உைற வக்கைரைய $ேதவா.3.3448.2
சண்ைபய தம் தைலவன்-தமிழ் ஞானசம்பந்தன்-ெசான்ன $ேதவா.3.3448.3

பண் புைன பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) வல்லா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
தம் விைன பற்று அறுேம. $ேதவா.3.3448.4
ஆதியன் ஆதிைரயன் அனல் ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஆ அழகன் $ேதவா.3.3449.1
பாதி ஒ மாதிெனாடும் பயிலும் பரமாபரமன் $ேதவா.3.3449.2
ேபாது இயலும் முடிேமல் புனேலாடு அரவம் புைனந்த $ேதவா.3.3449.3
ேவதியன் மாதிைமயால் விரும்பும்(ம்) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெவண்டுைறேய
$ேதவா.3.3449.4
காலைன ஓ உைதயில் உயி வடு_ெப.(வ
<
டு_ெப.)
<
ெசய் வாகழலான்
$ேதவா.3.3450.1
பாெலாடு ெநய் தயிரும் பயின்று
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பண்டரங்கன் $ேதவா.3.3450.2
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மதிெயாடு ந< அரவம் புைன வாசைடயான்
$ேதவா.3.3450.3
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அன கண்ணிெயாடும் விரும்பும்(ம்) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ெவண்டுைறேய $ேதவா.3.3450.4
பைட நவில் ெவண்மழுவான் பல பூதப்பைட உைடயான் $ேதவா.3.3451.1
கைட நவில் மும்மதிலும் எrயூட்டிய கண் நுதலான் $ேதவா.3.3451.2
உைட நவிலும் புலித்ேதால் உைட ஆைடயினான் கடிய $ேதவா.3.3451.3
விைட நவிலும் ெகாடியான் விரும்பும்(ம்) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெவண்டுைறேய
$ேதவா.3.3451.4
பண் அம வைணயினான்
<
பரவிப் பணி ெதாண்டகள் தம் $ேதவா.3.3452.1
எண் அம சிந்ைதயினான் இைமேயாக்கும் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அrயான்
$ேதவா.3.3452.2

ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) அம கூறு உைடயான் பிரமன்
தைலயில்_ெப.(தைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) பலியான் $ேதவா.3.3452.3
விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) தம் ெபருமான் விரும்பும்(ம்)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெவண்டுைறேய $ேதவா.3.3452.4
பா இயலும் பலியான் படி யாக்கும் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அrயான்
$ேதவா.3.3453.1
சீ இயலும் மைலயாள் ஒருபாகமும் ேசர ைவத்தான் $ேதவா.3.3453.2
ேபா இயலும் புரம் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) உடன் ெபான் மைலேய சிைலயா
$ேதவா.3.3453.3
வrயம்
<
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசய்தான்
விரும்பும்(ம்) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெவண்டுைறேய $ேதவா.3.3453.4
ஊழிகள் ஆய் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஆய் ஒருவக்கும்
உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) அrயான் $ேதவா.3.3454.1
ேபாழ் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெவண்மதியும் புனலும்(ம்) அணி புன் சைடயான்
$ேதவா.3.3454.2
யாழின் ெமாழி உைமயாள் ெவருவ(வ்) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மருப்பின் $ேதவா.3.3454.3
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) உrத்த_ெப.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பிரான் விரும்பும்(ம்) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெவண்டுைறேய $ேதவா.3.3454.4
கன்றிய காலைனயும் உருளக் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) வாய் அலறிப்
$ேதவா.3.3455.1
ெபான்ற முனிந்த பிரான் ெபாடி ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேமனியினான் $ேதவா.3.3455.2

ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைமேயா
பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திகழ் ேசவடியான் புலன்கள்
$ேதவா.3.3455.3
ெவன்றவன் எம் இைறவன் விரும்பும்(ம்) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெவண்டுைறேய
$ேதவா.3.3455.4
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) இரு-பத்தினாலும் கடுெவஞ்சினம் ஆய்
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3456.1
சிரம் ஒருபத்தும் உைட அரக்கன் வலி ெசற்று உகந்தான் $ேதவா.3.3456.2
பரவ வல்லா விைனகள் அறுப்பான் ஒருபாகமும் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.)
$ேதவா.3.3456.3
விரவிய ேவடத்தினான் விரும்பும்(ம்) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெவண்டுைறேய
$ேதவா.3.3456.4
ேகால மல அயனும் குளி ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) நிறத்தவனும்
$ேதவா.3.3457.1
சீலம் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அrது ஆய்த் திகழ்ந்து
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசந்தழலான்
$ேதவா.3.3457.2
மூலம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட.ஒரு.) முதி புன்சைட
ெவண்பிைறயான் $ேதவா.3.3457.3
ேவைலவிடமிடற்றான் விரும்பும்(ம்) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெவண்டுைறேய
$ேதவா.3.3457.4
நக்க_ெப.எச்.(நகு_வி.+க்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உரு ஆயவரும் துவ
ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைட
ஆம் $ேதவா.3.3458.1

ெபாக்ககள் தம் உைரகள் அைவ ெபாய் என எம் இைறவன் $ேதவா.3.3458.2
திக்கு நிைற புகழ் ஆதரு ேதவபிரான் கனகம் $ேதவா.3.3458.3
மிக்கு உய ேசாதி அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.) விரும்பும்(ம்)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெவண்டுைறேய $ேதவா.3.3458.4
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) அமரும் புrைசத் திரு ெவண்டுைற ேமயவைன
$ேதவா.3.3459.1
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அமரும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ்தரு சண்ைபய
தம் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) $ேதவா.3.3459.2
எண் அம பல்கைலயான் இைச ஞானசம்பந்தன்-ெசான்ன $ேதவா.3.3459.3
பண் அம பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) வல்லா விைன
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) பற்று அறுேம $ேதவா.3.3459.4
கண் ெபாலி ெநற்றியினான் திகழ் ைகயில் ஓ ெவண்மழுவான் $ேதவா.3.3460.1
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) புண கூறு உைடயான் மிகு பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) உைட
மால்விைடயான் $ேதவா.3.3460.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெபாலி மா மதி ேசதரு ெசஞ்சைட ேவதியன் ஊ
$ேதவா.3.3460.3
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் பனந்தாள் திருத்
தாடைகயீச்சுரேம $ேதவா.3.3460.4
விrத்தவன் நால்மைறைய மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.)
விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்ச $ேதவா.3.3461.1
எrத்தவன் முப்புரங்கள் இயல் ஏழ் உலகில் உயிரும் $ேதவா.3.3461.2
பிrத்தவன் ெசஞ்சைடேமல் நிைற ேப ஒலி ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.)
தன்ைனத் $ேதவா.3.3461.3

தாஞ்த்தவன் ஊ பனந்தாள்-திருத் தாடைகயீச்சுரேம $ேதவா.3.3461.4
உடுத்தவன் மான் உr-ேதால் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) உள்க வல்லா விைனகள்
$ேதவா.3.3462.1
ெகடுத்து_வி.எச்.(ெகடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள்ெசய்ய வல்லான்
கிள கீ தம் ஓ நால்மைறயான் $ேதவா.3.3462.2
மடுத்தவன். நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அமுதா மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) மா தவ
ேவள்விைய முன் $ேதவா.3.3462.3
தடுத்தவன் ஊ பனந்தாள்-திருத் தாடைகயீச்சுரேம $ேதவா.3.3462.4
சூழ்தரு வல்விைனயும் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல்பிணியும்
$ேதவா.3.3463.1
பாழ்பட ேவண்டுதிேரல் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏத்துமின்பாய்புனலும் $ேதவா.3.3463.2
ேபாழ் இளெவண்மதியும் அனல் ெபாங்கு அரவும் புைனந்த $ேதவா.3.3463.3
தாழ்சைடயான் பனந்தாள்-திருத் தாடைகயீச்சுரேம $ேதவா.3.3463.4
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) படு கண்டத்தினான் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ெவள்வைள
மங்ைகெயாடும் $ேதவா.3.3464.1
நடம் புr ெகாள்ைகயினான் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.) எம் இைற
ேசரும்_ெப.எச்.(ேச-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$ேதவா.3.3464.2
படம் புr நாகெமாடு திைர பல்மணியும் ெகாணரும் $ேதவா.3.3464.3
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சூழ் பனந்தாள்-திருத்
தாடைகயீச்சுரேம $ேதவா.3.3464.4

விைட உய ெவல்ெகாடியான் அடி விண்ெணாடு மண்ணும்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $ேதவா.3.3465.1
புைடபட ஆடவல்லான் மிகு பூதம் ஆ பல் பைடயான் $ேதவா.3.3465.2
ெதாைட நவில் ெகான்ைறெயாடு_ெப.(ெகான்ைற_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) வன்னி துன்
எருக்கும் அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3465.3
சைடயவன் ஊ பனந்தாள்-திருத் தாடைகயீச்சுரேம $ேதவா.3.3465.4
மைலயவன் முன் பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மடமாைத
ஓ கூறு உைடயான் $ேதவா.3.3466.1
சிைல மலி ெவங்கைணயால் புரம் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) அைவ ெசற்று
உகந்தான் $ேதவா.3.3466.2
அைல மலி தண்புனலும் மதி ஆடு அரவும்(ம்)
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3466.3
தைலயவன் ஊ பனந்தாள்-திருத் தாடைகயீச்சுரேம $ேதவா.3.3466.4
ெசற்று அரக்கன் வலிைய திருெமல்விரலால் அடத்து $ேதவா.3.3467.1
முற்றும் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ந<று
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திருேமனியன்
மும்ைமயினான் $ேதவா.3.3467.2
புற்று அரவம் புலியின் உr ேதாெலாடு ேகாவணமும் $ேதவா.3.3467.3
தற்றவன் ஊ பனந்தாள்-திருத் தாடைகயீச்சுரேம $ேதவா.3.3467.4
வில் மைல நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) அரவம் மிகு ெவங்கனல் அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.)
அதனால் $ேதவா.3.3468.1
புன்ைம ெசய் தானவ தம் புரம் ெபான்றுவித்தான் புனிதன் $ேதவா.3.3468.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மலேமல் அயனும் நண்ணு நாரணனும்(ம்) அறியாத்
$ேதவா.3.3468.3

தன்ைமயன் ஊ பனந்தாள்-திருத் தாடைகயீச்சுரேம $ேதவா.3.3468.4
ஆத சமணெராடும் அைட ஐ துகில் ேபாத்து உழலும் $ேதவா.3.3469.1
ந<த உைரக்கும் ெமாழி அைவ ெகாள்ளன்மின் நின்மலன் ஊ $ேதவா.3.3469.2
ேபாது அவிழ் ெபாய்ைகதனுள்-திகழ் புள்_ெப.(புள்_ெப.) இrய ெபாழில்வாய்த்
$ேதவா.3.3469.3
தாது_ெப.(தாது_ெப.) அவிழும் பனந்தாள்-திருத் தாடைகயீச்சுரேம $ேதவா.3.3469.4
தண்வயல் சூழ் பனந்தாள்-திருத் தாடைகயீச்சுரத்துக் $ேதவா.3.3470.1
கண் அயேல பிைறயான் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) தன்ைன
முன் காழிய ேகான் $ேதவா.3.3470.2
நண்ணிய ெசந்தமிழால் மிகு ஞானசம்பந்தன்-நல்ல $ேதவா.3.3470.3
பண் இயல் பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) வல்லா அவதம் விைன பற்று அறுேம
$ேதவா.3.3470.4
ைபங்ேகாட்டு மலப் புன்ைனப் பறைவகாள் பயப்பு ஊர $ேதவா.3.3471.1
சங்கு ஆட்டம் தவித்து என்ைனத் தவிரா ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) தந்தாேன
$ேதவா.3.3471.2
ெசங்காட்டங்குடி ேமய சிறுத்ெதாண்டன் பணி
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3471.3
ெவங்காட்டுள் அனல் ஏந்தி விைளயாடும் ெபருமாேன $ேதவா.3.3471.4
ெபான் அம் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கழிக் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) புண
துைணேயாடு உடன் வாழும் $ேதவா.3.3472.1
அன்னங்காள் அன்றில்காள் அகன்றும் ேபாய் வருவகாள்
<
$ேதவா.3.3472.2
கல்-நவில் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) சிறுத்ெதாண்டன் கணபத<ச்சுரம் ேமய
$ேதவா.3.3472.3

இன் அமுதன் இைண அடிக்கீ ழ் எனது அல்லல் உைரயீேர $ேதவா.3.3472.4
குட்டத்தும் குழிக் கைரயும் குளி ெபாய்ைகத் தடத்து அகத்தும் $ேதவா.3.3473.1
இட்டத்தால் இைர ேதரும் இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சிறகின் மட நாராய்
$ேதவா.3.3473.2
சிட்டன் சீச் சிறுத்ெதாண்டன் ெசங்காட்டங்குடி ேமய $ேதவா.3.3473.3
வட்ட வாசைடயாக்கு என் வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரயாேய $ேதவா.3.3473.4
கான் அருகும் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) அருகும் கழி அருகும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
அருகும் $ேதவா.3.3474.1
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) இrய வருபுனலில் இைர ேத வண் மடநாராய் $ேதவா.3.3474.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அம தாச் சிறுத்ெதாண்டன் ெசங்காட்டங்குடி ேமய
$ேதவா.3.3474.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) அமரும் சைடயாக்கு என் வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரயாேய $ேதவா.3.3474.4
ஆரல் ஆம் சுறவம் ேமய்ந்து_வி.எச்.(ேமய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகன்
கழனிச் சிறகு_ெப.(சிறகு_ெப.) உலத்தும் $ேதவா.3.3475.1
பாரல் வாய்ச் சிறு குருேக பயில் தூவி மடநாராய் $ேதவா.3.3475.2
சீ உலாம் சிறுத்ெதாண்டன் ெசங்காட்டங்குடி ேமய $ேதவா.3.3475.3
ந< உலாம் சைடயாக்கு என் நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரயீேர $ேதவா.3.3475.4
குைறக் ெகாண்டா இட த<த்தல் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) அன்ேற குளிெபாய்ைகத்
$ேதவா.3.3476.1
துைறக் ெகண்ைட_ெப.(ெகண்ைட_ெப.) கவ குருேக துைண பிrயா மடநாராய்
$ேதவா.3.3476.2

கைறக்கண்டன் பிைறச்ெசன்னி கணபத<ச்சுரம் ேமய $ேதவா.3.3476.3
சிறுத்ெதாண்டன் ெபருமான் சீ அருள் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆேம
$ேதவா.3.3476.4
கரு அடிய பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) கால் ெவண்குருேக ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
கழி நாராய் $ேதவா.3.3477.1
ழுஒரு அடியாள் இரந்தாள்ழு என்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரயீேர $ேதவா.3.3477.2
ெசரு வடி ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) சிறுத்ெதாண்டன் ெசங்காட்டங்குடி ேமய
$ேதவா.3.3477.3
திருவடி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) திரு அருேள
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆேமா திறத்தவக்ேக
$ேதவா.3.3477.4
கூ ஆரல் இைர ேதந்து_வி.எச்.(ேத_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
குளம்_ெப.(குளம்_ெப.) உலவி வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) வாழும் $ேதவா.3.3478.1
தாராேவ மடநாராய் தமிேயற்கு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைரயீேர $ேதவா.3.3478.2
சீராளன் சிறுத்ெதாண்டன் ெசங்காட்டங்குடி ேமய $ேதவா.3.3478.3
ேபராளன் ெபருமான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அருள் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆேம
$ேதவா.3.3478.4
நறப் ெபாலி பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கழிக் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) நவில் குருேக
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $ேதவா.3.3479.1
அறப் பலி ேதந்து_வி.எச்.(ேத_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழல்வாக்கு என்
அல ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) அழகியேத $ேதவா.3.3479.2

சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) உலவான் சிறுத்ெதாண்டன் ெசங்காட்டங்குடி ேமய
$ேதவா.3.3479.3
பிறப்பு இலி ேப பிதற்றி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இழக்ேகா என் ெபரு நலேம $ேதவா.3.3479.4
ெசந்தண் பூம் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசங்காட்டங்குடி ேமய
$ேதவா.3.3480.1
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந<று அணி மாபன்
சிறுத்ெதாண்டன் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ேவண்ட
$ேதவா.3.3480.2
அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கலிக் காழி அடிகைளேய
அடி பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3480.3
சந்தம் ெகாள் சம்பந்தன் தமிழ் உைரப்ேபா தக்ேகாேர $ேதவா.3.3480.4
அண்ணாவும் கழுக்குன்றும் ஆய மைல அைவ வாழ்வா◌ா $ேதவா.3.3481.1
விண்ேணாரும் மண்ேணாரும் வியந்து
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருள்
ெசய்வா_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ_பட.பன்.) $ேதவா.3.3481.2
கண் ஆவா உலகுக்குக் கருத்து ஆனா புரம் எrத்த $ேதவா.3.3481.3
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) ஆம் ெபருமானா ெபருேவளூ
பிrயாேர $ேதவா.3.3481.4
கருமானின் உr உைடய காஞ்காட இமவானா◌ா $ேதவா.3.3482.1
மருமானா இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) என்றும் மடவாேளாடு உடன்
ஆவ $ேதவா.3.3482.2
ெபாரு மான விைட ஊவது உைடயா ெவண்ெபாடிப் பூசும் $ேதவா.3.3482.3

ெபருமானா பிஞ்ஞகனா ெபருேவளூ பிrயாேர $ேதவா.3.3482.4
குணக்கும் ெதன் திைசக்கண்ணும் குடபாலும் வடபாலும் $ேதவா.3.3483.1
கணக்கு என்ன அருள் ெசய்வா_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ_பட.பன்.)
கழிந்ேதாக்கும் ஒழிந்ேதாக்கும் $ேதவா.3.3483.2
வணக்கம் ெசய் மனத்தாராய் வணங்காதா தமக்கு என்றும் $ேதவா.3.3483.3
பிணக்கம் ெசய் ெபருமானா ெபருேவளூ பிrயாேர $ேதவா.3.3483.4
இைறக் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வைளயாேளாடு
இரு கூறு ஆய் ஒருகூறு $ேதவா.3.3484.1
மைறக் கண்டத்து இைற நாவ மதில்_ெப.(மதில்_ெப.)
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சிைல வலவ $ேதவா.3.3484.2
கைறக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மிடறு உைடய
கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) கிளரும் சைடமுடிேமல் $ேதவா.3.3484.3
பிைறக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபருமானா
ெபருேவளூ பிrயாேர $ேதவா.3.3484.4
விைழயாதா விைழவா ேபால் விகிதங்கள் பல
ேபசி_வி.எச்.(ேபசு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3485.1
குைழயாதா குைழவா ேபால் குணம்_ெப.(குணம்_ெப.)
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) பல கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ேதவா.3.3485.2
அைழயாவும் அரற்றாவும் அடி வழ்வா
<
தமக்கு என்றும் $ேதவா.3.3485.3
பிைழயாத ெபருமானா ெபருேவளூ பிrயாேர $ேதவா.3.3485.4
விrத்தா நால்மைறப் ெபாருைள உைம அஞ்ச விறல்_ெப.(விறல்_ெப.)
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) $ேதவா.3.3486.1

உrத்தா ஆம் உr ேபாத்து மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) மூன்றும்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கைணயால் $ேதவா.3.3486.2
எrத்தா ஆம் இைமப்பு அளவில் இைமேயாகள்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்சப் $ேதவா.3.3486.3
ெபருத்தா எம்ெபருமானா ெபருேவளூ பிrயாேர $ேதவா.3.3486.4
மறப்பு இலா அடிைமக்கண் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ைவப்பா தமக்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $ேதவா.3.3487.1
சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.)
மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சிைல
வல்லா ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கைணயால் $ேதவா.3.3487.2
இறப்பு இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) பிணி இல்லா தமக்கு என்றும்
ேகடு இலா◌ா $ேதவா.3.3487.3
பிறப்பு இலாப் ெபருமானா ெபருேவளூ பிrயாேர $ேதவா.3.3487.4
எr ஆ ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கடல்-தாைன இலங்ைகக் ேகான்தைன
வழ_குைற.எச்.(வ
<
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
<
$ேதவா.3.3488.1
முr ஆந்த தடந்ேதாள்கள் அடத்து உகந்த முதலாளா $ேதவா.3.3488.2
வாஞ் ஆ ெவஞ்சிைல பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மடவாைள ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$ேதவா.3.3488.3
பிrயாத ெபருமானா ெபருேவளூ பிrயாேர $ேதவா.3.3488.4
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) இயலும் ெநடுமாலும் திைசமுகனும் ெசரு
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3489.1
காண் இயல்ைப அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) இலராய் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) வண்ண
அடி இைணக்கீ ழ் $ேதவா.3.3489.2

நாணி அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாணாேம அருள்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3489.3
ேபணிய எம்ெபருமானா ெபருேவளூ பிrயாேர $ேதவா.3.3489.4
புற்று ஏறி உணங்குவா புைக ஆந்த துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) ேபாப்பா◌ா
$ேதவா.3.3490.1
ெசால்-ேதற ேவண்டா ந< ெதாழுமின்கள் சுட வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
$ேதவா.3.3490.2
மல்-ேதரும் பாஞ்மாவும் மதகளிரும் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3490.3
ெபற்ேறறும் ெபருமானா ெபருேவளூ பிrயாேர. $ேதவா.3.3490.4
ைபம் ெபான் சீ மணி_ெப.(மணி_ெப.) வாr பலவும் ேச கனி உந்தி $ேதவா.3.3491.1
அம் ெபான் ெசய் மடவரலா அணி மல்கு ெபருேவளூ $ேதவா.3.3491.2
நம்பன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நவில்கின்ற மைற ஞான
$ேதவா.3.3491.3
சம்பந்தன் தமிழ் வல்லாக்கு அருவிைன ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) சாராேவ
$ேதவா.3.3491.4
வா அணவு முைல_ெப.(முைல_ெப.) மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) பங்கினராய் அம்
ைகயினில் $ேதவா.3.3492.1
ேபா அணவு மழு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அங்கு ஏந்தி ெவண்ெபாடி அணிவ
$ேதவா.3.3492.2
கா அணவு மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) கைட
நவின்ற_ெப.எச்.(நவில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கலிக் கச்சி $ேதவா.3.3492.3

ந< அணவு மலப்ெபாய்ைக ெநறிக்காைரக்காட்டாேர $ேதவா.3.3492.4
கா ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மணிமிடற்றா
காஞ்காட உைடதைல ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ேதவா.3.3493.1
ஊ ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) பலிக்கு உழல்வா உைழமானின் உr-அதள
$ேதவா.3.3493.2
ேத ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெநடுவதிச்
<
ெசழுங்
கச்சி மா நக வாய் $ேதவா.3.3493.3
ந< ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மலப்ெபாய்ைக
ெநறிக்காைரக்காட்டாேர $ேதவா.3.3493.4
கூறு அணிந்தா ெகாடியிைடைய குளிசைடேமல் இளமதிேயாடு $ேதவா.3.3494.1
ஏறு அணிந்தா ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அதன்ேமல் என்பு அணிந்தா
வைரமாபில் $ேதவா.3.3494.3
ந<று அணிந்தா கலிக் கச்சி ெநறிக்காைரக்காட்டாேர $ேதவா.3.3494.4
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) நவின்ற_ெப.எச்.(நவில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசஞ்சைடகள் பின் தாழ பூதங்கள் $ேதவா.3.3495.1
மைற நவின்ற_ெப.எச்.(நவில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாடேலாடு
ஆடலராய் மழு ஏந்தி $ேதவா.3.3495.2
சிைற நவின்ற_ெப.எச்.(நவில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இனங்கள் த<ம்_ெப.அ.(த<ம்_ெப.அ.) கனிவாய்த்
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) கதுவும் $ேதவா.3.3495.3
நிைற நவின்ற_ெப.எச்.(நவில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கலிக் கச்சி
ெநறிக்காைரக்காட்டாேர $ேதவா.3.3495.4

அன்று ஆலின் கீ ழ் இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அங்கு
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அருள $ேதவா.3.3496.1
குன்றாத ெவஞ்சிைலயில் ேகாள் அரவம் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ெகாளுவி
$ேதவா.3.3496.2
ஒன்றாதா புரம் மூன்றும் ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) எrயில்
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவிய $ேதவா.3.3496.3
நின்றாரும் கலிக் கச்சி ெநறிக்காைரக்காட்டாேர $ேதவா.3.3496.4
பல்மலகள் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடிக்கீ ழ்
வாேனாகள் பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்ச
$ேதவா.3.3497.1
நன்ைம இலா வல் அவுண_ெப.(அவுண_ெப.) நக மூன்றும்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெநாடியில் $ேதவா.3.3497.2
வில் மைலயில் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ெகாளுவி ெவங்கைணயால் எய்து
அழித்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3497.3
நின்மலனா கலிக் கச்சி ெநறிக்காைரக்காட்டாேர $ேதவா.3.3497.4
புற்று இைட வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரவிெனாடு புைன
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) மத மத்தம் $ேதவா.3.3498.1
எற்று ஒழியா அைலபுனேலாடு இளமதியம் ஏந்து சைடப் $ேதவா.3.3498.2
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைடயா ஒருபாகம்
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) உைடயா கண் அமரும் $ேதவா.3.3498.3
ெநற்றியினா கலிக் கச்சி ெநறிக்காைரக்காட்டாேர $ேதவா.3.3498.4
ஏழ்கடல் சூழ் ெதன் இலங்ைகக் ேகாமாைன எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) வைரவாய்த்
$ேதவா.3.3499.1

தாழ்விரலால் ஊன்றியது ஓ தன்ைமயினா நன்ைமயினா $ேதவா.3.3499.2
ஆழ் கிடங்கும் சூழ் வயலும் மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) புல்கி அழகு_ெப.(அழகு_ெப.)
அமரும் $ேதவா.3.3499.3
ந<ள்மறுகின் கலிக் கச்சி ெநறிக்காைரக்காட்டாேர $ேதவா.3.3499.4
ஊண்தானும் ஒலி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) உைட
தைலயில்_ெப.(தைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) பலி ெகாள்வ $ேதவா.3.3500.1
மாண்டா தம் எலும்பு அணிவ வாஞ் அரேவாடு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) $ேதவா.3.3500.2
பூண்டாரும் ஓ இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) அறியாைமப் ெபாங்கு எr ஆய்
$ேதவா.3.3500.3
ந<ண்டாரும் கலிக் கச்சி ெநறிக்காைரக்காட்டாேர $ேதவா.3.3500.4
குண்டாடிச் சமண் படுவா கூைற தைன ெமய் ேபாத்து $ேதவா.3.3501.1
மிண்டாடித் திrதருவா உைரப்பனகள் ெமய் அல்ல $ேதவா.3.3501.2
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆரும் குழலாைள வைர
ஆகத்து_ெப.(ஆகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஒருபாகம் $ேதவா.3.3501.3
கண்டாரும் கலிக் கச்சி ெநறிக்காைரக்காட்டாேர. $ேதவா.3.3501.4
கண் ஆரும் கலிக் கச்சி ெநறிக்காைரக்காட்டு
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3502.1
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ஆரும் திருேமனிப் ெபருமானது அடி
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3502.2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ஆரும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) காழித் தமிழ்
ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.3.3502.3
பண் ஆரும் தமிழ் வல்லா பரேலாகத்து இருப்பாேர. $ேதவா.3.3502.4

வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இைரக்கும் மலக்ெகான்ைற விr சைடேமல் வாஞ்
அரவம் $ேதவா.3.3503.1
கண்டு இைரக்கும் பிைறச் ெசன்னிக் காபாலி கைன கழல்கள் $ேதவா.3.3503.2
ெதாண்டு இைரத்துத் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைறஞ்ச துளங்கு ஒளி ந<ச் சுடப் பவளம்_ெப.(பவளம்_ெப.) $ேதவா.3.3503.3
ெதண்திைர(க்)கள் ெகாணந்து எறியும் திரு ேவட்டக்குடியாேர $ேதவா.3.3503.4
பாய் திமில வைலேயாடு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) வாrப் பயின்று எங்கும்
$ேதவா.3.3504.1
காசினியில் ெகாணந்து அட்டும் ைகதல் சூழ் கழிக் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.)
$ேதவா.3.3504.2
ேபாய் இரவில் ேபேயாடும் புறங்காட்டில் புrந்து அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆ
$ேதவா.3.3504.3
த<-எr ைக மகிழ்ந்தாரும் திரு ேவட்டக்குடியாேர $ேதவா.3.3504.4
ேதாத்திரமா மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) இலிங்கம்
ெதாடங்கிய_ெப.எச்.(ெதாடங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆன் நிைரயின்
பால் $ேதவா.3.3505.1
பாத்திரமா ஆட்டுதலும் பரஞ்ேசாதி பாஞ்ந்து அருளி $ேதவா.3.3505.2
ழுஆத்தம்ழு என மைற நால்வக்கு அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) புr நூல் அன்று
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3505.3
த<த்தம் மல்கு சைடயாரும் திரு ேவட்டக்குடியாேர $ேதவா.3.3505.4
கலவம்_ெப.(கலவம்_ெப.) ேச கழிக் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) கதி
முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எங்கும் $ேதவா.3.3506.1

அலவன்_ெப.(அலவன்_ெப.) ேச அைண வாrக் ெகாணந்து எறியும் அகன்
துைறவாய் $ேதவா.3.3506.2
நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) அம் ேச நுண் இைடய ேநாஞ்ைழயாள் அவேளாடும்
$ேதவா.3.3506.3
திலகம்_ெப.(திலகம்_ெப.) ேச ெநற்றியினா திரு ேவட்டக்குடியாேர
$ேதவா.3.3506.4
பங்கம் ஆ கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அலற பருவைரேயாடு அரவு உழல
$ேதவா.3.3507.1
ெசங்கண் மால் கைடய எழு நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அருந்தும் சிவமூத்தி
$ேதவா.3.3507.2
அங்கம் நால்மைற நால்வக்கு அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெபாருளின்
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.3.3507.3
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ேச சைடயாரும் திரு ேவட்டக்குடியாேர
$ேதவா.3.3507.4
நாவாய பிைறச் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இலங்கு இப்பி
$ேதவா.3.3508.1
ேகாவாத நித்திலங்கள் ெகாணந்து எறியும் குளிகானல் $ேதவா.3.3508.2
ஏ ஆரும் ெவஞ்சிைலயால் எயில் மூன்றும் எrெசய்த $ேதவா.3.3508.3
ேதவாதி ேதவனா திரு ேவட்டக்குடியாேர $ேதவா.3.3508.4
பால் நிலவும் பங்கயத்துப் ைபங்கானல் ெவண்கு $ேதவா.3.3509.1
கான் நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) மலப் ெபாய்ைகக் ைகதல் சூழ் கழிக்
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) $ேதவா.3.3509.2

மானின் விழி மைலமகேளாடு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) அrயா◌ா
$ேதவா.3.3509.3
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) மலச்ேசாைலத் திரு
ேவட்டக்குடியாேர $ேதவா.3.3509.4
துைற உலவு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) சுrசங்கம் இடறிப் ேபாய்
$ேதவா.3.3510.1
நைற உலவும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) நன்ந<ழல்
கீ ழ் அமரும் $ேதவா.3.3510.2
இைற பயிலும் இராவணன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) பத்தும்
இருபது ேதாள $ேதவா.3.3510.3
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அடத்தாரும் திரு ேவட்டக்குடியாேர $ேதவா.3.3510.4
அருமைற நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) முகத்தானும் அகலிடம் ந< ஏற்றானும்
$ேதவா.3.3511.1
இருவரும் ஆய் அளப்பு அrய எr உரு ஆய்
ந<ண்ட_ெப.எச்.(ந<ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிரான் $ேதவா.3.3511.2
வருபுனலின் மணி_ெப.(மணி_ெப.) உந்தி மறிதிைர ஆ சுடப் பவளத்
$ேதவா.3.3511.3
திரு உருவில் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ந<ற்றா திரு ேவட்டக்குடியாேர
$ேதவா.3.3511.4
இகழ்ந்து உைரக்கும் சமணகளும் இடும் ேபாைவச் சாக்கியரும் $ேதவா.3.3512.1
புகழ்ந்து_வி.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரயாப் பாவிகள் ெசால்
ெகாள்ேளன்மின் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) என்ன $ேதவா.3.3512.2
நிகழ்ந்து இலங்கு ெவண்மணலின் நிைறத் துண்டப் பிைறக்கற்ைற $ேதவா.3.3512.3

திகழ்ந்து இலங்கு ெசஞ்சைடயா திரு ேவட்டக்குடியாேர $ேதவா.3.3512.4
ெதண்திைர ேச வயல்_ெப.(வயல்_ெப.)
உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திரு ேவட்டக்குடியாைர
$ேதவா.3.3513.1
தண்டைல சூழ் கலிக் காழித் தமிழ் ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.3.3513.2
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) தமிழ் நூல் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) பத்தும்
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா ேபாய் $ேதவா.3.3513.3
உண்டு உடுப்பு இல் வானவேராடு உயவானத்து இருப்பாேர $ேதவா.3.3513.4
சுர உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) நரகள் பயில் தரணிதலம் முரண்
அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அரண மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) முப்
$ேதவா.3.3514.1
புரம் எrய விரவு வைக சர விைச ெகாள் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) உைடய பரமன்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.3514.2
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) அருள வரல் முைறயின் நிரல் நிைற ெகாள்வரு சுருதிசிர
உைரயினால் $ேதவா.3.3514.3
பிரமன் உய அரன் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெகாள் சரண இைண பரவ வள
பிரமபுரேம $ேதவா.3.3514.4
தாணு மிகு ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) இைசெகாடு ஆணு விய ேபணுமது
காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அளவில்
$ேதவா.3.3515.1
ேகாணும் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ந<ள் நயனி ேகாண் இல் பிடி மாணி மது
நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வைகேய $ேதவா.3.3515.2
ஏணு காஞ் பூண் அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) இயல் ெகாள் மாணி பதி-ேசண் அமரேகான் $ேதவா.3.3515.3

ேவணுவிைன ஏணி_ெப.(ஏணி_ெப.) நக காணில் திவி காண நடு ேவணுபுரேம
$ேதவா.3.3515.4
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ஒளிெசய் நக மணிைய முைக மலைர நிகழ் சரண அகவு
முனிவக்கு $ேதவா.3.3516.1
அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) மலி சகல கைல
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உைரெசய் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
உைடய பகவன் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.3516.2
பைக கைளயும்_ெப.எச்.(கைள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வைகயில்
அறுமுக இைறைய மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருள நிக இல்
இைமேயா◌ா $ேதவா.3.3516.3
புக உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) புகழ எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) திகழ நிகழ் அல ெபருகு
புகலிநகேர $ேதவா.3.3516.4
அம் கண் மதி கங்ைக நதி ெவங்கண் அரவங்கள் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
தங்கும்_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இதழித் $ேதவா.3.3517.1
துங்க மல தங்கு சைட அங்கி நிக எங்கள் இைற
தங்கும்_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ஆம் $ேதவா.3.3517.2
ெவங்கதி விளங்கு உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எங்கும் எதி ெபாங்கு எr புலன்கள்
கைளேவா◌ா $ேதவா.3.3517.3
ெவங் குரு விளங்கி_வி.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உைமபங்க
சரணங்கள் பணி ெவங்குரு அேத $ேதவா.3.3517.4
ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) காண வனவாண இயல் ேபணி
எதி பாணமைழ ேச $ேதவா.3.3518.1
ணி அற நாணி அற ேவணு சிைல ேபணி அற நாணி விசயன் $ேதவா.3.3518.2

பாணி அம பூண அருள் மாணு பிரமாணி இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ஏணி_ெப.(ஏணி_ெப.) முைறயில் $ேதவா.3.3518.3
பாணி உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஆள மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஆணின் மலி ேதாணி நிக ேதாணிபுரேம $ேதவா.3.3518.4
ழுநிராமய பராபர புராதன பராவு சிவ ராக அருள் ழு என்று $ேதவா.3.3519.1
இராவும் எதிராயது பராய் நிைன புராணன் அமராதி பதி ஆம் $ேதவா.3.3519.2
அராமிைச இராத எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) தரு ஆய அர பராயண வராக உரு வா
$ேதவா.3.3519.3
தராயைன விராய் எr பராய் மிகு தராய் ெமாழி விராய பதிேய $ேதவா.3.3519.4
அரைண உறு முரண பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) மரணம்
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) இரணம் மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) அரம் மலி
பைடக் $ேதவா.3.3520.1
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) விசிறு விரகன் அம கரணன் உய பரன் ெநறி ெகாள் கரனது
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.3520.2
பரவு அமுது விரவ விடல் புரளம் உறும் அரைவ அr சிரம் அrய
அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) $ேதவா.3.3520.3
சிரம் அரன சரணம் அைவ பரவ இரு கிரகம் அம சிரபுரம் அேத $ேதவா.3.3520.4
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.)
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ெதறு
புயவன் விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நிறுவி விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) மா $ேதவா.3.3521.1
மைறயின் ஒலி முைற முரல்ெசய் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) எயிறன் உற அருளும்
இைறவன் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.3521.2
குைறவு இல் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிைறைத உழி மைற
அமர நிைற அருள முைறெயாடு வரும் $ேதவா.3.3521.3

புறவன் எதி நிைற நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) ெபாைறயன் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருளு புறவம் அதுேவ
$ேதவா.3.3521.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) பயில மண்_ெப.(மண்_ெப.) பகிr வண் பிரமன் எண் ெபாஞ்ய
பண் பைட ெகாள் மால் $ேதவா.3.3522.1
கண் பாஞ்யும் ஒண்பு ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நுண்ெபாருள்கள் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புகழ் ெகாள் கண்டன்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.3522.2
மண்_ெப.(மண்_ெப.) பாஞ்யும் ஒண்பு
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நுண்பு சக புண் பயில
விண்_ெப.(விண்_ெப.) படர அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) $ேதவா.3.3522.3
சண்ைப ெமாழி பண்ப முனி கண் பழி ெசய் பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) கைள சண்ைப
நகேர $ேதவா.3.3522.4
பாழி உைற ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) நிக பாழ் அமண சூழும் உடலாள உணரா
$ேதவா.3.3523.1
ஏழின் இைச யாழின் ெமாழி ஏைழ அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.)
வாழும் இைற தாழும் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.3523.2
கீ ழ் இைச ெகாள் ேமல் உலகில் வாழ் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) சூழ்
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) வாழ அரனுக்கு $ேதவா.3.3523.3
ஆழிய சில்காழி ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏழ் உலகில்
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) வள காழி நகேர $ேதவா.3.3523.4
நச்சு அரவு கச்சு என அைசச்சு மதி உச்சியின் மிைலச்சு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ைகயால் $ேதவா.3.3524.1
ெமய்ச் சிரம் அைணச்சு உலகில் நிச்சம் இடு பிச்ைச அம பிச்சன்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.3524.2

மச்சம் மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) நச்சி மதமச் சிறுமிையச் ெசய் தவ அச்ச விரதக்
$ேதவா.3.3524.3
ெகாச்ைச முரவு அச்ச பணிய சுரகள் நச்சி மிைட ெகாச்ைசநகேர $ேதவா.3.3524.4
ஒழுகல் அrது அழி கலியில் உழி உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) பழி ெபருகு வழிைய
நிைனயா $ேதவா.3.3525.1
முழுது உடலில் எழும் மயிகள் தழுவும் முனிகுழுவிெனாடு ெகழுவு சிவைனத்
$ேதவா.3.3525.2
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலகில் இழுகும் மலம்
அழியும் வைக கழுவும் உைர கழுமல நக $ேதவா.3.3525.3
பழுது இல் இைற எழுதும் ெமாழி தமிழ் விரகன் வழிெமாழிகள் ெமாழி
தைகயேவ. $ேதவா.3.3525.4
வாள வாஞ் ேகாள புலி_ெப.(புலி_ெப.) கீ ள் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உr
தாளின் மிைச நாளும் மகிழ்வ $ேதவா.3.3526.1
ஆளுமவ ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) அநக ேபாள் அயில ேகாள
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ஆளி வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) இல்
$ேதவா.3.3526.2
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அமர தாளம் மத கூளி
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மீ லி_ெப.(மீ ளி_ெப.) மிளி தூளி வள
ெபான் $ேதவா.3.3526.3
காளமுகில் மூளும் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கீ ள விr தாள கயிலாயமைலேய
$ேதவா.3.3526.4
புற்று அரவு பற்றிய ைக ெநற்றியது மற்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கண் ஒற்ைற
விைடயன் $ேதவா.3.3527.1
ெசற்றது எயில் உற்றது உைம அற்றவகள் நல்-துைணவன்
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) நகதான் $ேதவா.3.3527.2

ழுசுற்றும் மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெபற்றது ஒளி ெசற்றெமாடு
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) இலது எற்று ழு என வினாய் $ேதவா.3.3527.3
கற்றவகள் ெசால்-ெதாைகயின் முற்றும் ஒளி
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கயிலாயமைலேய
$ேதவா.3.3527.4
சிங்க அைர மங்ைகயகள் தங்களன ெசங்ைக நிைற ெகாங்குமல தூய்
$ேதவா.3.3528.1
ழுஎங்கள் விைன சங்ைக அைவ இங்கு அகல ழு அங்கம் ெமாழி எங்கும் உள ஆய்
$ேதவா.3.3528.2
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ெநாங்க ஒளி விங்கி மிளி
ெதாங்கெலாடு தங்க_குைற.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அயேல
$ேதவா.3.3528.3
கங்ைகெயாடு ெபாங்கு சைட எங்கள் இைற தங்கு கயிலாயமைலேய
$ேதவா.3.3528.4
முடிய_குைற.எச்.(முடி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சைட பிடியது
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வடிய மழு உைடய ெசடி உைடய
தைலயில்_ெப.(தைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $ேதவா.3.3529.1
ெவடிய விைன ெகாடிய ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இடு
சில்பலி ெநாடிய மகிழ் அடிகள் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.3529.2
ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) உைடய விைட கடிய
துடியடியிெனாடும் இடியின் அதிர $ேதவா.3.3529.3
கடிய குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ெநடிய முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) மடிய அத அடி ெகாள்
கயிலாயமைலேய $ேதவா.3.3529.4
குடங்ைகயின் நுடங்கு எr
ெதாடந்து_வி.எச்.(ெதாட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) கிள படம்
ெகாள் அரவம் $ேதவா.3.3530.1
மடங்கு ஒளி படந்திட நடம் தரு விடங்கனது இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) தண்முகில்
ேபாய்த் $ேதவா.3.3530.2
தடங்கடல் ெதாடந்து_வி.எச்.(ெதாட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன்
நுடங்குவ இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெகாள
மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குரலால் $ேதவா.3.3530.3
கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கலின் முடங்கு அைள நுடங்கு அரவு ஒடுங்கு
கயிலாயமைலேய $ேதவா.3.3530.4
ஏதம் இல பூதெமாடு ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) துைண ஆதி முதல்
ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) விகிதன் $ேதவா.3.3531.1
கீ தெமாடு ந<திபல ஓதி மறவாது பயில் நாதன் நகதான் $ேதவா.3.3531.2
தாது_ெப.(தாது_ெப.) ெபாதி ேபாது விட ஊது சிைற மீ து துளி கூதல்
நலிய_குைற.எச்.(நலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3531.3
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மிகு ேசாதி கிள மாது மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ேகாது
கயிலாயமைலேய $ேதவா.3.3531.4
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பல
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) உலவு புன்தைலய
துன்றெலாடும் ஒன்றி உடேன $ேதவா.3.3532.1
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அமர என்றும் இைறவன்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அடி ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பணிகின்ற நகதான் $ேதவா.3.3532.2
துன்று மல ெபான்திகழ் ெசய் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) விைர
ெதன்றெலாடு ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கமழ_குைற.எச்.(கமழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3532.3

கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) பிடி துன்று களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) என்று
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) முன்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கயிலாயமைலேய
$ேதவா.3.3532.4
மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) இைட ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) எழு தருக்ெகாடு ெசருச்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பருத்த_ெப.எச்.(பரு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) களிறின் $ேதவா.3.3533.1
ெபாருப்பு இைட விருப்பு_ெப.(விருப்பு_ெப.) உற இருக்ைகைய ஒருக்கு உடன்
அரக்கன் உணராது $ேதவா.3.3533.2
ஒருத்திைய ெவருக்கு உற ெவருட்டலும் ெநருக்கு என நிருத்த விரலால்
$ேதவா.3.3533.3
கருத்து இல ஒருத்தைன எருத்து_ெப.(எருத்து_ெப.) இற ெநாஞ்த்த கயிலாய
மைலேய $ேதவா.3.3533.4
பாஞ்ய திைர ெபாஞ்ய புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) வாஞ்ய புலி_ெப.(புலி_ெப.) உr
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உைட பாஞ்ைச உைடயன் $ேதவா.3.3534.1
வாஞ்ய வைள அrய கணி உருவிெனாடு புrவினவ பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) இல்
நகதான் $ேதவா.3.3534.2
ெபாஞ்ய எr உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ெதாஞ்ய உரு பாஞ்வு தரும் அருைம_ெப.(அருைம_ெப.) அதனால் $ேதவா.3.3534.3
காஞ்யவனும் அrய மைற புrயவனும் மருவு கயிலாயமைலேய $ேதவா.3.3534.4
அண்ட ெதாழு சண்டி பணி கண்டு அடிைம
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைற துண்ட மதிேயாடு
$ேதவா.3.3535.1
இண்ைட புைனவுண்ட சைட முண்டதர சண்ட இருள்கண்ட
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.3535.2

குண்டு அமண வண்ட அவ_பதி.ெப.(அவ_பதி.ெப.) மண்ைட ைகயில் உண்டு
உளறி மிண்டு சமயம் $ேதவா.3.3535.3
கண்டவகள் ெகாண்டவகள் பண்டும் அறியாத கயிலாயமைலேய
$ேதவா.3.3535.4
அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) வைர
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திைர சந்தனெமாடு உந்தி அகிலும்
$ேதவா.3.3536.1
கந்தமல ெகாந்திெனாடு மந்திபல சிந்து கயிலாயமைலேமல் $ேதவா.3.3536.2
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) அடி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அணுகு சந்தெமாடு ெசந்தமிழ்
இைசந்த_ெப.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புகலிப் $ேதவா.3.3536.3
பந்தன் உைர சிந்ைத ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விைன ைநந்து பரேலாகம்
எளிேத $ேதவா.3.3536.4
வானவகள் தானவகள் வாைதபட வந்தது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மா
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) $ேதவா.3.3537.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அமுது
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள்புrந்த
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) ேமவும் மைல தன்ைன வினவில் $ேதவா.3.3537.2
ஏனம் இனமானிெனாடு கிள்ைள_ெப.(கிள்ைள_ெப.) திைன
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆ
கவணினால் $ேதவா.3.3537.3
கானவ_ெப.(கானம்_ெப.+அ_பட.பன்.) தம் மா மகளி_ெப.) கனகம்
மணி_ெப.(மணி_ெப.) விலகு காளத்திமைலேய $ேதவா.3.3537.4

முது சின வில் அவுண_ெப.(அவுண_ெப.) புரம் மூன்றும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெநாடி வைரயின் மூள எr ெசய் $ேதவா.3.3538.1
சதுர மதி ெபாதி சைடய சங்கர
விரும்பும்_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மைலதன்ைன
வினவில் $ேதவா.3.3538.2
எதி எதிர ெவதி பிைணய எழு ெபாறிகள்
சிதற_குைற.எச்.(சிதறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஏனம்
உழுத_ெப.எச்.(உழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3538.3
கதி மணியின் வள ஒளிகள் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.)
காளத்திமைலேய $ேதவா.3.3538.4
வல்ைல வரு காளிைய வகுத்து ழுவலி
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மிகு தாருகைன
ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) $ேதவா.3.3539.1
ெகால் ழு என விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் புrந்த
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) ேமவும் மைல
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வினவில் $ேதவா.3.3539.2
பல்பல இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கனி பருங்கி
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உண்டைவ
ெநருங்கி_வி.எச்.(ெநருங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
ஆய் $ேதவா.3.3539.3
கல் அதிர நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கரு மந்தி
விைளயாடு காளத்திமைலேய $ேதவா.3.3539.4
ேவய் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) உைம ஒபாகம்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆக விைட ஏறி சைடேமல் $ேதவா.3.3540.1

தூய மதி சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) சுடுகாடில் நடம் ஆடி
மைல தன்ைன வினவில் $ேதவா.3.3540.2
வாய் கலசம் ஆக வழிபாடு ெசயும் ேவடன் மல
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நயனம் $ேதவா.3.3540.3
காய் கைணயினால் இடந்து ஈசன் அடி கூடு காளத்திமைலேய $ேதவா.3.3540.4
மைலயின் மிைச தனில் முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ேபால் வருவது
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மதகாஞ்ைய மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ேபால் அலறக்
$ேதவா.3.3541.1
ெகாைல ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைம அஞ்ச உr
ேபாத்த சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) ேமவும் மைல
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வினவில் $ேதவா.3.3541.2
அைல ெகாள் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அருவி பலசுைனகள் வழி
இழிய_குைற.எச்.(இழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அயல் நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) முது
ேவய் $ேதவா.3.3541.3
கலகெலன ஒளி ெகாள் கதி முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) அைவ சிந்து
காளத்திமைலேய $ேதவா.3.3541.4
பா அகம்_ெப.(அகம்_ெப.)
விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பகீ ரதன் அருந்தவம்
முயன்ற_ெப.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பணி கண்டு
$ேதவா.3.3542.1
ஆ அருள் புrந்து அைல ெகாள் கங்ைக சைட ஏற்ற அரன் மைலைய வினவில்
$ேதவா.3.3542.2
வா அத இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) குறவ_ெப.(குறவ_ெப.) ேசவலில் மடுத்து
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) எrத்த விறகில் $ேதவா.3.3542.3
கா அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புைக விசும்பு கமழ்கின்ற
காளத்திமைலேய $ேதவா.3.3542.4

ஆரும் எதிராத வலி ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சலந்தரைன ஆழி அதனால் $ேதவா.3.3543.1
ஈரும் வைக ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள்புrந்தவன்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மைலதன்ைன வினவில்
$ேதவா.3.3543.2
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அரவம்(ம்) ஒளி ெகாள் மா
மணி_ெப.(மணி_ெப.) உமிழ்ந்தைவ உலாவி வரலால் $ேதவா.3.3543.3
கா இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கடிந்து கனகம்(ம்) என விளங்கு காளத்திமைலேய
$ேதவா.3.3543.4
எr அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) சுrமயி இராவணைன ஈடு
அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெகாள்
விரலால் $ேதவா.3.3544.1
ெபாஞ்ய வைர ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அருள்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) ேமவும்
மைல ெபற்றி வினவில் $ேதவா.3.3544.2
வாஞ்ய சிைல ேவடுவகள் ஆடவகள் ந<டு வைர ஊடு வரலால் $ேதவா.3.3544.3
காஞ்யிெனாடு வாஞ் உழுைவ அr இனமும் ெவருவு காளத்திமைலேய
$ேதவா.3.3544.4
ழுஇனது அளவில் இவனது அடி இைணயும் முடி அறிதும்ழு என இகலும்
இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) $ேதவா.3.3545.1
தனது உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அrய சகல
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) ேமவும் மைலதன்ைன வினவில் $ேதவா.3.3545.2
புனவ_ெப.(புனவ_ெப.) புனமயில் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) மாதெராடு
ைமந்தரும் மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
புணரும்_ெப.எச்.(புண_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாள $ேதவா.3.3545.3

கனகம் என மலகள்_ெப.(மலகள்_ெப.) அணி ேவங்ைககள் நிலாவு
காளத்திமைலேய $ேதவா.3.3545.4
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கவளம் பல ெகாள் ைகயெராடு
ெமய்யில் இடு ேபாைவயவரும் $ேதவா.3.3546.1
நன்றி_ெப.(நன்றி_ெப.) அறியாத வைக
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) ேமவும்
மைல நாடி வினவில் $ேதவா.3.3546.2
குன்றில் மலி துன்று ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குளி சந்தின் முறி
தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) குலவி $ேதவா.3.3546.3
கன்றிெனாடு ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பிடி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விைளயாடு காளத்திமைலேய
$ேதவா.3.3546.4
காடு_ெப.(காடு_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆக
நடம் ஆடு சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) ேமவு காளத்திமைலைய $ேதவா.3.3547.1
மாடெமாடு மாளிைககள் ந<டு வள ெகாச்ைசவயம் மன்னு
தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) $ேதவா.3.3547.2
நாடு பல ந<டு புகழ் ஞானசம்பந்தன்-உைர நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தமிழின்
$ேதவா.3.3547.3
பாடெலாடு_ெப.(பாடல்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) பாடும் இைச வல்லவகள் நல்ல
பரேலாகம் எளிேத $ேதவா.3.3547.4
ஏன எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) ஆடு அரெவாடு என்பு வாஞ் ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) பூண்டு இைளஞராய் $ேதவா.3.3548.1
கான வாஞ் ந<டு உழுைவ அதள் உைடய பட சைடய காணி எனல் ஆம்
$ேதவா.3.3548.2

ஆன புகழ் ேவதியகள் ஆகுதியின் மீ து புைக ேபாகி அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆ
$ேதவா.3.3548.3
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) உறு ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மிைச மாசு பட மூசும்
மயிலாடுதுைறேய $ேதவா.3.3548.4
அம் தண்மதி ெசஞ்சைடய அம் கண் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
ெகான்ைறெயாடு_ெப.(ெகான்ைற_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழக ஆம் $ேதவா.3.3549.1
எம்தம் அடிகட்கு இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) தானம் அது ேவண்டில்
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆ பதி அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆம்
$ேதவா.3.3549.2
கந்தம் மலி சந்திெனாடு கா அகிலும் வாr வரு காவிrயுளால் $ேதவா.3.3549.3
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திைர உந்தி எதி மந்தி மல
சிந்தும் மயிலாடுதுைறேய $ேதவா.3.3549.4
ேதாளின் மிைச வாஞ் அரவம் நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அழல வக்கி
<
மிகு ேநாக்கு
அrயராய் $ேதவா.3.3550.1
மூைள படு ெவண்தைலயில் உண்டு முதுகாடு
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முதல்வ
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.3550.2
பாைள படு ைபங்கமுகு ெசங்கனி உதித்திட
நிரந்து_வி.எச்.(நிர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கமழ் பூ $ேதவா.3.3550.3
வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) குதிெகாள்ள மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) விrய
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மயிலாடுதுைறேய $ேதவா.3.3550.4
ஏதம் இல அrய மைற மைலய மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இலங்கு
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) $ேதவா.3.3551.1

ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) தடமாபு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆக உைறகின்ற ெபருமானது இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம்
$ேதவா.3.3551.2
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மிகு கவ்ைவெயாடு மவ்வல் அைவ
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வரு காவிrயுளால்
$ேதவா.3.3551.3
மாத_ெப.(மாத_ெப.) மறிதிைரகள் புக ெவறிய ெவறி
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மயிலாடுதுைறேய
$ேதவா.3.3551.4
பூ விr கதுப்பின் மடமங்ைகய அகம்ெதாறும்
நடந்து_வி.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பலி ேத $ேதவா.3.3552.1
பா விr இைசக்கு உrய பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) பயிலும் பரம பழைம எனல் ஆம்
$ேதவா.3.3552.2
காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) நுைரத்து இருகைரக்கும் மணி_ெப.(மணி_ெப.) சிந்த
வாஞ்வண்டு கவ $ேதவா.3.3552.3
மா விr மதுக் கிழிய மந்தி குதிெகாள்ளும் மயிலாடுதுைறேய $ேதவா.3.3552.4
கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) திகழ் கருங்களிறு
உrத்து_வி.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைமயும் அஞ்ச
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாக்கு அrயராய் $ேதவா.3.3553.1
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மூ இைல நல்ேவல் உைடய ேவதிய
விரும்பும்_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.3553.2
ெதாடந்து_வி.எச்.(ெதாட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளி
கிடந்தது_ெதா.ெப.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ேசாதி மிகு ெதாண்ைட எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)

ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துவவாய்
$ேதவா.3.3553.3
மடந்ைதய குைடந்த புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) வாசம்
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மயிலாடுதுைறேய
$ேதவா.3.3553.4
அவ்வ(த்) திைசயாரும் அடியாரும் உள ஆக அருள்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவகள் ேமல் $ேதவா.3.3554.1
எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) அற ைவகலும்
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எr ஆடும் எமது ஈசன்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.3554.2
கவ்ைவெயாடு காவிr_ெப.(காவிr_ெப.)
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வரு ெதன்கைர
நிரந்து_வி.எச்.(நிர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கமழ்பூ $ேதவா.3.3554.3
மவ்வெலாடு மாதவி மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_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.)
மயிலாடுதுைறேய $ேதவா.3.3554.4
இலங்ைக நக மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) முடி ஒருபதிெனாடு இருபது
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெநாஞ்ய விரலால் $ேதவா.3.3555.1
விலங்கலில் அடத்து அருள்புrந்தவ
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
வினவுதிகேளல் $ேதவா.3.3555.2
கலங்கல் நுைர உந்தி எதி வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) மூழ்கி மல
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மகிழா $ேதவா.3.3555.3

மலங்கி வரு காவிr_ெப.(காவிr_ெப.)
நிரந்து_வி.எச்.(நிர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபாழிகின்ற மயிலாடுதுைறேய
$ேதவா.3.3555.4
ஒண்திறலின் நான்முகனும் மாலும் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேநடி உணராத வைகயால் $ேதவா.3.3556.1
அண்டம் உற அங்கி உரு ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ந<ண்ட_ெப.எச்.(ந<ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரனாரது
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.3556.2
ெகண்ைட_ெப.(ெகண்ைட_ெப.) இைர
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகளிறு ஆ உடன்
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கிளவாய் அறுதல் ேச
$ேதவா.3.3556.3
வண்டல்_ெப.(வண்டல்_ெப.) மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) ெகண்டி மடநாைர
விைளயாடும் மயிலாடுதுைறேய $ேதவா.3.3556.4
மிண்டு திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அமணெராடு சாக்கியரும் அல தூற்ற
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) திறேலான் $ேதவா.3.3557.1
இண்ைட குடிெகாண்ட சைட எங்கள் ெபருமானது இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என்ப
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆ $ேதவா.3.3557.2
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைர
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழுகு காவிrய ெதன்கைர
நிரந்து_வி.எச்.(நிர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கமழ்பூ $ேதவா.3.3557.3
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அைவ கிைளக்க மது
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழுகு
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மயிலாடுதுைறேய $ேதவா.3.3557.4

நிணம்_ெப.(நிணம்_ெப.) தரு மயானம் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) மதியாதது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சூலெமாடு ேபய்க்
$ேதவா.3.3558.1
கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) ெதாழு கபாலி கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாய்த்தது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
காதன்ைமயினால் $ேதவா.3.3558.2
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மலி காழி மைற ஞானசம்பந்தன்
மயிலாடுதுைறையப் $ேதவா.3.3558.3
புணந்த_ெப.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தமிழ்பத்தும் இைசயால்
உைரெசய்வா ெபறுவ ெபான்னுலகேம $ேதவா.3.3558.4
ேகாைழ மிடறு ஆக கவி ேகாளும் இல ஆக இைச
கூடும்_ெப.எச்.(கூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வைகயால் $ேதவா.3.3559.1
ஏைழ அடியா அவகள் யாைவ ெசான ெசால் மகிழும் ஈசன்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.3559.2
தாைழ இளந< முதிய_ெப.அ.(முது_ெப.) காய் கமுகின்
வழ_குைற.எச்.(வ
<
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
<
நிைர தாறு
சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3559.3
வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) உதி வழ்
< கனிகள் ஊறி வயல்_ெப.(வயல்_ெப.)
ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) ெசயும் ைவகாவிேல $ேதவா.3.3559.4
அண்டம் உறு ேமருவைர அங்கி கைண நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) அரவு அது ஆக
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆ $ேதவா.3.3560.1
விண்டவ தம் முப்புரம் எrத்த விகிதன்(ன்)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
விரும்பும்_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.3560.2

புண்டாஞ்கம் மா மலகள்_ெப.(மலகள்_ெப.) புக்கு விைளயாடு
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) சூழ் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) எலாம் $ேதவா.3.3560.3
வண்டின் இைச பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆ குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) மிழற்று
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ைவகாவிேல $ேதவா.3.3560.4
ஊனம் இல ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உய நல்-தவம்
ெமய் கற்று அைவ உணந்த_ெப.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அடியா◌ா $ேதவா.3.3561.1
ஞானம் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதாழ நாளும் அருள்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல நாதன் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ஆம் $ேதவா.3.3561.2
ஆன வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) சூழ்தரும் மல் சூழி அருேக ெபாழில்கள் ேதாறும்
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆ $ேதவா.3.3561.3
வான மதிேயாடு மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ந<ள் முகில்கள்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணவும் ைவகாவிேல
$ேதவா.3.3561.4
இன்ன உரு இன்ன நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) என்று அறிவேதல் அrது ந<திபலவும்
$ேதவா.3.3562.1
தன்ன உரு ஆம் என மிகுத்த தவன் ந<திெயாடு தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அமவு
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.3.3562.2
முன்ைன விைன ேபாம் வைகயினால் முழுது
உணந்து_வி.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முயல்கின்ற முனிவ
$ேதவா.3.3562.3
மன்ன இருேபாதும் மருவித்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசரும்_ெப.எச்.(ேச-

வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ைவகாவிேல
$ேதவா.3.3562.4
ேவதெமாடு ேவள்வி பல ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.)
மிகுத்து விதி ஆறு சமயம் $ேதவா.3.3563.1
ஓதியும் உணந்தும் உள ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ெதாழ
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள்ெசய்
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.3563.2
ேமதைகய ேகதைககள் புன்ைனெயாடு ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.) அைவ
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) அழகால் $ேதவா.3.3563.3
மாதவி மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கமழ_குைற.எச்.(கமழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வண்டுபல பாடு ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ைவகாவிேல $ேதவா.3.3563.4
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அமுது ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மணிகண்டன் நைம ஆள் உைடய ஞான முதல்வன் $ேதவா.3.3564.1
ெசஞ்சைட இைடப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கரந்த சிவேலாகன் அமகின்ற
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.3564.2
அம் சுடெராடு ஆறுபதம் ஏழின் இைச எண் அrய வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
உள ஆய் $ேதவா.3.3564.3
மஞ்செராடு மாதபலரும் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேசரும்_ெப.எச்.(ேச-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வயல்_ெப.(வயல்_ெப.)
ைவகாவிேல $ேதவா.3.3564.4
நாளும் மிகு பாடெலாடு_ெப.(பாடல்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ஞானம் மிகு
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மல வல்ல வைகயால் $ேதவா.3.3565.1
ேதாளிெனாடு ைக குளிரேவ ெதாழுமவக்கு அருள்ெசய் ேசாதி
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.3565.2

ந<ளி வள ேசாைலெதாறும் நாளிபல துன்று கனி
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட.ஒரு.) உதிர $ேதவா.3.3565.3
வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) குதிெகாள்ள மது நாற மல
விrயும்_ெப.எச்.(விr_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வயல்_ெப.(வயல்_ெப.)
ைவகாவிேல $ேதவா.3.3565.4
ைக இருபேதாடு ெமய் கலங்கிட விலங்கைல
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடிேயான் $ேதவா.3.3566.1
ஐ-இருசிரங்கைள ஒருங்கு உடன் ெநாஞ்த்த அழகன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.3566.2
ைகயின் மல ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நல
காைலெயாடு மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) பலவிதம் $ேதவா.3.3566.3
ைவயகம்_ெப.(ைவயகம்_ெப.) எலாம் மருவி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தும்
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ைவகாவிேல $ேதவா.3.3566.4
அந்தம் முதல்-ஆதி ெபருமான் அமரேகாைன அயன் மாலும் இவகள்
$ேதவா.3.3567.1
எந்ைதெபருமான் இைறவன் என்று ெதாழ
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள்ெசய் ஈசன்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.3567.2
சிந்ைத ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாடும் அடியா ெபாடி
ெமய் பூசி எழு ெதாண்ட அவகள் $ேதவா.3.3567.3
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பல சந்த மல முந்தி அைணயும்
பதி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ைவகாவிேல $ேதவா.3.3567.4

ஈசன் எைம ஆள் உைடய எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ெபருமான் இைறவன் என்று
தைனேய $ேதவா.3.3568.1
ேபசுதல்_ெப.(ேபசு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ெசயா அமண புத்த
அவ_பதி.ெப.(அவ_பதி.ெப.) சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) அைணயா
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$ேதவா.3.3568.2
ேதசம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) எலாம் மருவி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பரவித் திகழ
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புகேழான் $ேதவா.3.3568.3
வாசமல ஆன பல தூவி அைணயும் பதி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ைவகாவிேல
$ேதவா.3.3568.4
முற்றும் நைம ஆள் உைடய முக்கண் முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) திரு
ைவகாவில் அதைன $ேதவா.3.3569.1
ெசற்ற மலின் ஆ சிரபுரத் தைலவன்-ஞானசம்பந்தன்-உைரெசய் $ேதவா.3.3569.2
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) தமிழ் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
ஈ-ஐந்தும் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) வல்லவ உருத்திர எனப்
$ேதவா.3.3569.3
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அமரேலாகம்
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாழ்வ பிrயா
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புகெழாேட
$ேதவா.3.3569.4
விங்கு விைள கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) மிகு கைடசியகள் பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.)
விைளயாடல் அரவம் $ேதவா.3.3570.1
மங்குெலாடு ந<ள்ெகாடிகள் மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) மலி ந<டு
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) மாகறல் உளான் $ேதவா.3.3570.2

ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) விrெகான்ைறெயாடு கங்ைக வள
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) அணி ெசஞ்சைடயினான் $ேதவா.3.3570.3
ெசங்கண் விைட அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அடி ேசபவகள் த<விைனகள்
த<ரும்_ெப.எச்.(த<_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உடேன $ேதவா.3.3570.4
கைலயின் ஒலி மங்ைகயகள் பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ஒலி
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) கவின்
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆ
$ேதவா.3.3571.1
மைலயின் நிக மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) உய ந<ள்ெகாடிகள்
வசும்_ெப.எச்.(வ
<
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
<
மலி மாகறல் உளான்
$ேதவா.3.3571.2
இைலயின் மலி ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) நுைனய சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) வலன்
ஏந்தி எrபுன் சைடயினுள் $ேதவா.3.3571.3
அைல ெகாள் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஏந்து ெபருமான்-அடிைய
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விைன அகலும் மிகேவ
$ேதவா.3.3571.4
காைலெயாடு துந்துபிகள் சங்கு குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) யாழ் முழவு காமருவு சீா
$ேதவா.3.3572.1
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வழிபாடு
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாதவகள்
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மகிழ் மாகறல் உளான்
$ேதவா.3.3572.2
ேதாைல உைட ேபணி அதன்ேமல் ஒ சுட நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.)
அைசயா_எதி.ம.ெப.எச்.(அைச_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) அழகிதாப்
$ேதவா.3.3572.3

பாைல அன ந<று புைனவான்-அடிைய
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விைன பைறயும் உடேன
$ேதவா.3.3572.4
இங்கு கதி முத்திெனாடு ெபான்மணிகள் உந்தி எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெமய்யுள்
உடேன $ேதவா.3.3573.1
மங்ைகயரும் ைமந்தகளும் மன்னு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆடி மகிழ் மாகறல்
உளான் $ேதவா.3.3573.2
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) வள ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) குளிதிங்கள்
அணி ெசஞ்சைடயினான்-அடிையேய $ேதவா.3.3573.3
நுங்கள் விைன த<ர_குைற.எச்.(த<_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வழிபாடு நுகரா எழுமிேன
$ேதவா.3.3573.4
துஞ்சு நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) ந<லம்_ெப.(ந<லம்_ெப.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
ந<ங்க_குைற.எச்.(ந<ங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒளி
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மது வா
கழனிவாய் $ேதவா.3.3574.1
மஞ்சு மலி பூம்ெபாழிலில் மயில்கள் நடம்
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மலி மாகறல் உளான் $ேதவா.3.3574.2
வஞ்ச மதயாைன உr ேபாத்து மகிழ்வான் ஒ மழுவாளன்
வளரும்_ெப.எச்.(வள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3574.3
நஞ்சம் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கண்டம் உைட நாதன்-அடியாைர நலியா
விைனகேள $ேதவா.3.3574.4
மன்னும் மைறேயாகெளாடு பல்படிம மா தவகள்
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உடன் ஆய் $ேதவா.3.3575.1

இன்ன வைகயால் இனிது இைறஞ்சி இைமேயாrல் எழு மாகறல் உளான்
$ேதவா.3.3575.2
மின்ைன விr புன்சைடயின் ேமல் மலகள்_ெப.(மலகள்_ெப.) கங்ைகெயாடு
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) எனேவ $ேதவா.3.3575.3
உன்னுமவ ெதால்விைனகள் ஒல்க உய வான்_ெப.(வான்_ெப.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஏறல் எளிேத $ேதவா.3.3575.4
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) விைன ெநறிகள்
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைணயும் ேமல்விைனகள்
வட்டல்
<
உறுவா< $ேதவா.3.3576.1
ைம ெகாள் விr கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) மது வா கழனி_ெப.(கழனி_ெப.)
மாகறல் உளான்-எழில் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆ $ேதவா.3.3576.2
ைகய காஞ் கால்வைரயில் ேமலது உr-ேதால் உைடய ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆ $ேதவா.3.3576.3
ஐயன்-அடி ேசபவைர அஞ்சி அைடயா விைனகள் அகலும் மிகேவ
$ேதவா.3.3576.4
தூசு துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) ந<ள்ெகாடிகள் ேமகெமாடு ேதாய்வன ெபான்
மாடமிைசேய $ேதவா.3.3577.1
மாசு படு ெசய்ைக மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாதவகள் ஓதி
மலி மாகறல் உளான் $ேதவா.3.3577.2
ழுபாசுபத இச்ைச வாஞ் நச்சு அரவு கச்ைச உைட ேபணி அழகு_ெப.(அழகு_ெப.)
ஆ $ேதவா.3.3577.3
பூசு ெபாடி ஈசன் ழு என ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விைன
நிற்றல் இல
ேபாகும்_ெப.எச்.(ேபா_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_ெப.எச்.குறி.+ண_ெப.எச்.குறி.)
உடேன $ேதவா.3.3577.4

தூய விrதாமைரகள் ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) கழுந<
குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மது உண் $ேதவா.3.3578.1
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாஞ்வண்டு பலபண் முரலும் ஓைச
பயில் மாகறல் உளான் $ேதவா.3.3578.2
சாய விரல்_ெப.(விரல்_ெப.)
ஊன்றிய_ெப.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இராவணன்
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபருமான் $ேதவா.3.3578.3
ஆய புகழ் ஏத்தும் அடியாகள் விைன ஆயினவும் அகல்வது எளிேத
$ேதவா.3.3578.4
காலின் நல ைபங்கழல்கள் ந<ள் முடியின் ேமல் உணவு_ெப.(உணவு_ெப.)
காமுறவினா◌ா $ேதவா.3.3579.1
மாலும் மலரானும் அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி.ம.+ைம_ெதா.ெப.குறி.)
எr ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உய மாகறல் உளான்
$ேதவா.3.3579.2
நாலும் எr ேதாலும் உr மா மணிய நாகெமாடு
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உடன் ஆய் $ேதவா.3.3579.3
ஆலும் விைட ஊதி உைட அடிகள் அடியாைர அைடயா விைனகேள
$ேதவா.3.3579.4
கைட ெகாள் ெநடுமாடம் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) கமழ் வதி
< மலி காழியவேகான் $ேதவா.3.3580.1
அைடயும்_ெப.எச்.(அைட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வைகயால்
பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அரைன அடி கூடு சம்பந்தன்உைரயால் $ேதவா.3.3580.2

மைட ெகாள் புனேலாடு வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) கூடு ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
மாகறல் உளான் அடிையேய $ேதவா.3.3580.3
உைடய தமிழ் பத்தும் உணவா அவகள் ெதால்விைனகள் ஒல்கும் உடேன
$ேதவா.3.3580.4
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) மைற சூடல் மதி பல்வைள ஒபாகம்
மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) ஒ கைணயால் $ேதவா.3.3581.1
கூட எrயூட்டி எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) காட்டி நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) கூட்டு
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் பைழைசயுள் $ேதவா.3.3581.2
மாட மழபாடி உைற பட்டிசுரம் ேமய கடி கட்டு அரவினா◌ா $ேதவா.3.3581.3
ேவடம் நிைல ெகாண்டவைர வடுெநறி
<
காட்டி விைன வடுமவேர
<
$ேதவா.3.3581.4
ந<rன் மலி புன்சைடய ந<ள் அரவு கச்ைச அது நச்சு இைலயது ஓ $ேதவா.3.3582.1
கூrன் மலி சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஏந்தி உைட
ேகாவணமும் மானின் உr-ேதால் $ேதவா.3.3582.2
காrன் மலி ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) விrதா கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமய
நகதான் $ேதவா.3.3582.3
பாrன் மலி சீ பைழைச பட்டிசுரம் ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விைன பற்று அழியுேம $ேதவா.3.3582.4
காைல_ெப.(காைல_ெப.) மடவாகள் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆடுவது
ெகௗைவ_ெப.(ெகௗைவ_ெப.) கடி ஆ மறுகு எலாம் $ேதவா.3.3583.1
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) நாறு பைழயாைற மழபாடி
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆய மலி சீப் $ேதவா.3.3583.2
பாைல அன ந<று புைன மாபன் உைற பட்டிசுரேம பரவுவா◌ா $ேதவா.3.3583.3

ேமைல ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மால்கடல்கள் ேபால்
ெபருகி_வி.எச்.(ெபருகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விண்ணுலகம் ஆளுமவேர
$ேதவா.3.3583.4
கண்ணின் மிைச நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இழிவிப்ப முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ஏத்து_ஏவ.(ஏத்து_வி.) கமழ் ெசஞ்சைடயினான்
$ேதவா.3.3584.1
பண்ணின்மிைச நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பல பாணி பட
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல பால் மதியினான் $ேதவா.3.3584.2
மண்ணின் மிைச ேந இல் மழபாடி மலி பட்டிசுரேம மருவுவா◌ா $ேதவா.3.3584.3
விண்ணின் மிைச வாழும் இைமேயாெராடு உடன்
ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ேமவல்_ெதா.ெப.(ேமவு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) எளிேத $ேதவா.3.3584.4
மருவ முழவு அதிர மழபாடி மலி மத்த விழவு ஆக்க வைர ஆ $ேதவா.3.3585.1
பருவ மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) பண் கவ ெசய் பட்டிசுரம் ேமய பட புன்
சைடயினான் $ேதவா.3.3585.2
ெவருவ மதயாைன உr ேபாத்து உைமைய அஞ்ச வரு ெவள்விைடயினான்
$ேதவா.3.3585.3
உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) எr கழல்கள் ெதாழ உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
உைடயாைர அைடயா விைனகேள $ேதவா.3.3585.4
மைறயின் ஒலி கீ தெமாடு பாடுவன பூதம் அடி மருவி விரவு ஆ $ேதவா.3.3586.1
பைறயின் ஒலி ெபருக நிகழ் நட்டம் அம பட்டிசுரம் ேமய பனி கூ $ேதவா.3.3586.2
பிைறயிெனாடு மருவியது ஒ சைடயின் இைட ஏற்ற புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
ேதாற்றம் நிைல ஆம் $ேதவா.3.3586.3
இைறவன் அடி முைற முைறயின் ஏத்துமவ த<த்ெதாழில்கள் இல்ல மிகேவ
$ேதவா.3.3586.4

பிறவி பிணி மூப்பிெனாடு நிங்கி_வி.எச்.(ந<ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இைமேயா உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ேபணல் உறுவா◌ா $ேதவா.3.3587.1
துறவி எனும் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) உைடயாகள் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
வதி
< அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆய ெதாகு சீ $ேதவா.3.3587.2
இைறவன் உைற பட்டிசுரம் ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
எழுவாகள் விைன ஏதும் இல ஆய் $ேதவா.3.3587.3
நறவ விைரயாலும் ெமாழியாலும் வழிபாடு மறவாத அவேர $ேதவா.3.3587.4
ேநசம் மிகு ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வலவன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இைறவன் மைலைய
ந<க்கியிடலும் $ேதவா.3.3588.1
ந<சன் விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) வாட்டி வைர உற்றது உணராத நிரம்பா மதியினான்
$ேதவா.3.3588.2
ஈசன் உைற பட்டிசுரம் ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
எழுவாகள் விைன ஏதும் இல ஆய் $ேதவா.3.3588.3
நாசம் அற ேவண்டுதலின் நண்ணல் எளிது ஆம் அமர விண்ணுலகேம
$ேதவா.3.3588.4
தூய மலரானும் ெநடியானும்
அறியா_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ேதாற்றம் நிைலயின்
$ேதவா.3.3589.1
ஏய வைகயான் அதைன யா அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அறிவா அணி
ெகாள் மாபின் அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) $ேதவா.3.3589.2
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நல ந<று
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அணிவான் உைமதேனாடும் உைற பட்டிசுரேம
$ேதவா.3.3589.3

ேமயவனது ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) அடியும்
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எளிது
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நல ேமல் உலகேம
$ேதவா.3.3589.4
தடுக்கிைன இடுக்கி மடவாகள் இடு பிண்டம்_ெப.(பிண்டம்_ெப.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உண்டு உழல்தரும் $ேதவா.3.3590.1
கடுப்ெபாடி உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) கவச கத்து ெமாழி காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
ெசய்திடாது கமழ் ேச $ேதவா.3.3590.2
மைடக் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ெகாள் மழபாடி நக ந<டு
பைழயாைற அதனுள் $ேதவா.3.3590.3
பைடக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கரத்தன் மிகு பட்டிசுரம்
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விைன பற்று அறுதேல
$ேதவா.3.3590.4
மந்தம் மலி ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மழபாடி நக ந<டு பைழயாைற அதனுள்
$ேதவா.3.3591.1
பந்தம் உய வடு_ெப.(வ
<
டு_ெப.)
<
நல பட்டிசுரம் ேமய பட புன்சைடயைன
$ேதவா.3.3591.2
அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மைறேயா இனிது வாழ் புகலி ஞானசம்பந்தன்
அணி ஆ $ேதவா.3.3591.3
ெசந்தமிழ்கள் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனிது
ெசப்ப வல ெதாண்ட விைன நிற்பது இலேவ $ேதவா.3.3591.4
காடு_ெப.(காடு_ெப.) பயில் வடு_ெப.(வ
<
டு_ெப.)
<
முைட ஓடு கலன்
மூடும்_ெப.எச்.(மூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உைட
ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) புலிேதால் $ேதவா.3.3592.1
ேதடு பலி ஊண் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உைட ேவடம் மிகு ேவதிய
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) பதிதான் $ேதவா.3.3592.2

நாடகம்_ெப.(நாடகம்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ம(ஞ்)ைஞ
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அr ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) ைகம்
மறிப்ப நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ஆ $ேதவா.3.3592.3
ேசடு மிகு ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.) அனம் ஊடி மகிழ் மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.)
மிைட ேதவூ அதுேவ $ேதவா.3.3592.4
ேகாள் அரவு ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) நகு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
தைல_ெப.(தைல_ெப.) எருக்கு வனி ெகாக்கு இறெகாடும் $ேதவா.3.3593.1
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரவு தண்சலமகள் குலவு ெசஞ்சைட வரத்து இைறவன்
ஊ $ேதவா.3.3593.2
ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) அரவு ெகாங்ைக இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மங்ைகயகள்
குங்குமம் விைரக்கும் மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) ஆ $ேதவா.3.3593.3
ேதள் அரவு ெதன்றல் ெதரு எங்கும் நிைறவு ஒன்றி வரு ேதவூ அதுேவ
$ேதவா.3.3593.4
பண் தடவு ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) மைல வல்லி உைம
பங்கன் எைம ஆளும் இைறவன் $ேதவா.3.3594.1
எண் தடவு வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) இைறஞ்சு கழேலான் இனிது
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம்
$ேதவா.3.3594.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) தடவு வா ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
உகுத்த_ெப.எச்.(உகு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நறவு ஆடி மல
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விைர ஆ $ேதவா.3.3594.3
ெசண் தடவும் மாளிைக ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) திரு
ஒன்றி வள ேதவூ அதுேவ $ேதவா.3.3594.4
மாசு இல் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ேநச தமது ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) வள
சூலதரன் ேமைல இைமேயா◌ா $ேதவா.3.3595.1

ஈசன் மைற ஓதி எr ஆடி மிகு பாசுபதன் ேமவு பதிதான் $ேதவா.3.3595.2
வாசமல ேகாது குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) வாசகமும் மாத_ெப.(மாத_ெப.)
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) பூைவ ெமாழியும் $ேதவா.3.3595.3
ேதச ஒலி வைணெயாடு
<
கீ தம் அது வதி
< நிைற ேதவூ அதுேவ $ேதவா.3.3595.4
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) உறு மான் மறியன் ஆைன உr ேபாைவ
கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) புrேவான்
$ேதவா.3.3596.1
ஏன எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.)
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) வள மாபின் இைமேயா தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.)
ஊ $ேதவா.3.3596.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) அணவு சூதம் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.)
வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) மகிழ் மாதவி பலா_ெப.(பலா_ெப.) நிலவி வா◌ா
$ேதவா.3.3596.3
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அமுது உண்டு வாஞ்வண்டு மருள் பாடி வரு ேதவூ அதுேவ
$ேதவா.3.3596.4
ஆறிெனாடு கீ றுமதி ஏறு சைட ஏறன் அைடயா நககள் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
$ேதவா.3.3597.1
சீறுமைவ ேவறுபட ந<று ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந<றன்
நைம ஆளும் அரன் ஊ $ேதவா.3.3597.2
வறு
< மல ஊறும் மது ஏறி வளவு ஆய விைளகின்ற கழனிச் $ேதவா.3.3597.3
ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) படு ெசங்கயல் விளிப்ப இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.)
வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) வரு ேதவூ அதுேவ $ேதவா.3.3597.4
கன்றி எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவன்றி நிகழ் துன்று புரம்
அன்று அவிய நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நைகெசய்
$ேதவா.3.3598.1

என் தனது ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிைல
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) தன தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) அம இன்ப நகதான்
$ேதவா.3.3598.2
முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) மிைச
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பலவின் கனிகள்
தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) கறைவக் குருைளகள்
$ேதவா.3.3598.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைசய_குைற.எச்.(இைச_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துளி ஒன்ற விைளயாடி வள
ேதவூ அதுேவ $ேதவா.3.3598.4
ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) மலிகின்ற ெதன் இலங்ைக அைரயன் மலி புயங்கள்
ெநாஞ்ய $ேதவா.3.3599.1
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) மலிகின்ற விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) ஒன்றினில் அடத்த
பரமன் தனது இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.3.3599.2
ேபாதம் மலிகின்ற மடவாகள் நடம் ஆடெலாடு ெபாங்கும் முரவம்
$ேதவா.3.3599.3
ேசதம் மலிகின்ற கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) ெவன்றி ெதாழிலாள புr ேதவூ அதுேவ
$ேதவா.3.3599.4
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) அன்ன
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) அண்ணெலாடு சுண்ணம் மலி
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) மலேமல் $ேதவா.3.3600.1
நண் அவனும் எண் அrய விண்ணவகள் கண்ணவன் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
ெகாள் பதிதான் $ேதவா.3.3600.2
வண்ண வன நுண் இைடயின் எண் அrய அன்ன நைட_ெப.(நைட_ெப.)
இன்ெமாழியினா◌ா $ேதவா.3.3600.3

திண்ண வண மாளிைக ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இைச யாழ் மருவு ேதவூ அதுேவ $ேதவா.3.3600.4
ெபாச்சம் அம பிச்ைச பயில் அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சமணும் எச்சம் அறு
ேபாதியரும் ஆம் $ேதவா.3.3601.1
ெமாச்ைச பயில் இச்ைச கடி பிச்சன் மிகு நச்சு அரவன் ெமாச்ச நகதான்
$ேதவா.3.3601.2
ைமச் சில் முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ைவச்ச ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
$ேதவா.3.3601.3
துங்கம் மிகு ெபாங்கு அரவு தங்கு சைட நங்கள் இைற துன்று
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ஆ $ேதவா.3.3602.1
ெசங்கயல்கண் மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) உைம நங்ைக ஒருபங்கன்-அம ேதவூ
அதன்ேமல் $ேதவா.3.3602.2
ைபங்கமலம் அங்கு அணி ெகாள் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) புகலி ஞானசம்பந்தன்
உைரெசய் $ேதவா.3.3602.3
சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) மலி ெசந்தமிழ்கள் பத்தும்
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) வல்லவகள் சங்ைக இலேர $ேதவா.3.3602.4
எம் தமது சிந்ைத பிrயாத ெபருமான் என இைறஞ்சி இைமேயா◌ா $ேதவா.3.3603.1
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துதிெசய்ய வள தூபெமாடு த<பம்
மலி வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) அதனால் $ேதவா.3.3603.2
அந்தி அம சந்தி பல அச்சைனகள்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அமகின்ற அழகன்
$ேதவா.3.3603.3
சந்தம் மலி குந்தளம் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மாதிெனாடு ேமவு பதி
சண்ைபநகேர $ேதவா.3.3603.4

அங்கம் விr துத்தி அரவு ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) விரவு ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.)
அம மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அழகன் $ேதவா.3.3604.1
பங்கய முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அrைவேயாடு பிrயாது பயில்கின்ற
பதிதான் $ேதவா.3.3604.2
ெபாங்கு பரைவத் திைர ெகாணந்து பவளத்திரள்
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அயேல $ேதவா.3.3604.3
சங்கு புr இப்பி தரளத்திரள் பிறங்கு ஒளி ெகாள் சண்ைபநகேர $ேதவா.3.3604.4
ேபாழும் மதி தாழும் நதி ெபாங்கு அரவு தங்கு புr புன்சைடயினன் $ேதவா.3.3605.1
யாழ் இன்ெமாழி மாைழவிழி ஏைழ இளமாதிெனாடு
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பதிதான் $ேதவா.3.3605.2
வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) வள ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.) மகிழ் மன்னு புைன
துன்னு ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) மாடு மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) ஆ $ேதவா.3.3605.3
தாைழ முகிழ் ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) மிகு தந்தம்_ெப.(தந்தம்_ெப.) என உந்து
தகு சண்ைபநகேர $ேதவா.3.3605.4
ெகாட்ட முழவு இட்ட அடி வட்டைணகள் கட்ட நடம் ஆடி குலவும் $ேதவா.3.3606.1
பட்டம் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) கட்டு மல மட்டு மலி பாைவெயாடு ேமவு பதிதான்
$ேதவா.3.3606.2
வட்டமதி தட்டு ெபாழிலுள் தமது வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) வழுவாத
ெமாழியா◌ா $ேதவா.3.3606.3
சட்ட கைல எட்டு மருவு எட்டும் வள தத்ைத பயில் சண்ைபநகேர $ேதவா.3.3606.4
பண் அங்கு எழுவு பாடலிெனாடு ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
பிrயாத பரேமட்டி பகவன் $ேதவா.3.3607.1

அணங்கு எழுவு பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உைட
ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) உைட அன்ப ெபருமானது இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம்
$ேதவா.3.3607.2
இணங்கு எழுவி ஆடு ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.)
மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) ந<டு விைர ஆ புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) எலாம் $ேதவா.3.3607.3
தணம் ெகழுவி ஏடு அல ெகாள் தாமைரயில் அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) வள
சண்ைபநகேர $ேதவா.3.3607.4
பாலன் உயிேமல் அணவு காலன் உயி பாற உைதெசய்த பரமன் $ேதவா.3.3608.1
ஆலும் மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ேபால் இயலி ஆயிைழதேனாடும் அமவு
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ஆம் $ேதவா.3.3608.2
ஏலம் மலி ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) இனவண்டு மல ெகண்டி நறவு உண்டு
இைசெசய $ேதவா.3.3608.3
சாலி வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ேகாலம் மலி ேசல்
உகள_குைற.எச்.(உகளு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந<லம்_ெப.(ந<லம்_ெப.) வள
சண்ைபநகேர $ேதவா.3.3608.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெபாய் அதனால் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) விழாெதாழியினும்
விைளவுதான் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உைட $ேதவா.3.3609.1
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ெபாய் அதனால் வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) இலாெதாழியினும்
தமது வண்ைம_ெப.(வண்ைம_ெப.) வழுவா $ேதவா.3.3609.2
உண்ப கரவா உலகின் ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) பலேதாறும் நிைல ஆன பதிதான்
$ேதவா.3.3609.3
சண்ைபநக ஈசன் அடி தாழும் அடியா தமது தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) அதுேவ
$ேதவா.3.3609.4

வைரக்குல மகட்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மறுக்கம் வருவித்த மதி இல் வலி
உைட $ேதவா.3.3610.1
அரக்கனது உரக் கரசிரத்து உற அடத்து அருள்புrந்த அழகன் $ேதவா.3.3610.2
இருக்ைக அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அருக்கன் முதலான இைமேயா
குழுமி ஏழ் விழவினில் $ேதவா.3.3610.3
தருக்குலம் ெநருக்கும் மலி தண்ெபாழில்கள் ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.)
அன சண்ைபநகேர $ேதவா.3.3610.4
ந<ல_ெப.அ.(ந<லம்_ெப.) வைர ேபால நிகழ் ேகழல்_ெப.(ேகழல்_ெப.) உரு ந<ள்
பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) ேந உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.3611.1
மாலும் மலரானும் அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி.ம.+ைம_ெதா.ெப.குறி.)
வள த< உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) ஆன வரதன் $ேதவா.3.3611.2
ேசலும் இன ேவலும் அன கண்ணிெயாடு நண்ணு பதி சூழ் புறவு_ெப.(புறவு_ெப.)
எலாம் $ேதவா.3.3611.3
சாலி மலி ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) புள்ளிெனாடு
கிள்ைள_ெப.(கிள்ைள_ெப.) பயில் சண்ைபநகேர $ேதவா.3.3611.4
ேபாதியகள் பிண்டியகள் ேபாது வழுவாத வைக உண்டு பலெபாய்
$ேதவா.3.3612.1
ஓதி அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசய்வது ஒன்றும் இைல
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உணவ< உைரமிேனா
$ேதவா.3.3612.2
ஆதி எைம ஆள் உைடய அrைவெயாடு பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) இலி
அமந்த_ெப.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பதிதான் $ேதவா.3.3612.3
சாதிமணி ெதண்திைர ெகாணந்து வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) புக எறிெகாள்
சண்ைபநகேர $ேதவா.3.3612.4

வாrன் மலி ெகாங்ைக உைம நங்ைகெயாடு சங்கரன்
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அமரும் ஊ $ேதவா.3.3613.1
சாrன் முரல் ெதண்கடல் விசும்பு உற முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) ஒலி ெகாள்
சண்ைபநகேமல் $ேதவா.3.3613.2
பாrன் மலிகின்ற புகழ் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தமிழ்
ஞானசம்பந்தன் உைரெசய் $ேதவா.3.3613.3
சீrன் மலி ெசந்தமிழ்கள் ெசப்புமவ ேசவ சிவேலாக ெநறிேய. $ேதவா.3.3613.4
கல் ெபாலி சுரத்தின் எr கானின் இைட மாநடம்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆடி மடவா◌ா $ேதவா.3.3614.1
இல் பலி ெகாளப் புகுதும் எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ெபருமானது
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என்ப புவிேமல் $ேதவா.3.3614.2
மல் ெபாலி கலிக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மைலக்குவடு எனத் திைர ெகாழித்த
மணிைய $ேதவா.3.3614.3
வில் ெபாலி நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) இைட கனிைகமா
கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேவதவனேம
$ேதவா.3.3614.4
பண்டு இைர பயப்புணாஞ்யில் கனகமால் வைரைய நட்டு அரவிைனக்
$ேதவா.3.3615.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கயிறின் கைடய
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) உண்ட
குழகன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.3615.2
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இைர நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ெபாழிலின் மாதவியின் மீ து
அணவு ெதன்றல் ெவறி ஆ $ேதவா.3.3615.3

ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திைரகள் ெசம்பவளம் உந்து கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமாழி ேவதவனேம
$ேதவா.3.3615.4
கா இயல் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) ஓதி நதிமாைத முடி வா சைடயில்
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மைலயா◌ா $ேதவா.3.3616.1
நாr ஒருபால் மகிழும் நம்ப உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.)
என்ப ெநடுமாடம் மறுகில் $ேதவா.3.3616.2
ேத இயல் விழாவின் ஒலி திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) பணிலம்
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) படகம் நாளும் இைசயால் $ேதவா.3.3616.3
ேவாஞ் மலி வாகுழல் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மாத_ெப.(மாத_ெப.) இைச
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ஒலி ேவதவனேம $ேதவா.3.3616.4
ந<று திருேமனியின் மிைசத்து ஒளி ெபறத் தடவி
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இடபேம $ேதவா.3.3617.1
ஏறி உலகங்கள் ெதாறும் பிச்ைச நுக இச்ைசய
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பதி ஆம் $ேதவா.3.3617.2
ஊறு ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இன்தமிழ் இயல் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ேதரும்
மடமாத உடன் ஆ $ேதவா.3.3617.3
ேவறு திைச ஆடவகள் கூற இைச ேதரும் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ேவதவனேம
$ேதவா.3.3617.4
கத்திrைக துத்திr கறங்கு துடி தக்ைகெயாடு இடக்ைக படகம் $ேதவா.3.3618.1
எத்தைன உலப்பு இல் கருவித்திரள் அலம்ப இைமேயாகள் பரச $ேதவா.3.3618.2
ஒத்து அற மிதித்து நடம் இட்ட ஒருவக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்ப உலகில் $ேதவா.3.3618.3

ெமய்த் தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பத்தெராடு சித்தகள்
மிைடந்து உகளும்_ெப.எச்.(உகளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேவதவனேம $ேதவா.3.3618.4
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மதி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரவு
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) மல துன்று சைட
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சுழல_குைற.எச்.(சுழல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3619.1
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கதி தாரைக மடங்க அனல்
ஆடும் அரன் ஊ $ேதவா.3.3619.2
ேசாைலயின் மரங்கள்ெதாறும் மிண்டி இனவண்டு மது உண்டு இைசெசய
$ேதவா.3.3619.3
ேவைல ஒலிசங்கு திைர வங்க சுறவம் ெகாணரும் ேவதவனேம $ேதவா.3.3619.4
வஞ்சக மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) அவுண_ெப.(அவுண_ெப.) வல்
அரணம்_ெப.(அரணம்_ெப.) அன்று அவிய வா சிைல
வைளத்து_வி.எச்.(வைள_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3620.1
அஞ்சு அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) அவித்த அமரக்கு அமரன் ஆதி ெபருமானது
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.3620.2
கிஞ்சுக இதழ்க்கனிகள் ஊறிய ெசவ்வாயவகள் பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) பயில
$ேதவா.3.3620.3
விஞ்சு அக இயக்க முனிவக்கணம்
நிைறந்து_வி.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மிைட ேவதவனேம
$ேதவா.3.3620.4
முடித் தைலகள் பத்து உைட முருட்டு உரு அரக்கைன ெநருக்கி விரலால்
$ேதவா.3.3621.1

அடித்தலம் முன் ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அலமர
கருைண ைவத்தவன் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) பலதுய $ேதவா.3.3621.2
ெகடுத்தைல நிைனத்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) இயற்றுதல்
கிளந்து_வி.எச்.(கிள_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புலவாண
வறுைம_ெப.(வறுைம_ெப.) $ேதவா.3.3621.3
விடுத்தைல மதித்து நிதி நல்குமவ மல்கு பதிேவதவனேம $ேதவா.3.3621.4
வாசமல ேமவி உைறவானும் ெநடுமாலும் அறியாத ெநறிையக் $ேதவா.3.3622.1
கூசுதல் ெசயாத அமண் ஆதெராடு ேதர குறுகாத அரன் ஊ $ேதவா.3.3622.2
காசு_ெப.(காசு_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) வா கனகம் ந<டு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ஓடு திைர வா துவைல_ெப.(துவைல_ெப.) ேமல் $ேதவா.3.3622.3
வசு
< வைலவாண அைவ வாr விைல_ெப.(விைல_ெப.)
ேபசும்_ெப.எச்.(ேபசு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
ேவதவனேம $ேதவா.3.3622.4
மந்த முரவம் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகழுவு காழிபதி
மன்னு கவுணி $ேதவா.3.3623.1
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாடி ந<று அணியும்
ேவதவனம் ேமவு சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) இன் அருளினால் $ேதவா.3.3623.2
சந்தம் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தமிழின் இன்
இைச எனப் பரவு பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) உலகில் $ேதவா.3.3623.3
பந்தன் உைர ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெமாழிவாகள் பயில்வாகள் உய வான்_ெப.(வான்_ெப.) உலகேம $ேதவா.3.3623.4
ெபான் இயல் ெபாருப்பு அைரயன் மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பங்க புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) தங்கு சைடேமல்
$ேதவா.3.3624.1

வன்னிெயாடு மத்தமல ைவத்த விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) வித்தக
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$ேதவா.3.3624.2
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) இளவாைள குதிெகாள்ள இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வள்ைள
பட அள்ளல்_ெப.(அள்ளல்_ெப.) வயல்வாய் $ேதவா.3.3624.3
மன்னி இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ேமதிகள்
படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மைன ேச உதவி மாணிகுழிேய
$ேதவா.3.3624.4
ேசாதி மிகு ந<று அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெமய் பூசி
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேதால் உைட
புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) ெதருேவ $ேதவா.3.3625.1
மாத_ெப.(மாத_ெப.) மைனேதாறும் இைச பாடி வசி
ேபசும்_ெப.எச்.(ேபசு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அரனா மகிழ்வு
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.3.3625.2
தாது_ெப.(தாது_ெப.) மலி தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
கமழ_குைற.எச்.(கமழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) முரல்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பழனம்_ெப.(பழனம்_ெப.) மிக்கு $ேதவா.3.3625.3
ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) மலி ேவைல புைட சூழ் உலகில் ந<டு உதவி மாணிகுழிேய
$ேதவா.3.3625.4
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) கண் உைம
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட.ெபண்.ஒரு.) அஞ்சி
ெவருவ சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) உைடக் $ேதவா.3.3626.1
கம்ப மதயாைன உrெசய்த அரனா
கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேமய இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ஆம் $ேதவா.3.3626.2

வம்பு மலி ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) புைட
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.)
மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ந<டி_வி.எச்.(ந<டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆ
$ேதவா.3.3626.3
உம்பரவேகான் நகரம் என்ன மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மன்
உதவி மாணிகுழிேய $ேதவா.3.3626.4
நித்தம்_ெப.(நித்தம்_ெப.) நியமத் ெதாழிலன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெநடுமால் குறளன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மிகவும் $ேதவா.3.3627.1
சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஒருக்கி வழிபாடு
ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிவேலாகன்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.3627.2
ெகாத்து அல மலப்ெபாழிலில் ந<டு குலமஞ்ைஞ நடம்
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
கண்டு $ேதவா.3.3627.3
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாஞ்வண்டுகள் உலாவி இைச
பாடு உதவி மாணிகுழிேய $ேதவா.3.3627.4
மாசு இல் மதி சூடு சைட மா முடிய வல் அசுர_ெப.(அசுர_ெப.) ெதால்-நகரம்
முன் $ேதவா.3.3628.1
நாசம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நல வானவகளுக்கு
அருள்ெசய் நம்பன் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.3628.2
வாசம் மலி ெமன்குழல் மடந்ைதயகள் மாளிைகயில் மன்னி
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆ $ேதவா.3.3628.3

ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) மிைச ஏறி இனிது ஆக இைச பாடு உதவி மாணிகுழிேய
$ேதவா.3.3628.4
மந்த மல ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழிபாடு
ெசயும் மாணி உயி வவ்வ மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ஆய் $ேதவா.3.3629.1
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காலன்
உயி மாள உைத ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மணிகண்டன் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.3629.2
சந்திெனாடு கா அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) சுமந்து தட மா
மலகள்_ெப.(மலகள்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகடிலம் $ேதவா.3.3629.3
உந்து புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) ஆ உதவி மாணிகுழிேய $ேதவா.3.3629.4
எண் ெபாஞ்ய வானவகள் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
துதிெசய்ய இைறேய கருைண ஆய் $ேதவா.3.3630.1
உண்பு அrய நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அதைன உண்டு உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
உய்ய_குைற.எச்.(உய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருள் உத்தமன்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.3.3630.2
பண் பயிலும் வண்டுபல ெகண்டி மது உண்டு நிைற ைபம்ெபாழிலின் வாய்
$ேதவா.3.3630.3
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) பலவின் இன்கனி
ெசாrந்து_வி.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
நாறு உதவி மாணிகுழிேய $ேதவா.3.3630.4
எண்ணம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இன்றி எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆ
ைகைல மாமைல_ெப.(மாமைல_ெப.)

எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ஆ
$ேதவா.3.3631.1
திண்ணிய_ெப.அ.(திண்ணிய_ெப.அ.) அரக்கைன ெநாஞ்த்து அருள்புrந்த
சிவேலாகன் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.3631.2
பண் அமரும் ெமன்ெமாழியினா பைணமுைலப் பவளவாய்
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆ $ேதவா.3.3631.3
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) மடந்ைதய குைடந்து
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆடு உதவி மாணிகுழிேய $ேதவா.3.3631.4
ேநடும் அயேனாடு திருமாலும் உணரா வைக
நிமிந்து_வி.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முடிேமல் $ேதவா.3.3632.1
ஏடு உலவு திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) மதமத்தம் இதழிச் சைட எம் ஈசன்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.3632.2
மாடு உலவு மல்லிைக_ெப.(மல்லிைக_ெப.) குருந்து_ெப.(குருந்து_ெப.)
ெகாடிமாதவி ெசருந்தி_ெப.(ெசருந்தி_ெப.) குரவின் $ேதவா.3.3632.3
ஊடு உலவு புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) விr தாது_ெப.(தாது_ெப.) மலி ேச உதவி
மாணிகுழிேய $ேதவா.3.3632.4
ெமாட்ைட அமண் ஆத முது ேதர மதி இ(ல்)லிகள் முயன்றன படும்
$ேதவா.3.3633.1
முட்ைடகள் ெமாழிந்த ெமாழி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள்
ெசய்யாத_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம்
$ேதவா.3.3633.2
மட்ைட மலி தாைழ இளந< முதிய_ெப.அ.(முது_ெப.) வாைழயில்
விழுந்த_ெப.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அதாஞ்ல் $ேதவா.3.3633.3

ஒட்ட மலி பூகம் நிைர தாறு உதிர ஏறு உதவி மாணிகுழிேய. $ேதவா.3.3633.4
உந்தி வரு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெகடிலம் ஓடு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சூழ்
உதவி மாணிகுழிேமல் $ேதவா.3.3634.1
அந்தி மதி சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம்மாைன அடி
ேசரும்_ெப.எச்.(ேச-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அணி காழி நகரான்
$ேதவா.3.3634.2
சந்தம் நிைற தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தமிழ் ெதாஞ்ந்து உணரும்
ஞானசம்பந்தனது ெசால் $ேதவா.3.3634.3
முந்தி இைச ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெமாழிவாகள்
உைடயாகள் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வான நிலேன $ேதவா.3.3634.4
ந<று வாஞ் ஆடு அரெவாடு ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) மனவு என்பு நிைர பூண்ப
இடபம் $ேதவா.3.3635.1
ஏறுவ யாவரும் இைறஞ்சு கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஆதிய
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம்
$ேதவா.3.3635.2
தாறு விr பூகம் மலி வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) விைர நாற இைணவாைள
மடுவில் $ேதவா.3.3635.3
ேவறு பிrயாது விைளயாட_குைற.எச்.(விைளயாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ஆரும் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ேவதிகுடிேய $ேதவா.3.3635.4
ெசால் பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) இலாத மைற பாடி நடம் ஆடுவ
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ஆைன உrைவ $ேதவா.3.3636.1
மல் புr புயத்து இனிது ேமவுவ எந்நாளும் வள வானவ_ெப.(வானவ_ெப.)
ெதாழத் $ேதவா.3.3636.2
துய்ப்பு அrய நஞ்சம் அமுது ஆக முன் அயின்றவ இயன்ற ெதாகு சீா
$ேதவா.3.3636.3

ெவற்பு அைரயன் மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பங்க நக
என்ப திரு ேவதிகுடிேய $ேதவா.3.3636.4
ேபாழும் மதி பூண் அரவு ெகான்ைறமல துன்று சைட ெவன்றி புக ேமல்
$ேதவா.3.3637.1
வாழும் நதி தாழும் அருளாள இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ஆ மிடற
மாத_ெப.(மாத_ெப.) இைமேயா $ேதவா.3.3637.2
சூழும் இரவாள திருமாபில் விr நூல வாஞ்ேதால உைடேமல்
$ேதவா.3.3637.3
ேவழ_ெப.அ.(ேவழம்_ெப.) உr ேபாைவயின ேமவு பதி என்ப திரு ேவதிகுடிேய
$ேதவா.3.3637.4
காட காஞ் கால கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ைகய அனல் ெமய்ய
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ெசய்ய ெசவியில் $ேதவா.3.3638.1
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) உைடயாகள் அடியாகள் மலேராடு
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பணிவா◌ா $ேதவா.3.3638.3
ேவடம் ஒளி ஆன ெபாடி பூசி இைச ேமவு திரு ேவதிகுடிேய $ேதவா.3.3638.4
ெசாக்க துைண மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) எயில் உக்கு அற முனிந்து ெதாழும்
மூவ மகிழத் $ேதவா.3.3639.1
தக்க அருள் பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) உற ைவத்த அரனா இனிது
தங்கும்_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நகதான்
$ேதவா.3.3639.2
ெகாக்கு அரவம் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) பற்றி
வாஞ்வண்டு இைச குலா $ேதவா.3.3639.3

மிக்கு அமர ெமச்சி இனிது அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) இட
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நல்கு_ஏவ.(நல்கு_வி.)
ேவதிகுடிேய $ேதவா.3.3639.4
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) திரு ேமனிமிைச ெவண்ெபாடி
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கருமான் உrைவ ேபாத்து
$ேதவா.3.3640.1
ழுஐயம் இடும் ழு என்று மடமங்ைகெயாடு அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) திrயும்
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.3640.2
ைவயம் விைல_ெப.(விைல_ெப.) மாறிடினும் ஏறு புகழ் மிக்கு இழிவு இலாத
வைகயா◌ா $ேதவா.3.3640.3
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) ெமாழி தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
புலவருக்கு உைர ெசயாத அவ_பதி.ெப.(அவ_பதி.ெப.) ேவதிகுடிேய
$ேதவா.3.3640.4
உன்னி இருேபாதும் அடி
ேபணும்_ெப.எச்.(ேபணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அடியா தம் இட
ஒல்க அருள $ேதவா.3.3641.1
துன்னி_வி.எச்.(துன்னு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
நால்வருடன் ஆல்நிழல் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
துைணவன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.3641.2
கன்னியெராடு ஆடவகள் மா மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அரு மங்கலம்
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3641.3
மின் இயலும் நுண் இைட நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
மங்ைகய_ெப.(மங்ைகய_ெப.) இயற்று பதி ேவதிகுடிேய $ேதவா.3.3641.4

உரக் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெநருக்கி வைர பற்றிய ஒருத்தன்
முடிேதாள $ேதவா.3.3642.1
அரக்கைன அடத்தவன் இைசக்கு இனிது
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அருள் அங்கணன்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.3.3642.2
முருக்கு இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) மடக்ெகாடி மடந்ைதயரும் ஆடவரும் ெமாய்த்த
கலைவ $ேதவா.3.3642.3
விைரக் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) மிகக் கமழ் விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைச உலாவு
திரு ேவதிகுடிேய $ேதவா.3.3642.4
பூவின் மிைச அந்தணெனாடு ஆழி ெபாலி அங்ைகயனும் ேநட எr ஆய்
$ேதவா.3.3643.1
ழுேதவும் இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) அல்ல இனி யாவ ழு என
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) திகழ்கின்றவ
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.3.3643.2
பாவலகள் ஓைச இயல் ேகள்வி அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அறாத
ெகாைடயாள பயில்வு ஆம் $ேதவா.3.3643.3
ேமவு அrய ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ெநடுமாடம் வள வதி
< நிகழ்
ேவதிகுடிேய $ேதவா.3.3643.4
வஞ்ச(அ)மண ேதர மதிேகட தம் மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) இலாதவ ெமாழி $ேதவா.3.3644.1
தஞ்சம் என என்றும் உணராத அடியா கருது ைசவன் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம்
$ேதவா.3.3644.2
அஞ்சுபுலன் ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) அறுவைகப்
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெதாஞ்ந்து எழு இைசக் கிளவியால் $ேதவா.3.3644.3

ெவஞ்சினம் ஒழித்தவகள் ேமவி நிகழ்கின்ற திரு ேவதிகுடிேய. $ேதவா.3.3644.4
கந்தம் மலி தண்ெபாழில் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) மிைட
காழி வள ஞானம் உண சம் $ேதவா.3.3645.1
பந்தன் மலி ெசந்தமிழின் மாைலெகாடு ேவதிகுடி ஆதி கழேல $ேதவா.3.3645.2
சிந்ைத ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லவகள் நல்லவகள்
என்ன நிகழ்வு எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இைமேயா◌ா
$ேதவா.3.3645.3
அந்த உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ஆளுமதுேவ சரதம் ஆைண நமேத $ேதவா.3.3645.4
என்றும் அrயான் அயலவக்கு இயல் இைசப்ெபாருள்கள்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எனது உள் $ேதவா.3.3646.1
நன்றும் ஒளியான் ஒளி சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான்
முடிக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) நண்ணும் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம்
$ேதவா.3.3646.2
ஒன்றிய மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) அடிய
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இைமேயா
பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ந<டு அரவம் ஆ
$ேதவா.3.3646.3
குன்றுகள் ெநருங்கி_வி.எச்.(ெநருங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விr
தண்டைல மிைடந்து வள ேகாகரணேம $ேதவா.3.3646.4
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) மட மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
பங்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) மிகுத்து இடபம் ஏறி அமர $ேதவா.3.3647.1
வாைதபட வண்கடல் எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) உண்ட சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) வாழும்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.3647.2

மாதெராடும் ஆடவகள் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி
இைறஞ்சி நிைற மா மலகள்_ெப.(மலகள்_ெப.) தூய் $ேதவா.3.3647.3
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) வாஞ்வண்டு இைச ெகாள் கீ தம் முரல்கின்ற வள
ேகாகரணேம $ேதவா.3.3647.4
முைறத் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) உறப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெதாஞ்ந்து
முனிவக்கு அருளி ஆல நிழல்வாய் $ேதவா.3.3648.1
மைறத் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) அறத்ெதாகுதி கண்டு சமயங்கைள வகுத்தவன்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.3.3648.2
துைறத்துைற மிகுத்து அருவி தூ மல சுமந்து வைர உந்தி மதைகக்
$ேதவா.3.3648.3
குைறத்து அைறயிடக் காஞ் புrந்து இடறு சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) மலி
ேகாகரணேம $ேதவா.3.3648.4
இைலத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) மிகுத்த பைட எண்கரம்
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எr வசி
< முடிேமல்
$ேதவா.3.3649.1
அைலத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெதாகுத்த புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெசஞ்சைடயில்
ைவத்த அழகன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.3649.2
மைலத்தைல வகுத்த முைழேதாறும் உைழ வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அrகள்
ேகழல்_ெப.(ேகழல்_ெப.) களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) $ேதவா.3.3649.3
ெகாைலத்தைல மடப்பிடிகள் கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விைளயாடி நிகழ் ேகாகரணேம $ேதவா.3.3649.4
ெதாைடத்தைல மைலத்து இதழி துன்னிய எருக்கு அலாஞ் வன்னி முடியின்
$ேதவா.3.3650.1
சைடத்தைல மிைலச்சிய தேபாதனன் எம் ஆதி பயில்கின்ற பதி ஆம்
$ேதவா.3.3650.2

பைடத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மறவாளெராடு ேவடகள் பயின்று குழுமி $ேதவா.3.3650.3
குைடத்து அைல நதிப் படிய நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பழி த<ர_குைற.எச்.(த<_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நல்கு_ஏவ.(நல்கு_வி.) ேகாகரணேம
$ேதவா.3.3650.4
ந<று திரு ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மிைச ஆடி நிைற வா கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ஒலிெசய $ேதவா.3.3651.1
ஏறு விைளயாட_குைற.எச்.(விைளயாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விைசெகாண்டு
இடு பலிக்கு வரும் ஈசன் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.3651.2
ஆறு சமயங்களும் விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அடி
ேபணி அரன் ஆகமம் மிகக் $ேதவா.3.3651.3
கூறு வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) ஏறு இரதி
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடிய கம்பம் வரு ேகாகரணேம
$ேதவா.3.3651.4
கல்லவடம் ெமாந்ைத குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) தாளம் மலி ெகாக்கைரய அக்கு
அைரமிைச $ேதவா.3.3652.1
பல்ல பட நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) விr ேகாவணவ ஆளும் நக என்ப அயேல
$ேதவா.3.3652.2
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மட மாத_ெப.(மாத_ெப.) அரன் நாமமும் நவிற்றிய
திருத்தம் முழுக $ேதவா.3.3652.3
ெகால்ல விட ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) அகல்தர புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) ெகாடுத்து
அருளு ேகாகரணேம $ேதவா.3.3652.4
வைரத்தலம் ெநருக்கிய முருட்டு இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) நிறத்தவன வாய்கள்
அலற $ேதவா.3.3653.1

விரல்-தைல உகிச் சிறிது ைவத்த ெபருமான் இனிது ேமவும்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.3653.2
புைரத் தைல_ெப.(தைல_ெப.)
ெகடுத்த_ெப.எச்.(ெகடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முனிவாண ெபாலிவு
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விைன
த<ர_குைற.எச்.(த<_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அதன்ேமல் $ேதவா.3.3653.3
குைரத்து அைல கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) பணிய ஓமம் விலகும் புைக ெசய்
ேகாகரணேம $ேதவா.3.3653.4
வில்லிைமயினால் விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) அரக்கன் உயி ெசற்றவனும்
ேவதமுதேலான் $ேதவா.3.3654.1
இல்ைல உளது என்று இகலி ேநட எr
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உயகின்ற பரன் ஊ
$ேதவா.3.3654.2
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் வைரத்த கடல்வட்டமும் இைறஞ்சி நிைற வாசம்
உருவக் $ேதவா.3.3654.3
ெகால்ைலயில் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) குறவ_ெப.(குறவ_ெப.) தம்
மயி_ெப.(மயி_ெப.) புலத்தி வள ேகாகரணேம $ேதவா.3.3654.4
ேநசம் இல் மனச் சமண ேதரகள் நிரந்த ெமாழி ெபாய்கள் அகல்வித்து
$ேதவா.3.3655.1
ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ெகாள் மனத்ைத_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
அடியா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) தமக்கு அருளும் அங்கணன்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $ேதவா.3.3655.2
பாசம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவனியில் ெபயகள் பத்து
உைடய மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) அவைன $ேதவா.3.3655.3
கூச வைக கண்டு பின் அவற்கு அருள்கள் நல்க வல ேகாகரணேம $ேதவா.3.3655.4

ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) அரவு
ஈனும்_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விr
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) முன்
ெநருங்கி_வி.எச்.(ெநருங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வள ேகாகரணேம
$ேதவா.3.3656.1
ஈடம் இனிது ஆக உைறவான் அடிகள் ேபணி அணி காழி நகரான் $ேதவா.3.3656.2
நாடிய தமிழ்க்கிளவி இன் இைச ெசய் ஞானசம்பந்தன்-ெமாழிகள் $ேதவா.3.3656.3
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல பத்த
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) எத்திைசயும் ஆள்வ பரேலாகம் எளிேத
$ேதவா.3.3656.4
சீ மருவு ேதசிெனாடு ேதசம் மலி ெசல்வ மைறேயாகள் பணிய $ேதவா.3.3657.1
தா_ெப.(தா_ெப.) மருவு ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) அணி
தாழ்சைடயினான் அம சயம் ெகாள் பதிதான் $ேதவா.3.3657.2
பா மருவு பங்கயம் உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) சூழ் பழனம்_ெப.(பழனம்_ெப.)
ந<ட_குைற.எச்.(ந<டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருேக $ேதவா.3.3657.3
கா மருவு ெவண்களப மாளிைக கவின் ெபருகு வழிநகேர
<
$ேதவா.3.3657.4
பட்ட முழவு இட்ட பணிலத்திெனாடு பல்மைறகள் ஓது பணி
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $ேதவா.3.3658.1
சிட்டகள் சயத்துதிகள் ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருள்
ெசய் தழல் ெகாள் ேமனியவன் ஊ $ேதவா.3.3658.2
மட்டு உலவு ெசங்கமல ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ெசந்ெநல்
வள மன்னு ெபாழில்வாய் $ேதவா.3.3658.3
விட்டு உலவு ெதன்றல் விைர நாறு பதி ேவதியகள் வழிநகேர
<
$ேதவா.3.3658.4

மண்_ெப.(மண்_ெப.) இழி_வி.(இழி_வி.) சுரக்கு வளம்_ெப.(வளம்_ெப.)
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) பதி மற்றும் உள மன் உயிகளுக்கு $ேதவா.3.3659.1
எண் இழிவு இல் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) நிகழ்வு
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆ
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) இலங்கு அறுபதம் $ேதவா.3.3659.2
பண் இழிவு இலாத வைக பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மடமஞ்ைஞ நடம் ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆ $ேதவா.3.3659.3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இழி_வி.(இழி_வி.) விமானம் உைட
விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) பிரான் மருவு வழிநகேர
<
$ேதவா.3.3659.4
ெசந்தமிழ ெதய்வமைற நாவ ெசழு நன்கைல ெதாஞ்ந்த அவேராடு
$ேதவா.3.3660.1
அந்தம் இல் குணத்தவகள் அச்சைனகள்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அமகின்ற அரன் ஊ
$ேதவா.3.3660.2
ெகாந்து அல ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) பழன ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) குளிதண்புனல் வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெபருகேவ $ேதவா.3.3660.3
ெவந் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.)
விளங்கி_வி.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வள ேவதிய விரும்பு
பதி வழிநகேர
<
$ேதவா.3.3660.4
பூதபதி ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புராணமுனி
புண்ணிய நல்மாைத மருவி $ேதவா.3.3661.1
ேபதம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இலாத வைக
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ைவத்த ெபருமானது இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.3661.2

மாதவகள் அன்ன மைறயாளகள் வளத்த மலி ேவள்வி அதனால்
$ேதவா.3.3661.3
ஏதம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இலாத வைக இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.)
அமகின்ற எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) வழிநகேர
<
$ேதவா.3.3661.4
மண்ணில்_ெப.(மண்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) மைறேயா மருவு ைவதிகமும் மா
தவமும் மற்றும் உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) $ேதவா.3.3662.1
எண் இல் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆயைவ பைடத்த இைமேயாகள்
ெபருமானது இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.3662.2
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வரு நாவலகள்
நாள்ெதாறும் வளக்க நிகழ்கின்ற புகழ் ேச $ேதவா.3.3662.3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உலவு மாளிைக
ெநருங்கி_வி.எச்.(ெநருங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வள ந<ள் புrைச
வழிநகேர
<
$ேதவா.3.3662.4
மந்திர நல்மாமைறயிேனாடு வள ேவள்விமிைச மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.)
புைக ேபாய் $ேதவா.3.3663.1
அந்தர-விசும்பு அணவி அற்புதம் எனப்
படரும்_ெப.எச்.(பட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆழி இருள்வாய்
$ேதவா.3.3663.2
மந்தர நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மாளிைக நிலாவு மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந<டு
கதிவிட்ட ஒளி ேபாய் $ேதவா.3.3663.3
ெவந்தழல் விளக்கு என விரும்பின திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) பதி வழிநகேர
<
$ேதவா.3.3663.4
ஆன வலியின் தசமுகன் தைல_ெப.(தைல_ெப.) அரங்க அணி ஆழிவிரலால்
$ேதவா.3.3664.1

ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) அம உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குருதிப்புனலில் வழ்தர
<
உணந்த_ெப.எச்.(உண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பரன் ஊ $ேதவா.3.3664.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அம திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
ெசங்கனக மாளிைக திகழ்ந்த மதிேலாடு $ேதவா.3.3664.3
ஆன திரு உற்று வள அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.)
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அணி வழிநகேர
<
$ேதவா.3.3664.4
ஏன உரு ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மண்_ெப.(மண்_ெப.)
இடந்த இைமேயானும் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) அன்ன உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.)
$ேதவா.3.3665.1
ஆனவனும் ஆதியிெனாடு அந்தம் அறியாத அழல்ேமனியவன் ஊ
$ேதவா.3.3665.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) அணவும் மா மதில்_ெப.(மதில்_ெப.)
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) அல
ெநருங்கிய_ெப.எச்.(ெநருங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வளம்_ெப.(வளம்_ெப.)
ெகாள் ெபாழில்வாய் $ேதவா.3.3665.3
ேவனல் அமவு எய்திட விளங்கு ஒளியின் மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) புகழ்
வழிநகேர
<
$ேதவா.3.3665.4
குண்டு அமண ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேகாலம் மிகு பீலிெயாடு குண்டிைக
பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3666.1
எண் திைசயும் இல்லது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.)
உளது என்ப அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்ன
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.3666.2

பண்ைட_ெப.அ.(பண்டு_ெப.) அயன் அன்னவகள் பாவைன விரும்பு பரன் ேமவு
பதி சீா $ேதவா.3.3666.3
ெவண்தரள வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நைக நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மாதகள்
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) வழிநகேர
<
$ேதவா.3.3666.4
மத்தம் மலி ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) வள வாசைடயில் ைவத்த பரன்
வழிநக
<
ேச $ேதவா.3.3667.1
வித்தகைன ெவங்குருவில் ேவதியன் விரும்பு தமிழ் மாைலகள் வலா
$ேதவா.3.3667.2
சித்திர விமானம் அம ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) மலிகின்ற சிவேலாகம்
மருவி $ேதவா.3.3667.3
அத்தகு குணத்தவகள் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அனுேபாகெமாடு ேயாகு அவரேத $ேதவா.3.3667.4
சங்கு அமரும் முன்ைக மட மாைத ஒருபால் உடன்
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3668.1
அங்கம் உடல்ேமல் உற அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பிணி த<ர_குைற.எச்.(த<_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருள்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3668.2
எங்கள் ெபருமான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) எனத் தகும் முைனக் கடலின்
முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) $ேதவா.3.3668.3
துங்க மணி_ெப.(மணி_ெப.) இப்பிகள் கைரக்கு வரு ேதாணிபுரம் ஆேம
$ேதவா.3.3668.4
சல்லாஞ்(யி) யாழ் முழவம் ெமாந்ைத குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) தாளம் அது
இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3669.1

கல் அrய மாமைலய பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ஒருபாகம் நிைலெசய்து
$ேதவா.3.3669.2
அல் எr ைக ஏந்தி நடம் ஆடு சைட அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என்ப $ேதவா.3.3669.3
ெசால்ல(அ)rய ெதாண்ட துதிெசய்ய வள ேதாணிபுரம் ஆேம $ேதவா.3.3669.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அரவு ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) வள
புன்சைடயின் ேமல் மதியம் ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ேதவா.3.3670.1
பண்டு அரவு தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அைரயில் ஆத்த பரேமட்டி பழி த<ரக்
$ேதவா.3.3670.2
கண்டு அரவ ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கடலின் நஞ்சம் அமுது உண்ட
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ஊ $ேதவா.3.3670.3
ெதாண்ட அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) மிண்டி வழிபாடு மல்கு
ேதாணிபுரம் ஆேம $ேதவா.3.3670.4
ெகால்ைல விைட ஏறு உைடய ேகாவணவன் நா_ெப.(நா_ெப.) அணவும்
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $ேதவா.3.3671.1
ஒல்ைல உைடயான் அைடயலா அரணம்_ெப.(அரணம்_ெப.)
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) அழல் விைளத்த $ேதவா.3.3671.2
வில்ைல உைடயான் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விரும்பு பதி
ேமவி வள ெதாண்ட $ேதவா.3.3671.3
ெசால்ைல அைடவு ஆக இட த<த்து அருள் ெசய் ேதாணிபுரம் ஆேம
$ேதவா.3.3671.4
ேதயும் மதியம் சைட இலங்கிட
விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மலி கானில் $ேதவா.3.3672.1

காயும் அடு திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) காஞ்யின் ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) உrைவ
ேபாத்தவன் நிைனப்பா $ேதவா.3.3672.2
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) என நிைறந்தது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தன்ைமயின
நன்ைமெயாடு வாழ்வு $ேதவா.3.3672.3
தூய மைறயாள முைற ஓதி நிைற ேதாணிபுரம் ஆேம $ேதவா.3.3672.4
பற்றல தம் முப்புரம் எrத்து அடி பணிந்தவகள் ேமைலக் $ேதவா.3.3673.1
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ஒழித்து_வி.எச்.(ஒழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளு ெகாள்ைகயினன்
ெவள்ளில் முதுகானில் $ேதவா.3.3673.2
பற்றவன் இைசக்கிளவி பாrடம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நடம் ஆடும் $ேதவா.3.3673.3
துற்ற சைட அத்தன் உைறகின்ற பதி ேதாணிபுரம் ஆேம $ேதவா.3.3673.4
பண் அமரும் நால்மைறய நூல் முைற
பயின்ற_ெப.எச்.(பயில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திருமாபில்
$ேதவா.3.3674.1
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) அமரும் ேமனியின தம் ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.)
ேபசும்_ெப.எச்.(ேபசு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அடியா ெமய்த்
$ேதவா.3.3674.2
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) அமரும் வல்விைனகள்
த<ர_குைற.எச்.(த<_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருள்
ெசய்தல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) உைடயான் ஊ $ேதவா.3.3674.3
துண்ெணன விரும்பு சாஞ்ையத்ெதாழில ேதாணிபுரம் ஆேம $ேதவா.3.3674.4
ெதன்திைச இலங்ைக அைரயன் திைசகள் வரம்_ெப.(வ
<
ரம்_ெப.)
<
விைளவித்து
$ேதவா.3.3675.1

ெவன்றி ெசய் புயங்கைள அடத்து அருளும் வித்தகன் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) சீ
$ேதவா.3.3675.2
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இைச இயல் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.)
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மயில்_ெப.(மயில்_ெப.)
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வள ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.)
$ேதவா.3.3675.3
துன்று ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
மலி தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) முரல் ேதாணிபுரம் ஆேம $ேதவா.3.3675.4
நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) மிகு மா மலாஞ்ன்ேமல் அயனும் நாரணனும் நாடி
$ேதவா.3.3676.1
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) அதனால் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அளப்பு அrய வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) எr
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3676.2
ஊற்றம் மிகு கீ ழ் உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) ேமல்
உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.)
ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எழு தன்ைமத்
$ேதவா.3.3676.3
ேதாற்றம் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாளும் அrயான்
உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) ேதாணிபுரம் ஆேம $ேதவா.3.3676.4
மூடு துவ ஆைடயின ேவடம் நிைல காட்டும் அமண் ஆத $ேதவா.3.3677.1
ேகடுபல ெசால்லிடுவ அம் ெமாழி
ெகடுத்து_வி.எச்.(ெகடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடவினான்
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $ேதவா.3.3677.2
காடு_ெப.(காடு_ெப.) பதி ஆக நடம் ஆடி மடமாெதாடு இரு காதில் $ேதவா.3.3677.3
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) குைழ ெபய்தவ தமக்கு
உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) ேதாணிபுரம் ஆேம $ேதவா.3.3677.4

துஞ்சு இருளில் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நடம் ஆடி மிகு
ேதாணிபுரம் ேமய $ேதவா.3.3678.1
மஞ்சைன வணங்கு திரு ஞானசம்பந்தன ெசால்மாைல $ேதவா.3.3678.2
தஞ்சம் என நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைச ெமாழிந்த
அடியாகள் தடுமாற்றம் $ேதவா.3.3678.3
வஞ்சம் இல ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) இருளும்
நிங்கி_வி.எச்.(ந<ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அருள்
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வளவாேர $ேதவா.3.3678.4
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) இrய வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உலவு
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) புrநூெலாடு குலாவி $ேதவா.3.3679.1
தம் பாஞ்சிேனாடு சுடுந<று தடவந்து இடபம் ஏறி $ேதவா.3.3679.2
கம்பு_ெப.(கம்பு_ெப.) அrய ெசம்ெபான் ெநடுமாட மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) கல்வைர
வில் ஆக $ேதவா.3.3679.3
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) எrய எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெபருமான் உைறவது அவளிவணலூேர $ேதவா.3.3679.4
ஓைமயன கள்ளியன வாைகயன கூைக முரல் ஓைச $ேதவா.3.3680.1
ஈமம் எr சூழ் சுடைல வாசம் முதுகாடு நடம் ஆடி $ேதவா.3.3680.2
தூய்ைம உைட அக்ெகாடு அரவம் விரவி மிக்கு ஒளி துளங்க $ேதவா.3.3680.3
ஆைமெயாடு பூணும் அடிகள் உைறவது அவளிவணலூேர $ேதவா.3.3680.4
ந<று உைடய மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) இமவான்
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ஒபாகம் நிைலெசய்து $ேதவா.3.3681.1
கூறு உைடய ேவடெமாடு கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆயது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேகாலம் $ேதவா.3.3681.2

ஏறு உைடயேரனும் இடுகாடு இரவில்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நடம் ஆடும் $ேதவா.3.3681.3
ஆறு உைடய வாசைடயினான் உைறவது அவளிவணலூேர $ேதவா.3.3681.4
ழுபிணியும் இல ேகடும் இல ேதாற்றம் இலழு என்று உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
ேபணிப் $ேதவா.3.3682.1
பணியும் அடியாகளன பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) அற இன் அருள்
பயந்து_வி.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3682.2
துணி உைடய ேதாலும் உைட ேகாவணமும் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.)
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ெதாங்க $ேதவா.3.3682.3
அணியும் அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆக உைடயான் உைறவது அவளிவணலூேர
$ேதவா.3.3682.4
குழலின் வாஞ்வண்டு முரல் ெமல்லியன ெபான்மலகள்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3683.1
ழுகழலின் மிைச இண்ைட புைனவா கடவுள்ழு என்று அமர கூடித்
$ேதவா.3.3683.2
ெதாழலும் வழிபாடும் உைடயா துயரும் ேநாயும் இல ஆவ $ேதவா.3.3683.3
அழலும் மழு ஏந்து ைகயினான் உைறவது அவளிவணலூேர $ேதவா.3.3683.4
துஞ்சல் இலராய் அமர நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருள்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3684.1
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) மிடறு உண்டு காஞ்து ஆய ெவளிது
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நம்பன்
$ேதவா.3.3684.2

மஞ்சு உற நிமிந்து_வி.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைம நடுங்க
அகலத்ெதாடு அளாவி $ேதவா.3.3684.3
அஞ்ச மதேவழ உrயான் உைறவது அவளிவணலூேர $ேதவா.3.3684.4
கூடு அரவம் ெமாந்ைத குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) யாழ் முழவிேனாடும் இைச
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3685.1
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) அரவம் ஆகு பட அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேப இடபேமாடும்
$ேதவா.3.3685.2
காடு_ெப.(காடு_ெப.) அரவம் ஆகு கனல்_ெப.(கனல்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரவில்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நடம் ஆடி $ேதவா.3.3685.3
ஆடு அரவம் ஆத்த ெபருமான் உைறவது அவளிவணலூேர $ேதவா.3.3685.4
ழுஒருவைரயும் ேமல் வலி ெகாேடன்ழு என
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விறேலான் ழுஇப்
$ேதவா.3.3686.1
ெபருவைரயின் ேமல் ஒ ெபருமானும் உளேனா ழு என ெவகுண்ட
$ேதவா.3.3686.2
கருவைரயும் ஆழ்கடலும் அன்ன திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ைககள் உைடேயாைன
$ேதவா.3.3686.3
அரு வைரயில் ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அடத்தான்
உைறவது அவளிவணலூேர $ேதவா.3.3686.4
ெபாறி வாஞ்ய நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) உய ெபாங்கு அைண
அைணந்த_ெப.எச்.(அைண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புகேழானும்
$ேதவா.3.3687.1

ெவறி வாஞ்ய வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அைறய விண்ட மலேமல்
விழுமிேயானும் $ேதவா.3.3687.2
ெசறிவு அrய ேதாற்றெமாடு ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.)
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சிறிேதயும் $ேதவா.3.3687.3
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அrயன் ஆய ெபருமான் உைறவது அவளிவணலூேர
$ேதவா.3.3687.4
கழி அருகு பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆக அடும் மீ ன்கள்
கவவாரும் $ேதவா.3.3688.1
வழி அருகு சார ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடிசில்_ெப.(அடிசில்_ெப.)
உள்கி வருவாரும் $ேதவா.3.3688.2
பழி அருகினா ஒழிக_வியங்.வி.மு.(ஒழி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
பான்ைமெயாடு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தும் $ேதவா.3.3688.3
அழி அருவி ேதாய்ந்த_ெப.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபருமான்
உைறவது அவளிவணலூேர $ேதவா.3.3688.4
ஆன ெமாழி ஆன திறேலா பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அவளி வணலூ ேமல் $ேதவா.3.3689.1
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமாழி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
ெமாழிகள் ஆய புகழ் ேதாணிபுர ஊரன்_ெப.(ஊரன்_ெப.) $ேதவா.3.3689.2
ஞான ெமாழிமாைல பல நாடு புகழ் ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.3.3689.3
ேதன ெமாழிமாைல புகழ்வா துயகள் த<யது இல தாேம $ேதவா.3.3689.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இrய விண்ட மல மல்கு சைட தாழ விைட ஏறி
$ேதவா.3.3690.1

பண்டு எr ைக ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பரமன்
பதி அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்ப அதன் அயேல $ேதவா.3.3690.2
நண்டு_ெப.(நண்டு_ெப.) இrய நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) இைர ேதர வைரேமல்
அருவி முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) $ேதவா.3.3690.3
ெதண்திைரகள் ேமாத_குைற.எச்.(ேமாது_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விr ேபாது
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திரு நலூேர
$ேதவா.3.3690.4
பல் வளரும்_ெப.எச்.(வள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) அைர யாத்து வைரமங்ைக ஒருபாகம் $ேதவா.3.3691.1
மல் வள புயத்தில் அைணவித்து மகிழும் பரமன் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம்
$ேதவா.3.3691.2
ெசால் வள இைசக்கிளவி பாடி மடவா நடம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3691.3
ெசல்வ மைறேயாகள் முைற ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வளரும்_ெப.எச்.(வள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திரு நலூேர
$ேதவா.3.3691.4
ந<டு வைர ேமரு வில் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆக நிகழ்
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) அழல் அம்பால் $ேதவா.3.3692.1
கூடலகள் மூ எயில் எrத்த குழகன் குலவு சைடேமல் $ேதவா.3.3692.2
ஏடு உலவு ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நிமலன்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.3692.3
ேசடு உலவு தாமைரகள் ந<டு வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ஆ திரு நலூேர
$ேதவா.3.3692.4

கருகு புr மிடற காஞ்காட எr ைக அதனில் ஏந்தி $ேதவா.3.3693.1
அருகு வரு காஞ்யின் உr-அதள பட அரவ இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) வினவில்
$ேதவா.3.3693.2
முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) விr ெபாழிலின் மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) நாற
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ஆல மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ஏறித் $ேதவா.3.3693.3
திருகு சின மந்தி கனி சிந்த மது வா திரு நலூேர $ேதவா.3.3693.4
ெபாடி ெகாள் திரு மாப புr நூல புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெபாங்கு அரவு
தங்கும்_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3694.1
முடி ெகாள் சைட தாழ விைட ஏறு முதலாள அவ_பதி.ெப.(அவ_பதி.ெப.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.3694.2
இடி ெகாள் முழவு ஓைச எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆ ெசய்ெதாழிலாள விழ
மல்க_குைற.எச்.(மல்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3694.3
ெசடி ெகாள் விைன அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) இனியவகள் ேச திரு நலூேர $ேதவா.3.3694.4
புற்று அரவ ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) ஒ கண் ஒற்ைற விைட ஊவ
அைடயாளம் $ேதவா.3.3695.1
சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) பற்றிய பல்பூதம் இைச
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நைசயாேல $ேதவா.3.3695.2
கற்ற மைற உற்று உணவ பற்றலகள் முற்றும் எயில் மாளச் $ேதவா.3.3695.3
ெசற்றவ இருப்பு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெநருக்கு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆ திரு
நலூேர $ேதவா.3.3695.4
ெபாங்கு அரவ அங்கம் உடல்ேமல் அணிவ ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) இடு
பிச்ைச $ேதவா.3.3696.1

தம் கரவம் ஆக உழிதந்து ெமய் துலங்கிய ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ந<ற்ற
$ேதவா.3.3696.2
கங்ைக அரவம் விரவு திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) சைட அடிகள்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) வினவில் $ேதவா.3.3696.3
ெசங்கயல் வதிக் குதிெகாளும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆ திரு நலூேர $ேதவா.3.3696.4
ஏறு புகழ் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதன்
இலங்ைகயவ ேகாைன அரு வைரயில் $ேதவா.3.3697.1
சீறி அவனுக்கு அருளும் எங்கள் சிவேலாகன் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3697.2
கூறும் அடியாகள் இைச பாடி வலம்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயரும் அருவிச் $ேதவா.3.3697.3
ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) கம ஆன அழியத் திகழ்தரும் திரு நலூேர $ேதவா.3.3697.4
மாலும் மலேமல் அயனும் ேநடி
அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி.ம.+ைம_ெதா.ெப.குறி.) எr ஆய
$ேதவா.3.3698.1
ேகாலம் உைடயான் உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) ேகாது இல் புகழான்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3698.2
நாலுமைற அங்கம் முதல் ஆறும் எr மூன்றுதழல் ஓம்பும் $ேதவா.3.3698.3
சீலம் உைடயாகள் ெநடுமாடம்
வளரும்_ெப.எச்.(வள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திரு நலூேர
$ேதவா.3.3698.4
கீ றும்_ெப.எச்.(கீ று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உைட ேகாவணம்
இலாைமயில் உேலாவிய தவத்த $ேதவா.3.3699.1

பாறும் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) மூடு துவ ஆைடயகள் ேவடம் அைவ பாேரல்
$ேதவா.3.3699.2
ஏறு மடவாெளாடு இனிது ஏறி முன்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என்ப
$ேதவா.3.3699.3
ேதறும் மன வாரம் உைடயா குடி ெசயும் திரு நலூேர. $ேதவா.3.3699.4
திைரகள் இருகைரயும் வரு ெபான்னி நிலவும் திரு நலூேமல் $ேதவா.3.3700.1
பரசு தரு பாணிைய நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) திகழ் ெசய் ேதாணிபுர நாதன்
$ேதவா.3.3700.2
உைரெசய் தமிழ் ஞானசம்பந்தன்-இைச மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெமாழிவா
ேபாய் $ேதவா.3.3700.3
விைர ெசய் மல தூவ_குைற.எச்.(தூவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விதி ேபணு
கதிேபறு ெபறுவாேர $ேதவா.3.3700.4
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) இயல் உருவின
ெபருகிய_ெப.எச்.(ெபருகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
விரவிய பிைறக் $ேதவா.3.3701.1
கண்ணிய கடு நைட_ெப.(நைட_ெப.) விைடயின கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ெதாழும்
அடியவ $ேதவா.3.3701.2
நண்ணிய பிணி ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருள்புrபவ
நணுகு உய பதி $ேதவா.3.3701.3
புண்ணிய மைறயவ நிைற புகழ் ஒலி மலி புறவேம $ேதவா.3.3701.4
ெகாக்கு உைட இறெகாடு பிைறெயாடு குளிசைட முடியின $ேதவா.3.3702.1
அக்கு உைட வடமும் ஒ அரவமும் அல அைரமிைசயினில் $ேதவா.3.3702.2
திக்கு உைட மருவிய உருவின திகழ் மைலமகெளாடும் $ேதவா.3.3702.3

புக்கு உடன் உைறவது புதுமல விைர கமழ் புறவேம $ேதவா.3.3702.4
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) இயல் சுrகுழல் வாஞ்வைள இளமுைல உைம
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $ேதவா.3.3703.1
பங்கு இயல் திரு உரு உைடயவ பரசுெவாடு இரைல ெமய் $ேதவா.3.3703.2
தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கரதலம் உைடயவ விைடயவ
உைறபதி $ேதவா.3.3703.3
ெபாங்கிய_ெப.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாருகடல் ெகாள
அதன்மிைச உய புறவேம $ேதவா.3.3703.4
மாதவம் உைட மைறயவன் உயி ெகாள வரு மறலிைய $ேதவா.3.3704.1
ேமதகு திருவடி இைற உற உயி அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) விலகினா
$ேதவா.3.3704.2
சாதக உரு இயல் சுரன்_ெப.(சுரன்_ெப.) இைட உைம ெவரு உற வரு
$ேதவா.3.3704.3
ேபாதக உr-அதள் மருவின உைற பதி-புறவேம $ேதவா.3.3704.4
காமைன அழல் ெகாள விழிெசய்து கருதல கடிமதில் $ேதவா.3.3705.1
தூமம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உற விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) சுட
ெகாளுவிய இைற ெதாகு பதி $ேதவா.3.3705.2
ஓமெமாடு உயமைற பிற இயவைகதெனாடு ஒளி ெகழு $ேதவா.3.3705.3
பூமகள் அலெராடு புனல்ெகாடு வழிபடு புறவேம $ேதவா.3.3705.4
ெசால்-நயம் உைடயவ சுருதிகள்
கருதிய_ெப.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதாழிலின $ேதவா.3.3706.1
பின்ைனய நடு உண ெபருைமய திருவடி ேபணிட $ேதவா.3.3706.2
முன்ைனய முதல்விைன அற அருளின உைற முது பதி $ேதவா.3.3706.3

புன்ைனயின் முைக ெநதி ெபாதி அவிழ் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அணி
புறவேம $ேதவா.3.3706.4
வாஞ் தரு புலி_ெப.(புலி_ெப.) அதள் உைடயின மழு எறி பைடயின
$ேதவா.3.3707.1
பிrதரு நகுதைலவடம் முடிமிைச அணி ெபருைமய $ேதவா.3.3707.2
எrதரும் உருவின இைமயவ ெதாழுவது ஒ இயல்பின $ேதவா.3.3707.3
புrதரு குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) உைமெயாடும் இனிது உைற பதி புறவேம
$ேதவா.3.3707.4
வசி தரும் உருெவாடு மலதைல உலகிைன வலிெசயும் $ேதவா.3.3708.1
நிசிசரன் உடெலாடு_ெப.(உடல்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) முடி
ஒருபதும் ெநாஞ்வு உற $ேதவா.3.3708.2
ஒசிதர ஒருவிரல் நிறுவின ஒளி வள ெவளிெபாடி $ேதவா.3.3708.3
ெபாசிதரு திரு உரு உைடயவ உைற பதி புறவேம $ேதவா.3.3708.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) மருவிய ெசறிதரு முளாஞ்
ெசய்தவிசினில் $ேதவா.3.3709.1
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) மருவிய புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) நுகவு
உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) உைட ஒருவனும் $ேதவா.3.3709.2
வானகம் வைர அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) மறிகடல் நிலன்_ெப.(நிலன்_ெப.) எனும்
எழுவைகப் $ேதவா.3.3709.3
ேபானகம் மருவினன் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அrயவ பதி புறவேம
$ேதவா.3.3709.4
ேகாசரம் நுகபவ ெகாழுகிய துவ அன துகிலின $ேதவா.3.3710.1
பாசுர விைன தரு பளககள் பழி தரு ெமாழியின $ேதவா.3.3710.2

ந<சைர விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இனி நிைனவு
உறும் நிமலதம் உைறபதி $ேதவா.3.3710.3
பூசுர மைற பயில் நிைற புகழ் ஒலி மலி புறவேம $ேதவா.3.3710.4
ேபாது இயல் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அணி புறவ நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) நக
உைற புனிதைன $ேதவா.3.3711.1
ேவதிய அதிபதி மிகு தைல_ெப.(தைல_ெப.) தமிழ் ெகழு விரகினன்
$ேதவா.3.3711.2
ஓதிய ஒருபதும் உrயது ஒ இைச ெகாள உைரெசயும் $ேதவா.3.3711.3
ந<திய அவ_பதி.ெப.(அவ_பதி.ெப.) இரு நிலன்_ெப.(நிலன்_ெப.) இைட நிகழ்தரு
பிறவிேய. $ேதவா.3.3711.4
மட்டு ஒளி விrதரு மல நிைற சுrகுழல் மடவல்_ெப.(மடவல்_ெப.)
$ேதவா.3.3712.1
பட்டு ஒளி மணி_ெப.(மணி_ெப.) அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) உைம அைம உரு
ஒருபாகமா $ேதவா.3.3712.2
கட்டு ஒளி புனெலாடு கடி அரவு உடன் உைற முடிமிைச $ேதவா.3.3712.3
விட்டு ஒளி உதி பிதி மதியவ பதி விழிமிழைலேய $ேதவா.3.3712.4
எண் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) வாஞ் வைள ெநறிகுழல் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெமாழி
இளமுைலப் $ேதவா.3.3713.1
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) உறும் உடலின
ெபருகிய_ெப.எச்.(ெபருகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடல்விடம் மிடறின
$ேதவா.3.3713.2
கண் உறு நுதலின கடியது ஒ விைடயின கனலின $ேதவா.3.3713.3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உறு பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) அணி சைடயின பதி
விழிமிழைலேய $ேதவா.3.3713.4

ைமத் தகு மத விழி மைலமகள் உரு ஒருபாகமா $ேதவா.3.3714.1
ைவத்தவ மதகாஞ் உrைவ ெசய்தவ தைம மருவினா $ேதவா.3.3714.2
ெதத்ெதன இைச முரல் சாஞ்ைதய திகழ்தரும் அரவின $ேதவா.3.3714.3
வித்தக நகுதைல உைடயவ இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) விழிமிழைலேய
$ேதவா.3.3714.4
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) அழல் என நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
ெபருகிய_ெப.எச்.(ெபருகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உருவின ெசறிதரு
$ேதவா.3.3715.1
கவ்வு அழல் அரவின கதி முதி மழுவின ெதாழு இலா $ேதவா.3.3715.2
முவ் அழல் நிசிசர விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) அைவ அழிதர முது
மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) $ேதவா.3.3715.3
ெவவ் அழல் ெகாள நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) முனிபவ பதி
விழிமிழைலேய $ேதவா.3.3715.4
ைபங்கணது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபரு மழைல ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.)
ஏற்றின பலி எனா $ேதவா.3.3716.1
எங்கணும் உழிதவ இைமயவ
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழும் இயல்பின
$ேதவா.3.3716.2
அங்கண அமரகள் அடி இைண
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆரமா $ேதவா.3.3716.3
ெவங் கண அரவின உைறதரு பதி விழிமிழைலேய $ேதவா.3.3716.4
ெபான் அன புrதரு சைடயின ெபாடி அணி வடிவின $ேதவா.3.3717.1
உன்னின விைன அைவ கைளதைல மருவிய ஒருவனா $ேதவா.3.3717.2

ெதன்ெனன இைச முரல் சாஞ்ைதய திகழ்தரும் மாபினில் $ேதவா.3.3717.3
மின் என மிளிவது ஒ அரவின பதி விழிமிழைலேய $ேதவா.3.3717.4
அக்கிெனாடு அரவு அைர அணி திகழ் ஒளியது ஒ ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) பூண்டு
$ேதவா.3.3718.1
இக்கு உக மலி தைல_ெப.(தைல_ெப.) கலன் என இடு பலி ஏகுவ $ேதவா.3.3718.2
ெகாக்கைர குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) முழ விழெவாடும் இைசவது ஒ சாஞ்ைதய
$ேதவா.3.3718.3
மிக்கவ உைறவது விைர கமழ் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) விழிமிழைலேய
$ேதவா.3.3718.4
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) ஒவிரல் உற மைல அட பலதைல ெநாஞ்தர
$ேதவா.3.3719.1
பூதெமாடு அடியவ புைன கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு புகழின $ேதவா.3.3719.2
ஓதெமாடு ஒலிதிைர படு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) உைட
மிடறின $ேதவா.3.3719.3
ேவதெமாடு உறு ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) மதியவ பதி விழிமிழைலேய
$ேதவா.3.3719.4
ந< அணி மல மிைச உைறபவன் நிைற கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உறு துயில்
$ேதவா.3.3720.1
நாரணன் என இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) இருவரும் நறுமல அடி முடி
$ேதவா.3.3720.2
ஓ உணவின ெசலல்_ெதா.ெப.(ெசல்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) உறல்
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) உருவிெனாடு ஒளி திகழ் $ேதவா.3.3720.3

வர(அ)ண
<
உைறவது ெவறி கமழ் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) விழிமிழைலேய
$ேதவா.3.3720.4
இச்ைசய இனிது என இடு பலி படுதைல மகிழ்வது ஒ $ேதவா.3.3721.1
பிச்ைசய ெபருைமைய இைறெபாழுது அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) என
உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) இல $ேதவா.3.3721.2
ெமாச்ைசய அமணரும் முைட படு துகிலரும் அழிவது ஒ $ேதவா.3.3721.3
விச்ைசய உைறவது விைர கமழ் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) விழிமிழைலேய
$ேதவா.3.3721.4
உன்னிய அருமைற ஒலியிைன முைற மிகு பாடல்ெசய் $ேதவா.3.3722.1
இன் இைசயவ உைற எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) திகழ் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
விழிமிழைலைய $ேதவா.3.3722.2
மன்னிய புகலியுள் ஞானசம்பந்தன வண்தமிழ் $ேதவா.3.3722.3
ெசான்னவ துய இல வியன் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உறு கதி ெபறுவேர
$ேதவா.3.3722.4
முறி உறு நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) மல்கு முகிழ்முைல மைலமகள் ெவருவ முன்
$ேதவா.3.3723.1
ெவறி உறு மதகாஞ் அதள் பட உrெசய்த விறலின $ேதவா.3.3723.2
நறி உறும் இதழியின் மலெராடு நதி மதி நகுதைல $ேதவா.3.3723.3
ெசறி உறு சைடமுடி அடிகள் தம் வள நக ேசைறேய $ேதவா.3.3723.4
புனம்_ெப.(புனம்_ெப.) உைட நறுமல பலெகாடு ெதாழுவது ஒ புrவின
$ேதவா.3.3724.1
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) உைட அடியவ படு துய கைளவது ஒ வாய்ைமய
$ேதவா.3.3724.2

இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) உைட மணியிெனாடு அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) இைல
ஒளிெபற மிளிவது ஒ $ேதவா.3.3724.3
சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) முதி விைட உைட அடிகள் தம் வள நக ேசைறேய
$ேதவா.3.3724.4
புrதரு சைடயின புலி_ெப.(புலி_ெப.) அதள் அைரயின ெபாடி புல்கும்
$ேதவா.3.3725.1
எr தரும் உருவின இடபம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஏறுவ ஈடு உலா
$ேதவா.3.3725.2
வாஞ் தரு வைளயின அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
அவ_பதி.ெப.(அவ_பதி.ெப.) மகிழ்தர மைனெதாறும் $ேதவா.3.3725.3
திrதரு சாஞ்ைதய உைறதரு வள நக ேசைறேய $ேதவா.3.3725.4
துடி படும் இைட உைட மடவல்_ெப.(மடவல்_ெப.) உடன்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாகமா $ேதவா.3.3726.1
இடிபடு குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) உைட விைடயின படம் உைட அரவின
$ேதவா.3.3726.2
ெபாடி படும் உருவின புலி_ெப.(புலி_ெப.) உr ெபாலிதரும் அைரயின
$ேதவா.3.3726.3
ெசடி படு சைடமுடி அடிகள் தம் வள நக ேசைறேய $ேதவா.3.3726.4
அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.) உழிதரு திrபுரம் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெநாடி
அளவினில் $ேதவா.3.3727.1
மந்தர வாஞ்சிைல அதன் இைட அரவு அrவாளியால் $ேதவா.3.3727.2
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழிதர
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விடைலய விடம்_ெப.(விடம்_ெப.)
அணி மிடறின $ேதவா.3.3727.3

ெசந்தழல் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) உைட அடிகள் தம் வள நக ேசைறேய
$ேதவா.3.3727.4
மத்தரம் உறு திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) மறவ_ெப.(மறவ_ெப.) தம் வடிவுெகாடு
உருவு உைடப் $ேதவா.3.3728.1
பத்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபய உைட விசயைன அைசவு ெசய் பாஞ்சினால்
$ேதவா.3.3728.2
அத்திரம் அருளும் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) அடிகளது அணி கிள
மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி $ேதவா.3.3728.3
சித்திர வள நக ெசறி ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
தழுவிய_ெப.எச்.(தழுவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசைறேய $ேதவா.3.3728.4
பாடின அருமைற முைறமுைற ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) என அரு நடம்
$ேதவா.3.3729.1
ஆடின உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) இைட அலெகாடும் அடியவ துதிெசய
$ேதவா.3.3729.2
வாடின படுதைல இடு பலி அதுெகாடு மகிழ்தரும் $ேதவா.3.3729.3
ேசட தம் வள நக ெசறி ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
தழுவிய_ெப.எச்.(தழுவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசைறேய $ேதவா.3.3729.4
கட்டு உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) அதுெகாடு கயிைல நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மைல
நலி கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) உைட $ேதவா.3.3730.1
நிட்டுரன் உடெலாடு_ெப.(உடல்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
முடி ஒருபதும் ெநாஞ்ெசய்தா $ேதவா.3.3730.2
மட்டு உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) மல அடி அடியவ
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருள் ெசயும் $ேதவா.3.3730.3

சிட்ட தம் வள நக ெசறி ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
தழுவிய_ெப.எச்.(தழுவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசைறேய $ேதவா.3.3730.4
பன்றிய பறைவய பாஞ்சு உைட வடிெவாடு படதர $ேதவா.3.3731.1
அன்றிய அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) அவ_பதி.ெப.(அவ_பதி.ெப.)
அடிெயாடு முடி அைவ அறிகிலா $ேதவா.3.3731.2
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரு புைட பட
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) எr நடுேவ ஒ நிகழ் தரச் $ேதவா.3.3731.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய ெவளி பட அருளிய
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) நக ேசைறேய $ேதவா.3.3731.4
துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) துறு விr துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) உைடயவ அமண் எனும்
வடிவின $ேதவா.3.3732.1
விகடம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உறு சிறுெமாழி அைவ
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) இல வினவிடல் $ேதவா.3.3732.2
முகிழ்தரும் இளமதி_ெப.(இளமதி_ெப.) அரெவாடும் அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) உற
முது நதி $ேதவா.3.3732.3
திகழ்தரு சைடமுடி அடிகள் தம் வள நக ேசைறேய $ேதவா.3.3732.4
கற்ற நல்மைற பயில் அடியவ அடி ெதாழு கவின் உறு $ேதவா.3.3733.1
சிற்றிைடயவெளாடும் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என உைறவது ஒ ேசைறேமல்
$ேதவா.3.3733.2
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) இல் புகலியுள் இகல் அறு ஞானசம்பந்தன
$ேதவா.3.3733.3
ெசால் -தகவு உற ெமாழிபவ அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) இல துய த<ருேம
$ேதவா.3.3733.4

தளி இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வள ஒளி தனது எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) தரு திகழ்
மைலமகள் $ேதவா.3.3734.1
குளி இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வள ஒளி வன முைல_ெப.(முைல_ெப.) இைண
அைவ குலவலின் $ேதவா.3.3734.2
நளி இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வள ஒளி மருவும் நள்ளாற தம் நாமேம
$ேதவா.3.3734.3
மிளி இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வள எr இடில்
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) பழுது இைல ெமய்ம்ைமேய $ேதவா.3.3734.4
ேபாது அமதரு புrகுழல் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மைலமகள் பூண் அணி
$ேதவா.3.3735.1
சீதம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அணிதரு முகிழ் இளவனமுைல
ெசறிதலின் $ேதவா.3.3735.2
நாதம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) உரு
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) நள்ளாற தம் நாமேம $ேதவா.3.3735.3
மீ தமது எrயினில் இடில் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) பழுது இைல
ெமய்ம்ைமேய $ேதவா.3.3735.4
இட்டு உறும் மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி இண புண வள ஒளி
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) $ேதவா.3.3736.1
கட்டு உறு கதி இளவனமுைல இைணெயாடு கலவலின் $ேதவா.3.3736.2
நட்டு உறு ெசறி வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) மருவு நள்ளாற தம் நாமேம
$ேதவா.3.3736.3
இட்டு உறும் எrயினில் இடில் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) பழுது இைல
ெமய்ம்ைமேய $ேதவா.3.3736.4
ைமச்சு அணி வாஞ் அr நயனி ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) மைலமகள்
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) உறு $ேதவா.3.3737.1

கச்சு அணி கதி இளவனமுைல அைவெயாடு கலவலின் $ேதவா.3.3737.2
நச்சு அணி மிடறு உைட அடிகள் நள்ளாற தம் நாமேம $ேதவா.3.3737.3
ெமச்சு அணி எrயினில் இடில் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) பழுது இைல
ெமய்ம்ைமேய $ேதவா.3.3737.4
பண் இயல் மைலமகள் கதி விடு_ஏவ.(விடு_வி.) பரு மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி
நிறக் $ேதவா.3.3738.1
கண் இயல் கலசம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அன
முைல_ெப.(முைல_ெப.) இைணெயாடு கலவலின் $ேதவா.3.3738.2
நண்ணிய குளிபுனல் புகுதும் நள்ளாற தம் நாமேம $ேதவா.3.3738.3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இயல் எrயினில் இடில்
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) பழுது இைல ெமய்ம்ைமேய $ேதவா.3.3738.4
ேபாது உறு புrகுழல் மைலமகள் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வள ெபான் அணி
$ேதவா.3.3739.1
சூது_ெப.(சூது_ெப.) உறு தளி நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) வனமுைல அைவெயாடு
துைததலின் $ேதவா.3.3739.2
தாது_ெப.(தாது_ெப.) உறு நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) உைட அடிகள் நள்ளாற தம்
நாமேம $ேதவா.3.3739.3
மீ து உறும் எrயினில் இடில் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) பழுது இைல
ெமய்ம்ைமேய $ேதவா.3.3739.4
கா மலி ெநறிபுr சுrகுழல் மைலமகள் கவின் உறு $ேதவா.3.3740.1
சீ மலிதரும் மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி முைல_ெப.(முைல_ெப.) திகழ்ெவாடு
ெசறிதலின் $ேதவா.3.3740.2
தா_ெப.(தா_ெப.) மலி நகுதைல உைடய நள்ளாற தம் நாமேம $ேதவா.3.3740.3

ஏ மலி எrயினில் இடில் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) பழுது இைல
ெமய்ம்ைமேய $ேதவா.3.3740.4
மன்னிய வள ஒளி மைலமகள் தளி நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) மதம்_ெப.(மதம்_ெப.)
மிகு $ேதவா.3.3741.1
ெபான் இயல் மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி கலசம்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அன முைல_ெப.(முைல_ெப.) புணதலின்
$ேதவா.3.3741.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இயல் தசமுகன் ெநறிய நள்ளாற தம் நாமேம
$ேதவா.3.3741.3
மின் இயல் எrயினில் இடில் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) பழுது இைல
ெமய்ம்ைமேய $ேதவா.3.3741.4
கான் முக மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) இயல் மைலமகள் கதி விடு_ஏவ.(விடு_வி.)
கனம் மிகு $ேதவா.3.3742.1
பால் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) அயல் பைண இைண முைல_ெப.(முைல_ெப.)
துைணெயாடு பயிறலின் $ேதவா.3.3742.2
நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) அr அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அrய நள்ளாற தம்
நாமேம $ேதவா.3.3742.3
ேமல் முக எrயினில் இடில் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) பழுது இைல
ெமய்ம்ைமேய $ேதவா.3.3742.4
அத்திர நயனி ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) மைலமகள் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.)
உறும் அதிசயச் $ேதவா.3.3743.1
சித்திர மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி திகழ் முைல_ெப.(முைல_ெப.) இைணெயாடு
ெசறிதலின் $ேதவா.3.3743.2

புத்தெராடு அமண ெபாய்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நள்ளாற தம் நாமேம
$ேதவா.3.3743.3
ெமய்த் திரள் எrயினில் இடில் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) பழுது இைல
ெமய்ம்ைமேய $ேதவா.3.3743.4
சிற்றிைட அrைவ தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வனமுைல இைணெயாடு ெசறிதரும்
$ேதவா.3.3744.1
நல்-திறம் உறு கழுமல நக ஞானசம்பந்தன $ேதவா.3.3744.2
ெகாற்றவன் எதி இைட எrயினில் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) கூறிய $ேதவா.3.3744.3
ெசால்-ெதாஞ் ஒருபதும் அறிபவ துய இல தூயேர $ேதவா.3.3744.4
மத்தகம் அணி ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மலவது ஒ மதி
புைர நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) $ேதவா.3.3745.1
ஒத்து அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) நக மணி_ெப.(மணி_ெப.) மிளிவது ஒ அரவின ஒளி
கிளா $ேதவா.3.3745.2
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தகவு_ெப.(தகவு_ெப.) அடி ெதாழ அருள் ெபறு
கணெனாடும் உைமயவள் $ேதவா.3.3745.3
வித்தக உைறவது விr ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) வள நக விளமேர
$ேதவா.3.3745.4
பட்டு இலகிய முைல_ெப.(முைல_ெப.) அrைவய உலகினில் இடு பலி
$ேதவா.3.3746.1
ஒட்டு இலகு இைண மர வடியின உைம உறு வடிவின $ேதவா.3.3746.2
சிட்டு இலகு அழகிய_ெப.அ.(அழகு_ெப.) ெபாடியின விைடமிைச ேசவது ஒ
$ேதவா.3.3746.3

விட்டு இலகு அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஒளி ெபயரவ உைறவது விளமேர
$ேதவா.3.3746.4
அம் கதி ஒளியின அைர இைட மிளிவது ஒ அரெவாடு $ேதவா.3.3747.1
ெசங்கதி அன நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) அைனயது ஒ ெசழு மணி_ெப.(மணி_ெப.)
மாபின $ேதவா.3.3747.2
சங்கு அதி பைற குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) முழவிெனாடு இைச தரு சாஞ்ைதய
$ேதவா.3.3747.3
ெவங்கதி உறும் மழு உைடயவ இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) எனில் விளமேர
$ேதவா.3.3747.4
மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என வள
மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) அைவ எr
ெசய்வ_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.) விரவு சீப் $ேதவா.3.3748.1
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) என அருமைற உைர
ெசய்வ_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ_பட.பன்.) ெபாஞ்ய பல் சாஞ்ைதகள்
$ேதவா.3.3748.2
பாடல ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுடைலயில்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) உற நடம் நவில் $ேதவா.3.3748.3
ேவடம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உைடயவ வியல்_ெப.(வியல்_ெப.)
நக அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெசாலில் விளமேர $ேதவா.3.3748.4
பண் தைல_ெப.(தைல_ெப.) மழைல ெசய் யாழ் என ெமாழி உைம பாகமாக்
$ேதவா.3.3749.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைல குைர
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அடி ெதாழுமவ விைன குறுகில $ேதவா.3.3749.2
விண்தைல அமரகள் துதி ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அருள்புr விறலின $ேதவா.3.3749.3

ெவண்தைல பலி ெகாளும் விமல தம் வள நக விளமேர $ேதவா.3.3749.4
மைனகள் ெதாறு இடு பலி அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெகாள்வ மதி
ெபாதி சைடயின $ேதவா.3.3750.1
கைன கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அடு விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) அமுது ெசய் கைற அணி
மிடறின $ேதவா.3.3750.2
முைன ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வரு மதில்_ெப.(மதில்_ெப.)
எr ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அவ_பதி.ெப.(அவ_பதி.ெப.) கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) பரவுவா◌ா $ேதவா.3.3750.3
விைன ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருள் புr ெதாழிலின
ெசழு நக விளமேர $ேதவா.3.3750.4
ெநறி கமழ் தரும் உைர உணவின புணவு_ெப.(புணவு_ெப.) உறு
மடவல்_ெப.(மடவல்_ெப.) $ேதவா.3.3751.1
ெசறி கமழ் தரு உரு உைடயவ பைட பல பயில்பவ $ேதவா.3.3751.2
ெபாறி கமழ் தரு பட அரவின விரவிய சைட மிைச $ேதவா.3.3751.3
ெவறி கமழ் தரு மல அைடபவ இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) எனில் விளமேர
$ேதவா.3.3751.4
ெதண்கடல் புைட அணி ெநடுமதில் இலங்ைகய தைலவைனப் $ேதவா.3.3752.1
பண் பட வைரதனில் அட ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைபங்கழல் வடிவின $ேதவா.3.3752.2
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அைட புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) திகழ்
சைட புகுவது ஒ ேசவினா◌ா $ேதவா.3.3752.3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) மலி அடிகள்
தம் வள நக விளமேர $ேதவா.3.3752.4
ெதாண்டு அைசவு உற வரு துய உறு காலைன மாள்வு உற $ேதவா.3.3753.1

அண்டல் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருவைர ெவரு உற
ஆ அழல் ஆயினா $ேதவா.3.3753.2
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) ெசய்தரு திருமிடறின இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
எனில் அளி இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) $ேதவா.3.3753.3
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) இைச உறு மல நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மது விr
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) விளமேர $ேதவா.3.3753.4
ஒள்ளிய ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உலகினில் உைர ெசயும் ெமாழிபல
$ேதவா.3.3754.1
ெகாள்ளிய களவின குண்டிைகயவ தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) அறிகிலா
$ேதவா.3.3754.2
பள்ளிைய_ெப.(பள்ளி_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ெமய் எனக் கருதன்மின் பாஞ்ெவாடு
ேபணுவா< $ேதவா.3.3754.3
ெவள்ளிய பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) அணி சைடயின வள நக விளமேர
$ேதவா.3.3754.4
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவண்ெபாடி அணி அடிகைள
விளமருள் விகிதைர $ேதவா.3.3755.1
சிந்ைதயுள் இைடெபற உைர ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தமிழ் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) ெசழுவிய $ேதவா.3.3755.2
அந்தண_ெப.(அந்தண_ெப.) புகலியுள் அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) அம அருமைற
ஞானசம் $ேதவா.3.3755.3
பந்தன ெமாழி இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) உைர ெசயுமவ விைன
பைறயுேம $ேதவா.3.3755.4
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) மா களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.)
மருப்ெபாடு திரள் மணிச் சந்தம் உந்தி $ேதவா.3.3756.1

குருந்து_ெப.(குருந்து_ெப.) மா குரவமும் குடசமும் பீலியும் சுமந்து
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3756.2
நிரந்து_வி.எச்.(நிர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மா வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) புகு
ந<டு ேகாட்டாறு சூழ் ெகாச்ைச ேமவிப் $ேதவா.3.3756.3
ெபாருந்தினா திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) அடி
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாழ்
ெநஞ்சேம_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.+ஏ_சாr.) புகல்_ெப.(புகல்_ெப.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆேம $ேதவா.3.3756.4
ஏலம் ஆ இலவேமாடு இனமலத் ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.) ஆய் எங்கும் நுந்தி
$ேதவா.3.3757.1
ேகால மா மிளெகாடு ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) கனி ெகான்ைறயும்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேகாட்டாறு
$ேதவா.3.3757.2
ஆலியா வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) புகும் அணிதரு ெகாச்ைசேய நச்சி ேமவும்
$ேதவா.3.3757.3
ந<லம்_ெப.(ந<லம்_ெப.) ஆ கண்டைன நிைன மட
ெநஞ்சேம_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.+ஏ_சாr.) அஞ்சல் ந<ேய $ேதவா.3.3757.4
ெபான்னும் மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெகாழித்து எறி புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
கைரகள் வாய் நுைரகள் உந்தி $ேதவா.3.3758.1
கன்னிமா முைல_ெப.(முைல_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கவர
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏறு ேகாட்டாறு
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3758.2
மன்னினா மாெதாடும் மருவு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெகாச்ைசேய மருவின்
நாளும் $ேதவா.3.3758.3
முன்ைன ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ெதாடரும் ஆறு இல்ைல காண்
ெநஞ்சேம_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.+ஏ_சாr.) அஞ்சல் ந<ேய $ேதவா.3.3758.4

கந்தம் ஆ ேகதைகச் சந்தனக்காடு சூழ் கதலி மாேட $ேதவா.3.3759.1
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மா வள்ைளயின் பவ அளிக்
குவைளையச் சாடி ஓட $ேதவா.3.3759.2
ெகாந்து வா குழலினா குதி ெகாள் ேகாட்டாறு சூழ் ெகாச்ைச ேமய
$ேதவா.3.3759.3
எந்ைதயா அடி நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்யல்
ஆம் ெநஞ்சேம_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.+ஏ_சாr.) அஞ்சல் ந<ேய $ேதவா.3.3759.4
மைற ெகாளும் திறலினா ஆகுதிப் புைககள் வான்_ெப.(வான்_ெப.) அண்ட மிண்டி
$ேதவா.3.3760.1
சிைற ெகாளும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அணி ெசழு மதி திகழ்
மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) ெகாச்ைச தன்பால் $ேதவா.3.3760.2
உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ெகாளும் பிரமனா சிரம்
அறுத்த_ெப.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3760.3
இைறவனது அடி இைண இைறஞ்சி வாழ் ெநஞ்சேம_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.+ஏ_சாr.)
அஞ்சல் ந<ேய $ேதவா.3.3760.4
சுற்றமும் மக்களும் ெதாக்க அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தக்கைனச் சாடி அன்ேற
$ேதவா.3.3761.1
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) மால்வைர உைம நங்ைகையப்
பங்கமா உள்கினான் ஓ $ேதவா.3.3761.2
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) இல் அடியவ குழுமிய வதி
< சூழ் ெகாச்ைச ேமவி
$ேதவா.3.3761.3
நல்-தவம் அருள் புr நம்பைன நம்பிடாய் நாளும்
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $ேதவா.3.3761.4

ெகாண்டலா வந்திட ேகால வா ெபாழில்களில்
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மந்தி $ேதவா.3.3762.1
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாகைழ
பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏறி மா முகில்தைனக் கதுவு
ெகாச்ைச $ேதவா.3.3762.2
அண்ட வானவகளும் அமரரும் முனிவரும் பணிய ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.)
$ேதவா.3.3762.3
உண்ட மா கண்டனா தம்ைமேய உள்கு ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) அஞ்சல்
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $ேதவா.3.3762.4
அடல் எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரக்கனா ெநருக்கி
மாமைல_ெப.(மாமைல_ெப.) எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆத்த வாய்கள் $ேதவா.3.3763.1
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) திருவிரல்
ஊன்றினா உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ஒளி ெகாள் ெவள்ள $ேதவா.3.3763.2
மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) இைடப் பவளமும் முத்தமும் ெதாத்து வண்
புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) மாேட $ேதவா.3.3763.3
ெபைடெயாடும் குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ெபருகு
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெகாச்ைசேய ேபணு ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.)
$ேதவா.3.3763.4
அரவினில்-துயில் தரும் அrயும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) பிரமனும் அன்று
அயந்து $ேதவா.3.3764.1
குைரகழல் திருமுடி அளவு இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அrயவ
ேகாங்கு_ெப.(ேகாங்கு_ெப.) ெசம்ெபான் $ேதவா.3.3764.2
விr ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) இைட மிகு மைலமகள் மகிழ்தர
வற்றிருந்த_ெப.எச்.(வ
<
ற்றிரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
<
$ேதவா.3.3764.3

காஞ்ய நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மிடறு உைடக் கடவுளா ெகாச்ைசேய கருது
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $ேதவா.3.3764.4
கடு மலி உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) உைட அமணரும் கஞ்சி உண் சாக்கியரும்
$ேதவா.3.3765.1
இடும் அற உைரதைன இகழ்பவ
கருதும்_ெப.எச்.(கருது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ஈச வாேனா $ேதவா.3.3765.2
நடு உைற நம்பைன நால்மைறயவ
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.)
$ேதவா.3.3765.3
உைடயவன் ெகாச்ைசேய உள்கி வாழ் ெநஞ்சேம_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.+ஏ_சாr.)
அஞ்சல் ந<ேய $ேதவா.3.3765.4
காய்ந்து_வி.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம் காலினால் காலைனச்
ெசற்றவ கடி ெகாள் ெகாச்ைச $ேதவா.3.3766.1
ஆய்ந்து_வி.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
என இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
அடிகைள ஆதாஞ்த்ேத $ேதவா.3.3766.2
ஏய்ந்த ெதால்புகழ் மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எழில்மைற ஞானசம்பந்தன்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3766.3
வாய்ந்த இம் மாைலகள் வல்லவ நல்ல வான்_ெப.(வான்_ெப.) உலகின் ேமேல
$ேதவா.3.3766.4

ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேமல் உழிதரும் ஒலி
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கங்ைகைய ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சைடேமல்
$ேதவா.3.3767.1
தாங்கினா இடு பலி தைல_ெப.(தைல_ெப.) கலனாக்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தம் அடிகள்
$ேதவா.3.3767.2
பாங்கினால் உைமெயாடும் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ைபம்ெபாழில் சூழ் $ேதவா.3.3767.3
வங்கு_ஏவ.(வ
<
ங்கு_வி.)
<
ந<த் துருத்தியா இரவு_ெப.(இரவு_ெப.)
இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) உைறவ ேவள்விக்குடிேய $ேதவா.3.3767.4
தூறு ேச சுடைலயில் சுட எr ஆடுவ துளங்கு ஒளி ேச $ேதவா.3.3768.1
ந<று சாந்து என உகந்து அணிவ ெவண்பிைற மல்கு சைடமுடியா $ேதவா.3.3768.2
நாறு சாந்து இளமுைல அrைவேயாடு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) அமந்த_ெப.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிரான்
$ேதவா.3.3768.3
வறு
< ேச துருத்தியா இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.)
உைறவ ேவள்விக்குடிேய $ேதவா.3.3768.4
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) வள இளமதி_ெப.(இளமதி_ெப.) மலெராடு
தைல_ெப.(தைல_ெப.) புல்கு வாசைட ேமல் $ேதவா.3.3769.1
கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) வள புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) புகக்
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம் கண்ணுதல் கபாலியா
தாம் $ேதவா.3.3769.2
இைழ வள துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) அrைவேயாடு
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
அமந்த_ெப.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிரான் $ேதவா.3.3769.3

விைழ வள துருத்தியா இரவு_ெப.(இரவு_ெப.)
இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) உைறவ ேவள்விக்குடிேய $ேதவா.3.3769.4
கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) அன வாஞ்சிைலப் ெபருந்தைகக் காமைனக் கவின்
அழித்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3770.1
சுரும்ெபாடு_ெப.(சுரும்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) மல்கு தூ
மலக்ெகான்ைற அம் சுடச் சைடயா $ேதவா.3.3770.2
அரும்பு அன வனமுைல அrைவேயாடு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) அமந்த_ெப.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிரான்
$ேதவா.3.3770.3
விரும்பு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) துருத்தியா இரவு_ெப.(இரவு_ெப.)
இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) உைறவ ேவள்விக்குடிேய $ேதவா.3.3770.4
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) கிள மதியமும் ெபான்மலக் ெகான்ைறயும்
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரவும் $ேதவா.3.3771.1
களம் ெகாளச் சைட இைட ைவத்த எம் கண்ணுதல் கபாலியாதாம்
$ேதவா.3.3771.2
துளங்கு நூல் மாபின அrைவேயாடு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) அமந்த_ெப.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிரான்
$ேதவா.3.3771.3
விளங்கு ந<த் துருத்தியா இரவு_ெப.(இரவு_ெப.)
இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) உைறவ ேவள்விக்குடிேய $ேதவா.3.3771.4
ெபாறி உலாம் அடு புலி_ெப.(புலி_ெப.) உrைவய வாஞ் அராப் பூண்டு
இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3772.1
ெநறி உலாம் பலி ெகாளும் ந<ைமய சீைமைய நிைனப்பு அrயா
$ேதவா.3.3772.2

மறி உலாம் ைகயின மங்ைகேயாடு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) அமந்த_ெப.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிரான்
$ேதவா.3.3772.3
ெவறி உலாம் துருத்தியா இரவு_ெப.(இரவு_ெப.)
இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) உைறவ ேவள்விக்குடிேய $ேதவா.3.3772.4
புrதரு சைடயின புலிஉr அைரயின ெபாடி
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3773.1
திrதரும் இயல்பின திr புரம் மூன்ைறயும் த< வைளத்தா $ேதவா.3.3773.2
வாஞ் தரு வனமுைல மங்ைகேயாடு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) அமந்த_ெப.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிரான்
$ேதவா.3.3773.3
விrதரு துருத்தியா இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.)
உைறவ ேவள்விக்குடிேய $ேதவா.3.3773.4
ந<ண்டு இலங்கு-அவி ஒளி ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) முடி அரக்கன்-ழுஇந்
ந<ள்வைரையக் $ேதவா.3.3774.1
கீ ண்டு இடந்திடுவன்ழு என்று எழுந்தவன்-ஆள்விைன கீ ழ்ப்படுத்தா
$ேதவா.3.3774.2
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நூல் மாபின அrைவேயாடு
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
அமந்த_ெப.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிரான் $ேதவா.3.3774.3
ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) துருத்தியா
இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) உைறவ
ேவள்விக்குடிேய $ேதவா.3.3774.4
கைரகடல் அரவு அைணக் கடவுளும் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) நான்முகனும்
$ேதவா.3.3775.1

குைர கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அடி ெதாழ கூ எr என நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிரான் $ேதவா.3.3775.2
வைர ெகழு மகெளாடும் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) வண்ெபாழில் சூழ் $ேதவா.3.3775.3
விைர கமழ் துருத்தியா இரவு_ெப.(இரவு_ெப.)
இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) உைறவ ேவள்விக்குடிேய $ேதவா.3.3775.4
அயம் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) நிைல அமணரும்
குண்டரும் சாக்கியரும் $ேதவா.3.3776.1
நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) முக உைரயின நகுவன சாஞ்ைதகள்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழல்வா $ேதவா.3.3776.2
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) அன வாஞ் ெநடுங்கண்ணிேயாடு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) அமந்த_ெப.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிரான்
$ேதவா.3.3776.3
வியல்_ெப.(வியல்_ெப.) நகத் துருத்தியா இரவு_ெப.(இரவு_ெப.)
இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) உைறவ ேவள்விக்குடிேய $ேதவா.3.3776.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உலாம் விr ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) விைர மணல்துருத்தி ேவள்விக்குடியும் $ேதவா.3.3777.1
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) உலாம் ஒலிகழல் ஆடுவா அrைவேயாடு உைற
பதிைய $ேதவா.3.3777.2
நண் உலாம் புகலியுள் அருமைற ஞானசம்பந்தன்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3777.3
பண் உலாம் அருந்தமிழ் பாடுவா ஆடுவா பழி இலேர $ேதவா.3.3777.4
ேகாங்கேம குரவேம ெகாழு மலப் புன்ைனேய ெகாகுடி
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) $ேதவா.3.3778.1
ேவங்ைகேய ஞாழேல விம்மு பாதிrகேள விரவி எங்கும் $ேதவா.3.3778.2

ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) மா காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) வடகைர அைட
குரங்காடுதுைற $ேதவா.3.3778.3
வங்கு_ஏவ.(வ
<
ங்கு_வி.)
<
ந<ச் சைடமுடி அடிகளா இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என
விரும்பினாேர $ேதவா.3.3778.4
மந்தம் ஆய் இழி_வி.(இழி_வி.) மதக்களிற்று இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மருப்ெபாடு
ெபாருப்பின் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $ேதவா.3.3779.1
சந்தம் ஆ அகிெலாடு சாதியின் பலங்களும்
தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேமாதி_வி.எச்.(ேமாது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3779.2
உந்து மா காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) வடகைர அைட குரங்காடுதுைற
$ேதவா.3.3779.3
எந்ைதயா இைண அடி இைமயவ
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழும் இயல்பினாேர
$ேதவா.3.3779.4
முத்தும் மா மணிெயாடு முைழ வள ஆரமும்
முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நுந்தி $ேதவா.3.3780.1
எத்து மா காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) வடகைர அைட குரங்காடுதுைற $ேதவா.3.3780.2
மத்த மாமலெராடு மதி ெபாதி சைடமுடி அடிகள் தம்ேமல் $ேதவா.3.3780.3
சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) ஆம் அடியவ சிவகதி ெபறுவது திண்ணம் அன்ேற
$ேதவா.3.3780.4
கறியும் மா மிளெகாடு கதலியின் பலங்களும்
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நுந்தி $ேதவா.3.3781.1
எறியும் மா காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) வடகைர அைட குரங்காடுதுைற
$ேதவா.3.3781.2

மறி உலாம் ைகயின மல அடி
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மருவும் உள்ளக் $ேதவா.3.3781.3
குறியினா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) மிகக் கூடுவா ந<டுவான்
உலகின் ஊேட $ேதவா.3.3781.4
ேகாடு இைடச் ெசாrந்த_ெப.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அதெனாடும் ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) வாய்விண்ட
முன்ந<ா $ேதவா.3.3782.1
காடு_ெப.(காடு_ெப.) உைடப் பீலியும் கடறு உைடப் பண்டமும்
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நுந்தி $ேதவா.3.3782.2
ஓடு உைடக் காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) வடகைர அைட குரங்காடுதுைற
$ேதவா.3.3782.3
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) உைடச் சைடமுடி அடிகளா இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) எனப்
ேபணினாேர $ேதவா.3.3782.4
ேகால மா மலெராடு தூபமும் சாந்தமும்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3783.1
வாலியா வழிபடப் ெபாருந்தினா திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) மாங்கனிகள் உந்தி
$ேதவா.3.3783.2
ஆலும் மா காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) வடகைர அைட குரங்காடுதுைற
$ேதவா.3.3783.3
ந<ல_ெப.அ.(ந<லம்_ெப.) மாமணி மிடற்று அடிகைள நிைனய வல்விைனகள் வேட
<
$ேதவா.3.3783.4
ந<ல_ெப.அ.(ந<லம்_ெப.) மாமணி நிறத்து_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.) அரக்கைன
இருபது கரத்ெதாடு ஒல்க $ேதவா.3.3784.1

வாலினால் கட்டிய வாலியா வழிபட மன்னு ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
$ேதவா.3.3784.2
ஏலேமாடு இைல இலவங்கேம இஞ்சிேய மஞ்சள்_ெப.(மஞ்சள்_ெப.) உந்தி
$ேதவா.3.3784.3
ஆலியா வருபுனல் வடகைர அைட குரங்காடுதுைறேய $ேதவா.3.3784.4
ெபாரும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெபருங்ைகமா
உrத்து_வி.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைம அஞ்சேவ ஒருங்கி
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3785.1
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.) அநங்கைன
அநங்கமா விழித்ததும் ெபருைமேபாலும் $ேதவா.3.3785.2
வருந் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) வடகைர அைட
குரங்காடுதுைற $ேதவா.3.3785.3
அருந்திறத்து இருவைர அல்லல் கண்டு
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அடிகளாேர $ேதவா.3.3785.4
கட்டு அமண் ேதரரும் கடுக்கள் தின் கழுக்களும் கசிவு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
இல்லாப் $ேதவா.3.3786.1
பிட்ட தம் அற உைர ெகாள்ளலும் ெபரு வைரப் பண்டம் உந்தி $ேதவா.3.3786.2
எட்டும் மா காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) வடகைர அைட குரங்காடுதுைறச்
$ேதவா.3.3786.3
சிட்டனா அடி ெதாழ சிவகதி ெபறுவது திண்ணம் ஆேம $ேதவா.3.3786.4
தாழ் இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) வடகைர அைட
குரங்காடுதுைற $ேதவா.3.3787.1
ேபாழ் இளமதி_ெப.(இளமதி_ெப.) ெபாதி புrதரு சைடமுடிப் புண்ணியைன
$ேதவா.3.3787.2

காழியான்-அருமைற ஞானசம்பந்தன கருது பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.)
$ேதவா.3.3787.3
ேகாைழயா அைழப்பினும் கூடுவா ந<டுவான் உலகின் ஊேட $ேதவா.3.3787.4
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) அைவ மந்திரம் மறுைம நன்ெநறி அைவ மற்றும்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $ேதவா.3.3788.1
அருந்துய ெகடும் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) நாமேம சிந்ைத ெசய்
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) ெநஞ்சேம_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.+ஏ_சாr.) $ேதவா.3.3788.2
ெபாருந்து_வி.(ெபாருந்து_வி.) தண்புறவினில் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.)
ெபான் ெசாrதர துன்று ைபம்பூஞ் $ேதவா.3.3788.3
ெசருந்தி_ெப.(ெசருந்தி_ெப.) ெசம்ெபான்மல திரு ெநல்ேவலி உைற ெசல்வ
தாேம $ேதவா.3.3788.4
ழுஎன்றும் ஓ இயல்பினழு என நிைனவு அrயவ ஏறு
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஏறிச் $ேதவா.3.3789.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாம் ெசடிச்சிய
மைனெதாறும் பலிெகாளும் இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) அதுேவ $ேதவா.3.3789.2
துன்று தண்ெபாழில் நுைழந்து எழுவிய ேகதைகப்ேபாது அைளந்து $ேதவா.3.3789.3
ெதன்றல் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலவிய திரு
ெநல்ேவலி உைற ெசல்வ தாேம $ேதவா.3.3789.4
ெபாறி கிள அரவமும் ேபாழ் இளமதியமும் கங்ைக என்னும் $ேதவா.3.3790.1
ெநறி படு குழலிையச் சைடமிைசச் சுலவி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ந<று பூசி
$ேதவா.3.3790.2
கிறிபட நடந்து_வி.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) ெமாழியவ மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) கவவ ேபாலும்
$ேதவா.3.3790.3

ெசறி ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
தழுவிய_ெப.எச்.(தழுவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திரு ெநல்ேவலி உைற
ெசல்வ தாேம $ேதவா.3.3790.4
காண் தகு மைலமகள் கதி நிலா முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளேவயும் $ேதவா.3.3791.1
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.)
புறங்காடு அரங்கா நடம் ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேபணி
$ேதவா.3.3791.2
ஈண்டு மா மாடங்கள் மாளிைக மீ து எழு ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மதியம்
$ேதவா.3.3791.3
த<ண்டி_வி.எச்.(த<ண்டு-வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலவிய திரு ெநல்ேவலி உைற
ெசல்வ தாேம $ேதவா.3.3791.4
ஏன ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ெகாம்ெபாடும் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) திகழ்
மத்தமும் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) அரவும் $ேதவா.3.3792.1
கூனல் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) தவழ் சைடயின
ெகால் புலித் ேதால் உைடயா $ேதவா.3.3792.2
ஆனின் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) உகந்து ஆடுவ பாடுவ
அருமைறகள் $ேதவா.3.3792.3
ேதனில் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அம ெபாழில்-திரு ெநல்ேவலி உைற ெசல்வ
தாேம $ேதவா.3.3792.4
ெவடி தரு தைலயின ேவனல் ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ஏற்றின விr
சைடய $ேதவா.3.3793.1
ெபாடி அணி மாபின புலி_ெப.(புலி_ெப.) அதள் ஆைடய ெபாங்கு அரவ
$ேதவா.3.3793.2

வடிவு உைட மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) ஓபங்கின மாதைர
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) ெசய்வா◌ா $ேதவா.3.3793.3
ெசடி படு ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அணி திரு ெநல்ேவலி உைற ெசல்வ தாேம
$ேதவா.3.3793.4
அக்கு உலாம் அைரயின திைர உலாம் முடியின அடிகள் அன்று $ேதவா.3.3794.1
தக்கனா ேவள்விையச் சாடிய சதுரனா கதி ெகாள் ெசம்ைம $ேதவா.3.3794.2
புக்கது ஓ புrவின வாஞ் தரு வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பண் முரலும் ேசாைலத்
$ேதவா.3.3794.3
திக்கு எலாம் புகழ் உறும் திரு ெநல்ேவலி உைற ெசல்வ தாேம $ேதவா.3.3794.4
முந்தி மா விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அன்று
எடுத்தவன் முடிகள் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெநாஞ் தரேவ $ேதவா.3.3795.1
உந்தி மா மல அடி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) விரல்_ெப.(விரல்_ெப.)
உகி_ெப.(உகி_ெப.) நுதியால் அடத்தா $ேதவா.3.3795.2
கந்தம் ஆதரு ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) மந்திகள் பாய்தர மதுத் திவைல
$ேதவா.3.3795.3
சிந்து பூந்துைற கமழ் திரு ெநல்ேவலி உைற ெசல்வ தாேம $ேதவா.3.3795.4
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கண்வாள் அரவு அைணயவெனாடு பனி மலேரானும்
காணாது $ேதவா.3.3796.1
ழுஅங்கணா அருள் ழு என அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
அவ_பதி.ெப.(அவ_பதி.ெப.) முைறமுைற இைறஞ்ச நின்றா $ேதவா.3.3796.2
சங்க நால்மைறயவ நிைறதர அrைவய
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேபண $ேதவா.3.3796.3
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) விழ மல்கு திரு ெநல்ேவலி உைற
ெசல்வ தாேம $ேதவா.3.3796.4

துவ உறு விr துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) ஆைடய ேவடம் இல் சமண என்னும்
$ேதவா.3.3797.1
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) உறு சிறு ெசாைல அவம் என நிைனயும் எம்
அண்ணலா தாம் $ேதவா.3.3797.2
கவ உறு ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மல்கு மாளிைகச் சூளிைக மயில்கள் ஆல
$ேதவா.3.3797.3
திவ உறு மதி தவழ் திரு ெநல்ேவலி உைற ெசல்வ தாேம $ேதவா.3.3797.4
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மா மலமிைச அயன்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) அைனயவ ேபணு கல்வித்
$ேதவா.3.3798.1
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) மா மைறயவ திரு ெநல்ேவலி உைற ெசல்வ தம்ைம
$ேதவா.3.3798.2
ெபாருந்து_வி.(ெபாருந்து_வி.) ந<த்தடம் மல்கு புகலியுள் ஞானசம்பந்தன்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3798.3
அருந்தமிழ் மாைலகள் பாடி ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெகடும்
அருவிைனேய $ேதவா.3.3798.4
படியுள் ஆ விைடயின பாய் புலித்ேதாலின பாவநாச $ேதவா.3.3799.1
ெபாடி ெகாள் மா ேமனிய பூதம் ஆ பைடயின பூணநூல $ேதவா.3.3799.2
கடி ெகாள் மா மல இடும் அடியின பிடி நைட_ெப.(நைட_ெப.) மங்ைகேயாடும்
$ேதவா.3.3799.3
அடிகளா அருள் புrந்து இருப்பு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) அம்பமாகாளம் தாேன
$ேதவா.3.3799.4
ைகயில் மான் மழுவின கடுவிடம் உண்ட எம் காளகண்ட $ேதவா.3.3800.1

ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மா ேமனிய ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.)
அம உைடதைலப் பலி திrவா $ேதவா.3.3800.2
ைவயம் ஆ ெபாதுவினில் மைறயவ
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நடம்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆடும் $ேதவா.3.3800.3
ஐயன் மா ேதவிேயாடு இருப்பு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) அம்பமாகாளம் தாேன
$ேதவா.3.3800.4
பரவின அடியவ படு துய ெகடுப்பவ பாஞ்வு
இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) பால் $ேதவா.3.3801.1
கரவின கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) அன உருவின படுதைலப் பலிெகாடு ஏகும்
$ேதவா.3.3801.2
இரவின பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) எrகான் இைட
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவட பூணும் $ேதவா.3.3801.3
அரவின அrைவேயாடு இருப்பு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) அம்பமாகாளம் தாேன
$ேதவா.3.3801.4
ந<ற்றின ந<ண்ட_ெப.எச்.(ந<ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாசைடயின
பைடயின நிமல ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) $ேதவா.3.3802.1
ஏற்றின எr புr கரத்தின புரத்து உளா உயிைர வவ்வும் $ேதவா.3.3802.2
கூற்றின ெகாடியிைட முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) உற
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) வரும் குலவு கங்ைக $ேதவா.3.3802.3
ஆற்றின அrைவேயாடு இருப்பு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) அம்பமாகாளம் தாேன
$ேதவா.3.3802.4
புறத்தின அகத்து உள ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழும் அன்ப சிந்ைதத்
$ேதவா.3.3803.1
திறத்தின அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) இலாச் ெசதுமதித் தக்கன்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேவள்வி ெசற்ற $ேதவா.3.3803.2
மறத்தின மாதவ நால்வருக்கு ஆலின் கீ ழ் அருள் புrந்த $ேதவா.3.3803.3
அறத்தின அrைவேயாடு இருப்பு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) அம்பமாகாளம் தாேன
$ேதவா.3.3803.4
பழக மா மல பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இண்ைட
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்சுவா பால்
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3804.1
குழகனா குணம்_ெப.(குணம்_ெப.)
புகழ்ந்து_வி.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்துவா
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) பல_பதி.ெப.(பல_ெப.) கூட
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3804.2
கழகனா காஞ் உrத்து_வி.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடு கங்காள
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) காளி ஏத்தும் $ேதவா.3.3804.3
அழகனா அrைவேயாடு இருப்பு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) அம்பமாகாளம் தாேன
$ேதவா.3.3804.4
எங்கும் ஆய் இருந்தவ அருந்தவ முனிவருக்கு அளித்து உகந்தா $ேதவா.3.3805.2
ெபாங்கு மா புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அrசிலின் வடகைர திருத்தம்
ேபணி $ேதவா.3.3805.3
அங்கம் ஆறு ஓதுவா இருப்பு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) அம்பமாகாளம் தாேன
$ேதவா.3.3805.4

ெபாரு சிைல மதனைனப் ெபாடிபட விழித்தவ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
இலங்ைகக் $ேதவா.3.3806.1
குrசிைலக் குலவைரக் கீ ழ் உற அடத்தவ ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) கூறில்
$ேதவா.3.3806.2
ெபரு சிைல நல மணி_ெப.(மணி_ெப.) பீலிேயாடு ஏலமும் ெபருக நுந்தும்
$ேதவா.3.3806.3
அரசிலின் வடகைர அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) அம அம்பமாகாளம் தாேன
$ேதவா.3.3806.4
வாஞ் அரா அதன் மிைசத் துயின்றவன் தானும் மா மல உளானும் $ேதவா.3.3807.1
எrயரா அணி கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஒண்ணா வைக உயந்து_வி.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின்னும்
$ேதவா.3.3807.2
பிrய ஆம் அடியவக்கு அணியராய் பணிவு இலாதவருக்கு என்றும்
$ேதவா.3.3807.3
அrயராய் அrைவேயாடு இருப்பு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) அம்பமாகாளம் தாேன
$ேதவா.3.3807.4
சாக்கியக்கயவ வன் தைல_ெப.(தைல_ெப.) பறிக்ைகயரும் ெபாய்யினால் நூல்
$ேதவா.3.3808.1
ஆக்கிய ெமாழி அைவ பிைழயைவ ஆதலில் வழிபடுவ< $ேதவா.3.3808.2
வக்கிய
<
அரவு உைடக் கச்ைசயான் இச்ைச ஆனவகட்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $ேதவா.3.3808.3
ஆக்கிய அரன் உைற அம்பமாகாளேம அைடமின் ந<ேர $ேதவா.3.3808.4
ெசம்ெபான் மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெகாழித்து எழு திைர வருபுனல் அrசில்
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3809.1

அம்ப மாகாளேம ேகாயிலா அணங்கிேனாடு
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாைன $ேதவா.3.3809.2
கம்பின் ஆ ெநடுமதில் காழியுள் ஞானசம்பந்தன்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3809.3
நம்பி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெமாழிபவக்கு இல்ைல ஆம் விைன
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெபறுவ தாேம $ேதவா.3.3809.4
விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.)
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு ெவங்குரு
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3810.1
சுண்ண ெவண்ெபாடி அணிவேர
< $ேதவா.3.3810.2
சுண்ண ெவண்ெபாடி அணிவ< உம ெதாழு கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) $ேதவா.3.3810.3
எண்ண_குைற.எச்.(எண்ணு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா இட இலேர
$ேதவா.3.3810.4
ேவதிய ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு ெவங்குரு
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3811.1
ஆதிய அருமைறயீேர $ேதவா.3.3811.2
ஆதிய அருமைறயீ உைம அலெகாடு $ேதவா.3.3811.3
ஓதிய உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) உைடேயாேர $ேதவா.3.3811.4
விளங்கு தண்ெபாழில் அணி ெவங்குரு
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3812.1
இளம்பிைற அணி சைடயீேர $ேதவா.3.3812.2
இளம்பிைற அணி சைடயீ உமது இைண அடி $ேதவா.3.3812.3
உளம் ெகாள உறு பிணி இலேர $ேதவா.3.3812.4

விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) அல ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அணி ெவங்குரு
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3813.1
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அம வள சைடயீேர $ேதவா.3.3813.2
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அம வள சைடயீ உைம வாழ்த்தும்
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $ேதவா.3.3813.3
ெதாண்டகள் துய பிணி இலேர $ேதவா.3.3813.4
மிக்கவ ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு ெவங்குரு
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3814.1
அக்கிெனாடு அரவு அைசத்த<ேர $ேதவா.3.3814.2
அக்கிெனாடு அரவு அைசத்த< உமது அடி இைண $ேதவா.3.3814.3
தக்கவ உறுவது தவேம $ேதவா.3.3814.4
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவண்ெபாடி அணி ெவங்குரு
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3815.1
அந்தம் இல் ெபருைமயின <ேர $ேதவா.3.3815.2
அந்தம் இல் ெபருைமயின < உைம அலெகாடு $ேதவா.3.3815.3
சிந்ைத ெசய்ேவா விைன சிைதேவ $ேதவா.3.3815.4
விழ மல்கு ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அணி ெவங்குரு
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3816.1
அழல் மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அங்ைகயின <ேர
$ேதவா.3.3816.2
அழல் மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அங்ைகயின <
உைம அலெகாடு $ேதவா.3.3816.3
ெதாழ அல்லல் ெகடுவது துணிேவ $ேதவா.3.3816.4

வித்தக மைறயவ ெவங்குரு
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3817.1
மத்த நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மல புைனவேர
< $ேதவா.3.3817.2
மத்த நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மல புைனவ< உமது அடி ெதாழும் $ேதவா.3.3817.3
சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உைடயவ திருேவ
$ேதவா.3.3817.4
ேமலவ ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு ெவங்குரு
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3818.1
ஆல நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மணிமிடற்ற<ேர $ேதவா.3.3818.2
ஆல நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மணிமிடற்ற< உமது அடி ெதாழும் $ேதவா.3.3818.3
சீலம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உைடயவ திருேவ $ேதவா.3.3818.4
விைர மல்கு ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அணி ெவங்குரு
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3819.1
அைர மல்கு புலி_ெப.(புலி_ெப.) அதள <ேர $ேதவா.3.3819.2
அைர மல்கு புலி_ெப.(புலி_ெப.) அதள < உமது அடி இைண $ேதவா.3.3819.3
உைர மல்கு புகழவ உயேவ $ேதவா.3.3819.4
எண் திைசக்கும் புகழ் இன்னம்ப
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3820.1
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சைடயீேர $ேதவா.3.3820.2
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சைடயீ உைம வாழ்த்துவா◌ா $ேதவா.3.3820.3

ெதாண்டு
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெதாழிலாேர $ேதவா.3.3820.4
யாழ் நரம்பின் இைச இன்னம்ப
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3821.1
தாழ்தரு சைடமுடியீேர $ேதவா.3.3821.2
தாழ்தரு சைடமுடியீ உைமச் சாபவ $ேதவா.3.3821.3
ஆழ்துய அருவிைன இலேர $ேதவா.3.3821.4
இளமதி_ெப.(இளமதி_ெப.) நுதலிெயாடு இன்னம்ப
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3822.1
வள மதி வள சைடயீேர $ேதவா.3.3822.2
வள மதி வள சைடயீ உைம வாழ்த்துவா◌ா $ேதவா.3.3822.3
உளம் மதி மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உைடயாேர $ேதவா.3.3822.4
இடி குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) இைச முரல் இன்னம்ப
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3823.1
கடி கமழ் சைடமுடியீேர $ேதவா.3.3823.2
கடி கமழ் சைடமுடியீ உம கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ெதாழும் $ேதவா.3.3823.3
அடியவ அருவிைன இலேர $ேதவா.3.3823.4
இைமயவ ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழும்
இன்னம்ப ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3824.1
உைம ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கூறு உைடயீேர $ேதவா.3.3824.2
உைம ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கூறு உைடயீ உைம உள்குவா◌ா $ேதவா.3.3824.3
அைமகில ஆகில அன்ேப $ேதவா.3.3824.4

எண் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) புகழ் உைட இன்னம்ப
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3825.1
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சைடமுடியீேர
$ேதவா.3.3825.2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சைடமுடியீ உைமச்
சாபவ $ேதவா.3.3825.3
விண்ணவ_ெப.(விண்ணவ_ெப.) அைடவு உைடேயாேர $ேதவா.3.3825.4
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) இன்னம்ப
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3826.1
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) திகழ் ேமனியின <ேர $ேதவா.3.3826.2
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) திகழ் ேமனியின < உைம நிைனபவ $ேதவா.3.3826.3
குழறிய ெகாடுவிைன இலேர $ேதவா.3.3826.4
ஏத்த(அ)ரும் புகழ் அணி இன்னம்ப
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3827.1
தூத்தைனத் ெதாைலவு ெசய்த<ேர $ேதவா.3.3827.2
தூத்தைனத் ெதாைலவு ெசய்த< உைமத் ெதாழுபவ $ேதவா.3.3827.3
கூத்த நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) உைடேயாேர
$ேதவா.3.3827.4
இயல் உேளா ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழும்
இன்னம்ப ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3828.1
அயனும் மால் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அrயீேர $ேதவா.3.3828.2
அயனும் மால் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அrயீ உமது அடி ெதாழும் $ேதவா.3.3828.3

இயல் உளா மறுபிறப்பு இலேர $ேதவா.3.3828.4
ஏ அம ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அணி இன்னம்ப
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3829.1
ேத அமண் சிைதவு ெசய்த<ேர $ேதவா.3.3829.2
ேத அமண் சிைதவு ெசய்த< உைமச் ேசபவ $ேதவா.3.3829.3
ஆ துய அருவிைன இலேர $ேதவா.3.3829.4
ஏடு அம ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அணி இன்னம்ப ஈசைன $ேதவா.3.3830.1
நாடு அம ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.3.3830.2
நாடு அம ஞானசம்பந்தன நல்-தமிழ் $ேதவா.3.3830.3
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா பழி இலேர $ேதவா.3.3830.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெவெணய் விழுது
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடுதி நாள்ெதாறும்
$ேதவா.3.3831.1
ெநல்ெவெணய் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந<ேர
$ேதவா.3.3831.2
ெநல்ெவெணய் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந< உைம
நாள்ெதாறும் $ேதவா.3.3831.3
ெசால் வணம் இடுவது ெசால்ேல $ேதவா.3.3831.4
நிச்சலும் அடியவ ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு
ெநல்ெவெணய்க் $ேதவா.3.3832.1
கச்சு இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) அரவு அைசத்த<ேர $ேதவா.3.3832.2
கச்சு இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) அரவு அைசத்த< உைமக் காண்பவ $ேதவா.3.3832.3
அச்செமாடு அருவிைன இலேர $ேதவா.3.3832.4

நிைர விr ெதால்புகழ் ெநல்ெவெணய்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3833.1
அைர விr ேகாவணத்த<ேர $ேதவா.3.3833.2
அைர விr ேகாவணத்த< உைம அலெகாடு $ேதவா.3.3833.3
உைர விrப்ேபா உயந்ேதாேர $ேதவா.3.3833.4
ந< மல்கு ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) புகழ் ெநல்ெவெணய்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3834.1
ஊ மல்கி உைறய_குைற.எச்.(உைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்lேர
$ேதவா.3.3834.2
ஊ மல்கி உைறய_குைற.எச்.(உைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்l உைம
உள்குதல் $ேதவா.3.3834.3
பா மல்கு புகழவ பண்ேப $ேதவா.3.3834.4
ந<டு இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அணி ெநல்ெவெணய்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3835.1
ஆடு இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) பாப்பு அைசத்த<ேர $ேதவா.3.3835.2
ஆடு இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) பாப்பு அைசத்த< உைம அன்ெபாடு
$ேதவா.3.3835.3
பாடு உளம் உைடயவ பண்ேப $ேதவா.3.3835.4
ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) ஒ கண் உைட ெநல்ெவெணய்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3836.1
ெபற்றி ெகாள் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) நுதlேர $ேதவா.3.3836.2
ெபற்றி ெகாள் பிைறநுதl உைமப் ேபணுதல் $ேதவா.3.3836.3
கற்று அறிேவாகள் தம் கடேன $ேதவா.3.3836.4

நிைறயவ ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு
ெநல்ெவெணய் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.3.3837.1
கைற அணி மிடறு உைடயீேர $ேதவா.3.3837.2
கைற அணி மிடறு உைடயீ உைமக் காண்பவ $ேதவா.3.3837.3
உைறவதும் உம் அடிக்கீ ேழ $ேதவா.3.3837.4
ெநருக்கிய ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அணி ெநல்ெவெணய் ேமவி அன்று
$ேதவா.3.3838.1
அரக்கைன அைசவு ெசய்த<ேர $ேதவா.3.3838.2
அரக்கைன அைசவு ெசய்த< உைம அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3838.3
இருக்க வல்லா இட இலேர $ேதவா.3.3838.4
நிைர விr சைடமுடி ெநல்ெவெணய் ேமவி அன்று $ேதவா.3.3839.1
இருவைர இடகள் ெசய்த<ேர $ேதவா.3.3839.2
இருவைர இடகள் ெசய்த< உைம இைசெவாடு $ேதவா.3.3839.3
பரவ வல்லா பழி இலேர $ேதவா.3.3839.4
ந<க்கிய புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அணி ெநல்ெவெணய்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3840.1
சாக்கியச் சமண் ெகடுத்த<ேர $ேதவா.3.3840.2
சாக்கியச் சமண் ெகடுத்த< உைமச் சாவது $ேதவா.3.3840.3
பாக்கியம் உைடயவ பண்ேப $ேதவா.3.3840.4
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) மல்கு ெதால்புகழ் ெநல்ெவெணய் ஈசைன $ேதவா.3.3841.1

நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) மல்கு ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.3.3841.2
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) மல்கு ஞானசம்பந்தன ெசந்தமிழ் $ேதவா.3.3841.3
ெசால மல்குவா துய இலேர $ேதவா.3.3841.4
திடம் மலி மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) அணி சிறுகுடி
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3842.1
படம் மலி அரவு உைடயீேர $ேதவா.3.3842.2
படம் மலி அரவு உைடயீ உைமப் பணிபவ $ேதவா.3.3842.3
அைடவதும் அமருலகு அதுேவ $ேதவா.3.3842.4
சிற்றிைட உடன் மகிழ் சிறுகுடி
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3843.1
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சைடமுடியீேர
$ேதவா.3.3843.2
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சைடமுடியீ உம ெதாழு
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) $ேதவா.3.3843.3
உற்றவ உறு பிணி இலேர $ேதவா.3.3843.4
ெதள்ளிய புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அணி சிறுகுடி
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3844.1
துள்ளிய மான் உைடயீேர $ேதவா.3.3844.2
துள்ளிய மான் உைடயீ உம ெதாழு கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) $ேதவா.3.3844.3
உள்ளுதல்_ெதா.ெப.(உள்ளு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) உறுேம
$ேதவா.3.3844.4

ெசந்ெநல வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) அணி சிறுகுடி
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3845.1
ஒன்னல புரம் எrத்த<ேர $ேதவா.3.3845.2
ஒன்னல புரம் எrத்த< உைம உள்குவா◌ா $ேதவா.3.3845.3
ெசால்-நலம் உைடயவ ெதாண்ேட $ேதவா.3.3845.4
ெசற்றினில் மலி புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சிறுகுடி
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3846.1
ெபற்றி ெகாள் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) முடியீேர $ேதவா.3.3846.2
ெபற்றி ெகாள் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) முடியீ உைமப் ேபணி நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.)
$ேதவா.3.3846.3
அற்றவ அருவிைன இலேர $ேதவா.3.3846.4
ெசங்கயல் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அணி சிறுகுடி
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3847.1
மங்ைகைய இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) உைடயீேர $ேதவா.3.3847.2
மங்ைகைய இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) உைடயீ உைம வாழ்த்துவா◌ா $ேதவா.3.3847.3
சங்ைக அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இல நல தவேம $ேதவா.3.3847.4
ெசறி ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
தழுவிய_ெப.எச்.(தழுவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிறுகுடி
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3848.1
ெவறி கமழ் சைடமுடியீேர $ேதவா.3.3848.2
ெவறி கமழ் சைடமுடியீ உைம
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெமய்ந் $ேதவா.3.3848.3
ெநறி உணேவா உயந்ேதாேர $ேதவா.3.3848.4

திைசயவ ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு சிறுகுடி
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3849.1
தசமுகன் உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) ெநாஞ்த்த<ேர $ேதவா.3.3849.2
தசமுகன் உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) ெநாஞ்த்த< உைமச் சாபவ $ேதவா.3.3849.3
வைச அறுமது வழிபாேட $ேதவா.3.3849.4
ெசரு வைர வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) அம சிறுகுடி
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3850.1
இருவைர அைசவு ெசய்த<ேர $ேதவா.3.3850.2
இருவைர அைசவு ெசய்த< உைம ஏத்துவா◌ா $ேதவா.3.3850.3
அருவிைனெயாடு துய இலேர $ேதவா.3.3850.4
ெசய்த்தைலப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அணி சிறுகுடி
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3851.1
புத்தெராடு அமண் புறத்த<ேர $ேதவா.3.3851.2
புத்தெராடு அமண் புறத்த< உைமப் ேபாற்றுதல் $ேதவா.3.3851.3
பத்தகள் தம் உைடப் பாஞ்ேச $ேதவா.3.3851.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அம ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அணி சிறுகுடி
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3852.1
மான் அம கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) உைடயீேர $ேதவா.3.3852.2
மான் அம கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) உைடயீ உைம
வாழ்த்திய_ெப.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3852.3
ஞானசம்பந்தன தமிேழ $ேதவா.3.3852.4
ெவண்மதி தவழ் மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) மிழைல உள < சைட $ேதவா.3.3853.1

ஒண்மதி அணி உைடயீேர $ேதவா.3.3853.2
ஒண்மதி அணி உைடயீ உைம உணபவ $ேதவா.3.3853.3
கண் மதி மிகுவது கடேன $ேதவா.3.3853.4
விதி வழி மைறயவ மிழைல உள < நடம் $ேதவா.3.3854.1
சதி வழி வருவது ஒ சதிேர $ேதவா.3.3854.2
சதி வழி வருவது ஒ சதி உைடயீ உைம $ேதவா.3.3854.3
அதிகுண புகழ்வதும் அழேக $ேதவா.3.3854.4
விைர மலி ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அணி மிழைல உள <
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $ேதவா.3.3855.1
வைரமிைச உைறவதும் வலேத $ேதவா.3.3855.2
வைரமிைச உைறவது ஒ வலது உைடயீ உைம $ேதவா.3.3855.3
உைர ெசயுமைவ மைற ஒலிேய $ேதவா.3.3855.4
விட்டு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெபறு புகழ் மிழைல உள < ைகயில் $ேதவா.3.3856.1
இட்டு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெபறுகிறது எrேய $ேதவா.3.3856.2
இட்டு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெபறுகிறது எr உைடயீ புரம் $ேதவா.3.3856.3
அட்டது வைர சிைலயாேல $ேதவா.3.3856.4
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) நிக கண்ணிய மிழைல உள < நல $ேதவா.3.3857.1
பால் நிக உரு உைடயீேர $ேதவா.3.3857.2
பால் நிக உரு உைடயீ உமது உடன் உைம $ேதவா.3.3857.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உைறவது
தவேம $ேதவா.3.3857.4

விைர மலி ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அணி மிழைல உள < ெசனி $ேதவா.3.3858.1
நிைர உற அணிவது ெநறிேய $ேதவா.3.3858.2
நிைர உற அணிவது ஒ ெநறி உைடயீ உமது $ேதவா.3.3858.3
அைர உற அணிவன அரேவ $ேதவா.3.3858.4
விைச உறு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) மிழைல உள < அரவு
$ேதவா.3.3859.1
அைசவு உற அணிவு உைடயீேர $ேதவா.3.3859.2
அைசவு உற அணிவு உைடயீ உைம அறிபவ $ேதவா.3.3859.3
நைச உறும் நாவின தாேம $ேதவா.3.3859.4
விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஒண்மதில் அணி மிழைல
உள < அன்று $ேதவா.3.3860.1
இலங்ைக மன் இட ெகடுத்த<ேர $ேதவா.3.3860.2
இலங்ைக மன் இட ெகடுத்த< உைம ஏத்துவா◌ா $ேதவா.3.3860.3
புலன்கைள முனிவது ெபாரு $ேதவா.3.3860.4
ெவற்பு அம ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அணி மிழைல உள < உைம
$ேதவா.3.3861.1
அற்புதன் அயன் அறியாேன $ேதவா.3.3861.2
அற்புதன் அயன் அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) வைக
நின்றவன் $ேதவா.3.3861.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) அறிவது நயேம $ேதவா.3.3861.4
வித்தக மைறயவ மிழைல உள < அன்று $ேதவா.3.3862.1
புத்தெராடு அமண் அழித்த<ேர $ேதவா.3.3862.2

புத்தெராடு அமண் அழித்த< உைமப் ேபாற்றுவா◌ா $ேதவா.3.3862.3
பத்தி ெசய் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) உைடயவேர $ேதவா.3.3862.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) பயில் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அணி மிழைலயுள்
ஈசைன $ேதவா.3.3863.1
சண்ைபயுள் ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.3.3863.2
சண்ைபயுள் ஞானசம்பந்தன தமிழ் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
$ேதவா.3.3863.3
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உணவதும் உணேவ
$ேதவா.3.3863.4
முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) அதிந்து எழுதரு_வி.(எழு_வி.+தரு_து.வி.) முது
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.3.3864.1
பரசு அம பைட உைடயீேர $ேதவா.3.3864.2
பரசு அம பைட உைடயீ உைமப் பரவுவா◌ா $ேதவா.3.3864.3
அரசகள் உலகில் ஆவாேர $ேதவா.3.3864.4
ெமாய் குழலாெளாடு முதுகுன்றம்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3865.1
ைப அரவம் அைசத்த<ேர $ேதவா.3.3865.2
ைப அரவம் அைசத்த< உைமப் பாடுவா◌ா $ேதவா.3.3865.3
ைநவு இல நாள்ெதாறும் நலேம $ேதவா.3.3865.4
முழவு அம ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அணி முதுகுன்றம்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3866.1
மழ விைட அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உைடயீேர $ேதவா.3.3866.2

மழ விைட அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உைடயீ உைம வாழ்த்துவா◌ா
$ேதவா.3.3866.3
பழிெயாடு பைக இலதாேம $ேதவா.3.3866.4
முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) அம ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அணி முதுகுன்றம்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3867.1
உரு அம சைடமுடியீேர $ேதவா.3.3867.2
உரு அம சைடமுடியீ உைம ஓதுவா◌ா $ேதவா.3.3867.3
திருெவாடு ேதசின தாேம $ேதவா.3.3867.4
முத்தி தரும் உய முதுகுன்றம்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3868.1
பத்து முடி அடத்த<ேர $ேதவா.3.3868.2
பத்து முடி அடத்த< உைமப் பாடுவா◌ா $ேதவா.3.3868.3
சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) நல்ல அடியாேர $ேதவா.3.3868.4
முயன்றவ அருள் ெபறு முதுகுன்றம் ேமவி அன்று $ேதவா.3.3869.1
இயன்றவ அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அrயீேர $ேதவா.3.3869.2
இயன்றவ அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அrயீ உைம ஏத்துவா◌ா $ேதவா.3.3869.3
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) நிற்பவ தாேம $ேதவா.3.3869.4
ெமாட்டு அல ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அணி முதுகுன்றம்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3870.1
கட்டு அமண் ேதைரக் காய்ந்த<ேர $ேதவா.3.3870.2
கட்டு அமண் ேதைரக் காய்ந்த< உைமக் கருதுவா◌ா $ேதவா.3.3870.3
சிட்டகள் சீ ெபறுவாேர $ேதவா.3.3870.4

மூடிய ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) சூழ் முதுகுன்றத்து ஈசைன $ேதவா.3.3871.1
நாடிய ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.3.3871.2
நாடிய ஞானசம்பந்தன ெசந்தமிழ் $ேதவா.3.3871.3
பாடிய_ெப.எச்.(பாடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) பழி இலேர $ேதவா.3.3871.4
கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) அம வில்லிையக்
காய்ந்து_வி.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
காrைக மாட்டு அருள $ேதவா.3.3872.1
அரும்பு அம ெகாங்ைக ஓபால்
மகிழ்ந்த_ெப.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அற்புதம் ெசப்ப(அ)rதால்
$ேதவா.3.3872.2
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பகேல
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என் ெபண்ைம
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபந்தவ
ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
$ேதவா.3.3872.3
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) அம ேசாைலகள்
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசம்ைமத் ேதாணிபுரம் தாேன
$ேதவா.3.3872.4
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) இயல் பூங்குழல் ெகாவ்ைவச் ெசவ்வாய்க்
ேகாமளமாது உைமயாள $ேதவா.3.3873.1
பங்கு இயலும் திருேமனி எங்கும் பால் ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) ந<று
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3873.2
சங்கு இயல் ெவள்வைள ேசார வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என் சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) ெகாண்டா தமது ஊ $ேதவா.3.3873.3

துங்கு இயல் மாளிைக சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசம்ைமத் ேதாணிபுரம் தாேன $ேதவா.3.3873.4
மத்தக்களிற்று உr ேபாக்கக் கண்டு மாது உைம ேபது உறலும் $ேதவா.3.3874.1
சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) ெதளிய_குைற.எச்.(ெதளி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடி ஏறு ஊ த<வண்ண
சில்பலிக்கு என்று $ேதவா.3.3874.2
ஒத்தபடி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒருவருக்கு
இடம்ேபாலும் $ேதவா.3.3874.3
துத்தம் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இன் இைச வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பாடும்
ேதாணிபுரம் தாேன $ேதவா.3.3874.4
ழுவள்ளல் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மைல அதைன
வலம் ெசய்தல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) வாய்ைமழு என
$ேதவா.3.3875.1
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
ெகாள்ளாது_எதி.ம.வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_பட.ஒரு.) ெகாதித்து
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்று எடுத்ேதான்
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) ெநாஞ்ய $ேதவா.3.3875.2
ெமள்ள விரல்_ெப.(விரல்_ெப.)
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ெகாண்டா ேமவும் இடம்ேபாலும் $ேதவா.3.3875.3
துள் ஒலி ெவள்ளத்தின் ேமல் மிதந்த ேதாணிபுரம் தாேன $ேதவா.3.3875.4
ெவல் பறைவக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மாலும் மற்ைற விைர மல ேமல்
அயனும் $ேதவா.3.3876.1

பல் பறைவப்படி ஆய் உயந்தும் பன்றி_ெப.(பன்றி_ெப.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆய்ப் பணிந்தும் $ேதவா.3.3876.2
ெசல்வு அற ந<ண்டு எம் சிந்ைத
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசல்வ இடம்ேபாலும்
$ேதவா.3.3876.3
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) சுமந்து
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) ெசம்ைமத் ேதாணிபுரம் தாேன $ேதவா.3.3876.4
குண்டிைக பீலி தட்ேடாடு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேகாசரம் ெகாள்ளியரும் $ேதவா.3.3877.1
மண்ைட ைக ஏந்தி மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெகாள் கஞ்சி ஊணரும் வாய் மடிய
$ேதவா.3.3877.2
இண்ைட புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.)
எருது_ெப.(எருது_ெப.) ஏறி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) கவந்தா இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.3877.3
ெதாண்டு இைச பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) அறாத ெதான்ைமத் ேதாணிபுரம் தாேன
$ேதவா.3.3877.4
தூ மரு மாளிைக மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) ந<டு ேதாணிபுரத்து இைறைய
$ேதவா.3.3878.1
மாமைற நான்கிெனாடு அங்கம் ஆறும் வல்லவன்-வாய்ைமயினால்
$ேதவா.3.3878.2
நா_ெப.(நா_ெப.) மரு ேகள்வி நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஞானசம்பந்தன்ெசான்ன $ேதவா.3.3878.3
பா மரு பாடல்கள் பத்தும் வல்லா பா முழுது ஆள்பவேர $ேதவா.3.3878.4

திrதரு மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ஆடத் திைளத்து
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) த<-அழல்வாய் $ேதவா.3.3879.1
நாஞ் கதிக்க எr ஏந்தி ஆடும் நலேம ெதாஞ்ந்து உணவா $ேதவா.3.3879.2
எr கதி முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) இலங்கு கானல்_ெப.(கானல்_ெப.)
இராேமச்சுரம் ேமய $ேதவா.3.3879.3
விr கதி ெவண்பிைற மல்கு ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) விமல ெசயும் ெசயேல
$ேதவா.3.3879.4
ெபாறி கிள பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) அைர
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயேல புrேவாடு உைம
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3880.1
ெதறி கிளரப் ெபயந்து_வி.எச்.(ெபய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எல்லி ஆடும்
திறேம ெதாஞ்ந்து உணவா $ேதவா.3.3880.2
எறி கிள ெவண்திைர வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபரும்
இராேமச்சுரம் ேமய $ேதவா.3.3880.3
மறி கிள மான் மழுப் புல்கு ைக எம் மணாள ெசயும் ெசயேல $ேதவா.3.3880.4
அைல வள தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) வா சைடேமல்
அடக்கி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$ேதவா.3.3881.1
மைல வள காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஆடி மயக்கா வரு மாட்சி $ேதவா.3.3881.2
இைல வள தாைழ முகிழ்
விrயும்_ெப.எச்.(விr_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இராேமச்சுரம் ேமயா◌ா
$ேதவா.3.3881.3
தைல_ெப.(தைல_ெப.) வள ேகால நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) சூடும் தைலவ ெசயும் ெசயேல $ேதவா.3.3881.4

மா தன ேந இைழ ஏ தடங்கண் மைலயான் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3882.1
ேதது எr அங்ைகயில் ஏந்தி ஆடும் திறேம ெதாஞ்ந்து உணவா $ேதவா.3.3882.2
ஏதம் இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.)
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாழ்த்தும் இராேமச்சுரம்
ேமயா◌ா $ேதவா.3.3882.3
ேபாது ெவண்திங்கள் ைபங்ெகான்ைற சூடும் புனித ெசயும் ெசயேல
$ேதவா.3.3882.4
சூலேமாடு ஒண்மழு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலங்க
சுடுகாடு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆக $ேதவா.3.3883.1
ேகால நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மாது உடன்பாட ஆடும் குணேம
குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உணவா $ேதவா.3.3883.2
ஏல நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பாடும் இராேமச்சுரம் ேமய $ேதவா.3.3883.3
ந<லம்_ெப.(ந<லம்_ெப.) ஆ கண்டம் உைடய எங்கள் நிமல ெசயும் ெசயேல
$ேதவா.3.3883.4
கைண பிைண ெவஞ்சிைல ைகயில் ஏந்தி காமைனக் காய்ந்தவ தாம்
$ேதவா.3.3884.1
இைண பிைண ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நல்லாெளாடு ஆடும் இயல்பின ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $ேதவா.3.3884.2
இைண மல ேமல் அனம் ைவகு_ஏவ.(ைவகு_வி.) கானல்_ெப.(கானல்_ெப.)
இராேமச்சுரம் ேமயா◌ா $ேதவா.3.3884.3

அைண பிைண புல்கு கரந்ைத_ெப.(கரந்ைத_ெப.) சூடும் அடிகள் ெசயும் ெசயேல
$ேதவா.3.3884.4
ந<rன் ஆ புன்சைட பின்பு தாழ ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெவண்மதி
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3885.1
ஊrனா துஞ்சு இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) பாடி ஆடும் உவைக ெதாஞ்ந்து உணவா
$ேதவா.3.3885.2
ஏrன் ஆ ைபம்ெபாழில் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பாடும் இராேமச்சுரம் ேமய
$ேதவா.3.3885.3
காrன் ஆ ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) ெவண்திங்கள் சூடும்
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ெசயும் ெசயேல $ேதவா.3.3885.4
ெபான் திகழ் சுண்ண ெவண்ந<று பூசி புலித்ேதால் உைட ஆக $ேதவா.3.3886.1
மின் திகழ் ேசாதிய பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.)
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மிக்கா வரு மாட்சி $ேதவா.3.3886.2
என்றும் நல்ேலாகள் பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏத்தும்
இராேமச்சுரம் ேமயா◌ா $ேதவா.3.3886.3
குன்றினால் அன்று அரக்கன் தடந்ேதாள் அடத்தா ெகாளும் ெகாள்ைகேய
$ேதவா.3.3886.4
ேகாவலன்_ெப.(ேகாவலன்_ெப.) நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.)
ேநாக்க_குைற.எச்.(ேநாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒணாத குழகன்
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆய $ேதவா.3.3887.1
ேமவலன் ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) எr ஏந்தி ஆடும் இைமேயா இைற ெமய்ம்ைம
$ேதவா.3.3887.2
ஏ வலனா புகழ்ந்து_வி.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாழ்த்தும் இராேமச்சுரம் ேமய
$ேதவா.3.3887.3

ேச_ெப.அ.(ேச_ெப.அ.) வல ெவல் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ஏந்து ெகாள்ைக எம்
இைறவ ெசயும் ெசயேல $ேதவா.3.3887.4
பின்ெனாடு முன் இடு தட்ைடச் சாத்திப் பிரட்ேட திrவாரும் $ேதவா.3.3888.1
ெபான் ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சீவரப் ேபாைவயாகள்
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) கூறல் ேகளாேத $ேதவா.3.3888.2
இன் ெநடுஞ்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.)
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) யாழ்முரலும் இராேமச்சுரம் ேமய $ேதவா.3.3888.3
ேதவிைய வவ்விய ெதன் இலங்ைக அைரயன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வாட்டி
$ேதவா.3.3889.1
ஏ இயல் ெவஞ்சிைல அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) நண்ணும்
இராேமச்சுரத்தாைர $ேதவா.3.3889.2
நா_ெப.(நா_ெப.) இயல் ஞானசம்பந்தன் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெமாழியால்
நவின்று ஏத்தும் $ேதவா.3.3889.3
பா இயல் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வல்லா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
தம் விைன ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) பற்று அறுேம
$ேதவா.3.3889.4
காம்பிைன ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) ெமன்ேதாளி
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) கலந்தான்-நலம் தாங்கு $ேதவா.3.3890.1
ேதம் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சூழ் திகழ் மா மடுவின் திரு நாைரயூ ேமய
$ேதவா.3.3890.2
பூம் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ேச புr புன்சைடயான் புலியின்(ன்) உr-ேதால்ேமல்
$ேதவா.3.3890.3
பாம்பிைன வக்கிய
<
பண்டரங்கன் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) பணிேவாேம
$ேதவா.3.3890.4

த<விைன ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) த<க்க நின்றான்-திரு
நாைரயூ ேமயான் $ேதவா.3.3891.1
பூவிைன ேமவு சைடமுடியான் புைட சூழப் பலபூதம் $ேதவா.3.3891.2
ஆவினில் ஐந்தும் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆட்டு
உகந்தான் அடங்கா மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) மூன்றும் $ேதவா.3.3891.3
ஏவிைன எய்து அழித்தான் கழேல பரவா எழுேவாேம $ேதவா.3.3891.4
மாயவன் ேசயவன் ெவள்ளியவன் விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) ேசரும்_ெப.எச்.(ேசவி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ைமமிடற்றன் $ேதவா.3.3892.1
ஆயவன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒ அந்தரமும்(ம்)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) என்று வைர ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.)
$ேதவா.3.3892.2
த< அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.) ந< அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.) பூமி
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட.ஒரு.) திரு நாைரயூ தன்னில் $ேதவா.3.3892.3
ேமயவைனத் ெதாழுவா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேமல் விைன
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) வடுேம
<
$ேதவா.3.3892.4
துஞ்சு இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ஆடுவ தூ முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) துளங்கும்
உடம்பினராய் $ேதவா.3.3893.1
அம் சுட ஆ எr ஆடுவ ஆ அழல் ஆ விழிக்கண் $ேதவா.3.3893.2
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) உமிழ் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) அைரக்கு அைசப்ப
நலன்_ெப.(நலன்_ெப.) ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) நாைரயூ $ேதவா.3.3893.3
எம் சிவனாக்கு அடிைமப்படுவாக்கு இனி இல்ைல ஏதேம $ேதவா.3.3893.4
ெபாங்கு இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) ெகான்ைறயினா
கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) உண்டு
இைமேயாகள் $ேதவா.3.3894.1

தங்கைள ஆ இட த<ர_குைற.எச்.(த<_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தைலவ சைடேமல் ஓ
$ேதவா.3.3894.2
திங்கைல_ெப.(திங்கள்_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.)
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அனல் ஆடலினா திரு
நாைரயூ ேமய $ேதவா.3.3894.3
ெவங்கனல் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ந<று
அணிய_குைற.எச்.(அணி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா அவேர விழுமியேர
$ேதவா.3.3894.4
பா உறு வாய்ைமயினா பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பரேமட்டி ைபங்ெகான்ைறத் $ேதவா.3.3895.1
தா_ெப.(தா_ெப.) உறு மாபு_ெப.(மாபு_ெப.) உைடயான் மைலயின்
தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) மைலமகைளச் $ேதவா.3.3895.2
சீ உறும் மா மறுகின் சிைறவண்டு அைறயும் திரு நாைர_ெப.(நாைர_ெப.)
$ேதவா.3.3895.3
யூ உைற எம் இைறவக்கு இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) ஒன்ெறாடு
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஒவ்வாேவ $ேதவா.3.3895.4
கள்ளி_ெப.(கள்ளி_ெப.) இடுதைல ஏந்து ைகய காஞ்காட கண் நுதலா◌ா
$ேதவா.3.3896.1
ெவள்ளிய ேகாவண ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) தன்ேமல் மிளி ஆடு அரவு
ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3896.2
நள் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) நட்டம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆடுவ
நன்நலன் ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) நாைரயூ $ேதவா.3.3896.3
உள்ளிய ேபாழ்தில் எம்ேமல் வரு வல்விைன
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) ஓடுேம $ேதவா.3.3896.4

நாமம் எைனப்பலவும்(ம்) உைடயான் நலன்_ெப.(நலன்_ெப.)
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) நாைரயூ $ேதவா.3.3897.1
தாம் ஒம்ெமனப் பைற யாழ் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ஆ
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) பயில $ேதவா.3.3897.2
ஈம விளக்கு எr சூழ் சுடைல இயம்பும் இடுகாட்டில் $ேதவா.3.3897.3
சாமம் உைரக்க நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடுவானும்
தழல் ஆய சங்கரேன $ேதவா.3.3897.4
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) உைட ெவண்தைல
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழல்வான்
ஒளிபுன்சைடேமல் ஓ $ேதவா.3.3898.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) இைட ெவண்மதி
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உகந்தான் வாஞ்வண்டு
யாழ்முரலத் $ேதவா.3.3898.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உைட மா மல அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ைவகும் திரு
நாைரயூ ேமய $ேதவா.3.3898.3
ஆன் இைட ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) உகந்தான் அடிேய பரவா அைடேவாேம
$ேதவா.3.3898.4
தூசு புைன துவ ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) ேமவும் ெதாழிலா உடம்பினில் உள்
$ேதவா.3.3899.1
மாசு புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) உைட ந<த்தவகள்
மயல் ந<ைம ேகளாேத $ேதவா.3.3899.2
ேதசு உைடயீகள் ெதளிந்து_வி.எச்.(ெதளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைடமின் திரு நாைரயூ தன்னில் $ேதவா.3.3899.3
பூசு ெபாடித் தைலவ அடியா அடிேய ெபாருத்தேம $ேதவா.3.3899.4

தண்மதி தாழ் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் புகலித் தமிழ் ஞானசம்பந்தன்
$ேதவா.3.3900.1
ஒண்மதி ேச சைடயான்
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திரு நாைரயூ
தன்ேமல் $ேதவா.3.3900.2
பண் மதியால் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) பத்தும் பயின்றா விைன ேபாகி $ேதவா.3.3900.3
மண்_ெப.(மண்_ெப.) மதியாது ேபாய் வான்_ெப.(வான்_ெப.) புகுவ வாேனா
எதிெகாளேவ $ேதவா.3.3900.4
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) உைட மும்மதில் ஊடு உருவக் குனி ெவஞ்சிைல தாங்கி
$ேதவா.3.3901.1
இடிபட எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அமரபிரான் அடியா
இைசந்து_வி.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தத் $ேதவா.3.3901.2
துடி இைடயாைள ஒபாகம் ஆகத் துைதந்தா இடம்ேபாலும் $ேதவா.3.3901.3
வடிவு உைட ேமதி வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) படியும் வலம்புர நன்நகேர
$ேதவா.3.3901.4
ேகாத்த கல்லாைடயும் ேகாவணமும் ெகாடுெகாட்டி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ைக $ேதவா.3.3902.1
ேதய்த்து அன்று அநங்கைனத் ேதசு
அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) திைசயா
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3902.2
காய்த்த_ெப.எச்.(காய்_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கல்லால் அதன் கீ ழ்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
இடம்ேபாலும் $ேதவா.3.3902.3

வாய்த்த முத்த<த் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) நால் மைறேயா வலம்புர நன்நகேர
$ேதவா.3.3902.4
ெநாய்யது ஒ மான்மறி ைகவிரலின் நுைன ேமல் நிைல ஆக்கி $ேதவா.3.3903.1
ெமய் எrேமனி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ந<று பூசி விrபுன் சைட தாழ
$ேதவா.3.3903.2
ைம இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.)
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கமழ_குைற.எச்.(கமழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இருந்தா
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ேபாலும் $ேதவா.3.3903.3
ைவகலும் மா முழவம் அதிரும் வலம்புர நன்நகேர $ேதவா.3.3903.4
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) அம ஆக்ைக உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) தன்ைன உணாஞ்ன்
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அன்று $ேதவா.3.3904.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அம ெகான்ைறயினான் அடிக்ேக சிறுகாைல ஏத்துமிேனா
$ேதவா.3.3904.2
ஆன் அம ஐந்தும் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆட்டு உகந்த அடிகள் இடம்ேபாலும் $ேதவா.3.3904.3
வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) நாள்ெதாறும்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்சும் வலம்புர நன்நகேர
$ேதவா.3.3904.4
ெசற்று எறியும் திைர ஆ கலுழிச் ெசழுந< கிள ெசஞ்சைட ேமல் $ேதவா.3.3905.1
அற்று அறியாது_வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) அனல் ஆடு
நட்டம் அணி ஆ தடங்கண்ணி $ேதவா.3.3905.2
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அறிவா
எருது_ெப.(எருது_ெப.) ஏற வல்ல ெபருமான் இடம்ேபாலும் $ேதவா.3.3905.3
வற்று அறியாப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) வாய்ப்பு உைடய வலம்புர நன்நகேர
$ேதவா.3.3905.4

உண்ண_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வண்ணத்து ஒளி நஞ்சம் உண்டு
உைமேயாடு உடன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ேதவா.3.3906.1
சுண்ண வண்ணப்ெபாடி ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) பூசிச் சுடச் ேசாதி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலங்க $ேதவா.3.3906.2
பண்ண வண்ணத்தன பாணி ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
பயின்றா இடம்ேபாலும் $ேதவா.3.3906.3
வண்ண வண்ணப் பைற பாணி அறா வலம்புர நன்நகேர $ேதவா.3.3906.4
புrதரு புன்சைட ெபான்தயங்க புrநூல் புரண்டு இலங்க $ேதவா.3.3907.1
விைரதரு ேவழத்தின் ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) உr-ேதால் ேமல் மூடி ேவய் புைர
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $ேதவா.3.3907.2
அைர தரு பூந்துகில் ஆ அணங்ைக அமந்தா இடம்ேபாலும் $ேதவா.3.3907.3
வைர தரு ெதால்புகழ் வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) அறா வலம்புர நன்நகேர
$ேதவா.3.3907.4
தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) அைண ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இருபத்திெனாடும்
தைலபத்து உைடயாைன $ேதவா.3.3908.1
ஒண்டு அைண மாது உைமதான் நடுங்க ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கால்விரல்
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3908.2
மிண்டு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) த<த்து அருள்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ல விகிதக்கு இடம்ேபாலும்
$ேதவா.3.3908.3
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இைண தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
ைவகு_ஏவ.(ைவகு_வி.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) வலம்புர நன்நகேர
$ேதவா.3.3908.4

தா_ெப.(தா_ெப.) உறு தாமைரேமல் அயனும் தரணி அளந்தானும்
$ேதவா.3.3909.1
ேதவு அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) வைகயால் இகலித்
திைகத்துத் திrந்து ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3909.2
ேபவு அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) வைகயால்
நிமிந்த_ெப.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபருமான் இடம்ேபாலும்
$ேதவா.3.3909.3
வா உறு ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வலம்புர நன்நகேர
$ேதவா.3.3909.4
காவிய நல்-துவ ஆைடயினா கடு ேநான்பு_ெப.(ேநான்பு_ெப.) ேமற்ெகாள்ளும்
$ேதவா.3.3910.1
பாவிகள் ெசால்ைலப் பயின்று அறியாப் பழந் ெதாண்ட உள் உருக
$ேதவா.3.3910.2
ஆவியுள் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ல அழக இடம்ேபாலும்
$ேதவா.3.3910.3
வாவியின் ந< வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) வாய்ப்பு உைடய வலம்புர நன்நகேர
$ேதவா.3.3910.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இயல் நால்மைறேயா புகலித் தமிழ் ஞானசம்பந்தன்
$ேதவா.3.3911.1
வல்லியந் ேதால் உைட ஆைடயினான் வலம்புர நன்நகைரச் $ேதவா.3.3911.2
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாடல்கள் பத்தும்
ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லவ ெதால்விைன ேபாய்
$ேதவா.3.3911.3

ெசல்வன ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணுகி சிவேலாகம்
ேசவாேர $ேதவா.3.3911.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தூ மதி சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ந<டு விr புன்சைட தாழ
$ேதவா.3.3912.1
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ெவண்ந<று பூசி ேபண் ஆ பலி
ேதந்து_வி.எச்.(ேத_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3912.2
கண் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாயெலாடு ஏ
கவந்த_ெப.எச்.(கவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கள்வக்கு இடம்ேபாலும்
$ேதவா.3.3912.3
பண் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) பாடி ஆடும் பாஞ்தி(ந்) நியமேம
$ேதவா.3.3912.4
அரவு ஒலி வில் ஒலி அம்பின் ஒலி அடங்கா புரம் மூன்றும் $ேதவா.3.3913.1
நிரவ வல்லா நிமி புன்சைடேமல் நிரம்பா மதி
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3913.2
இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) இல் புகுந்து என் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
கவந்த_ெப.எச்.(கவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைறவக்கு இடம்ேபாலும்
$ேதவா.3.3913.3
பரவ வல்லா விைன பாழ்படுக்கும் பாஞ்தி நியமேம $ேதவா.3.3913.4
வாள்முக வாகுழல் வாள்ெநடுங்கண் வைளத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மாது
அஞ்ச $ேதவா.3.3914.1
ந<ள் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைபங்களிற்றின் உr ேமல் நிகழ்வித்து $ேதவா.3.3914.2

நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) காட்டி நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
கவந்த_ெப.எச்.(கவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாதக்கு இடம்ேபாலும்
$ேதவா.3.3914.3
பாண்_ெப.(பாண்_ெப.) முக வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) பாடி
ஆடும் பாஞ்தி(ந்) நியமேம $ேதவா.3.3914.4
ெவஞ்சுரம் ேச விைளயாடல் ேபணி விrபுன்சைட தாழ $ேதவா.3.3915.1
துஞ்சு இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) மாைலயும் நண்பகலும் துைணயா பலி
ேதந்து_வி.எச்.(ேத_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3915.2
அம் சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) ஆ குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ேசார
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) கவந்தாக்கு இடம்ேபாலும் $ேதவா.3.3915.3
பந்சுரம்_ெப.(பஞ்சுரம்_ெப.) பாடி வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) யாழ்முரலும் பாஞ்தி(ந்)
நியமேம $ேதவா.3.3915.4
ந< புல்கு புன்சைட நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலங்க
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெவண்மதி
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3916.1
தா_ெப.(தா_ெப.) புல்கு மாபில்_ெப.(மாபு_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ந<று
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஆ
பலி ேதவா $ேதவா.3.3916.2
ஏ புல்கு சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
கவந்த_ெப.எச்.(கவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைறவக்கு இடம்ேபாலும்
$ேதவா.3.3916.3
பா புல்கு ெதால்புகழால்
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பாஞ்தி நியமேம
$ேதவா.3.3916.4

ெவங்கடுங் காட்டு அகத்து ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேபணி
விrபுன்சைட தாழ $ேதவா.3.3917.1
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) திருமுடி ேமல்
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) திைச ஆ பலி ேதவா
$ேதவா.3.3917.2
சங்ெகாடு சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
கவந்த_ெப.எச்.(கவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைசவக்கு இடம்ேபாலும்
$ேதவா.3.3917.3
ைபங்ெகாடி முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) பட புறவின் பாஞ்தி(ந்)நியமேம
$ேதவா.3.3917.4
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) வள ெசஞ்சைட பின் தயங்க ெபாஞ்ய மழு ஏந்தி
$ேதவா.3.3918.1
மைற ஒலி பாடி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ந<று பூசி மைனகள் பலி ேதவா
$ேதவா.3.3918.2
இைற வைள ேசார எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
கவந்த_ெப.எச்.(கவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைறவக்கு இடம்ேபாலும்
$ேதவா.3.3918.3
பைற ஒலி சங்கு ஒலியால்
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பாஞ்தி நியமேம
$ேதவா.3.3918.4
ஆசு அைட வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) தானவேராடு அடியா
அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3919.1
மாசு அைடயாத ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ந<று பூசி மைனகள் பலி ேதவா
$ேதவா.3.3919.2

காசு_ெப.(காசு_ெப.) அைட ேமகைல ேசார உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
கவந்தாக்கு இடம்ேபாலும் $ேதவா.3.3919.3
பாசைடத் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ைவகு_ஏவ.(ைவகு_வி.)
ெபாய்ைகப்_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.+ப்_ஒற்.) பாஞ்தி(ந்) நியமேம $ேதவா.3.3919.4
நாடின காண்கில நான்முகனும் திருமால்
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3920.1
கூடல ஆடல ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நாளும் குழக
பலி ேதவா $ேதவா.3.3920.2
ஏடு அல ேசார எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
கவந்த_ெப.எச்.(கவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைறவக்கு இடம்ேபாலும்
$ேதவா.3.3920.3
பாடல ஆடலராய்
வணங்கும்_ெப.எச்.(வணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பாஞ்தி நியமேம
$ேதவா.3.3920.4
கல் வள ஆைடய ைகயில்
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கழுக்கள் இழுக்கு
ஆன $ேதவா.3.3921.1
ெசால் வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ஆக
நிைனக்க_குைற.எச்.(நிைன_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டா சுடு
ந<று அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆடி $ேதவா.3.3921.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வைள ேசார நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
கவந்த_ெப.எச்.(கவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாதக்கு இடம்ேபாலும்
$ேதவா.3.3921.3
பல் வள முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) அம் ெகால்ைல ேவலிப் பாஞ்தி நியமேம
$ேதவா.3.3921.4

ைப அரவம் விr கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) விம்மு பாஞ்தி(ந்) நியமத்துத்
$ேதவா.3.3922.1
ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) ஒபாகம் அமந்தவைனத் தமிழ் ஞானசம்பந்தன்
$ேதவா.3.3922.2
ெபாய் இலி மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) புைனந்த பத்தும் பரவிப்
புகழ்ந்து_வி.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3922.3
ஐயுறவு இல்ைல பிறப்பு அறுத்தல் அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) அைடயாேவ
$ேதவா.3.3922.4
மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) வைர இல் மது விம்மு ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.)
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆரும் $ேதவா.3.3923.1
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வைர ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.)
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.)
ெசாrயும் கலிக்காமூ $ேதவா.3.3923.2
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) வைரயின் உயி வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) ஆய
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3923.3
இட ெதாடரா விைன ஆன சிந்தும் இைறவன் அருள் ஆேம $ேதவா.3.3923.4
ைமவைர ேபால்-திைரேயாடு கூடிப் புைடேய
மலிந்து_வி.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.)
$ேதவா.3.3924.1
ைக வைரயால் வள சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) எங்கும் மிகுக்கும் கலிக்காமூ
$ேதவா.3.3924.2

ெமய் வைரயான் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) பாகன் தன்ைன
விரும்ப_குைற.எச்.(விரும்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
வாழும் $ேதவா.3.3924.3
ஐவைர ஆசு அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) ஆளும் என்ப
அதுவும் சரதேம $ேதவா.3.3924.4
தூவிய ந< மல ஏந்தி ைவயத்தவகள்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3925.1
காவியின் ேந விழி மாத_ெப.(மாத_ெப.) என்றும் கவின் ஆ கலிக்காமூ
$ேதவா.3.3925.2
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஈசைன எம்பிராைன
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வழிபட்டால்
$ேதவா.3.3925.3
ஆவியுள் ந<ங்கலன்-ஆதிமூத்தி அமர ெபருமாேன $ேதவா.3.3925.4
குன்றுகள் ேபால்-திைர உந்தி அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ஆதர ேமதி $ேதவா.3.3926.1
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) உடன் புல்கி ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.) மைன சூழ் கவின் ஆ
கலிக்காமூ $ேதவா.3.3926.2
என்று உண ஊழியும் வாழும் எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ெபருமான் அடி
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3926.3
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உணவாைர நிைனயகில்லா
ந<ச நமன் தமேர $ேதவா.3.3926.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) இைட வாள்மதி மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) த<ண்ட மருங்ேக
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) $ேதவா.3.3927.1
கான் இைட ந<ழலில் கண்டல் வாழும் கழி சூழ் கலிக்காமூ $ேதவா.3.3927.2

ஆன் இைட ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) உகந்து ஆடினாைன அமர
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3927.3
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) அைடவு ஆம் வணம் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நலேம நிைனேவாேம
$ேதவா.3.3927.4
துைற வள ேகதைக மீ து வாசம் சூழ்வான் மலி ெதன்றல் $ேதவா.3.3928.1
கைற வளரும்_ெப.எச்.(வள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) என்றும் கலிக்கும் கலிக்காமூ
$ேதவா.3.3928.2
மைற வளரும்_ெப.எச்.(வள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆயினாைன மனத்தால்
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3928.3
நிைற வளரும்_ெப.எச்.(வள_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புகழ்
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வாைத நிைனயா
விைன ேபாேம $ேதவா.3.3928.4
ேகால நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேமனியின் மாத_ெப.(மாத_ெப.) ைமந்த
ெகாண மங்கலியத்தில் $ேதவா.3.3929.1
காலமும் ெபாய்க்கினும் தாம் வழுவாது இயற்றும் கலிக்காமூ $ேதவா.3.3929.2
ஞாலமும் த< வளி_ெப.(வளி_ெப.) ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) ஆய நம்பன்
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$ேதவா.3.3929.3
ஓலம் இடாதவ ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) என்றும் உணைவத் துறந்தாேர
$ேதவா.3.3929.4

ஊ அரவம் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ந<ள் முடியான் ஒலி ந< உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
ஆண்டு $ேதவா.3.3930.1
கா அரவக்கடல் சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாழும் பதி ஆம்
கலிக்காமூ $ேதவா.3.3930.2
ேத அரவு அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) அம் ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) அஞ்சத்
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) வைர ேபத்தான் $ேதவா.3.3930.3
ஆ அரவம் பட ைவத்த பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) உைடயான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ஆேம $ேதவா.3.3930.4
அரு வைர ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாலும் மற்ைற
அலேமல் உைறவானும் $ேதவா.3.3931.1
இருவரும் அஞ்ச எr உரு ஆய் எழுந்தான் கலிக்காமூ $ேதவா.3.3931.2
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வைரயான் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) பாகன் தன்ைன
உணவால்-ெதாழுது ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ேதவா.3.3931.3
திரு மருவும் சிைதவு இல்ைல ெசம்ைமத் ேதசு உண்டு அவபாேல $ேதவா.3.3931.4
மாசு பிறக்கிய ேமனியாரும் மருவும் துவ ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) $ேதவா.3.3932.1
மீ சு பிறக்கிய ெமய்யினாரும்
அறியா_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.)
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) ேதாற்றம் $ேதவா.3.3932.2
காசினி ந<த்திரள் மண்டி எங்கும் வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ஆ கலிக்காமூ
$ேதவா.3.3932.3
ஈசைன எந்ைதபிராைன ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நிைனவா விைன ேபாேம $ேதவா.3.3932.4

ஆழியுள் நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அமுது ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உண்டு அன்று அமரக்கு அமுது உண்ண_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ேதவா.3.3933.1
ஊழிெதாறும்(ம்) உளரா அளித்தான் உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
உயகின்ற $ேதவா.3.3933.2
காழியுள் ஞானசம்பந்தன் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தமிழால் கலிக்காமூ $ேதவா.3.3933.3
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) எம்மாைன
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மருவா பிணிதாேன $ேதவா.3.3933.4
ழுபள்ளம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆய பட சைட ேமல் பயிலும்
திைரக் கங்ைக $ேதவா.3.3934.1
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ஆர_குைற.எச்.(ஆ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விகிதன் விைட ஏறும்
$ேதவா.3.3934.2
வள்ளல் வலஞ்சுழிவாணன்ழு என்று மருவி
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3934.3
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) உருக உணருமின்கள் உறு ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
அைடயாேவ $ேதவா.3.3934.4
கா அணி ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) மதியம்
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) கமழ் புன்சைட தன்ேமல்
$ேதவா.3.3935.1

தா_ெப.(தா_ெப.) அணி ெகான்ைறயும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) எருக்கும்
தைழயும் நுைழவித்து $ேதவா.3.3935.2
வா அணி ெகாங்ைக நல்லாள் தேனாடும் வலஞ்சுழி ேமவியவ $ேதவா.3.3935.3
ஊ அணி ெபய் பலி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உகந்த உவைக அறிேயாேம $ேதவா.3.3935.4
ெபான் இயலும் திருேமனி தன்ேமல் புrநூல் ெபாலிவித்து $ேதவா.3.3936.1
மின் இயலும் சைட தாழ ேவழ_ெப.அ.(ேவழம்_ெப.) உr ேபாத்து அரவு
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3936.2
மன்னிய மா மைறேயாகள்
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வலஞ்சுழி வாண
தம்ேமல் $ேதவா.3.3936.3
உன்னிய சிந்ைதயில் ந<ங்ககில்லாக்கு உயவு_ெப.(உயவு_ெப.) ஆம் பிணி
ேபாேம $ேதவா.3.3936.4
விைட ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பால் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பால் விரும்பு
ெமல்லியல் புல்கியது ஓ $ேதவா.3.3937.1
சைட ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பால் ஒருபால் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெகாள்
தாழ்குழல் ேபாற்று_ஏவ.(ேபாற்று_வி.) இைசப்ப $ேதவா.3.3937.2
நைட_ெப.(நைட_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பால் ஒருபால்
சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) நாளும் வலஞ்சுழி ேச $ேதவா.3.3937.3
அைட ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பால் அைடயாத
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசய்ைக அறிேயாேம
$ேதவா.3.3937.4
ைக அமரும் மழு நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) வைண
<
கைலமான் மறி ஏந்தி
$ேதவா.3.3938.1

ெமய் அமரும் ெபாடிப் பூசி வசும்_ெப.எச்.(வ
<
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
<
குைழ ஆதரு ேதாடும் $ேதவா.3.3938.2
ைப அமரும்(ம்) அரவு ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆடும் பட
சைடயாக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.3938.3
ைம அமரும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழும் ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) வலஞ்சுழி
மா நகேர $ேதவா.3.3938.4
தண்ெடாடு சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) தைழய ஏந்தி ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.)
ஒருபாகம் $ேதவா.3.3939.1
கண்டு இடு ெபய் பலி ேபணி நாணா காஞ்யின் உr-ேதால $ேதவா.3.3939.2
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இடு ெமாய் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாட வலஞ்சுழி மன்னியவ
$ேதவா.3.3939.3
ெதாண்ெடாடு கூடித் துைதந்து நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதாடைபத் ெதாடேவாேம $ேதவா.3.3939.4
கல் இயலும் மைல அம் ைக ந<ங்க_குைற.எச்.(ந<ங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வைளத்து_வி.எச்.(வைள_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வைளயாதா◌ா
$ேதவா.3.3940.1
ெசால் இயலும் மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) மூன்றும் ெசற்ற சுடரான் இட
ந<ங்க_குைற.எச்.(ந<ங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3940.2
மல் இயலும் திரள்ேதாள் எம் ஆதி வலஞ்சுழி மா நகேர $ேதவா.3.3940.3
புல்கிய ேவந்தைனப் புல்கி ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இருப்பவ புண்ணியேர $ேதவா.3.3940.4
ெவஞ்சின வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்கன் வைரைய விறலால் எடுத்தான் ேதாள
$ேதவா.3.3941.1

அஞ்சும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ஆறு இரு நான்கும் ஒன்றும் அடத்தா
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆய $ேதவா.3.3941.2
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கண்டத்து நாத என்றும் நணுகும்
இடம்ேபாலும் $ேதவா.3.3941.3
மஞ்சு உலவும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ெகண்டும்
வலஞ்சுழி மா நகேர $ேதவா.3.3941.4
ஏடு இயல் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) சீ ெநடுமால் என நின்றவ காணா◌ா
$ேதவா.3.3942.1
கூடிய கூ எr ஆய் நிமிந்த_ெப.எச்.(நிமி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குழக
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$ேதவா.3.3942.2
வாடிய ெவண்தைல ைகயில் ஏந்தி வலஞ்சுழி ேமய எம்மான் $ேதவா.3.3942.3
பாடிய_ெப.எச்.(பாடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நால்மைறயாள
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சாஞ்ைத பலபலேவ
$ேதவா.3.3942.4
குண்டரும் புத்தரும் கூைற இன்றிக் குழுவா உைர ந<த்து $ேதவா.3.3943.1
ெதாண்டரும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ேபண
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கழலான் அழல் ஆடி
$ேதவா.3.3943.2
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அமரும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) மல்கு ெபான்னி
வலஞ்சுழிவாணன் எம்மான் $ேதவா.3.3943.3
பண்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேவள்வி முனிந்து ெசற்ற பாஞ்ேச பகேவாேம
$ேதவா.3.3943.4
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) எம்மான் எனக்கு
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ேமய வலஞ்சுழி மா நகேமல் $ேதவா.3.3944.1

காழியுள் ஞானசம்பந்தன் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கருத்தின் தமிழ்மாைல $ேதவா.3.3944.2
ஆழி இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ைவயகத்து
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா அவக்கும் தமருக்கும்
$ேதவா.3.3944.3
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) ஓக்கும் உருவும் உயவு_ெப.(உயவு_ெப.) ஆேம
$ேதவா.3.3944.4
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இைட ெவங்கடு நஞ்சம் உண்ட கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
விைட ஏறி $ேதவா.3.3945.1
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) இைடயின் ெபாடிப் பூச வல்லான் உைமேயாடு ஒருபாகன்
$ேதவா.3.3945.2
அடல் இைடயில் சிைல தாங்கி எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அம்மான் அடியாேமல் $ேதவா.3.3945.3
நடைல விைனத் ெதாைக த<த்து உகந்தான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) நாைரயூ
தாேன $ேதவா.3.3945.4
ழுவிண்ணின் மின் ேந மதி துத்தி நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) விr பூமலக்ெகான்ைற
$ேதவா.3.3946.1
ெபண்ணின் முன்ேன மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உகந்த ெபருமான் எr ஆடி
$ேதவா.3.3946.2
நண்ணிய தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அடியாகேளாடும் திரு நாைரயூரான்ழு என்று
$ேதவா.3.3946.3
எண்ணுமின் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) விைன
ேபாகும்_ெப.எச்.(ேபா_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_ெப.எச்.குறி.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) இைறஞ்சும் நிைறவு ஆேம $ேதவா.3.3946.4

ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
காது ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குைழயான் இைழ
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3947.1
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கால் பிrயாது
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிைறயான் மைற ஓதி
$ேதவா.3.3947.2
நாடு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காலமும் ேசர
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திரு நாைரயூராைனப்
$ேதவா.3.3947.3
பாடுமின் ந< பழி
ேபாகும்_ெப.எச்.(ேபா_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_ெப.எச்.குறி.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) பயிலும் உயவு_ெப.(உயவு_ெப.) ஆேம
$ேதவா.3.3947.4
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) அம் சைட ேசர
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஏந்தி $ேதவா.3.3948.1
ெபண்ணில் அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கூறு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆய ெபருமான்
அருள் ஆந்த $ேதவா.3.3948.2
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) மன்னி உைற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அணி நாைரயூ தன்ைன
$ேதவா.3.3948.3
நண்ணல் அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உறவு_ெப.(உறவு_ெப.) ஆக்குமின்கள் நடைலகாஞ்சு அறுேம $ேதவா.3.3948.4

வான்_ெப.(வான்_ெப.) அம த< வளி_ெப.(வளி_ெப.) ந< நிலன்_ெப.(நிலன்_ெப.) ஆய்
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பழி
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3949.1
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) அம இன் உயி த<ங்கு குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) உைறவால்
பிறிது இன்றி $ேதவா.3.3949.2
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) அமரும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றான்-திரு நாைரயூ
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) $ேதவா.3.3949.3
ேகான் அவைனக் குறுகக் குறுகா ெகாடுவல் விைனதாேன $ேதவா.3.3949.4
ெகாக்கு இறகும் குளி ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) மத்தம் குலாய மல
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3950.1
அக்கு அரேவாடு அைர ஆத்து_வி.எச்.(ஆ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உகந்த
அழகன் குழகு ஆக $ேதவா.3.3950.2
நக்கு அமரும் திருேமனியாளன் திரு நாைரயூ ேமவிப் $ேதவா.3.3950.3
புக்கு அமரும் மனத்ேதாகள் தம்ைமப்
புணரும்_ெப.எச்.(புண_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புகல்தாேன
$ேதவா.3.3950.4
ஊழியும் இன்பமும் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உயரும் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3951.1
ஏழ் இைசயின் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) வாழும்
வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) விைனயின் புணப்பு
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3951.2
நாழிைகயும் பல ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நளி நாைரயூ தன்னில்
$ேதவா.3.3951.3

வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.) ேமதகு ைமந்த
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வைகயின் விைளவு
ஆேம $ேதவா.3.3951.4
கூசம் இலாது அரக்கன் வைரையக் குலுங்க எடுத்தான் ேதாள $ேதவா.3.3952.1
நாசம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இற அடத்த விரலான் கரவாதா
$ேதவா.3.3952.2
ேபச_குைற.எச்.(ேபசு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வியப்ெபாடு ேபண
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாஞ்ேயான் இடம்ேபாலும்
$ேதவா.3.3952.3
ேதசம் உறப் புகழ் ெசம்ைம ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திரு நாைரயூ தாேன $ேதவா.3.3952.4
பூமகனும்(ம்) அவைனப் பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) ஆ நிறத்தானும் $ேதவா.3.3953.1
ஆம் அளவும் திrந்து ஏத்திக் காண்டல் அறிதற்கு அrயான் ஊ $ேதவா.3.3953.2
பா மருவும் குணத்ேதாகள் ஈண்டிப் பலவும் பணி
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3953.3
ேதம் மருவும் திகழ் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திரு நாைரயூ தாேன
$ேதவா.3.3953.4
ெவற்று அைர ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவடம்
காட்டித் திrவா துவ ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) $ேதவா.3.3954.1
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) (அ)ைரேயாகள் உைரக்கும்
ெசால்ைல உணராது எழுமின்கள் $ேதவா.3.3954.2

குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) இலாதது ஓ ெகாள்ைக எம்மான் குழகன்
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ஆரப் $ேதவா.3.3954.3
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரவு
ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வரும் ெபருமான் திரு
நாைரயூ ேசரேவ $ேதவா.3.3954.4
பாடு இயலும் திைர சூழ் புகலித் திருஞானசம்பந்தன் $ேதவா.3.3955.1
ேசடு இயலும் புகழ் ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) ெசம்ைமத் திரு நாைரயூரான் ேமல்
$ேதவா.3.3955.2
பாடிய_ெப.எச்.(பாடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
தமிழ்மாைல பத்தும் பரவித் திrந்து ஆக $ேதவா.3.3955.3
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிந்ைதயினாக்கு ந<ங்கும்
அவலக்கடல் தாேன $ேதவா.3.3955.4
ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) ேவள்விைய நிந்தைன
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழல் $ேதவா.3.3956.1
ஆதம் இ(ல்)லி அமெணாடு ேதரைர $ேதவா.3.3956.2
வாதில் ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) அழிக்கத் திரு
உள்ளேம $ேதவா.3.3956.3
பாதி மாது உடன் ஆய பரமேன $ேதவா.3.3956.4
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) புகேழ
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டும் ெதன் $ேதவா.3.3956.5
ஆலவாயில் உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எம்
ஆதிேய $ேதவா.3.3956.6
ைவதிகத்தின் வழி ஒழுகாத அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $ேதவா.3.3957.1
ைகதவம் உைடக் கா அமண் ேதரைர $ேதவா.3.3957.2

எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாதுெசயத் திரு உள்ளேம
$ேதவா.3.3957.3
ைம திகழ்தரு மா மணிகண்டேன $ேதவா.3.3957.4
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) புகேழ
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டும் ெதன் $ேதவா.3.3957.5
ஆலவாயில் உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எம்
ஆதிேய $ேதவா.3.3957.6
மைற வழக்கம் இலாத மா பாவிகள் $ேதவா.3.3958.1
பறி தைலக் ைகய பாய் உடுப்பாகைள $ேதவா.3.3958.2
முறிய வாதுெசயத் திரு உள்ளேம $ேதவா.3.3958.3
மறி உலாம் ைகயில் மா மழுவாளேன $ேதவா.3.3958.4
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) புகேழ
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டும் ெதன் $ேதவா.3.3958.5
ஆலவாயில் உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எம்
ஆதிேய $ேதவா.3.3958.6
அறுத்த_ெப.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அங்கம் ஆறு
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) ந<ைமையக் $ேதவா.3.3959.1
கறுத்து வாழ் அமண்ைகயகள் தம்ெமாடும் $ேதவா.3.3959.2
ெசறுத்து வாதுெசயத் திரு உள்ளேம $ேதவா.3.3959.3
முறித்த வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) மதிக்கண்ணி முதல்வேன $ேதவா.3.3959.4
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) புகேழ
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டும் ெதன் $ேதவா.3.3959.5

ஆலவாயில் உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எம்
ஆதிேய $ேதவா.3.3959.6
அந்தணாள புrயும் அருமைற $ேதவா.3.3960.1
சிந்ைத ெசய்யா_எதி.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) அருக
திறங்கைளச் $ேதவா.3.3960.2
சிந்த வாதுெசயத் திரு உள்ளேம $ேதவா.3.3960.3
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந<று
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அணியும் விகிதேன $ேதவா.3.3960.4
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) புகேழ
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டும் ெதன் $ேதவா.3.3960.5
ஆலவாயில் உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எம்
ஆதிேய $ேதவா.3.3960.6
ேவட்டு ேவள்வி ெசயும் ெபாருைள விளி $ேதவா.3.3961.1
மூட்டு சிந்ைத முருட்டு அமண்குண்டைர $ேதவா.3.3961.2
ஓட்டி வாதுெசயத் திரு உள்ளேம $ேதவா.3.3961.3
காட்டில் ஆைன உrத்த_ெப.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம் கள்வேன
$ேதவா.3.3961.4
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) புகேழ
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டும் ெதன் $ேதவா.3.3961.5
ஆலவாயில் உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எம்
ஆதிேய $ேதவா.3.3961.6
அழல் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஓம்பும் அருமைறேயா
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) $ேதவா.3.3962.1

விழல் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்னும் அருக திறத்திறம்
$ேதவா.3.3962.2
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) வாதுெசயத் திரு உள்ளேம $ேதவா.3.3962.3
தழல் இலங்கு திரு உருச் ைசவேன $ேதவா.3.3962.4
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) புகேழ
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டும் ெதன் $ேதவா.3.3962.5
ஆலவாயில் உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எம்
ஆதிேய $ேதவா.3.3962.6
ந<ற்று ேமனிய ஆயின ேமல் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.3.3963.1
காற்றுக் ெகாள்ளவும் நில்லா அமணைரத் $ேதவா.3.3963.2
ேதற்றி வாதுெசயத் திரு உள்ளேம $ேதவா.3.3963.3
ஆற்ற வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்கற்கும் அருளினாய் $ேதவா.3.3963.4
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) புகேழ
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டும் ெதன் $ேதவா.3.3963.5
ஆலவாயில் உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எம்
ஆதிேய $ேதவா.3.3963.6
ந<ல_ெப.அ.(ந<லம்_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அமண
திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $ேதவா.3.3964.1
சீலம் வாது ெசயத் திரு உள்ளேம $ேதவா.3.3964.2
மாலும் நான்முகனும் காண்பு அrயது ஓ $ேதவா.3.3964.3
ேகாலம் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குன்றேம $ேதவா.3.3964.4

ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) புகேழ
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டும் ெதன் $ேதவா.3.3964.5
ஆலவாயில் உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எம்
ஆதிேய $ேதவா.3.3964.6
அன்று முப்புரம் ெசற்ற அழக நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $ேதவா.3.3965.1
துன்று ெபான்கழல் ேபணா அருகைரத் $ேதவா.3.3965.2
ெதன்ற வாதுெசயத் திரு உள்ளேம $ேதவா.3.3965.3
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) சாக்கிய காணாத் தைலவேன $ேதவா.3.3965.4
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) புகேழ
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டும் ெதன் $ேதவா.3.3965.5
ஆலவாயில் உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எம்
ஆதிேய $ேதவா.3.3965.6
கூடல் ஆலவாய்க்ேகாைன விைடெகாண்டு $ேதவா.3.3966.1
வாடல் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அமணைர வாட்டிட $ேதவா.3.3966.2
மாடக் காழிச் சம்பந்தன் மதித்த இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $ேதவா.3.3966.3
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) வல்லவ பாக்கியவாளேர $ேதவா.3.3966.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உண்ட(அ)r மலேரான்
காணா $ேதவா.3.3967.1
ெவண்நாவல் விரும்பு மேயந்திரரும் $ேதவா.3.3967.2
கண்ணது ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கயிைலயாரும்
$ேதவா.3.3967.3
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ஆரூ ஆதி ஆைனக்காேவ $ேதவா.3.3967.4

வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மால் அயன்
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) காண்பு அrயா◌ா $ேதவா.3.3968.1
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
ந<று அணி மேயந்திரரும் $ேதவா.3.3968.2
கந்த வாசைட உைடக் கயிைலயாரும் $ேதவா.3.3968.3
அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ஆரூ ஆதி ஆைனக்காேவ $ேதவா.3.3968.4
மால் அயன் ேதடிய மேயந்திரரும் $ேதவா.3.3969.1
காலைன உயிெகாண்ட கயிைலயாரும் $ேதவா.3.3969.2
ேவைல அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நாவலாரும் $ேதவா.3.3969.3
ஆைல ஆரூ ஆதி ஆைனக்காேவ $ேதவா.3.3969.4
கருடைன ஏறு அr அயனா காணா◌ா $ேதவா.3.3970.1
ெவருள் விைட ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மேயந்திரரும்
$ேதவா.3.3970.2
கருள்தரு கண்டத்து எம் கயிைலயாரும் $ேதவா.3.3970.3
அருளன் ஆரூ ஆதி ஆைனக்காேவ $ேதவா.3.3970.4
மதுசூதனன் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) வணங்க(அ)rயா◌ா $ேதவா.3.3971.1
மதி அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மேயந்திரரும்
$ேதவா.3.3971.2
கதிமுைல புல்கிய கயிைலயாரும் $ேதவா.3.3971.3
அதியன் ஆரூ ஆதி ஆைனக்காேவ $ேதவா.3.3971.4

சக்கரம்_ெப.(சக்கரம்_ெப.) ேவண்டும் மால் பிரமன் காணா $ேதவா.3.3972.1
மிக்கவ கயிைல மேயந்திரரும் $ேதவா.3.3972.2
தக்கைனத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) அr தழல் உருவ $ேதவா.3.3972.3
அக்கு அணியவ ஆரூ ஆதி ஆைனக்காேவ $ேதவா.3.3972.4
கண்ணனும் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) காண்பு அrயா◌ா $ேதவா.3.3973.1
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நாவல் விரும்பு மேயந்திரரும் $ேதவா.3.3973.2
கண்ணப்பக்கு அருள் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கயிைல
எங்கள் $ேதவா.3.3973.3
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ஆரூ ஆதி ஆைனக்காேவ $ேதவா.3.3973.4
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வண்ணன்_ெப.(வண்ணன்_ெப.)
நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) காண்பு அrயா◌ா $ேதவா.3.3974.1
தடவைர அரக்கைனத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெநாஞ்த்தா $ேதவா.3.3974.2
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உண்ட எம்
மேயந்திரரும் $ேதவா.3.3974.3
அடல் விைட ஆரூ ஆதி ஆைனக்காேவ $ேதவா.3.3974.4
ஆதி மால் அயன் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) காண்பு அrயா◌ா
$ேதவா.3.3975.1
ேவதங்கள் துதிெசயும் மேயந்திரரும் $ேதவா.3.3975.2
காதில் ஒ குைழ உைடக் கயிைலயாரும் $ேதவா.3.3975.3
ஆதி ஆரூ எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ஆைனக்காேவ $ேதவா.3.3975.4
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) இல் அமண்புத்த அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ெகாள்ேளல்
$ேதவா.3.3976.1

ெவறிய மான் கரத்து ஆரூ மேயந்திரரும் $ேதவா.3.3976.2
மறிகடேலான் அயன் ேதடத் தானும் $ேதவா.3.3976.3
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அரு கயிைலேயான்-ஆைனக்காேவ. $ேதவா.3.3976.4
ஏனம்மால் அயன் அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.) காண்பு அrயா◌ா
$ேதவா.3.3977.1
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) ஆ கயிைல நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மேயந்திரரும்
$ேதவா.3.3977.2
ஆன ஆரூ ஆதி ஆைனக்காைவ $ேதவா.3.3977.3
ஞானசம்பந்தன் தமிழ் ெசால்லுேம $ேதவா.3.3977.4
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) அேத ெகாளா உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) அேத ெசயும் புரம்
எrத்தவன்-பிரமநல்புரத்து $ேதவா.3.3978.1
அரன்-நன்நாமேம பரவுவாகள் சீ விரவும் ந<ள் புவிேய. $ேதவா.3.3978.2
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உலாம் மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) ேவணு மண்_ெப.(மண்_ெப.)
உேளா காண மன்றில் ஆ ேவணுநல்புரத் $ேதவா.3.3979.1
தாணுவின் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ேபணுகின்றவ ஆணி ஒத்தவேர $ேதவா.3.3979.2
அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) ஆ தைரப் புகலும் நால்மைறக்கு இகல் இேலாகள்
வாழ் புகலி மா நக $ேதவா.3.3980.1
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ெசய்ேவான் எதிச் சகல ேசகரன் அகில நாயகேன
$ேதவா.3.3980.2
துங்க மாகாஞ் பங்கமா அடும் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ைகயான் நிகழ்
ெவங்குருத் திகழ் $ேதவா.3.3981.1
அங்கணான் அடி தம் ைகயால்-ெதாழ தங்குேமா விைனேய $ேதவா.3.3981.2

ழுகாணி ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) கற்றவக்கு
ஈைக_ெப.(ஈைக_ெப.) உைடைமேயா அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $ேதவா.3.3982.1
ேதாணிவண் புரத்து ஆணிழு என்பவ தூ மதியினேர. $ேதவா.3.3982.2
ஏந்து அரா எதி வாய்ந்த நுண் இைடப் பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ஓதியாள்
ேசந்த_ெப.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பங்கினன் $ேதவா.3.3983.1
பூந்தராய் ெதாழும் மாந்த_ெப.(மாந்த_ெப.) ேமனிேமல்
ேசந்து_வி.எச்.(ேச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரா_ெப.(இரா_ெப.) விைனேய
$ேதவா.3.3983.2
ழுசுரபுரத்திைனத் துய ெசய் தாருகன்
துஞ்ச_குைற.எச்.(துஞ்சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவஞ்சினக் காளிையத் தரும்
$ேதவா.3.3984.1
சிரபுரத்து உளான்ழு என்ன வல்லவ சித்தி ெபற்றவேர $ேதவா.3.3984.2
ழுஉறவும் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அற்றவகளுக்கு மா
ெநதி ெகாடுத்து ந<ள் புவி இலங்கு சீப் $ேதவா.3.3985.1
புறவ மா நகக்கு இைறவேன ழு என ெதறகிலா விைனேய $ேதவா.3.3985.2
பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) ேச இலங்ைகக்கு நாதன் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) முடிகள்
பத்ைதயும் ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெநாஞ்த்தவன்
$ேதவா.3.3986.1
சண்ைப ஆதிையத் ெதாழுமவகைளச் சாதியா விைனேய $ேதவா.3.3986.2
ஆழி அங்ைகயில் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மால்
அயன் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ஒணாதது ஓ வடிவு ெகாண்டவன் $ேதவா.3.3987.1

காழி மா நகக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) நாமேம கற்றல் நல்-தவேம
$ேதவா.3.3987.2
விச்ைச ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இலாச் சமண சாக்கியப் பிச்ச தங்கைளக்
காஞ்சு அறுத்தவன் $ேதவா.3.3988.1
ெகாச்ைச மா நகக்கு அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) ெசய்பவ குணங்கள் கூறுமிேன
$ேதவா.3.3988.2
கழுமலத்தினுள் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) பாதேம கருது ஞானசம்பந்தன்
இன்தமிழ் $ேதவா.3.3989.1
முழுதும் வல்லவக்கு இன்பேம தரும் முக்கண் எம் இைறேய $ேதவா.3.3989.2
ேவலின் ேநதரு கண்ணினாள் உைம பங்கன்-அங்கணன் மிழைல மா நக
$ேதவா.3.3990.1
ஆல ந<ழலில் ேமவினான்-அடிக்கு அன்ப துன்பு_ெப.(துன்பு_ெப.) இலேர.
$ேதவா.3.3990.2
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நால்மைற வல்ல
ேவதிய மல்கு சீ வள மிழைலயான் அடி $ேதவா.3.3991.1
உளம் ெகாள்வா தைம உளம்ெகாள் வா விைன ஒல்ைல ஆசு அறுேம
$ேதவா.3.3991.2
விைசயிேனாடு எழு பைசயும் நஞ்சிைன அைசவு
ெசய்தவன்_வி.அ.ெப.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அன்_பட.பன்.)
மிழைல மா நக $ேதவா.3.3992.1
இைசயும் ஈசைன நைசயின் ேமவினால் மிைச ெசயா விைனேய $ேதவா.3.3992.2
ெவன்றி ேச ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மூடு மா மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) மிழைல மா
நக ேமவி நாள்ெதாறும் $ேதவா.3.3993.1
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆதிதன் அடி நிைனப்பவ
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இலேர $ேதவா.3.3993.2

ேபாதகம் தைன உr ெசய்ேதான்_வி.அ.ெப.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஓன்_பட.ஒரு.)
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) ேந வரும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) மிழைல மா நக
$ேதவா.3.3994.1
ஆதரம் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அடிகள்
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) அலால் ஒ பற்று இலேம $ேதவா.3.3994.2
தக்கன் ேவள்விையச் சாடினா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெதாக்க மாளிைக மிழைல
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.3995.1
நக்கனா அடி ெதாழுவ ேமல் விைன நாள்ெதாறும் ெகடுேம $ேதவா.3.3995.2
ேபா அணாவு முப்புரம் எrத்தவன் ெபாழில்கள் சூழ்தரு மிழைல மா நகச்
$ேதவா.3.3996.1
ேசரும்_ெப.எச்.(ேச-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஈசைனச் சிந்ைத
ெசய்பவ த<விைன ெகடுேம $ேதவா.3.3996.2
இரக்கம் இல்-ெதாழில் அரக்கனா உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ெநருக்கினான் மிகு
மிழைலயான் அடி $ேதவா.3.3997.1
சிரக் ெகாள் பூ என ஒருக்கினா புகழ்
பரக்கும்_ெப.எச்.(பர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ந<ள்
புவிேய $ேதவா.3.3997.2
துன்று பூமகன் பன்றி_ெப.(பன்றி_ெப.) ஆனவன் ஒன்றும் ஓகிலா மிழைலயான்
அடி $ேதவா.3.3998.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பூம்புனல்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தூவினா
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ேசபவேர $ேதவா.3.3998.2
புத்த ைகச் சமண்பித்த ெபாய்க் குைவ ைவத்த வித்தகன் மிழைல மா நக
$ேதவா.3.3999.1

சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) ைவத்தவ இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தலத்தினுள்
ெமய்த் தவத்தவேர $ேதவா.3.3999.2
சந்தம் ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) மிழைல ஈசைனச் சண்ைப
ஞானசம்பந்தன் வாய் நவில் $ேதவா.3.4000.1
பந்தம் ஆ தமிழ்பத்தும் வல்லவ பத்த ஆகுவேர $ேதவா.3.4000.2
பரசு பாணிய பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) வைணய
<
பட்டினத்து உைற
பல்லவன <ச்சுரத்து $ேதவா.3.4001.1
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ேபணி நின்றா இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) அறிவா ஆ $ேதவா.3.4001.2
பட்டம் ெநற்றிய நட்டம் ஆடுவ பட்டினத்து உைற பல்லவன <ச்சுரத்து
$ேதவா.3.4002.1
இட்டம் ஆய் இருப்பா இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) அறிவா ஆ $ேதவா.3.4002.2
பவளேமனிய திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ந<ற்றின பட்டினத்து உைற பல்லவன <ச்சுரத்து $ேதவா.3.4003.1
அழகராய் இருப்பா இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) அறிவா ஆ $ேதவா.3.4003.2
பண்ணில் யாழின பயிலும் ெமாந்ைதய பட்டினத்து உைற பல்லவன <ச்சுரத்து
$ேதவா.3.4004.1
அண்ணலாய் இருப்பா இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) அறிவா ஆ $ேதவா.3.4004.2
பல் இல் ஓட்டின பலி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உண்பவ பட்டினத்து பல்லவன <ச்சுரத்து $ேதவா.3.4005.1
எல்லி ஆட்டு உகந்தா இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) அறிவா ஆ $ேதவா.3.4005.2

பச்ைச_ெப.(பச்ைச_ெப.) ேமனிய பிச்ைச ெகாள்பவ பட்டினத்து உைற
பல்லவன <ச்சுரத்து $ேதவா.3.4006.1
இச்ைச ஆய் இருப்பா இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) அறிவா ஆ $ேதவா.3.4006.2
ைபங்கண் ஏற்றின திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) சூடுவ பட்டினத்து உைற
பல்லவன <ச்சுரத்து $ேதவா.3.4007.1
எங்கும் ஆய் இருப்பா இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) அறிவா ஆ $ேதவா.3.4007.2
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) ைகெதாழ ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) ஓதுவ பட்டினத்து
உைற பல்லவன <ச்சுரத்து $ேதவா.3.4008.1
ஆதியாய் இருப்பா இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) அறிவா ஆ $ேதவா.3.4008.2
படி ெகாள் ேமனிய கடி ெகாள் ெகான்ைறய பட்டினத்து உைற பல்லவன <ச்சுரத்து
$ேதவா.3.4009.1
அடிகளாய் இருப்பா இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) அறிவா ஆ $ேதவா.3.4009.2
பைற ெகாள் பாணிய பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ெகாள் ெசன்னிய பட்டினத்து உைற
பல்லவன <ச்சுரத்து $ேதவா.3.4010.1
இைறவராய் இருப்பா இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) அறிவா ஆ $ேதவா.3.4010.2
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) ஆள்வதற்கு ஊனம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இைல
மாத_ெப.(மாத_ெப.) பல்லவன <ச்சுரத்தாைன $ேதவா.3.4011.1
ஞானசம்பந்தன் நல்-தமிழ் ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வல்லவ நல்லவேர $ேதவா.3.4011.2

உற்று உைம ேசவது ெமய்யிைனேய உணவதும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
அருள் ெமய்யிைனேய $ேதவா.3.4012.1
கற்றவ காய்வது காமைனேய கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) விழி காய்வது காமைனேய
$ேதவா.3.4012.2
அற்றம் மைறப்பதும் உன் பணிேய அமரகள் ெசய்வதும் உன் பணிேய
$ேதவா.3.4012.3
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முகந்தது கந்தைனேய
பிரமபுரத்ைத உகந்தைனேய $ேதவா.3.4012.4
சதி மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சலந்தரேன தடி சிரம் ேந ெகாள்
சலம் தரேன $ேதவா.3.4013.1
அதி ஒளி ேச திகிrப்பைடயால் அமந்தன உம்ப_ெப.(உம்ப_ெப.) துதிப்பு
அைடயால் $ேதவா.3.4013.2
மதி தவழ் ெவற்பு அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ைகச் சிைலேய மரு
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) ஏற்பது ைகச்சிைலேய $ேதவா.3.4013.3
விதியினில் இட்டு அவிரும் பரேன ேவணுபுரத்ைத விரும்பு அரேன
$ேதவா.3.4013.4
காது அமரத் திகழ் ேதாடினேன கானவனாய்க் கடிது ஓடினேன $ேதவா.3.4014.1
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) அதால் கூற்று உைதத்தனேன பாத்தன்
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) ைதத்தனேன $ேதவா.3.4014.2
தாது_ெப.(தாது_ெப.) அவிழ் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) தாஞ்த்தனேன சாந்த
விைன அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) அrத்தனேன $ேதவா.3.4014.3
ேபாதம் அமரும் உைரப் ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) புகலி
அமந்த_ெப.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பரம்ெபாரு $ேதவா.3.4014.4

ைமத் திகழ் நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) உமிழ் மாசுணேம
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைர ேசவதும் மா
சு(ண்)ணேம $ேதவா.3.4015.1
ெமய்த்து உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) பூசுவ ேமல் மதிேய ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஓதுவ ேமல் மதிேய $ேதவா.3.4015.2
ெபாய்த் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஓடு உறும் அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) அேத புrசைட
ைவத்தது மத்தம் அேத $ேதவா.3.4015.3
வித்தக ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம் குருேவ
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அமந்தன
ெவங்குருேவ $ேதவா.3.4015.4
உடன் பயில்கின்றனன் மாதவேன உறு ெபாறி
காய்ந்து_வி.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைச மா தவேன
$ேதவா.3.4016.1
திடம் பட மாமைற கண்டனேன திrகுணம்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்டனேன $ேதவா.3.4016.2
படம் ெகாள் அரவு அைர ெசய்தனேன பகடு_ெப.(பகடு_ெப.) உrெகாண்டு அைர
ெசய்தனேன $ேதவா.3.4016.3
ெதாடந்த_ெப.எச்.(ெதாட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துயக்கு
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) இவேன ேதாணிபுரத்து உைற
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) சிவேன_ெப.(சிவன்_ெப.+ஏ_சாr.) $ேதவா.3.4016.4
திகழ் ைகயதும் புைக தங்கு அழேல ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ெதாழுவதும் தம்
கழேல $ேதவா.3.4017.1
இகழ்பவ தாம் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மான் இடேம இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
தனுேவாடு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மானிடேம $ேதவா.3.4017.2
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வரும் ந< ெகாளும் மஞ்சு அைடேய
மின் நிககின்றதும் அம் சைடேய $ேதவா.3.4017.3

தக இரதம் ெகாள் வசுந்தரேர தக்க தராய் உைற சுந்தரேர $ேதவா.3.4017.4
ஓவு அரு கண்கள் இைணக்க(அ)யேல உைமயவள் கண்கள் இைணக் கயேல
$ேதவா.3.4018.1
ஏ மருவும் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) அேத
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெகாள் உதாசனன் ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) அேத
$ேதவா.3.4018.2
ந< வரு ெகாந்து அளகம் ைகயேத ெநடுஞ்சைட
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கங்ைகயேத $ேதவா.3.4018.3
ேசவு அரு ேயாக தியம்பகேன சிரபுரம் ேமய தி அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) அகேன
$ேதவா.3.4018.4
ஈண்டு துயில் அம அப்பினேன இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கண் இடந்து அடி
அப்பினேன $ேதவா.3.4019.1
த<ண்டல் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பாஞ்சு அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கரேம
திகழ்ந்து ஒளி ேசவது சக்கரேம $ேதவா.3.4019.2
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வருந்த_குைற.எச்.(வருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நைகத் தைலேய மிைகத்து
அவேராடு நைகத்தைலேய $ேதவா.3.4019.3
பூண்டன ேசரலும் மா பதிேய புறவம்
அமந்த_ெப.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உமாபதிேய $ேதவா.3.4019.4
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) வாயது ந<ழைலேய ேநசம்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) ஆனவ ந<ழைலேய $ேதவா.3.4020.1
உன்னி மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) எழு சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) அேத
ஒளி அதேனாடு உறு சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) அேத $ேதவா.3.4020.2
கன்னியைரக் கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
க(ள்)ளேன கடல்விடம் உண்ட கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) களேன $ேதவா.3.4020.3

மன்னி வைரப் பதி சண்பு ஐயேத வாr வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) மலி சண்ைப அேத
$ேதவா.3.4020.4
இலங்ைக அரக்க தமக்கு இைறேய இடந்து கயிைல
எடுக்க_குைற.எச்.(எடுக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இைறேய $ேதவா.3.4021.1
புலன்கள் ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உடன் பாடினேன
ெபாறிகள் ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உடன்பாடினேன
$ேதவா.3.4021.2
இலங்கிய ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) இரா_ெப.(இரா_ெப.) வணேன எய்து
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இராவணேன
$ேதவா.3.4021.3
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் ெபற்றதும் மா வசிேய
காழி அரன் அடி மா வசிேய $ேதவா.3.4021.4
கண் நிகழ் புண்டாஞ்கத்தினேன
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இr புண் தாஞ் கத்தினேன
$ேதவா.3.4022.1
மண்_ெப.(மண்_ெப.) நிகழும் பாஞ்சு ஏனம் அேத வானகம் ஏய் வைக ேசனம் அேத
$ேதவா.3.4022.2
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அடிமுடி எய்தலேர நளி
மலி ேசாைலயில் எய்து அலேர $ேதவா.3.4022.3
பண் இயல் ெகாச்ைச பசுபதிேய பசு_ெப.(பசு_ெப.)
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஊவ பசுபதிேய $ேதவா.3.4022.4
பரு மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) மதுைர மன் அைவ எதிேர பதிகம்
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) எழுது இைல அைவ எதிேர $ேதவா.3.4023.1
வரு நதி இைட மிைச வரு கரேன வைசெயாடும் அல
ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருகு அரேன $ேதவா.3.4023.2

மருவிய தமிழ்விரகன ெமாழிேய வல்லவதம் இட திடம் ஒழிேய
$ேதவா.3.4023.4
பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மால்விைடேமல்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாகேன பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
உருேமல் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாகேன $ேதவா.3.4024.1
தூய வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) ேவதத் துவனிேய ேசாதி மால் எr ேவதத்து
வ(ன்)னிேய $ேதவா.3.4024.2
ஆயும் நன்ெபாருள் நுண்ெபாருள் ஆதிேய ஆலந<ழல் அரும்ெபாருள் ஆதிேய
$ேதவா.3.4024.3
காய_குைற.எச்.(காய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வில் மதன் பட்டது கம்பேம கண்
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) பரமற்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) கம்பேம $ேதவா.3.4024.4
சைட அணிந்ததும் ெவண்டு அைலமாைலேய தம் உடம்பிலும்
ெவண்தைலமாைலேய $ேதவா.3.4025.1
பைடயில் அம் ைகயில் சூல் அம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்பேத
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலங்கு ஐயில்
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) என்பேத $ேதவா.3.4025.2
புைட பரப்பன பூதகணங்கேள ேபாற்று_ஏவ.(ேபாற்று_வி.) இைசப்பன
பூதகணங்கேள $ேதவா.3.4025.3
கைடகள்ேதாறும் இரப்பதும் மிச்ைசேய கம்பம் ேமவி இருப்பதும் இச்ைசேய
$ேதவா.3.4025.4
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) எருக்ெகாடு தும்ைப_ெப.(தும்ைப_ெப.) மிைலச்சிேய
ஏறு முன் ெசலத் தும்ைப_ெப.(தும்ைப_ெப.) மிைலச்சிேய $ேதவா.3.4026.1
அள்ளி ந<று அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) பூசுவ தாகேம ஆன மாசுணம்
மூசுவது ஆகேம $ேதவா.3.4026.2

புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) உடுப்பது கத்துேம
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) உடுப்பது
உகத்துேம $ேதவா.3.4026.3
கள் உலாம் மலக் கம்பம் இருப்பேத காஞ்சி மா நகக் கம்பம் இருப்பு அேத
$ேதவா.3.4026.4
முற்றல் ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.)
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முதல்வேர மூr
ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முதல்வேர $ேதவா.3.4027.1
பற்றி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரவு ஆட்டும் பாஞ்சேர பாலும் ெநய் உகந்து ஆட்டும்
பாஞ்சேர $ேதவா.3.4027.2
வற்றல் ஓடு கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) பலி ேதவேத வானிேனாடு
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) பலி ேதவேத $ேதவா.3.4027.3
கற்றிலா மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) கம்பம் இருப்பேத காஞ்சி மா நகக் கம்பம்
இருப்பேத $ேதவா.3.4027.4
ேவடன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விைசயற்கு அருளிேய
ேவைல நஞ்சம் மிைசயல் கருளிேய $ேதவா.3.4028.1
ஆடுபாம்பு அைர ஆத்தது உைட அேத அஞ்சு பூதமும் ஆத்தது உைடயேத
$ேதவா.3.4028.2
ேகாடு வான்மதிக்கண்ணி அழகிேத குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) இல் மதிக் கண்ணி
அழகிேத $ேதவா.3.4028.3
காடு_ெப.(காடு_ெப.) வாழ் பதி ஆவதும் உ(ம்)மது ஏகம்பம் மா பதி ஆவதும்
உ(ம்)மேத $ேதவா.3.4028.4
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புைகக்ெகாடி தங்கு அழல் ைகயேத இமயமாமகள்
தம் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ைகயேத $ேதவா.3.4029.1

அரும்பு ெமாய்த்த மலப் ெபாைற தாங்கிேய ஆழியான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
மலப் ெபாைற தாங்கிேய $ேதவா.3.4029.2
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) நடம் ஆடுதல் ெசய்துேம
ேபைதமா மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) வாடுதல் ெசய்துேம $ேதவா.3.4029.3
கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) ெமாய்த்து எழு கம்பம் இருப்பேத காஞ்சி மா நகக் கம்பம்
இருப்பு அேத $ேதவா.3.4029.4
முதிரம் மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காலேம முன்பும் அம் ைகதவம்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காலேம $ேதவா.3.4030.1
ெவதிகேளாடு அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) சந்தம் முருட்டிேய
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) ஓடகில் சந்தம் உருட்டிேய $ேதவா.3.4030.2
அதிர ஆறு வரத்து அழுவத்ெதாேட ஆன் ஐ ஆடுவரத் தழுவத்ெதாேட
$ேதவா.3.4030.3
கதி ெகாள் பூண் முைலக் கம்பம் இருப்பேத காஞ்சி மா நகக் கம்பம் இருப்பேத
$ேதவா.3.4030.4
பண்டு அரக்கன் எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பலத்ைதேய
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரக்கல் ெநடுத்த
(அ)பலத்ைதேய $ேதவா.3.4031.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரக்கியதும்
கால்விரைலேய ேகாள் அரக்கியதும் கால்வு இரைலேய $ேதவா.3.4031.2
உண்டு உழன்றதும் முண்டத் தைலயிேல உடுபதிக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
உண்டு அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தைலயிேல $ேதவா.3.4031.3
கண்டம் நஞ்சம் அடக்கிைன கம்பேம கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெகாண்டது கம்பேம $ேதவா.3.4031.4
தூணி ஆன சுடவிடு ேசாதிேய சுத்தம் ஆன சுடவிடு ேசாதிேய $ேதவா.3.4032.1

ேபணி ஓடு பிரமப் பறைவேய பித்தன் ஆன பிரமப் பறைவேய $ேதவா.3.4032.2
ேசணிேனாடு கீ ழ் ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) திrந்துேம சித்தேமாடு கீ ழ்
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) திrந்துேம $ேதவா.3.4032.3
காண நின்றன உற்றது கம்பேம கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) உற்றது கம்பேம $ேதவா.3.4032.4
ஓ உடம்பிைன ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) உரு ஆகேவ உன் ெபாருள்-திறம்
ஈ_ெப.அ.(ஈ_ெப.அ.) உரு ஆகேவ $ேதவா.3.4033.1
ஆரும் ெமய்தன் காஞ்து ெபாஞ்துேம ஆற்ற எய்தற்கு அrது ெபாஞ்துேம
$ேதவா.3.4033.2
ேதரரும் அறியாது_எதி.ம.வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
திைகப்பேர சித்தமும் மறியா துதி ைகப்பேர $ேதவா.3.4033.3
கா நிறத்து_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.) அமணக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
கம்பேம கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ெகாண்டது கம்பேம $ேதவா.3.4033.4
கந்தம் ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ்தரு கம்பேம காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
ெசய்பவ த<த்திடு உகு அம்பேம $ேதவா.3.4034.1
புந்தி ெசய்வது விரும்பிப் புகலிேய பூசுரன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) விரும்பிப்
புகலிேய $ேதவா.3.4034.2
அந்தம் இல் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) ெகாண்டுேம அண்ணலின்
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.)
ெகாண்டுேம $ேதவா.3.4034.3
பந்தன் இன் இயல் பாடிய_ெப.எச்.(பாடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பத்துேம
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லவ
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட.பன்.) பத்துேம $ேதவா.3.4034.4

ஆல ந<ழல் உகந்தது இருக்ைகேய ஆன பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) உகந்தது
இருக்ைகேய $ேதவா.3.4035.1
பாலின் ேந ெமாழியாள் ஒருபங்கேன பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) ஓதல ேச புர
பங்கேன $ேதவா.3.4035.2
ேகாலம் ந<று அணி ேம தகு பூதேன ேகாது
இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூதேன $ேதவா.3.4035.3
ஆல நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அமுது உண்ட களத்தேன ஆலவாய் உைற அண்டகள்
அத்தேன $ேதவா.3.4035.4
பாதி ஆய் உடன் ெகாண்டது மாைலேய பம்பு தா_ெப.(தா_ெப.) மலக்
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) நல்மாைலேய $ேதவா.3.4036.1
ேகாது இல் ந<று அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) பூசிடும் ஆகேன
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.)
ைகயில் மான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆகேன $ேதவா.3.4036.2
நாதன் நாள்ெதாறும் ஆடுவது ஆன் ஐேய நாடி அன்று உrெசய்ததும் ஆைனேய
$ேதவா.3.4036.3
ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நூல் பயில்கின்றது வாயிேல விகிதன் ஊ திரு ஆல
நல்வாயிேல $ேதவா.3.4036.4
காடு_ெப.(காடு_ெப.) ந<டது உறப் பல கத்தேன காதலால் நிைனவாதம் அகத்தேன
$ேதவா.3.4037.1
பாடு ேபேயாடு பூதம் மசிக்கேவ பல்பிணத் தைச நாடி அசிக்கேவ $ேதவா.3.4037.2
ந<டும் மாநடம் ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விருப்பேன
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அடித் ெதாழ நாளும் இருப்பேன $ேதவா.3.4037.3

ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ந<ள்சைட
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அப்பேன ஆலவாயினில்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அப்பேன $ேதவா.3.4037.4
பண்டு அயன்தைல ஒன்றும் அறுத்திேய பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) ஓதின
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) மறுத்திேய $ேதவா.3.4038.1
துண்ட ெவண்பிைற ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) இருத்திேய தூய
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) எருது_ெப.(எருது_ெப.) ஏறி இருத்திேய
$ேதவா.3.4038.2
கண்டு காமைன ேவவ விழித்திேய காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) இல்லவ தம்ைம
இழித்திேய $ேதவா.3.4038.3
அண்ட நாயகேன மிகு கண்டேன ஆலவாயினில் ேமவிய(அ) கண்டேன
$ேதவா.3.4038.4
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாைத உகுத்தனன்
பாைலேய சீறி அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) ெசகுத்தனன்பால் ஐேய $ேதவா.3.4039.1
ெவன்றி ேச மழுக்ெகாண்டு முன்காைலேய வட
< ெவட்டிடக் கண்டு முன்
காைலேய $ேதவா.3.4039.2
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாணிைய ஓடின கங்ைகயால்
நிலவ மல்கி உதித்து அனகம் ைகயால் $ேதவா.3.4039.3
அன்று நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) உரு ஆகத் தடவிேய ஆலவாய் அரன்
நாகத்து அடவிேய $ேதவா.3.4039.4
நக்கம் ஏகுவ நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஓ
ஊருேம நாதன் ேமனியில் மாசுணம் ஊருேம $ேதவா.3.4040.1
தக்க பூ மைனச் சுற்ற கருெளாேட தாரம் உய்த்தது பாணற்கு அருெளாேட
$ேதவா.3.4040.2

மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) ேதவிக்கு
அணிையேய ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) நல்கிய ெதாண்டக்கு அணிையேய
$ேதவா.3.4040.3
அக்கினா அமுது உண்கலன் ஓடுேம ஆலவாய் அரனா உைமேயாடுேம
$ேதவா.3.4040.4
ெவய்யவன் பல் உகுத்தது குட்டிேய ெவங்கண் மாசுணம் ைகயது குட்டிேய
$ேதவா.3.4041.1
ஐயேன அனல் ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமய்யேன
அன்பினால் நிைனவாக்கு அருள் ெமய்யேன $ேதவா.3.4041.2
ைவயம் உய்ய_குைற.எச்.(உய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அன்று உண்டது காளேம
வள்ளல் ைகயது ேமவு கங்காளேம $ேதவா.3.4041.3
ஐயம் ஏற்பது உைரப்பது வண்
<
ஐேய ஆலவாய் அரன் ைகயது வைணேய
<
$ேதவா.3.4041.4
ேதாள்கள் பத்ெதாடு பத்தும் அயக்கிேய ெதாக்க ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ெசருக்ைக
மயக்கிேய $ேதவா.3.4042.1
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்கன் நிலத்துக் களித்துேம
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அ(ம்)மால்வைர கண்டு
உகளித்துேம $ேதவா.3.4042.2
ந<ள்ெபாருப்ைப எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உன்மத்தேன
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) விரல்-தைலயால் மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) மத்தேன
$ேதவா.3.4042.3
ஆளும் ஆதி முறித்தது ெமய்ெகாேலா ஆலவாய் அரன் உய்த்ததும் ெமய்ெகாேலா
$ேதவா.3.4042.4
பங்கயத்து உள நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) மாெலாேட
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) ந<ள் முடி ேநடிட மாெலாேட $ேதவா.3.4043.1

துங்க நல்-தழலின் உருஆயுேம தூய பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) பயின்றது வாயுேம
$ேதவா.3.4043.2
ெசங்கயல் கணினா இடு பிச்ைசேய
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரெசய்வது பிச்சு
ஐேய $ேதவா.3.4043.3
அங்கிையத் திகழ்விப்பது இடக்ைகேய ஆலவாய் அரனாரது இடக் ைகேய
$ேதவா.3.4043.4
ேதரேராடு அமணக்கு நல்காைனேய ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) நாள்ெதாறும்
ேசவது காைனேய $ேதவா.3.4044.1
ேகாரம் அட்டது புண்டாஞ்கத்ைதேய
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந<ள்
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) புண்டாஞ்கத்ைதேய $ேதவா.3.4044.2
ேந இல் ஊகள் அழித்தது நாகேம ந<ள்சைடத் திகழ்கின்றது நாகேம
$ேதவா.3.4044.3
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) ஆக உகந்ததும் என்பு அேத ஆலவாய் அரனா
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என்பேத $ேதவா.3.4044.4
ஈன ஞானிகள் தம்ெமாடு விரகேன ஏறு பல்ெபாருள் முத்தமிழ் விரகேன
$ேதவா.3.4045.1
ஆன காழியுள் ஞானசம்பந்தேன ஆலவாயினில் ேமய சம்பந்தேன $ேதவா.3.4045.2
ஆன வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) வாயின் உளத்தேன அன்ப ஆனவ வாயினுள்
அத்தேன $ேதவா.3.4045.3
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) உைரத்தன ெசந்தமிழ் பத்துேம வல்லவக்கு
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) நற்று அமிழ் பத்துேம $ேதவா.3.4045.4

துன்று ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) சைடயேத தூய
கண்டம் நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அைடயேத $ேதவா.3.4046.1
கன்றின்மான் இடக் ைகயேத கல்லின்மான் இடக்ைக அேத $ேதவா.3.4046.2
என்றும் ஏறுவது இடவேம என் இைடப் பலி
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வ(ம்)ேம $ேதவா.3.4046.3
நின்றதும் மிழைலயுள்ளுேம ந< எைனச் சிறிதும் உள்ளுேம $ேதவா.3.4046.4
ஓதி வாயதும் மைறகேள உைரப்பதும் பலமைறகேள $ேதவா.3.4047.1
பாதி ெகாண்டதும் மாைதேய பணிகின்ேறன்
மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாைதேய $ேதவா.3.4047.2
காது ேச கனம் குைழயேர காதலா கனம் குைழயேர $ேதவா.3.4047.3
வதிவாய்
<
மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேவதியா
மிழைல ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவதியா
$ேதவா.3.4047.4
பாடுகின்ற பண் தாரேம பத்த அன்ன பண்டாரேம $ேதவா.3.4048.1
சூடுகின்றது மத்தேம ெதாழுத என்ைன உன்மத்தேம $ேதவா.3.4048.2
ந<டு ெசய்வதும் தக்கேத நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அைரத் திகழ்ந்தது அக்கு
அேத $ேதவா.3.4048.3
நாடு ேச மிழைல ஊருேம நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அழைல
ஊருேம $ேதவா.3.4048.4
கட்டுகின்ற கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) நாகேம காய்ந்ததும் மதனன் ஆகேம
$ேதவா.3.4049.1
இட்டம் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) இைச பாடேல
இைசந்த_ெப.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நூலின் அமபு ஆடேல
$ேதவா.3.4049.2

ெகாட்டுவான் முழவம் வாணேன குலாய சீ மிழைல வாணேன $ேதவா.3.4049.3
நட்டம் ஆடுவது சந்திேய நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) உய்தற்கு
இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) சந்திேய $ேதவா.3.4049.4
ஓவு இலாது இடும் கரணேம
உன்னும்_ெப.எச்.(உன்னு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்னுைடக்
கரணேம $ேதவா.3.4050.1
ஏவு ேசவும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ஆைணேய அருளில் நின்ன ெபாற்று
ஆைணேய $ேதவா.3.4050.2
பாவியாது உைர ெமய் இேல
பயின்ற_ெப.எச்.(பயில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அடி ெமய்யிேல $ேதவா.3.4050.3
ேமவினான் விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) கண்ணேன மிழைல ேமய முக்கண்ணேன
$ேதவா.3.4050.4
வாய்ந்த ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) எrவண்ணேம
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாடுவது
வண்ணேம_ெப.(வண்ணம்_ெப.+ஏ_சாr.) $ேதவா.3.4051.1
காய்ந்து_வி.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழ்ந்தவன்
<
காலேன கடு
நடம் ெசயும் காலேன $ேதவா.3.4051.2
ேபாந்தது எம் இைட இரவிேல உம் இைடக் கள்வம் இரவிேல $ேதவா.3.4051.3
ஏய்ந்ததும் மிழைல என்பேத விரும்பிேய அணிவது என்பு அேத $ேதவா.3.4051.4
அப்பு இயன்ற கண் அயனுேம அமரேகாமகனும் அயனுேம $ேதவா.3.4052.1
ஒப்பு இல் இன்று அமர தருவேத ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ைகயால் அமர தரு
அேத $ேதவா.3.4052.2
ெமய்ப் பயின்றவ இருக்ைகேய மிழைல ஊ உமது இருக்ைகேய $ேதவா.3.4052.3

ெசப்புமின் எருது_ெப.(எருது_ெப.) ேமயுேம ேசவு உமக்கு எருதும் ஏயுேம
$ேதவா.3.4052.4
தானவக் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) விளக்கிேய தாரைகச் ெசலவு இளக்கிேய
$ேதவா.3.4053.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) அடத்த கயில்_ெப.(கயில்_ெப.) ஆயேம
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமவு கயிலாயேம
$ேதவா.3.4053.2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வல்
அரக்கேன தட முடித்திரள் அரக்கேன $ேதவா.3.4053.3
ேமல் நைடச் ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இருப்பேன மிழைல
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) பதி விருப்பேன $ேதவா.3.4053.4
காயம் மிக்கது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பன்றிேய
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நின்ன உருபு_ெப.(உருபு_ெப.)
அன்றிேய $ேதவா.3.4054.1
ஏய இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புவி மயங்கேவ இருவதாம்
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) அயங்கேவ $ேதவா.3.4054.2
தூய ெமய்த்திரள் அகண்டேன
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மணிகண்டேன $ேதவா.3.4054.3
ேமய இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) துயில் விலக்கு அ(ண்)ணா மிழைல
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இலக்கணா $ேதவா.3.4054.4
கஞ்சிையக் குலவு ைகயேர கலக்கம் ஆ அமணைகயேர $ேதவா.3.4055.1
அஞ்ச வாதில் அருள் ெசய்யந< அைணந்திடும் பாஞ்சு
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.)
$ேதவா.3.4055.2

வஞ்சேன வரவும் வல்ைலேய மதித்து எைனச் சிறிதும் வல்ைலேய
$ேதவா.3.4055.3
ெவஞ்சல் இன்றி வரு இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) தகா மிழைல
ேசரும்_ெப.எச்.(ேச-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விறல்_ெப.(விறல்_ெப.)
வித்தகா $ேதவா.3.4055.4
ேமய ெசஞ்சைடயின் அப்பேன மிழைல
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என் அப்பேன $ேதவா.3.4056.1
ஏயுமா ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இருப்பேன இைசந்தவா
ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விருப்பேன $ேதவா.3.4056.2
காய_குைற.எச்.(காய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வக்க(அ) சம்பந்தேன காழி
ஞானசம்பந்தேன $ேதவா.3.4056.3
வாய் உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தமிழ்பத்துேம
வல்லவக்கும் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.) பத்துேம $ேதவா.3.4056.4
யாமாமா ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) யாமாமா யாழ< காமா காணாகா $ேதவா.3.4057.1
காணாகாமா காழ< யா மாமாயாந< மாமாயா $ேதவா.3.4057.2
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ஆமா ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) ஆம் ஆம் மாயாழ<
காமா காண் நாகா $ேதவா.3.4057.3
காணா காமா காழ< யா மா மாயா ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) மா மாயா $ேதவா.3.4057.4
யாகாயாழ< காயாகா தாயாராரா தாயாயா $ேதவா.3.4058.1
யாயாதாரா ராயாதா காயாகாழ< யாகாயா $ேதவா.3.4058.2
யாகா யாழ< காயா காதா யா ஆ ஆ தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) ஆயாய் $ேதவா.3.4058.3
ஆயா தா_ெப.(தா_ெப.) ஆ ஆயா தாக ஆயா காழ< யா கா யா $ேதவா.3.4058.4
தாவாமூவா தாசாகா ழ< நாதாந< யாமாமா $ேதவா.3.4059.1

மாமாயாந< தாநாழ< காசாதாவா மூவாதா $ேதவா.3.4059.2
தாவா மூவா தாசா காழ< நாதா ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) யாமா மா $ேதவா.3.4059.3
மா மா யாந< தான ஆழ< காசா தா வா மூ வாதா $ேதவா.3.4059.4
ந<வாவாயா காயாழ< காவாவாேனா வாராேம $ேதவா.3.4060.1
ேமராவாேனா வாவாகா ழ< யாகாயா வாவாந< $ேதவா.3.4060.2
ந<வா வாயா கா யாழ< கா வா வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேநா வாராேம $ேதவா.3.4060.3
ேமரா வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேநாவாவா காழ< யா காயா வா வா
ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) $ேதவா.3.4060.4
யாகாலாேம யாகாழ< யாேமதாவ தாயாவ
<
$ேதவா.3.4061.1
<
வயாதாவ
<
தாேமயா
<
ழ< காயாேம லாகாயா $ேதவா.3.4061.2
யா காலா ேமயா காழ< யா ேமதாவ தாய்_ெப.(தாய்_ெப.)
<
ஆவ $ேதவா.3.4061.3
<
வயாதா
<
வ தாம்
<
ேம யாழ< கா யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ேமல் ஆகு ஆயா
$ேதவா.3.4061.4
ேமலாேபாகா ேமேதழ< காலாேலகா லானாேய $ேதவா.3.4062.1
ேயனாலாகா ேலலாகா ழ< ேதேமகா ேபாேலேம $ேதவா.3.4062.2
ேமேல ேபாகாேம ேதழ< காலாேல கால் ஆனாேய $ேதவா.3.4062.3
ஏல் நால் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆல் ஏலா காழ<
ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) ேமகா ேபாேலேம $ேதவா.3.4062.4
ந<யாமாந< ேயயாமா தாேவழ< கா ந<தாேன $ேதவா.3.4063.1
ேநதாந<கா ழ< ேவதா மாயாேயந< மாயாந< $ேதவா.3.4063.2
ந<யா மான < ஏயா மாதா ஏழ< கா ந<தாேன $ேதவா.3.4063.3
ேந தாந< காழ< ேவதா மாயாேய ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) மாய் ஆந< $ேதவா.3.4063.4

ேநணவராவிழ யாைசழிேய ேவகதேளாஞ்ய ளாயுழிகா $ேதவா.3.4064.1
காழியுளாயாஞ் ேளதகேவ ேயழிைசயாழவி ராவணேன $ேதவா.3.4064.2
ேந(அ)ணவ ஆ விழ யா (ஆ)ைச இழிேய ேவக (அ)தள் ஏr அளாய உழி கா
$ேதவா.3.4064.3
காழிஉளாய் அரு இளவு ஏது அ(ஃ)கேவ ஏழ் இைச யாழ இராவணேன
$ேதவா.3.4064.4
காேலேமேல காணகா
< ழ< காேலமா ேலேமபூ $ேதவா.3.4065.1
பூேமேலமா ேலகாழ< காணகாேல
<
ேமேலகா $ேதவா.3.4065.2
காேல ேமேல காண் ந<_பதி.ெப.(ந<_முன்.ஒரு.) காழ< காேல மாேல ேமபூ
$ேதவா.3.4065.3
பூேமல் ஏ மாேல காழ< காண் ஈ காேல ேமேல கா $ேதவா.3.4065.4
ேவாஞ்யுேமணவ காழிெயாேய ேயைன நிேணமட ேளாகரேத $ேதவா.3.4066.1
ேதரகேளாடம ேண நிைனேய ேயெயாழிகாவண ேமயுrேவ $ேதவா.3.4066.2
ேவாஞ்யும் ஏண் நவ காழிெயாேய ஏைன ந<ள் ேநம் அடு அள் ஓகரேத
$ேதவா.3.4066.3
ேதர()கேளாடு அமேண நிைன ஏ ஏய் ஒழி கா வணேம உrேவ $ேதவா.3.4066.4
ேநரகழாமித யாசழிதா ேயனனிேயனனி ளாயுழிகா $ேதவா.3.4067.1
காழியுளானின ேயனினேய தாழிசயாதமி ழாகரேன $ேதவா.3.4067.2
ேந அகழ் ஆம் இதய ஆசு அழி தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) ஏல் நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.)
ந<ேய நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) ந<ள் ஆய் உழி கா $ேதவா.3.4067.3
காழி உளான் இன் ைநேய நிைனேய தாழ் இைசயா தமிழ் ஆகரேன $ேதவா.3.4067.4
மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) மலி ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) துன்று
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எருக்கும் வன்னியும் மத்தமும் சைடேமல் $ேதவா.3.4068.1

படல் ஒலி திைரகள் ேமாதிய_ெப.எச்.(ேமாது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கங்ைகத் தைலவனாதம் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) பகாஞ்ல் $ேதவா.3.4068.2
விடல் ஒலி பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவண்திைர
முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) இப்பிகள் ெகாணந்து ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.)
அருவிக் $ேதவா.3.4068.3
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஒலி ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.)
ேமாத_குைற.எச்.(ேமாது_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைலக்கும் கழுமலநக எனல்
ஆேம $ேதவா.3.4068.4
மின்னிய அரவும் ெவறிமலபலவும்
விரும்பிய_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திங்களும் தங்கு
$ேதவா.3.4069.1
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உைடயான்
ேதவதம் ெபருமான் ேசயிைழெயாடும்
உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம்
$ேதவா.3.4069.2
ெபான் இயல் மணியும் முr காஞ்மருப்பும் சந்தமும் உந்து வன் திைரகள்
$ேதவா.3.4069.3
கன்னிய ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஒலி
மலியும் கழுமலநக எனல் ஆேம $ேதவா.3.4069.4
சீ உறு ெதாண்ட ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெசழு மல புனெலாடு தூபம்
$ேதவா.3.4070.1
தா_ெப.(தா_ெப.) உறு ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) தம் முடி ைவத்த
ைசவனா தங்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) எங்கும் $ேதவா.3.4070.2

ஊ உறு பதிகள் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உடன்
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒலிபுனல் ெகாள
உடன்மிதந்த $ேதவா.3.4070.3
கா உறு ெசம்ைம நன்ைமயால் மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) கழுமலநக எனல்
ஆேம $ேதவா.3.4070.4
மண்ணினா ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
உளா பரச அந்தரத்து அமரகள்
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.3.4071.1
பண்ணினா எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) பலபல ேவடம் உைடயவ பயில்வு
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) எங்கும் $ேதவா.3.4071.2
எண்ணினால் மிக்கா இயல்பினால் நிைறந்தா ஏந்திைழயவெராடு ைமந்த
$ேதவா.3.4071.3
கண்ணினால் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) கண்டு ஒளி
பரக்கும்_ெப.எச்.(பர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கழுமலநக எனல் ஆேம $ேதவா.3.4071.4
சுருதியான் தைலயும் நாமகள் மூக்கும் சுடரவன் கரமும் முன் இயங்கு
$ேதவா.3.4072.1
பருதியான் பல்லும் இறுத்து_வி.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவக்கு
அருளும் பரமனா பயின்று இனிது இருக்ைக $ேதவா.3.4072.2
விருதின் நால்மைறயும் அங்கம் ஓ ஆறும் ேவள்வியும் ேவட்டவ ஞானம்
$ேதவா.3.4072.3
கருதினா உலகில் கருத்து உைடயா ேச கழுமலநக எனல் ஆேம
$ேதவா.3.4072.4
புற்றில் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரவும் ஆைமயும்
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புனிதனா
பனிமலக்ெகான்ைற $ேதவா.3.4073.1

பற்றி வான்மதியம் சைட இைட ைவத்த படிறனா பயின்று இனிது இருக்ைக
$ேதவா.3.4073.2
ெசற்று வன் திைரகள் ஒன்ெறாடு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஓடிச் ெசயித்து வண்
சங்ெகாடு வங்கம் $ேதவா.3.4073.3
கல்-துைற வைர ெகாள் கைரக்கு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைரக்கும் கழுமலநக எனல் ஆேம $ேதவா.3.4073.4
அைல புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கங்ைக
தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சைடயா அடல் ெநடுமதில்
ஒருமூன்றும் $ேதவா.3.4074.1
ெகாைல இைடச் ெசந்த< ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அறக்
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குழகனா ேகாயிலது
என்ப $ேதவா.3.4074.2
மைலயின் மிக்கு உயந்த_ெப.எச்.(உய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கரக்கலம்_ெப.(மரக்கலம்_ெப.) சரக்கு மற்றுமற்று இைட இைட எங்கும்
$ேதவா.3.4074.3
கைல களித்து_வி.எச்.(களி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏறிக் கானலில் வாழும்
கழுமலநக எனல் ஆேம $ேதவா.3.4074.4
ஒருக்க முன் நிைனயாத் தக்கன்தன் ேவள்வி உைடதர உழறிய பைடய
$ேதவா.3.4075.1
அரக்கைன வைரயால் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) அன்று
அழித்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அழகனா
அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைற
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.3.4075.2
பரக்கும்_ெப.எச்.(பர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வண்புகழா பழி அைவ பாத்துப் பலபல அறங்கேள
பயிற்றி_வி.எச்.(பயிற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.4075.3

கரக்கும் ஆறு அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வண்ைமயால் வாழும் கழுமலநக எனல் ஆேம $ேதவா.3.4075.4
அரு வைர ெபாறுத்த ஆற்றலினானும் அணி கிள தாமைரயானும் $ேதவா.3.4076.1
இருவரும் ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எrஉரு ஆன
இைறவனா உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
வினவில் $ேதவா.3.4076.2
ஒருவ_ெப.(ஒருவ_ெப.) இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகில் வாழ்கிலா
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ஒலிபுனல் ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) முன்
பரப்ப $ேதவா.3.4076.3
கருவைர சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இைட மிதக்கும் கழுமலநக எனல் ஆேம $ேதவா.3.4076.4
உrந்து உய உருவில் உைட தவிந்தாரும் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) ேபாத்து உழல்வாரும் $ேதவா.3.4077.1
ெதாஞ்ந்து புன் ெமாழிகள் ெசப்பின ேகளாச் ெசம்ைமயா நன்ைமயால்
உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) ஆம் $ேதவா.3.4077.2
குருந்து_ெப.(குருந்து_ெப.) உய ேகாங்கு_ெப.(ேகாங்கு_ெப.) ெகாடிவிடு
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) மல்லிைக_ெப.(மல்லிைக_ெப.) சண்பகம்
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) $ேதவா.3.4077.3
கருந்தடங்கண்ணின் மங்ைகமா
ெகாய்யும்_ெப.எச்.(ெகாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கழுமலநக எனல்
ஆேம $ேதவா.3.4077.4
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) அம் கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலவும் கழுமல நக
உைறவாேமல் $ேதவா.3.4078.1
ஞானசம்பந்தன் நல்-தமிழ்மாைல நன்ைமயால் உைர
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நவில்வா $ேதவா.3.4078.2

ஊன சம்பந்தத்து உறு பிணி நிங்கி_வி.எச்.(ந<ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உள்ளமும் ஒருவழிக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$ேதவா.3.4078.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) இைட வாழ்வ மண்மிைசப் பிறவா மற்று இதற்கு
ஆைணயும் நமேத $ேதவா.3.4078.4
புள்ளித்ேதால் ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) பூண்பது நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) பூசு
சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) ெபாடி-ந<று $ேதவா.3.4079.1
ெகாள்ளித்த< விளக்கு கூளிகள் கூட்டம்_ெப.(கூட்டம்_ெப.) காளிையக்
குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) ெசய் கூத்து உைடேயான் $ேதவா.3.4079.2
அள்ளல்_ெப.(அள்ளல்_ெப.) கா ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) அகடு வான்மதியம்
ஏய்க்க முள்-தாைழகள் ஆைன $ேதவா.3.4079.3
ெவள்ைளக்ெகாம்பு
ஈனும்_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விr
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) வழிமிழைலயான்
<
என விைன ெகடுேம
$ேதவா.3.4079.4
இைசந்த_ெப.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆறு அடியா இடு துவல்
வாேனா இழுகு சந்தனத்து இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) கமலப் $ேதவா.3.4080.1
பசும்ெபான் வாசிைகேமல் பரப்புவாய் கரப்பாய் பத்தி ெசய்யாதவ பக்கல்
$ேதவா.3.4080.2
அசும்பு பாய் கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) அல கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) முதேலாடு
அடுத்து அrந்து_வி.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) சும்ைம
$ேதவா.3.4080.3
விசும்பு தூப்பன ேபால் விம்மிய வழிமிழைலயான்
<
என விைன ெகடுேம
$ேதவா.3.4080.4

நிருத்தன் ஆறு அங்கன் ந<ற்றன் நால்மைறயன் ந<லம்_ெப.(ந<லம்_ெப.) ஆ
மிடற்றன் ெநற்றிக்கண் $ேதவா.3.4081.1
ஒருத்தன் மற்று எல்லா உயிகட்கும் உயி ஆய் உளன்
இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட.ஒரு.) ேகடு இலி உைமேகான்
$ேதவா.3.4081.2
திருத்தம் ஆய் நாளும் ஆடு ந<ப் ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) சிறியவ
அறிவினின் மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) $ேதவா.3.4081.3
விருத்தைர அடி வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
<
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
<
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) புகும் வழிமிழைலயான்
<
என விைன ெகடுேம
$ேதவா.3.4081.4
தாங்க(அ)ருங் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) தவிர
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருவ_ெப.(இருவ_ெப.)
தம்ெமாடும் கூடினா அங்கம் $ேதவா.3.4082.1
பாங்கினால்-தாஞ்த்துப் பண்டு ேபால் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) பண்ணிய
கண்நுதல் பரம $ேதவா.3.4082.2
ேதம் ெகாள் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கமுகு ெதங்கு_ெப.(ெதங்கு_ெப.)
இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மா ெசண்பகம் வண்
பலா_ெப.(பலா_ெப.) இலுப்ைப $ேதவா.3.4082.3
ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) பூ மகிழால் ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) புகா
வழிமிழைலயான்
<
என விைன ெகடுேம $ேதவா.3.4082.4
கூசு மா மயானம் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) வாயில்கண் குடவயிற்றன
சிலபூதம் $ேதவா.3.4083.1
பூசு மா சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) பூதி ெமல்ேலாதி பாதி நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.)
ெபாங்கு அரவு அைரேயான் $ேதவா.3.4083.2
வாசம் ஆம் புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) ெமௗவல் ெசங்கழுந< மல
அைணந்து_வி.எச்.(அைண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
ெதன்றல் $ேதவா.3.4083.3
வசு
< மாம்ெபாழில் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) துவைல_ெப.(துவைல_ெப.) ேசவழிமிழைலயான்
<
என விைன ெகடுேம $ேதவா.3.4083.4
பாதி ஓ மாத_ெப.(மாத_ெப.) மாலும் ஓபாக பங்கயத்து அயனும் ஓ பால
$ேதவா.3.4084.1
ஆதிஆய் நடு ஆய் அந்தம் ஆய் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அடிகளா அமரகட்கு அமர $ேதவா.3.4084.2
ேபாது ேச ெசன்னிப் புரூரவாப் பணி ெசய் பூசுர பூமகன்
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) $ேதவா.3.4084.3
ேவதிய ேவதத்து ஒலி அறா வழிமிழைலயான்
<
என விைன ெகடுேம
$ேதவா.3.4084.4
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெபாஞ்ய சலந்தரன் உடலம் தடிந்த
சக்கரம்_ெப.(சக்கரம்_ெப.) எனக்கு அருள் என்று $ேதவா.3.4085.1
அன்று அr வழிபட்டு இழிச்சிய விமானத்து இைறயவன் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.)
அணி சைடயன் $ேதவா.3.4085.2
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
காைல_ெப.(காைல_ெப.) இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மண்ேமல் வரு கலிைய
$ேதவா.3.4085.3
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) ேவதியகள் விழா அறா
வழிமிழைலயான்
<
என விைன ெகடுேம $ேதவா.3.4085.4
கடுத்த வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரக்கன் கயிைல அன்று
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கரம்_ெப.(கரம்_ெப.)
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) சிரம் ெநாஞ்ந்து அலற $ேதவா.3.4086.1

அடத்தது ஓவிரலால் அஞ்சுஎழுத்து உைரக்க அருளினன் தட மிகு ெநடுவாள்
$ேதவா.3.4086.2
படித்த நால்மைற ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைபங்கிளிகள் பதங்கைள ஓத
பாடு இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.4086.3
விைடக்குலம் பயிற்றும் விrெபாழில் வழிமிழைலயான்
<
என விைன ெகடுேம
$ேதவா.3.4086.4
அளவு இடல் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
அயெனாடு_ெப.(அயன்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) மாலும் அண்டம் மண்_ெப.(மண்_ெப.)
கிண்டியும் காணா $ேதவா.3.4087.1
முைள எr ஆய மூத்திைய த<த்தம் முக்கண் எம் முதல்வைன முத்ைத
$ேதவா.3.4087.2
தைள அவிழ் கமலத்தவிசின் ேமல் அனனம் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
இளம்ெபைடேயாடும் புல்கி $ேதவா.3.4087.3
விைள கதிக்கவாஞ் வச_குைற.எச்.(வ
<
சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
<
வற்றிருக்கும்
<
மிழைலயான் என விைன ெகடுேம $ேதவா.3.4087.4
கஞ்சிப் ேபாது உைடயா ைகயில் ேகாசாரக் கலதிகள் கட்டுைர விட்டு
$ேதவா.3.4088.1
அஞ்சித் ேதவு இrய எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அதைன உண்டு அமரக்கு அமுது அருளி $ேதவா.3.4088.2
இஞ்சிக்ேக கதலிக்கனி விழ கமுகின் குைலெயாடும் பழம் விழ ெதங்கின்
$ேதவா.3.4088.3
மிஞ்சுக்ேக மஞ்சு ேச ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) வழிமிழைலயான்
<
என விைன
ெகடுேம $ேதவா.3.4088.4

ேவந்த_ெப.(ேவந்த_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைறஞ்ச ேவதிய வழிமிழைலயுள்
<
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இழிவிமானத்து
$ேதவா.3.4089.1
ஏய்ந்த தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேதவிேயாடு உைறகின்ற ஈசைன எம்ெபருமாைன
$ேதவா.3.4089.2
ேதாய்ந்த_ெப.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந<த் ேதாணிபுரத்து உைற
மைறேயான்-தூ ெமாழி ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.3.4089.3
வாய்ந்த பாமாைல வாய் நவில்வாைர வானவ_ெப.(வானவ_ெப.) வழிபடுவாேர
$ேதவா.3.4089.4
மங்ைகயக்கு அரசி வளவேகான் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) வாஞ் வைளக் ைகம்
மடமானி $ேதவா.3.4090.1
பங்கயச்ெசல்வி பாண்டிமாேதவி பணி
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாள்ெதாறும் பரவ
$ேதவா.3.4090.2
ெபாங்கு அழல் உருவன் பூதநாயகன் நால்ேவதமும் ெபாருள்களும் அருள
$ேதவா.3.4090.3
அம் கயல்கண்ணிதன்ெனாடும்
அமந்த_ெப.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆலவாய் ஆவதும் இதுேவ
$ேதவா.3.4090.4
ெவற்றேவ அடியா அடிமிைச
வழும்_ெப.எச்.(வ
<
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
<
விருப்பினன் ெவள்ைளந<று
அணியும் $ேதவா.3.4091.1
ெகாற்றவன்தனக்கு மந்திr ஆய குலச்சிைற குலாவி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தும் $ேதவா.3.4091.2
ஒற்ைற ெவள்விைடயன் உம்பராதைலவன் உலகினில் இயற்ைகைய
ஒழிந்திட்டு $ேதவா.3.4091.3

அற்றவக்கு அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) உைறகின்ற ஆலவாய் ஆவதும் இதுேவ $ேதவா.3.4091.4
ெசந்துவவாயாள் ேசல் அன கண்ணாள் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) திருந<ற்றிைன
வளக்கும் $ேதவா.3.4092.1
பந்து_ெப.(பந்து_ெப.) அைண விரலாள் பாண்டிமாேதவி பணி
ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பா இைட நிலவும் $ேதவா.3.4092.2
சந்தம் ஆ தரளம் பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) ந< மத்தம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
எருக்கம்மல வன்னி $ேதவா.3.4092.3
அந்தி வான்மதி ேச சைடமுடி அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ஆலவாய் ஆவதும்
இதுேவ $ேதவா.3.4092.4
கணங்கள் ஆய் வாஞ்னும் தமியராய் வாஞ்னும் அடியவ தங்கைளக் கண்டால்
$ேதவா.3.4093.1
குணம்ெகாடு பணியும் குலச்சிைற
பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.)
சூழ் மணிக் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.3.4093.2
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கமழ் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரா மதியம் வன்னி வண் கூவிளமாைல $ேதவா.3.4093.3
அணங்கு வற்றிருந்த_ெப.எச்.(வ
<
ற்றிரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
<
சைடமுடி
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ஆலவாய் ஆவதும் இதுேவ $ேதவா.3.4093.4
ெசய்யதாமைரேமல் அன்னேம அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேசயிைழ
திருநுதல் ெசல்வி_ெப.(ெசல்வி_ெப.) $ேதவா.3.4094.1
ைப அரவு அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) பாண்டிமாேதவி நாள்ெதாறும்
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனிது
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.3.4094.2

ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட.பன்.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) பாசம் அங்குசம் மான் விr கதி மழு உடன் தாஞ்த்த
$ேதவா.3.4094.3
ஐயனா உைமேயாடு இன்பு_ெப.(இன்பு_ெப.) உறுகின்ற ஆலவாய் ஆவதும்
இதுேவ $ேதவா.3.4094.4
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) இல ஆக நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உண்டு ஆக நாடவ நாடு அறிகின்ற
$ேதவா.3.4095.1
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) இல ஆக குலம்_ெப.(குலம்_ெப.)
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) உண்டு ஆக தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) பணி
குலச்சிைற பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.4095.2
கைல மலி கரத்தன் மூஇைலேவலன் காஞுr மூடிய கண்டன் $ேதவா.3.4095.3
அைல மலி புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ேச சைடமுடி அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
ஆலவாய் ஆவதும் இதுேவ $ேதவா.3.4095.4
முத்தின் தாழ்வடமும் சந்தனக்குழம்பும் ந<றும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மாபினில்
முயங்க_குைற.எச்.(முயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.3.4096.1
பத்தி ஆகின்ற பாண்டிமாேதவி பாங்ெகாடு பணிெசய
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.4096.2
சுத்தம் ஆ பளிங்கின் ெபருமைல உடேன சுட மரகதம் அடுத்தால் ேபால்
$ேதவா.3.4096.3
அத்தனா உைமேயாடு இன்பு_ெப.(இன்பு_ெப.) உறுகின்ற ஆலவாய் ஆவதும்
இதுேவ $ேதவா.3.4096.4
நா_ெப.(நா_ெப.) அணங்கு இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) ஆம் அஞ்சு எழுத்து ஓதி
நல்லராய் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.4097.1

ேகாவணம் பூதி சாதனம் கண்டால்-ெதாழுது எழு குலச்சிைற
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.3.4097.2
ஏ அணங்கு இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) ஆம் இராவணன் திண்ேதாள் இருபதும்
ெநாஞ்தர ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.4097.3
ஆவணம் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சைடமுடி
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ஆலவாய் ஆவதும் இதுேவ $ேதவா.3.4097.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) எலாம் நிகழ மன்னனாய் மன்னும் மணிமுடிச்ேசாழன்தன்
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.4098.1
பண்ணின் ேந ெமாழியாள் பாண்டிமாேதவி பாங்கினால் பணி
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பரவ $ேதவா.3.4098.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உளா இருவ_ெப.(இருவ_ெப.) கீ ெழாடு ேமலும் அளப்பு
அrது ஆம் வைக நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$ேதவா.3.4098.3
அண்ணலா உைமேயாடு இன்பு_ெப.(இன்பு_ெப.) உறுகின்ற ஆலவாய் ஆவதும்
இதுேவ $ேதவா.3.4098.4
ெதாண்டராய் உள்ளா திைசதிைசெதாறும்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
குணத்திைனக் குலாவக் $ேதவா.3.4099.1
கண்டு நாள்ேதாறும் இன்பு_ெப.(இன்பு_ெப.) உறுகின்ற குலச்சிைற
கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.3.4099.2
குண்டராய் உள்ளா சாக்கிய தங்கள் குறியின் கண் ெநறி இைட வாரா
$ேதவா.3.4099.3
அண்ட நாயகன் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

வற்றிருந்த_ெப.எச்.(வ
<
ற்றிரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
<
ஆலவாய் ஆவதும்
இதுேவ. $ேதவா.3.4099.4
பல்-நலம் புணரும்_ெப.எச்.(புண_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பாண்டிமாேதவி குலச்சிைற எனும் இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) பணியும்
$ேதவா.3.4100.1
அந் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெபறு சீ ஆலவாய் ஈசன் திருவடி ஆங்கு அைவ
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.4100.2
கன்னல் அம் ெபாஞ்ய காழியுள் ஞானசம்பந்தன் ெசந்தமிழ்
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.4100.3
இன்நலம் பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லவ இைமேயா
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வற்றிருப்பவ
<
இனிேத
$ேதவா.3.4100.4
இடறினா கூற்ைற ெபாடிெசய்தா மதிைல இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட.பன்.)
ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.3.4101.1
கடறினா ஆவ காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) உளா ஆவ காதலித்து உைறதரு
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $ேதவா.3.4101.2
ெகாடிறனா யாதும் குைறவு இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) தாம்
ேபாய்க் ேகாவணம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கூத்து ஆடும் $ேதவா.3.4101.3
படிறனா ேபாலும் பந்தைணநல்லூ
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம் பசுபதியாேர
$ேதவா.3.4101.4

கழி உளா எனவும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உளா எனவும் காட்டு உளா நாட்டு
உளா எனவும் $ேதவா.3.4102.1
வழி உளா எனவும் மைல உளா எனவும் மண்_ெப.(மண்_ெப.) உளா
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உளா எனவும் $ேதவா.3.4102.2
சுழி உளா எனவும் சுவடு தாம்
அறியா_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) ெதாண்ட வாய்
வந்தன ெசால்லும் $ேதவா.3.4102.3
பழி உளா ேபாலும் பந்தைணநல்லூ
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம் பசுபதியாேர
$ேதவா.3.4102.4
காட்டினா எனவும் நாட்டினா எனவும் கடுந் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
காலைனக் காலால் $ேதவா.3.4103.1
வட்டினா
<
எனவும் சாந்த ெவண்ந<று பூசி ஓ ெவண்மதி சைடேமல் $ேதவா.3.4103.2
சூட்டினா எனவும் சுவடு தாம்
அறியா_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) ெசால் உள
ெசால்லும் நால்ேவதப் $ேதவா.3.4103.3
பாட்டினாேபாலும் பந்தைணநல்லூ
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம் பசுபதியாேர
$ேதவா.3.4103.4
முருகின் ஆ ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் உலகினா
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெமாய்த்த பல்கணங்களின் துய
கண்டு $ேதவா.3.4104.1
உருகினா ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உறுதி ேபாந்து
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ஒண்ைமயால் ஒளி திகழ் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
$ேதவா.3.4104.2

கருகினா எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ைகெதாழுது
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கடலுள் நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.)
அமுதமா வாங்கிப் $ேதவா.3.4104.3
பருகினாேபாலும் பந்தைணநல்லூ
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம் பசுபதியாேர
$ேதவா.3.4104.4
ெபான்னின் ஆ ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) இரு வடம்_ெப.(வடம்_ெப.)
கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபாறி கிள பூணநூல் புரள
$ேதவா.3.4105.1
மின்னின் ஆ உருவின் மிளிவது ஓ அரவம் ேமவு ெவண்ந<று ெமய் பூசி
$ேதவா.3.4105.2
துன்னினா நால்வக்கு அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளி ெதான்ைம ஆ
ேதாற்றமும் ேகடும் $ேதவா.3.4105.3
பன்னினாேபாலும் பந்தைணநல்லூ
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம் பசுபதியாேர
$ேதவா.3.4105.4
ழுஒண் ெபானா அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) ழு எனவும் ழுஉைமயவள்
கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
ழு எனவும் $ேதவா.3.4106.1
அண்பினா பிrயா அல்லும் நன்பகலும் அடியவ அடி இைண ெதாழேவ
$ேதவா.3.4106.2
நண்பினா எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ழுநல்ல ழு என்று
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அல்லவ ழுத<ய ழு என்று ஏத்தும்
$ேதவா.3.4106.3

பண்பினாேபாலும் பந்தைணநல்லூ
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம் பசுபதியாேர
$ேதவா.3.4106.4
எற்றினா ஏதும் இைடெகாள்வா இல்ைல இருநிலம் வான்_ெப.(வான்_ெப.)
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $ேதவா.3.4107.1
ெதற்றினா தங்கள் காரணம் ஆகச் ெசரு மைலந்து அடி இைண ேசவான்
$ேதவா.3.4107.2
முற்றினா வாழும் மும்மதில் ேவவ மூஇைலச்சுலமும் மழுவும் $ேதவா.3.4107.3
பற்றினாேபாலும் பந்தைணநல்லூ
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம் பசுபதியாேர
$ேதவா.3.4107.4
ஒலிெசய்த குழலின் முழவம் அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.)
இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓைசயால்
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அறாத $ேதவா.3.4108.1
கலி ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூதம் ைகயினால் இடேவ
காலினால் பாய்தலும் அரக்கன் $ேதவா.3.4108.2
வலி ெகாள்வ புலியின் உr ெகாள்வ ஏைன வாழ்வு நன்றானும் ஓ
தைலயில்_ெப.(தைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $ேதவா.3.4108.3
பலி ெகாள்வேபாலும் பந்தைணநல்லூ
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம் பசுபதியாேர
$ேதவா.3.4108.4
ேசற்றின் ஆ ெபாய்ைகத் தாமைரயானும் ெசங்கண்மால்
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) இருகூறாத் $ேதவா.3.4109.1
ேதாற்றினா ேதாற்றத் ெதான்ைமைய
அறியா_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி.ம.+அ_பட.பன்.) துைணைமயும்
ெபருைமயும் தம்மில் $ேதவா.3.4109.2

சாற்றினா சாற்றி ழுஆற்றேலாம்ழு என்ன சரண் ெகாடுத்து
அவ_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ_பட.பன்.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.)
$ேதவா.3.4109.3
பாற்றினாேபாலும் பந்தைணநல்லூ
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம் பசுபதியாேர
$ேதவா.3.4109.4
கல் இைச பூணக் கைல ஒலி ஓவாக் கழுமல முதுபதி தன்னில் $ேதவா.3.4110.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இைசயாளன் புல்_ெப.(புல்_ெப.) இைச ேகளா நல்-தமிழ்
ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.3.4110.2
பல் இைச பகுவாய்ப் படுதைல ஏந்தி
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பந்தைணநல்லூ
$ேதவா.3.4110.3
ெசால் இைசப்பாடல் பத்தும் வல்லவ ேமல் ெதால்விைன சூழகிலாேவ
$ேதவா.3.4110.4
பூங்ெகாடி மடவாள் உைம ஒருபாகம் புrதரு சைடமுடி அடிகள் $ேதவா.3.4111.1
வங்கு_ஏவ.(வ
<
ங்கு_வி.)
<
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) நட்டம் ஆடும் எம் விகித
விருப்ெபாடும் உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) வினவில் $ேதவா.3.4111.2
ேதம் கமழ் ெபாழிலில் ெசழு மல ேகாதிச் ெசறிதரு வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
இைச பாடும் $ேதவா.3.4111.3
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புகழ் ஆ ஓமமாம்புலியூ
உைடயவ வடதளி அதுேவ $ேதவா.3.4111.4
சம்பரற்கு அருளி சலந்தரன் வயத்
<
தழல் உமிழ் சக்கரம்_ெப.(சக்கரம்_ெப.) பைடத்த
$ேதவா.3.4112.1

எம்ெபருமானா இைமயவ ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இனிதின் அங்கு உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) வினவில் $ேதவா.3.4112.2
அம்பரம் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அழல் உமிழ் புைகயின்
ஆகுதியால் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
ெபாழியும்_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.4112.3
உம்பகள் ஏத்தும் ஓமமாம்புலியூ உைடயவ வடதளி அதுேவ $ேதவா.3.4112.4
பாங்கு உைடத் தவத்துப் பகீ ரதற்கு அருளிப் படசைடக் கரந்த ந<க்கங்ைக
$ேதவா.3.4113.1
தாங்குதல் தவித்து தராதலத்து இழித்த தத்துவன்
உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) வினவில்
$ேதவா.3.4113.2
ஆங்கு எrமூன்றும் அமந்து_வி.எச்.(அம_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம் ைகயால் ஆகுதி ேவட்கும்
$ேதவா.3.4113.3
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மைறேயா
ஓமமாம்புலியூ உைடயவ வடதளி அதுேவ $ேதவா.3.4113.4
புற்று அரவு அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ந<று ெமய் பூசி
பூதங்கள் சூழ்தர ஊ ஊ $ேதவா.3.4114.1
ெபற்றம்_ெப.(ெபற்றம்_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஏறிப் ெபய் பலி
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பிரான்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.)
உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) வினவில்
$ேதவா.3.4114.2
கற்ற நால்ேவதம் அங்கம் ஓ ஆறும் கருத்தினா அருத்தியால்-ெதாஞ்யும்
$ேதவா.3.4114.3

உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) பல்புகழா ஓமமாம்புலியூ
உைடயவ வடதளி அதுேவ $ேதவா.3.4114.4
நிலத்தவ வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) ஆள்பவ கீ ேழா துய
ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெநடிய மாற்கு அருளால்
$ேதவா.3.4115.1
அைலத்த_ெப.எச்.(அைல_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வல்
அசுர_ெப.(அசுர_ெப.) ஆசு அற ஆழி அளித்தவன்
உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) வினவில்
$ேதவா.3.4115.2
சலத்தினால் ெபாருள்கள் ேவண்டுதல் ெசய்யாத் தன்ைமயா நன்ைமயால்
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) $ேதவா.3.4115.3
உலப்பு இல் பல்புகழா ஓமமாம்புலியூ உைடயவ வடதளி அதுேவ
$ேதவா.3.4115.4
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) திகழ் திைசகள் எட்டும் ஏழ் இைசயும் மலியும் ஆறு
அங்கம் ஐேவள்வி $ேதவா.3.4116.1
இைணந்த நால்ேவதம் மூன்றுஎr இரண்டுபிறப்பு என ஒருைமயால் உணரும்
$ேதவா.3.4116.2
குணங்களும் அவற்றின் ெகாள் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) மற்று அைவ உற்றதும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$ேதவா.3.4116.3
உணந்தவ வாழும் ஓமமாம்புலியூ உைடயவ வடதளி அதுேவ $ேதவா.3.4116.4
தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பத்தும் தடக்ைக
அது_பதி.ெப.(அ_சுட்.+து_பட.ஒரு.) இரட்டி தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
உைடஅரக்கன் ஒண்கயிைல $ேதவா.3.4117.1
அைலவது ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.)

ெகடுத்த_ெப.எச்.(ெகடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆதியா
உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) வினவில்
$ேதவா.3.4117.2

மைல என ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாளிைக
நிலவும் மா மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) மாற்றல என்றும் $ேதவா.3.4117.3
உலவு பல்புகழ் ஆ ஓமமாம்புலியூ உைடயவ வடதளி அதுேவ $ேதவா.3.4117.4
கள் அவிழ் மலேமல் இருந்தவன் காஞ்ேயான் என்று
இவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ_பட.பன்.) காண்பு அrது ஆய $ேதவா.3.4118.1
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) எr உருவ உைமயவேளாடும் உகந்து இனிது
உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) வினவில்
$ேதவா.3.4118.2
பள்ள ந< வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) பாய்தரு கழனி_ெப.(கழனி_ெப.)
பனிமலச்ேசாைல சூழ் ஆைல $ேதவா.3.4118.3
ஓள்ளிய_ெப.அ.(ஓள்ளிய_ெப.அ.) புகழ் ஆ ஓமமாம்புலியூ உைடயவ வடதளி
அதுேவ $ேதவா.3.4118.4
ெதள்ளிய அல்லாத் ேதரெராடு அமண தடுக்ெகாடு சீவரம் உடுக்கும்
$ேதவா.3.4119.1
கள்ளம் ஆ மனத்துக் கலதிகட்கு அருளாக் கடவுளா
உைறவு_ெதா.ெப.(உைற_வி.+வு_ெதா.ெப.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) வினவில்
$ேதவா.3.4119.2
நள் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) யாமம்_ெப.(யாமம்_ெப.) நால்மைற ெதாஞ்ந்து
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) திகழ் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) எr ஓம்பும் $ேதவா.3.4119.3
ஒள்ளியா வாழும் ஓமமாம்புலியூ உைடயவ வடதளி அதுேவ $ேதவா.3.4119.4
விைளதரு வயலுள் ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) ெசறி பவளம்_ெப.(பவளம்_ெப.)
ேமதிகள் ேமய்புலத்து இடறி $ேதவா.3.4120.1

ஒளிதர மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஓமமாம்புலியூ உைடயவ வடதளி அரைன $ேதவா.3.4120.2
களி தரு நிவப்பின் காண்தகு ெசல்வக் காழியுள் ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.3.4120.3
அளிதரு பாடல்பத்தும் வல்லாகள் அமரேலாகத்து இருப்பாேர $ேதவா.3.4120.4
நிைர கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அரவம் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ஒலி அலம்பும்
நிமல ந<று அணி திருேமனி $ேதவா.3.4121.1
வைர ெகழு மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ஓபாகமாப்
புணந்த_ெப.எச்.(புண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வடிவின
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அணி விைடய $ேதவா.3.4121.2
கைர ெகழு சந்தும் கா அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) பிளவும் அளப்ப(அ)ருங் கன
மணி_ெப.(மணி_ெப.) வரன்றி $ேதவா.3.4121.3
குைரகடல் ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) நித்திலம் ெகாழிக்கும் ேகாணமாமைல
அமந்தாேர $ேதவா.3.4121.4
கடிது என வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காஞ்தைன
உrத்து_வி.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
உr ேமனிேமல் ேபாப்ப $ேதவா.3.4122.1
பிடி அன நைடயாள் ெபய் வைள மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.)
பிைறநுதலவெளாடும் உடன் ஆய $ேதவா.3.4122.2
ழுெகாடிதுழு எனக் கதறும் குைரகடல்
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முன் நித்திலம் சுமந்து
$ேதவா.3.4122.3
குடிதைன ெநருங்கிப் ெபருக்கம் ஆய்த்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேகாணமாமைல
அமந்தாேர $ேதவா.3.4122.4

பனித்த இளந்திங்கள் ைபந்தைல நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) பட சைட முடி இைட
ைவத்தா◌ா $ேதவா.3.4123.1
கனித்து இளந்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) துவவாய்க் காrைக
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆக முன் கலந்தவ மதில்ேமல்
$ேதவா.3.4123.2
தனித்த ேப உருவ விழித் தழல் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.)
தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமரு ெவஞ்சிைலயாக்
$ேதவா.3.4123.3
குனித்தது ஓ வில்லா குைரகடல்
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாணமாமைல அமந்தாேர
$ேதவா.3.4123.4
பழித்த இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) கங்ைக சைட இைட
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாங்கு உைட மதனைனப்
ெபாடியா $ேதவா.3.4124.1
விழித்து அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ேதவி ேவண்ட முன்
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விமலனா கமலம் ஆ
பாத $ேதவா.3.4124.2
ெதழித்து முன் அரற்றும் ெசழுங் கடல்-தரளம் ெசம்ெபானும் இப்பியும் சுமந்து
$ேதவா.3.4124.3
ெகாழித்து வன் திைரகள் கைர இைடச்
ேசக்கும்_ெப.எச்.(ேச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேகாணமாமைல அமந்தாேர $ேதவா.3.4124.4
தாயினும் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தைலவ என்று அடியா தம் அடி
ேபாற்று_ஏவ.(ேபாற்று_வி.) இைசப்பாகள் $ேதவா.3.4125.1
வாயினும் மனத்தும் மருவி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகலா மாண்பின காண் பலேவட $ேதவா.3.4125.2

ேநாயிலும் பிணியும் ெதாழலபால்
ந<க்கி_வி.எச்.(ந<க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நுைழதரு நூலின
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) $ேதவா.3.4125.3
ேகாயிலும் சுைனயும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உடன்
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாணமாமைல அமந்தாேர
$ேதவா.3.4125.4
பாஞ்ந்து நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மனத்தால் வழிபடும் மாணிதன் உயிேமல்
வரும் கூற்ைறத் $ேதவா.3.4126.1
திrந்திடா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) உைதத்து அவற்கு அருளும்
ெசம்ைமயா நம்ைம_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ஆள் உைடயா
$ேதவா.3.4126.2
விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய ெமௗவல் மாதவி
புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) வண்
ெசருந்தி_ெப.(ெசருந்தி_ெப.) ெசண்பகத்தின் $ேதவா.3.4126.3
குருந்ெதாடு முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) ெகாடிவிடும்
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் ேகாணமாமைல அமந்தாேர $ேதவா.3.4126.4
எடுத்தவன் தருக்ைக இழித்தவ விரலால் ஏத்திட ஆத்தம் ஆம் ேபறு
$ேதவா.3.4127.1
ெதாடுத்தவ ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிறப்பும் இறப்பு
அறியாதவ ேவள்வி $ேதவா.3.4127.2
தடுத்தவ வனப்பால் ைவத்தது ஓ கருைண தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அருள்
ெபருைமயும் வாழ்வும் $ேதவா.3.4127.3
ெகாடுத்தவ விரும்பும்_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புகழாள ேகாணமாமாைல அமந்தாேர
$ேதவா.3.4127.4

அருவராது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைக ெவண்தைல ஏந்தி அகம்ெதாறும் பலி
உடன் புக்க $ேதவா.3.4128.1
ெபருவராய் உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ந<ைமய சீைமப் ெபருங்கடல் வண்ணனும் பிரமன் $ேதவா.3.4128.2
இருவரும் அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) எr ஆய் உயந்தவ
ெபயந்த நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மாற்கும் $ேதவா.3.4128.3
குருவராய் நின்றா குைரகழல் வணங்க ேகாணமாமைல அமந்தாேர
$ேதவா.3.4128.4
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உணும் சமணும்
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உணும் ேதரும் ெநறி அலாதன
புறம்கூற $ேதவா.3.4129.1
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.)
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பாஞ்சின
ஒருபால் ெமல்லியெலாடும் உடன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.4129.2
துன்றும் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெபௗவம்_ெப.(ெபௗவம்_ெப.) மவ்வலும்
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாழ்ந்து உறு திைரபல ேமாதிக்
$ேதவா.3.4129.3
குன்றும் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) வாசம்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலவும் ேகாணமாமைல
அமந்தாேர $ேதவா.3.4129.4
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) இலாதா குைரகடல்
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாணமாமைல அமந்தாைர
$ேதவா.3.4130.1

கற்று உண ேகள்விக் காழியெபருமான்-கருத்து உைட ஞானசம்பந்தன்
$ேதவா.3.4130.2
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ெசந்தமிழ் ஆ
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஈ-ஐந்தும் உைரப்பவ ேகட்பவ உயந்ேதா◌ா
$ேதவா.3.4130.3
சுற்றமும் ஆகித் ெதால்விைன அைடயா ேதான்றுவ வான்_ெப.(வான்_ெப.)
இைடப் ெபாலிந்ேத $ேதவா.3.4130.4
சுண்ண ெவண்ந<று அணி மாபில்-ேதால்
புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.4131.1
எண்ண(அ)ரும் பல்கணம் ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடுவ $ேதவா.3.4131.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) அம ைபம்ெபாழில் ெவள்ளைட
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.4131.3
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) அம ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) எம் பிஞ்ஞகனாேர
$ேதவா.3.4131.4
திைர புல்கு கங்ைக திகழ் சைட
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.4132.1
வைர மகேளாடு உடன் ஆடுதி மல்கு $ேதவா.3.4132.2
விைர கமழ் தண்ெபாழில் ெவள்ளைட
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.4132.3
அைர மல்கு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரவு ஆட்டு உகந்த<ேர $ேதவா.3.4132.4
அைடயல ெதால்-நக மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) எrத்து அன்ன $ேதவா.3.4133.1
நைட_ெப.(நைட_ெப.) மடமங்ைக ஒபாகம்
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.4133.2

விைட உகந்து ஏறுதி ெவள்ளைட
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.4133.3
சைட அம ெவண்பிைறச் சங்கரன <ேர $ேதவா.3.4133.4
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) கிள கங்ைக மடவரேலாடு $ேதவா.3.4134.1
களம் பட ஆடுதி காடு_ெப.(காடு_ெப.) அரங்கு ஆக $ேதவா.3.4134.2
விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தண்ெபாழில்
ெவள்ளைட ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.4134.3
இளம்பிைற ேச சைட எம்ெபருமாேன $ேதவா.3.4134.4
சுrகுழல் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) துடியிைடேயாடு $ேதவா.3.4135.1
ெபாr புல்கு காட்டு இைட ஆடுதி
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.3.4135.2
விrதரு ைபம்ெபாழில் ெவள்ளைட
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.4135.3
எr மழுவாள் பைட எந்ைதபிராேன $ேதவா.3.4135.4
காவி அம் கண் மடவாெளாடும் காட்டு இைடத் $ேதவா.3.4136.1
த< அகல் ஏந்தி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடுதி
ேதன்மல $ேதவா.3.4136.2
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தண்ெபாழில் ெவள்ளைட
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.4136.3
ஆவினில் ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆட்டு உகந்த<ேர
$ேதவா.3.4136.4
கல் ஊப் ெபரு மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) ேவண்டா கழுமலம் $ேதவா.3.4137.1

பல் ஊப் ெபரு மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) பாட்டு ெமய் ஆய்த்தில $ேதவா.3.4137.2
ெசால் ஊப் ெபரு மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) சூடலேர ெதாண்ட $ேதவா.3.4137.3
நல்லூப்ெபருமணம் ேமய நம்பாேன $ேதவா.3.4137.4
தரு மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) ேச தண்கடல் நித்திலம்
$ேதவா.3.4138.1
பரு மணலாக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) நல்லாகள் $ேதவா.3.4138.2
வரும் மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கூட்டி மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) ெசயும் நல்லூப்
$ேதவா.3.4138.3
ெபருமணத்தான் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ஓபாகம் ெகாண்டாேன $ேதவா.3.4138.4
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உறு சிந்ைதயராகி அடியவ $ேதவா.3.4139.1
நன்பு உறு நல்லூப்ெபருமணம் ேமவி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.4139.2
இன்பு_ெப.(இன்பு_ெப.) உறும் எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) இைண அடி ஏத்துவா◌ா
$ேதவா.3.4139.3
துன்பு_ெப.(துன்பு_ெப.) உறுவா அல்ல ெதாண்டு ெசய்தாேர $ேதவா.3.4139.4
வல்லியந்ேதாள் உைட ஆப்பது ேபாப்பது $ேதவா.3.4140.1
ெகால் இயல் ேவழத்து_ெப.(ேவழம்_ெப.+அத்து_சாr.) உr விr ேகாவணம்
$ேதவா.3.4140.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இயலா ெதாழு நல்லூப்ெபருமணம் $ேதவா.3.4140.3
புல்கிய வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) எம் புண்ணியனாக்ேக $ேதவா.3.4140.4
ஏறு உகந்த< இடுகாட்டு எr ஆடி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) $ேதவா.3.4141.1

ந<று உகந்த< நிைர ஆ விr ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.)
$ேதவா.3.4141.2
நாறு உகந்த< திரு நல்லூப்ெபருமணம் $ேதவா.3.4141.3
ேவறு உகந்த< உைம கூறு உகந்த<ேர $ேதவா.3.4141.4
சிட்டப்பட்டாக்கு எளியான் ெசங்கண் ேவட்டுவப் $ேதவா.3.4142.1
பட்டம் கட்டும் ெசன்னியான் பதி ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
$ேதவா.3.4142.2
நட்டக்ெகாட்டு ஆட்டு அறா நல்லூப்ெபருமணத்து $ேதவா.3.4142.3
இட்டப்பட்டால் ஒத்திரால் எம்பிரான <ேர $ேதவா.3.4142.4
ேமகத்த கண்டன் எண்ேதாளன் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ந<ற்று உைம
$ேதவா.3.4143.1
பாகத்தன் பாய் புலித்ேதாெலாடு பந்தித்த $ேதவா.3.4143.2
நாகத்தன்-நல்லூப்ெபருமணத்தான் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $ேதவா.3.4143.3
ேபாகத்தன் ேயாகத்ைதேய புrந்தாேன $ேதவா.3.4143.4
தக்கு இருந்த< அன்று தாளால் அரக்கைன $ேதவா.3.4144.1
உக்கு இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒல்க உயவைரக்கீ ழ்
இட்டு $ேதவா.3.4144.2
நக்கு இருந்த< இன்று நல்லூப்ெபருமணம் $ேதவா.3.4144.3
புக்கு இருந்த< எைமப் ேபாக்கு அருள <ேர $ேதவா.3.4144.4
ஏலும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தாமைரயானும் இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) உைட
$ேதவா.3.4145.1
மாலும் தம் மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) அறிகின்றில மாமைற $ேதவா.3.4145.2

நாலும் தம் பாட்டு என்ப நல்லூப்ெபருமணம் $ேதவா.3.4145.3
ேபாலும் தம் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புrசைடயாக்ேக $ேதவா.3.4145.4
ஆத அமெணாடு சாக்கிய தாம் ெசால்லும் $ேதவா.3.4146.1
ேபைதைம ேகட்டுப் பிணக்கு உறுவ< வம்மின் $ேதவா.3.4146.2
நாதைன நல்லூப்ெபருமணம்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $ேதவா.3.4146.3
ேவதன தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெதாழ வடு_ெப.(வ
<
டு_ெப.)
<
எளிது ஆேம $ேதவா.3.4146.4
நறும்ெபாழில் காழியுள் ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.3.4147.1
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பத
நல்லூப்ெபருமணத்தாைன $ேதவா.3.4147.2
உறும் ெபாருளால் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒண்தமிழ் வல்லாக்கு $ேதவா.3.4147.3
அறும் பழி பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) இலேர
$ேதவா.3.4147.4
மறி ஆ கரத்து எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) அம் மாது உைமேயாடும் $ேதவா.3.4148.1
பிறியாத ெபம்மான் உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என்ப $ேதவா.3.4148.2
ெபாறி வாய் வாஞ்வண்டு தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பூம் ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.)
புல்கி $ேதவா.3.4148.3
ெவறி ஆ மலாஞ்ல் துயிலும் விைடவாேய $ேதவா.3.4148.4
ஒவ்வாத என்ேப இைழயா ஒளி ெமௗலிச் $ேதவா.3.4149.1
ெசவ்வான் மதி ைவத்தவ ேசவு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என்ப $ேதவா.3.4149.2
எவ்வாயிலும் ஏடு அல ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) அம்ேபாது $ேதவா.3.4149.3

ெவவ் வாய் அரவம் மலரும்_ெப.எச்.(மல_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
விைடவாேய $ேதவா.3.4149.4
கைர ஆ கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அமுது உண்டவ கங்ைகத்
$ேதவா.3.4150.1
திைர ஆ சைடத் த<வண்ண ேசவு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என்ப $ேதவா.3.4150.2
குைர ஆ மணியும் குளிசந்தமும்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $ேதவா.3.4150.3
விைர ஆ புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இழியும் விைடவாேய $ேதவா.3.4150.4
கூச தழல் ேபால் விழியா வரு கூற்ைறப் $ேதவா.3.4151.1
வாசக் கதிச்சாலி ெவண்சாமைரேய ேபால் $ேதவா.3.4151.3
வச_குைற.எச்.(வ
<
சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
<
களி அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.)
மல்கும்_ெப.எச்.(மல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விைடவாேய
$ேதவா.3.4151.4
திrயும் புரம் மூன்ைறயும் ெசந்தழல்
உண்ண_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $ேதவா.3.4152.1
எr அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
குன்றவில்லி இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என்ப $ேதவா.3.4152.2
கிrயும் தரு மாளிைகச் சூளிைக தன்ேமல் $ேதவா.3.4152.3
விrயும்_ெப.எச்.(விr_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) விளிெசய் விைடவாேய $ேதவா.3.4152.4
கிள்ைள_ெப.(கிள்ைள_ெப.) ெமாழியாைள இகழ்ந்தவன் முத்த<த் $ேதவா.3.4153.1
தள்ளி தைல_ெப.(தைல_ெப.) தக்கைனக் ெகாண்டவ சாவு ஆம் $ேதவா.3.4153.2
வள்ளிமருங்குல் ெநருங்கும் முைல_ெப.(முைல_ெப.) ெசவ்வாய் $ேதவா.3.4153.3

ெவள்ைள(ந்)நைகயா நடம் ெசய் விைடவாேய $ேதவா.3.4153.4
பாதத்து ஒலி பாrடம் பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நடம்ெசய்
$ேதவா.3.4154.1
நாதத்து ஒலிய நவிலும் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என்ப $ேதவா.3.4154.2
கீ தத்து ஒலியும் ெகழுமும் முழேவாடு $ேதவா.3.4154.3
ேவதத்து ஒலியும் பயிலும் விைடவாேய $ேதவா.3.4154.4
எண்ணாத அரக்கன் உரத்ைத_ெப.(உரம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) ெநாஞ்த்து
$ேதவா.3.4155.1
பண் ஆதரு பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) உகந்தவ பற்று ஆம் $ேதவா.3.4155.2
கண் ஆ விழவின் கடிவதிகள்
<
ேதாறும் $ேதவா.3.4155.3
விண்ேணாகளும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்சும்
விைடவாேய $ேதவா.3.4155.4
புள்_ெப.(புள்_ெப.) வாய் பிளந்தான் அயன் பூமுடி பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.)
$ேதவா.3.4156.1
ஒள்வான் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
ேதடும்_ெப.எச்.(ேதடு_ெப.எச்.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒருவக்கு
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆம் $ேதவா.3.4156.2
ெதள் வா புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெசங்கழுந< முைக தன்னில் $ேதவா.3.4156.3
விள் வாய் நறவு உண்டு வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆ விைடவாேய
$ேதவா.3.4156.4
உைட ஏதும் இலா_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ_பட.பன்.) துவ
ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) உடுப்ேபா◌ா $ேதவா.3.4157.1
கிைடயா ெநறியான் ெகழுமும் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) என்ப $ேதவா.3.4157.2

அைடயா புரம் ேவவ மூவக்கு அருள்ெசய்த $ேதவா.3.4157.3
விைட ஆ ெகாடியான் அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆ விைடவாேய $ேதவா.3.4157.4
ஆறும் மதியும் ெபாதி ேவணியன் ஊ ஆம் $ேதவா.3.4158.1
மாறு இல் ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) மலி
விைடவாைய $ேதவா.3.4158.2
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) காழிய ஞானசம்பந்தன் $ேதவா.3.4158.3
கூறும் தமிழ் வல்லவ குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) அற்ேறாேர $ேதவா.3.4158.4
தா_ெப.(தா_ெப.) சிறக்கும் சைடக்கு அணி வள்ளலின் $ேதவா.3.4159.1
சீ சிறக்கும் துைணப்பதம் உன்னுேவா $ேதவா.3.4159.2
ேப சிறக்கும் ெபரு ெமாழி உய் வைக $ேதவா.3.4159.3
ஏ சிறக்கும் கிளியன்னவூரேன $ேதவா.3.4159.4
வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வறுைம_ெப.(வறுைம_ெப.) வந்தாலுேம $ேதவா.3.4160.1
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) இல்லவ சாபு இருந்தாலுேம $ேதவா.3.4160.2
புன்ைமக் கன்னிய பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) உற்றாலுேம $ேதவா.3.4160.3
நன்ைம உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) கிளியன்னவூரேன
$ேதவா.3.4160.4
பன்னி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பனுவல் அகத்தியன்
$ேதவா.3.4161.1
உன்னி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறுத்தும் சுகத்தவன்
$ேதவா.3.4161.2

மன்னி நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) முகத்தவ ஓதலும் $ேதவா.3.4161.3
முன்னில் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கிளியன்னவூரேன
$ேதவா.3.4161.4
அன்ப ேவண்டுமைவ அளி ேசாதியான் $ேதவா.3.4162.1
வன்ப ெநஞ்சில் மருவல் இல்லா முதல் $ேதவா.3.4162.2
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) த<த்துச் சுகம் ெகாடு கண்ணுதல் $ேதவா.3.4162.3
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) ேதக்கும் கிளியன்னவூரேன $ேதவா.3.4162.4
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) சிrத்துப் புரம்மிைச $ேதவா.3.4163.1
ெபய்யும்_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வண்ணப் ெபருந்தைக
ஆனது ஓ $ேதவா.3.4163.2
உய்யும் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) இங்கு உன் அருள் ேநாக்கிட $ேதவா.3.4163.3
ெமய்யும் வண்ணக் கிளியன்னவூரேன $ேதவா.3.4163.4
எண் ெபறா விைனக்கு ஏது ெசய் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அருள
$ேதவா.3.4164.1
நண்பு உறாப் பவம் இயற்றிடில் அந் ெநறி $ேதவா.3.4164.2
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ெபாறா முழுச்ெசல்வமும் மல்குமால் $ேதவா.3.4164.3
புண் ெபாறாத கிளியன்னவூரேன $ேதவா.3.4164.4
மூவ ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) முக்கண்ண
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அருள $ேதவா.3.4165.1
ேமஉறாது விலக்கிடல் பாலேரா $ேதவா.3.4165.2
தா உறாது உனது ஐந்து_ெப.(ஐந்து_ெப.) எழுத்து உன்னிட $ேதவா.3.4165.3

ேதவ_ெப.(ேதவ_ெப.) ஆக்கும் கிளியன்னவூரேன $ேதவா.3.4165.4
திரம் மிகுத்த சைட முடியான் வைர $ேதவா.3.4166.1
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) மிகுத்த இராவணன் கீ ண்டலும் $ேதவா.3.4166.2
நிரம் மிகுத்து ெநாஞ்த்து அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட.ஆண்.ஒரு.) ஓதலால்
$ேதவா.3.4166.3
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) மிகுத்த கிளியன்னவூரேன $ேதவா.3.4166.4
ந<தி உற்றிடும் நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) நாரணன் $ேதவா.3.4167.1
ேபதம் உற்று ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழல் ஆய் நிமி
$ேதவா.3.4167.2
நாதன் உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட.பன்.)
நல்மல பாய் இருக் $ேதவா.3.4167.3
கீ தம் ஏற்ற கிளியன்னவூரேன $ேதவா.3.4167.4
மங்ைகயக்கு அரேசாடு குலச்சிைற $ேதவா.3.4168.1
ழுெபாங்கு அழல்சுரம் ேபாக்கு ழு என பூழியன் $ேதவா.3.4168.2
சங்ைக மாற்றி சமணைரத் தாழ்த்தவும் $ேதவா.3.4168.3
இங்கு உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கிளியன்னவூரேன
$ேதவா.3.4168.4
நிைறய_குைற.எச்.(நிைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாழ் கிளியன்னவூ ஈசைன
$ேதவா.3.4169.1
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஞானசம்பந்தன்
ெசால் சீrைன $ேதவா.3.4169.2
அைறய நினறன_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட.பன்.)
பத்தும் வல்லாக்குேம $ேதவா.3.4169.3

குைற இலாது ெகாடுைம_ெப.(ெகாடுைம_ெப.) தவிவேர $ேதவா.3.4169.4

