சத்தி ஆய்ச் சிவம்_ெப.(சிவம்_ெப.) ஆகித் தனிப் பர $திருவி.0001.1
முத்தி ஆன முதைலத் துதி ெசயச் $திருவி.0001.2
சுத்தி ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால்
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) நல்குவ $திருவி.0001.3
சித்தி யாைன_ெப.(யைன_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெபான் பாதேம. $திருவி.0001.4
மல்குக ேவத ேவள்வி வழங்குக சுரந்து வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) $திருவி.0002.1
பல்குக வளங்கள் எங்கும் பரவுக அறங்கள்_ெப.(அறங்கள்_ெப.)
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) $திருவி.0002.2
நல்குக உயி, கட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) நால் மைறச் ைசவம் ஓங்கிப்
$திருவி.0002.3
புல்குக உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) புரவலன்
ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) வாழ்க. $திருவி.0002.4
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) அணி திரு ஆலவாய் எம்
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) திரு விைளயாட்டு
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட,.பன்.) அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேகட்ேபா, $திருவி.0003.1
சங்க நிதி பதுமநிதிச் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ஓங்கித் தைகைம தரு மகப்
ெபறுவ, பைகைய ெவல்வ, $திருவி.0003.2
மங்கல நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) ெபறுவ, பிணி
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தா, வாழ் நாளும்
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ெபறுவ, வான்_ெப.(வான்_ெப.) நாடு எய்திப்
$திருவி.0003.3
புங்கவ, ஆய் அங்கு உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.)
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மூழ்கிப் புண்ணிய, ஆய்ச்
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) அடிக்கீ ழ்
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாழ் $திருவி.0003.4

ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) உேள
புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) கைளந்தா, ெமய் உண, உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
ேதாறும் $திருவி.0004.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உேள அமுதம் ஊற்றும்
திரு அருள் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏற்றுக்
$திருவி.0004.2
குன்று உேள இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) ெகாடுத்து அருள் ேகாலம்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0004.3
மன்று உேள மாறி ஆடும் மைறச் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) அடிகள் ேபாற்றி.
$திருவி.0004.4
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) முரல் கடி மல,ப்பூம் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.)
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உத்தrயத் ெதாடித்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.0005.1
கரும் புருவச் சிைல ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
கவுணிய,க்குப் பால் சுரந்த கலசம்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0005.2
இரும்பு மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) குைழத்து என்ைன
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆண்ட அம்
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண் எம் பிராட்டி $திருவி.0005.3
அரும்பும்_ெப.எச்.(அரும்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நைக
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆரண நூபுரம்
சிலம்பும் அடிகள் ேபாற்றி. $திருவி.0005.4
பூ வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) பூவின் மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) ேபால ெமய்ப்
ேபாத இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) $திருவி.0006.1
ஆ வண்ண ெமய் ெகாண்டவன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வலி ஆைண தாங்கி
$திருவி.0006.2

மூ வண்ணன்_ெப.(வண்ணன்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) சந்நிதி முத்
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வாளா $திருவி.0006.3
ேம வண்ணல் அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) விைள யாட்டின்
விைனைய ெவல்வாம். $திருவி.0006.4
அண்டங்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அணு ஆக அணுக்கள்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.0007.1
அண்டங்கள் ஆகப் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) ஆய்ச் சிறிது
ஆயின்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ஆனும் $திருவி.0007.2
அண்டங்கள் உள்ளும்_ெப.எச்.(உள்ளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) புங்கr ஆயின்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ஆனும்
$திருவி.0007.3
அண்டங்கள் ஈன்றாள் துைண என்ப, றிந்த நல்ேலா,. $திருவி.0007.4
பூவின் நாயகன் பூமகள் நாயகன் $திருவி.0008.1
காவின் நாயகன் ஆதிக் கடவுள,க்கு $திருவி.0008.2
ஆவி நாயகன் அம் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண்ணிமா $திருவி.0008.3
ேதவி நாயகன் ேச_ெப.அ.(ேச_ெப.அ.) அடி ஏத்துவாம். $திருவி.0008.4
பங்கயல் கண் அrய பரம் பரன் உருேவ தனக்கு உrய படிவம்_ெப.(படிவம்_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0009.1
இங்கயல் கண் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எண்
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சரா சரங்கள் ஈன்றும்
தாழாக் $திருவி.0009.2
ெகாங் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண் மல,க் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
குமr_ெப.(குமr_ெப.) பாண்டியன்_ெப.(பாண்டியன்_ெப.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
ேபால் ேகாலம் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.0009.3

அம் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண் அம்ைம இரு பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) ேபாது
எப்ேபாதும் அகத்துள் ைவப்பாம். $திருவி.0009.4
உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ஆனந்த உரு
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உயி,க்கும் உயிராய் நGrன் $திருவி.0010.1
தண்ைம_ெப.(தண்ைம_ெப.) அனல் ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.) எனத் தைன
அகலாது இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சரா சரங்கள்
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0010.2
ெபண்ைம உரு ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஆனந்தக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) ெபருக யா,க்கும் $திருவி.0010.3
அண்ைம_ெப.(அண்ைம_ெப.) அதா அம்பலத்துள் ஆடி அருள் ேப, ஒளிைய
அகத்துள் ைவப்பாம். $திருவி.0010.4
சைட மைறத்துக் கதி, மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) தrத்து
நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) அம்
தா,_ெப.(தா,_ெப.) தணந்து ேவப்பம் $திருவி.0011.1
ெதாைட முடித்து விட நாகக் கலன் அகற்றி மாணிக்கச் சுட,ப் பூண் ஏந்தி
$திருவி.0011.2
விைட நிறுத்திக் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.)
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழுதி மரு
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மீ ன
ேநாக்கின் $திருவி.0011.3
மடவரைல மணந்து_வி.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலக முழுது
ஆண்ட சுந்தரைன வணக்கம் ெசய்வாம். $திருவி.0011.4
முழுது உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) சயம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) திைறெகாண்டு நந்தி
கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) முைனப் ேபா, சாய்த்துத் $திருவி.0012.2

ெதாழு கணவற்கு அணி மண மாலிைக சூட்டித் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) சூட்டிச் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) $திருவி.0012.3
தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) உறு தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.)
அரசி அடிக் கமலம் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேமல் ைவப்பாம். $திருவி.0012.4
ெபாரு மாறில் கிள, தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மாறன் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புழுக்கம் ஆற $திருவி.0013.1
வருமாறு இல் கண் அருவி மாறாது களிப்பு
அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மண்ணும் விண்ணும்
$திருவி.0013.2
உரு மாறிப் பவக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
G
ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.)
எனத் தடுமாறி உழலும் மாக்கள் $திருவி.0013.3
கரு மாறிக் கதி அைடயக் கால் மாறி நடித்தவைரக் கருத்துள் ைவப்பாம்.
$திருவி.0013.4
கல் ஆலின் புைட அம,ந்து_வி.எச்.(அம,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நால்
மைற ஆறு அங்கம் முதல் கற்ற ேகள்வி $திருவி.0014.1
வல்லா,கள் நால்வருக்கும் வாக்கு
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூரணம் ஆய் மைறக்கு
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பாலாய் $திருவி.0014.2
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஆய் அல்லதும் ஆய்
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அதைன
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) படி
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காட்டிச் $திருவி.0014.3
ெசால்லாமல் ெசான்னவைர நிைனயாமல்
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பவத் ெதாடக்ைக
ெவல்வாம். $திருவி.0014.4

உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) எனும் கூடத்தில் ஊக்கம் எனும் தறி நிறுவி உறுதி
யாகத் $திருவி.0015.1
தள் அrய அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) என்னும் ெதாட, பூட்டி இைடப் படுத்தித் தறு
கண் பாசக் $திருவி.0015.2
கள்ள விைனப் பசு_ெப.(பசு_ெப.) ேபாதக் கவளம் இடக்
களித்து_வி.எச்.(களி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண்டு கருைண என்னும்
$திருவி.0015.3
ெவள்ள மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) ெபாழி சித்தி ேவழத்ைத
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வரு விைனகள்
தG,ப்பாம். $திருவி.0015.4
கறங்கு திைரக் கரும் கடலும் கா, அவுணப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
கடலும் கலங்கப் கா, வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.0016.1
உறங்கு சிைகப் ெபாருப்பும் சூ, உரப் ெபாருப்பும் பிளப்ப மைற
உண,ந்ேதா,_வி.அ.ெப.(உண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ,_பட,.பன்.) ஆற்றும்
$திருவி.0016.2
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) குலவும் அகத்து அழலும் அவுண மடவா, வயிற்றின்
அழலும் மூள $திருவி.0016.3
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) குலவு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குமரேவள் ேசவடிகள்
வணக்கம் ெசய்வாம். $திருவி.0016.4
பழுது அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நால்வைகச்
ெசால் மல, எடுத்துப் பத்தி படப் பரப்பித் திக்கு $திருவி.0017.1
முழுது அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மணந்து_வி.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சுைவ ஒழுகி அணி
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முக்கண் மூ,த்தி தாளில்
$திருவி.0017.2

ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
எனும் நா,_ெப.(நா,_ெப.) ெதாடுத்த அலங்கல்
சூட்ட_குைற.எச்.(சூட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வrச் சுரும்பும் ேதனும்
$திருவி.0017.3
ெகாழுது அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேதாட்டு முண்டகத் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) அடி முடி
ேமல் ெகாண்டுவாழ்வாம். $திருவி.0017.4
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைற அடியில் தாழும்
வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) மகுட ேகாடி $திருவி.0018.1
பந்தியின் மணிகள் சிந்த ேவத்திரப் பைடயால்
தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0018.2
அந்தியும் பகலும் ெதாண்ட, அலகிடும் குப்ைப_ெப.(குப்ைப_ெப.) ஆக்கும்
$திருவி.0018.3
நந்தி எம் ெபருமான் பாத நைக மல, முடி ேமல் ைவப்பாம். $திருவி.0018.4
கடி அவிழ் கடுக்ைக ேவணித் தாைத ேபால் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) கண் மீ னக்
$திருவி.0019.1
ெகாடியைன ேவவ ேநாக்கிக் குைற இரந்தைன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
கற்பில் $திருவி.0019.2
பிடி அன நைடயாள் ேவண்டப் பின் உயி, அளித்துக் காத்த $திருவி.0019.3
முடி அணி மாடக் காழி முனிவைன வணக்கம் ெசய்வாம். $திருவி.0019.4
அறப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெசல்வி_ெப.(ெசல்வி_ெப.) பாகத்து
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அஞ்சு எழுத்தால் அஞ்சா $திருவி.0020.1
மறப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெசய்ைக மாறா வஞ்சக, இட்ட
நGல_ெப.அ.(நGலம்_ெப.) $திருவி.0020.2
நிறப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடலும் யா,க்கும் நGந்துதற்கு அrய ஏழு
$திருவி.0020.3

பிறப்பு எனும் கடலும் நGத்த பிரான் அடி வணக்கம் ெசய்வாம். $திருவி.0020.4
அரவ அல்குலா, பால் ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) நGத்து அவ,க்ேக
வடு_ெப.(வ
G
டு_ெப.)
G
$திருவி.0021.1
தருவம் என்று அளவில் ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) சாற்றிய
தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) தன்ைனப் $திருவி.0021.2
பரைவ தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) புலவி தG,ப்பான் கழுது_ெப.(கழுது_ெப.) கண்
படுக்கும் பானாள் $திருவி.0021.3
இரவினில் துது_ெப.(தூது_ெப.) ெகாண்ேடான் இைண அடி முடிேமல்
ைவப்பாம். $திருவி.0021.4
எழுத_குைற.எச்.(எழுது_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அரு மைறகள் ேதறா
இைறவைன எல்லில் கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) $திருவி.0022.1
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) அறு காலத்து என்றும் பூசைன விடாது
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0022.2
ெதாழுத ைக தைலேமல் ஏறத் துளும்பு கண்ணருள்
G
மூழ்கி $திருவி.0022.3
அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்பன் அடியவ,க்கு
அடிைம ெசய்வாம். $திருவி.0022.4
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) தாேளாடும் பிறவித் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிருத்த, இரு தாைளச்
ேச,ந்த_ெப.எச்.(ேச,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0023.1
ைமந்த, தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ேவத ெநறி ைசவ ெநறி பத்தி ெநறி வழாது வாய்
ெமய் $திருவி.0023.2
சிந்ைத தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) அரன் அடிக்ேக ெசலுத்தின, ஆய் சிவா அனுபவச்
ெசல்வ, ஆகிப் $திருவி.0023.3
பந்தம் ஆம் ெதாடக்கு அறுத்த_ெப.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திருத்ெதாண்ட, தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) பரவிப் பணிதல் ெசய்வாம். $திருவி.0023.4

அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) பால் ெதளிந்த_ெப.அ.(ெதளிவு_ெப.) நந்தி
அடிகள் பால் சனற்குமாரன் $திருவி.0024.1
உள் நிைற அன்பின் ஆய்ந்து வியாதனுக்கு உண,த்த வந்தப் $திருவி.0024.2
புண்ணிய முனிவன் சூதற்கு ஒதிய புராணம் மூ ஆறு $திருவி.0024.3
எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இவற்றுள் காந்தத்
தGச சங்கிைதயின் மாேதா. $திருவி.0024.4
அைறந்திடப் பட்டது ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆலவாய் புகழ்ைம அந்தச் $திருவி.0025.1
சிறந்திடும் வடநூல் தன்ைனத் ெதன் ெசாலால் ெசய்தி என்று இங்கு
$திருவி.0025.2
உைறத்திடும் ெபrேயா, கூறக் கைடப்
பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறுதி இந்தப் $திருவி.0025.3
பிறந்திடும் பிறப்பில் எய்தப் ெபறுதும் என்று உளம் ேதறா. $திருவி.0025.4
திருநக, தG,த்தம் மூ,த்திச் சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) மூன்று அந்த மூ,த்தி
$திருவி.0026.1
அருள் விைளயாடல் எட்டு எட்டு அருச்சைன விைன ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
ஆக $திருவி.0026.2
வரன் முைற அறுபத்து எட்டாம் மற்று அைவ படலம் ஆக $திருவி.0026.3
விr முைற விருத்தச் ெசய்யுள்_ெப.(ெசய்யுள்_ெப.) வைகைம ஆல் விளம்பல்
உற்ேறன். $திருவி.0026.4
நாயகன் கவிக்கும் குற்ற_ெப.எச்.(குறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாட்டிய
கழக மாந்த,_ெப.(மாந்த,_ெப.) $திருவி.0027.1
ேமய அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தலத்திேனா,க்கு என் ெவள்ளறி உைரயில்
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) $திருவி.0027.2
ஆயுமாறு அrது அன்ேறனு நG, பிrத்து அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.)
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0027.3

தூய தGம்_ெப.அ.(தGம்_ெப.அ.) பால் ேபால்
ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) சுந்தரன் சrதம்
தன்ைன. $திருவி.0027.4
கைவக் ெகாழும் அழனாச் சுைவ
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.)
இைமேயா, $திருவி.0028.1
சுைவக்க விண்_ெப.(விண்_ெப.)
அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட,.பன்.) துளக்கம் இல் சான்ேறா,
$திருவி.0028.2
அைவக் களம் புகுந்து இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ஆல வாய் உைடயா,
$திருவி.0028.3
ெசவிக் களம் புகுந்து ஏறுன் சிறியேனன் பனுவல். $திருவி.0028.4
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாr உண்டு உவ,
ெகடுத்து_வி.எச்.(ெகடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலெகலாம் பருகத்
$திருவி.0029.1
தூய ஆக்கிய கா, எனச் ெசால் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெதளிந்ேதா,
$திருவி.0029.2
ஆய ேகள்விய, துகள்_ெப.(துகள்_ெப.)
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆல வாய் உைடய
$திருவி.0029.3
நாய னா,க்கு இனியது ஆக்குப நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) இேலன் புன் ெசால்.
$திருவி.0029.4
அல்ைல ஈது அல்ைல ஈது என மைறகளும் அன்ைமச் $திருவி.0030.1
ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ஆற்றுதித் திைளக்கும்
இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சுந்தரன் ஆடற்கு $திருவி.0030.2
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ஆகுேமா என் உைர என் ெசய்ேகா இதைனச்
$திருவி.0030.3

ெசால்லுேவன் எனும் ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) என் ெசால் வழி ேகளா.
$திருவி.0030.4
அறு கால் பீடத்து உய, மால் ஆழி கைடந்த அமுைத அரங்ேகற்று மா ேபால்
$திருவி.0031.1
அறுகால் ேபடு இைசபாடும் கூடல் மான்மியத்ைத அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
தமிழால் பாடி $திருவி.0031.2
அறுகால் பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) உய, முடியா, ெசாக்ேகச, சந்நிதியில் அமர,
சூழும் $திருவி.0031.3
அறுகால் பீடத்து இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பரஞ்ேசாதி முனிவ, அரங்கு ஏற்றி னாேன. $திருவி.0031.4
கைற நிறுத்திய கந்தர சுந்தரக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) $திருவி.0032.1
உைற நிறுத்திய வாளினால் பைக இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ஒதுக்கி
$திருவி.0032.2
மைற நிறுத்திய வழியினால் வழுதியாய்ச் ெசங்ேகான் $திருவி.0032.3
முைற நிறுத்திய பாண்டிய நாட்டு அணி அது ெமாழிவாம். $திருவி.0032.4
ெதய்வ நாயகன் நGறு அணி ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ேபால்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0033.1
ெபௗவம்_ெப.(ெபௗவம்_ெப.) ஏய்ந்து உைம ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ேபால்
பசந்து_வி.எச்.(பச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பல் உயி,க்கும் $திருவி.0033.2
எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) ஆற்றுவான் சுரந்திடும் இன் அருள் என்னக்
$திருவி.0033.3
ெகௗைவ_ெப.(ெகௗைவ_ெப.) நG, சுரந்து எழுந்தன கைனகுரல் ேமகம்.
$திருவி.0033.4
இடித்து வாய் திறந்து ஒல்_ஒ.குறி உr.ெசா.(ஒல்_ஒ.குறி.) என ெவல் ஒளி
மழுங்கத் $திருவி.0034.1

தடித்து வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) புைட விதி,த்து
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.)
சாபம் $திருவி.0034.2
பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நGள் அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.)
ேகாைட_ெப.(ேகாைட_ெப.) ேமல்
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேபா, $திருவி.0034.3
முடித்து நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) என
வருதல்_ெதா.ெப.(வா_வி.+ரு_(?)+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேபால் ெமாய்த்தன
ெகாண்மூ. $திருவி.0034.4
முனித நGள் வைர உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) ேமல்
முழங்கி_வி.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
நிவந்து $திருவி.0035.1
தனித நG, மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபாழிவன தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) சிைல
இராமன் $திருவி.0035.2
கனித நG,ைமயால் ஆலவாய்க் கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) முடிேமல்
$திருவி.0035.3
புனித நG,த் திரு மஞ்சனம் ஆட்டுவான் ேபாலும். $திருவி.0035.4
சுந்தரன் திரு முடி மிைசத் தூய நG, ஆட்டும் $திருவி.0036.1
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) தைன
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கா, எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.)
ெதன் மைல ேமல் $திருவி.0036.2
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபய்வ அத்தனி முதல்
ெமௗலிேமல் வலாr $திருவி.0036.3
சிந்து கின்ற ைகப் ேபாது எனப் பல் மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெதறிப்ப. $திருவி.0036.4
உடுத்த ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேமகைல உைடய
பா, மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $திருவி.0037.1

இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) உதித்த பல் உயி,க்கு எலாம் இரங்கித்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெகாங்ைகத் $திருவி.0037.2
தடத்து நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இழி_வி.(இழி_வி.)
பால் எனத் தடவைர முகடு $திருவி.0037.3
ெதாடுத்து வழ்வன
G
விழும்_ெப.எச்.(விழு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எனத் தூங்கு ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அருவி. $திருவி.0037.4
கரு நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) என்னும் கச்சு அணி சிகரக்
ெகாங்ைக $திருவி.0038.1
அருவி ஆம் தGம்பால் ேசார அகன் சுைன என்னும் ெகாப்பூழ்ப் $திருவி.0038.2
ெபாருவில் ேவய் எனும் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
ெபாதியம் ஆம் ைசலப் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) $திருவி.0038.3
ெபருகு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபாருைந என்னும் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.)
மகப் ெபற்றுள் அன்ெற. $திருவி.0038.4
கல் எனக் கைரந்து வழும்_ெப.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
G
கடும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.)
$திருவி.0039.1
ஒல்_ஒ.குறி உr.ெசா.(ஒல்_ஒ.குறி.) எனத்
தவழ்ந்து_வி.எச்.(தவழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தGம்_ெப.அ.(தGம்_ெப.அ.)
பால் உண்டு ஒrத் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மள்ள,
$திருவி.0039.2
ெசல் எனத் ெதழிக்கும் பம்ைபத் தGம்_ெப.அ.(தGம்_ெப.அ.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
ெசவி வாய்த் ேதக்கி $திருவி.0039.3
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) எனக் காலில் ேபாகிப் பைணெதாறும் விைளயாட்டு
எய்தி. $திருவி.0039.4
அரம்ைப ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) குறங்காம் ஆவின் அவி,த் தளி,
நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) மாத் ெதங்கின் $திருவி.0040.1

குரும்ைப_ெப.(குரும்ைப_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முைலயா வஞ்சிக்
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) இறு நுசுப்பாக் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $திருவி.0040.2
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) அவிழ் குழலக் கஞ்சம் சுட, மதி முகமாக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0040.3
நிரம்பி நGள் ைகைத ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) சூழ்
காலில் ைவகி. $திருவி.0040.4
பல் மல, மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
ேவய்ந்து_வி.எச்.(ேவய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பால் நுைரப் ேபா,ைவ
ேபா,த்துத் $திருவி.0041.1
ெதன் மைலத் ேதய்ந்த சாந்த மான் மதச் ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) பூசிப்
$திருவி.0041.2
ெபான் மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) தாங்கிப் ெபாருைந ஆம்
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) முந்நG,த் $திருவி.0041.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மகிழ் கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.) ஆகத் தழG க் ெகாடு
கலந்தது அன்ெற. $திருவி.0041.4
வல்ைல தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) இருபால் ைவகும் சிவாலய
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.0042.1
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) ஆைனந்தும் ேதனும் திைரக் ைகயான்
முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வசி
G $திருவி.0042.2
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மான் மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) சாந்து அப்பி
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) விைர மல, தூய் நGத்தம் $திருவி.0042.3
ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.) ஆல் பூைசத் ெதாண்டின்
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) விைன மாக்கள் ேபாலும்.
$திருவி.0042.4
அரும்பு அவிழ் அனங்க வாளி அைல தர ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) ெபான்
ேபா,த்து $திருவி.0043.1

இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வால்
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ஏந்தி இருைகயும் சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) சிந்தி
$திருவி.0043.2
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) சூழ் காஞ்சி தள்ளி வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) பிற
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வாr
$திருவி.0043.3
பரம் பரற்கு ஐயம் ெபய்யும்_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பா,ப்பன_ெப.அ.(பா,ப்பனன்_ெப.) மகளி,_ெப.) ேபாலும். $திருவி.0043.4
வைர படு மணியும் ெபான்னும் ைவரமும் குைழயும் பூட்டி $திருவி.0044.1
அைர படு அகிலும் சாந்தும் அப்பி இன் அமுதம் ஊட்டிக் $திருவி.0044.2
கைர படு மருதம்_ெப.(மருதம்_ெப.) என்னும் கன்னிையப் பருவ ேநாக்கித்
$திருவி.0044.3
திைர படு ெபாருைந நGத்தம் ெசவிலி ேபால் வள,க்கும் மாேதா. $திருவி.0044.4
மைற முதல் கைலகள் எல்லா மணி_ெப.(மணி_ெப.) மிடற்றவேன எங்கும்
$திருவி.0045.1
நிைறபரம் என்றும் பூதி சாதன ெநறி வடு_ெப.(வ
G
டு_ெப.)
G
என்றும் $திருவி.0045.2
அைற குவது அறிந்தும் ேதறா, அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) எனக்
கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அந்த $திருவி.0045.3
முைறயின் வடு_ெப.(வ
G
டு_ெப.)
G
உண,ந்ேதா,_வி.அ.ெப.(உண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ,_பட,.பன்.) ேபாலத்
ெதளிந்தது மூr ெவள்ளம். $திருவி.0045.4
மைற வழி கிைலத்த_ெப.எச்.(கிைள_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) எண் கைலகள் ேபால் வருநG,
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $திருவி.0046.1
துைற வழி ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பல்
கால் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
பழனம்_ெப.(பழனம்_ெப.) ெசய்ேதன் $திருவி.0046.2

உைற வழி ஓைட எங்கும் ஓடி மன்று உைடயா,க்கு அன்ப, $திருவி.0046.3
நிைறவு அழியாத உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) ேபால் நிரம்பிற்று அன்ேற. $திருவி.0046.4
இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாந்த,_ெப.(மாந்த,_ெப.)
ைகப் ெபாருள்களும் இக பரத்து ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) $திருவி.0047.1
கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேயாகிய, ைகப் படில்
தூயவாய்க் களங்கம் $திருவி.0047.2
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாறு ேபால் உவr உண்டு
உவ, ெகடுத்து_வி.எச்.(ெகடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.) $திருவி.0047.3
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நG, அமுது
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட,.பன்.) புவிக்கும் வானவ,க்கும்.
$திருவி.0047.4
ஈறு இலாதவள் ஒருத்திேய ஐந் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) இயற்ற
$திருவி.0048.1
ேவறு ேவறு ேப, ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என
ேவைல நG, ஒன்ேற $திருவி.0048.2
ஆறு கால் குளம்_ெப.(குளம்_ெப.) கூவல் குண்டு அகழ் கிடங்கு எனப்ேப,
$திருவி.0048.3
மாறி ஈறு இல் வான்_ெப.(வான்_ெப.) பயி,_ெப.(பயி,_ெப.) எலாம் வள,ப்பது
மாேதா. $திருவி.0048.4
களம,கள் ெபான் ஏ, பூட்டித் தாய,_ெப.(தாய,_ெப.) வாய்க் கனிந்த பாடற்கு
$திருவி.0049.1
உளம் மகிழ் சிறாrன் ஏறு ஒருத்தலும் உவைக தூங்க $திருவி.0049.2
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) மலி மருதம்_ெப.(மருதம்_ெப.) பாடி மனவலி கடந்ேதா,
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0049.3
அளமரு ெபாறி ேபால் ஏவல் ஆற்றவாள் விைனயின் மூண்டா,. $திருவி.0049.4

பல நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேகாத்த என்ன பல்
நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) ஏறு பூட்டி $திருவி.0050.1
அலமுக இரும்பு ேதய_குைற.எச்.(ேதய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) விைனக் கரும் கால் மள்ள, $திருவி.0050.2
நில மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) உடலம் கீ ண்ட சால் வழி
நிமி,ந்த_ெப.எச்.(நிமி,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசாrச் $திருவி.0050.3
சலம் என நிவந்த ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ேகழ்த் அழல் மணி_ெப.(மணி_ெப.)
இைமக்கும் மன்ேனா. $திருவி.0050.4
ஊறு ெசய் பைட வாய் ேதய_குைற.எச்.(ேதய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உழுநரும்
நG,க்கால் யாத்துச் $திருவி.0051.1
ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) ெசய்குநரும் ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.)
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தGம்_ெப.அ.(தGம்_ெப.அ.)
ெசந்ெநல் வசி
G $திருவி.0051.2
நாறு ெசய்கு_வி.மு.(ெசய்_வி.+க்_இ.இ.கா.+உ_தன்.ஒரு.) நரும் ேப,த்து நடவு
ெசய்கு_வி.மு.(ெசய்_வி.+க்_இ.இ.கா.+உ_தன்.ஒரு.) நரும் ெதவ்வின்
$திருவி.0051.3
மாறு ெசய் கைள கட்து ஒம்பி வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) படுக்கு நரும் ஆனா,.
$திருவி.0051.4
பழி படு நறவம் தன்ைனக் கைடசிய, பருகிச் ெசவ்வாய் $திருவி.0052.1
ெமாழி தடுமாற ேவ,ைவ முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.0052.2
விழி சிவந்து_வி.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழலக்
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) துகில்_ெப.(துகில்_ெப.)
ேசார உள்ளக் $திருவி.0052.3
கழி ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களிப்பு நல்கிக் கலந்தவ, ஒத்தது அன்ெற.
$திருவி.0052.4

பட் பைக ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தGம்_ெப.அ.(தGம்_ெப.அ.) ெசால் கைடசிய, பவளச் ெசவ்வாய்க் $திருவி.0053.1
குட்பைக ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) என்று ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) நGலம்_ெப.(நGலம்_ெப.)
$திருவி.0053.2
கட் பைக ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்றும்
கமல நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) முகத்துக்கு என்றும் $திருவி.0053.3
திட் பைக ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்றும்
ெசறுதல் ேபால் கைளதல் ெசய்வா,. $திருவி.0053.4
கைடசிய, முகமும் காலும் ைககளும் கமலம் என்னா, $திருவி.0054.1
பைட விழி குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) என்னா, பவள வாய் குமுதம் என்னா,
$திருவி.0054.2
அைடயவும் கைளந்தா, மள்ள, பைகஞராய் அடுத்த
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $திருவி.0054.3
உைடயவன் ஆைண ஆற்றால் ஒறுப்பவ,க்கு உறவு_ெப.(உறவு_ெப.)
உண்டாேமா. $திருவி.0054.4
புைர அற உண,ந்ேதா,_வி.அ.ெப.(உண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ,_பட,.பன்.) நூலின்
ெபாருளின் உள் அடங்கி அந்நூல் $திருவி.0055.1
வைர அைற கருத்து மான வள, கருப் புறம்பு ேதான்றிக் $திருவி.0055.2
கைர அைம கல்வி சாலாக் கவிஞ, ேபால் இறுமாந்து அந்நூல் $திருவி.0055.3
உைர என விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கற்பின்
மகளி,_ெப.) ேபால் ஒசிந்தது அன்ெற. $திருவி.0055.4
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உறு பத்தி வித்தி ஆ,வ நG, பாய்ச்சும் ெதாண்ட,க்(கு)
$திருவி.0056.1
இன்பு_ெப.(இன்பு_ெப.) உரு ஆன ஈசனின் அருள் விைளயும் ஆப்ேபால்
$திருவி.0056.2

வன்பு உறு கரும்கால் மள்ள, ைவகலும் ெசவ்வி
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0056.3
நன்புலம் முயன்று_வி.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காக்க
விைளந்தன_வி.மு.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட,.ஒரு.)
நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) சாலி. $திருவி.0056.4
அகன் நில ேவறுபாட்டின் இயல் ெசவ்வி
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மள்ள, $திருவி.0057.1
தகவிைன முயற்சி ெசய்யக் காமநூல் சாற்று நான்கு $திருவி.0057.2
வைகநலா, பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) ெசவ்வி
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேச, ைமந்த,க்கு
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) $திருவி.0057.3
மிகவிைள ேபாகம் ேபான்று
விைளந்தன_வி.மு.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட,.ஒரு.)
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கூழ் எல்லாம். $திருவி.0057.4
ெகாடும் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) வடிவில்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூன் இரும்பு அம் ைக
வாங்கி $திருவி.0058.1
முடங்கு கால் வrவண்டு ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
முள்ளைரக் கமல நGலம்_ெப.(நGலம்_ெப.) $திருவி.0058.2
அடங்க_குைற.எச்.(அடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) சாலி ெசந்ெநல் ேவறு ேவறு அrந்திடு ஆக்கி
$திருவி.0058.3
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) களத்து அம் ெபான் குன்ற நிைர எனப்
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேபா, ெசய்தா,. $திருவி.0058.4
கற்று அைவ கைளந்து_வி.எச்.(கைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தூற்றிக்
கூப்பி ஊ,க்காணித் ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) $திருவி.0059.1
அற்றவ,க்கு கற்றவாறு ஈந்து_ெப.(ஈந்து_ெப.) அளைவ கண்டு ஆறில்
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $திருவி.0059.2

ெகாற்றவ, கடைம_ெப.(கடைம_ெப.) ெகாள்ளப் பண்டியில் ெகாடு ேபாய்த்
ெதன்னாடு $திருவி.0059.3
உற்றவ, சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.)
விருந்தின,_ெப.(விருந்தின,_ெப.) கூட்டி உண்பா,. $திருவி.0059.4
சாறு அடு கட்டி எள்ளுச் சாைம ெகாள் இறுங்கு ேதாைர $திருவி.0060.1
ஆறு இடு மத மால் யாைனப் பழுக்குைல அவைர ஏனல்_ெப.(ஏனல்_ெப.)
$திருவி.0060.2
ேவறு பல் பயேறாடு இன்ன புன்னில விைளவு மற்றும் $திருவி.0060.3
ஏெறாடு பண்டி ஏற்றி இரு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) கிழிய உய்ப்பா,. $திருவி.0060.4
துறவின, ஈச ேநசத் ெதாண்டின, பசிக்கு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஊண்
$திருவி.0061.1
இறவிைனப் பிணிக்குத் தG,க்கு மருந்துடல் பனிப்புக்கு ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.)
$திருவி.0061.2
உைறவிடம் பிறிது நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) அவ, ஒழுகிச்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0061.3
அறவிைன இடுக்கண் நGக்கி_வி.எச்.(நGக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அருங்கதி உய்க்க வல்லா,. $திருவி.0061.4
நிச்சலும் ஈசன் அன்ப, ெநறிப்படிற் சிறா, ேமல் ைவத்த $திருவி.0062.1
ெபாச்சமில் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) புதல்வைரக்
கண்டால் அன்ன $திருவி.0062.2
அச்சமும் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கூசி அடி
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.0062.3

இச்ைசயா, ஒழுகிய_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உள்ளக்
குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.) அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏவல் ெசய்வா,. $திருவி.0062.4
நைற படு கனி ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாேலாடு நறுெநய்
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $திருவி.0063.1
நிைறபடு ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் வண்ணப் புழுக்கலான் இமி,ந்த ேசாறு
$திருவி.0063.2
குைறவு அற உண்டு ேவண்டும் ெபாருள்களும் ெகாண்மின் என்ன
$திருவி.0063.3
மைற முதல் அடியா, தம்ைம வழி மறித்து அருத்து வா,கள். $திருவி.0063.4
பின் எவன் உைரப்பது அந்தப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தமிழ் நாடு ஆம்
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) $திருவி.0064.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இைட ஊ,கள் என்னும் அவயவம் தாங்கச்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0064.2
ெபான் இயல் கலேன ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) மடம்_ெப.(மடம்_ெப.)
அறப்புற நG,ச்சாைல $திருவி.0064.3
இன் அமுது அருத்துசாைல என உருத் திrந்தது அம்மா. $திருவி.0064.4
இன் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) சூழ் இந்
நில வைரப் பில் $திருவி.0065.1
குன்ற முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பைண
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) குலத்திைண நான்கும் $திருவி.0065.2
மன்ற உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) மற்று அைவ
நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
மயங்கிய_ெப.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மரபின் $திருவி.0065.3

ஒன்ெறாடு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ேபாய்
மயங்கிய_ெப.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திைணவைக
உைரப்பாம். $திருவி.0065.4
ெகால்ைல ஆன் நிைர ேமய்ப்பவ, ேகாழ் இண,க் குருந்தின் $திருவி.0066.1
ஒல்ைல தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) அதில் பட, கறிக் கருந்துண, உகுப்ப
$திருவி.0066.2
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) ேசாறு எனத்ேதன் விராய் முத்து இைழ சிற்றில்
$திருவி.0066.3
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ஆய ேமாடு ஆடுப எயின் சிறு மகளி,. $திருவி.0066.4
கன்ேறாடும் களிவண்டு வாய் நக்க_ெப.எச்.(நகு_வி.+க்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஈ,ங் கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) $திருவி.0067.1
ெமன்று ெபான் ெசாr ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) வாய் உறங்குவ ேமதி
$திருவி.0067.2
குன்று இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) திைன
ேமய்ந்து_வி.எச்.(ேமய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பூம் ெகாழு நிழன்
மருதம்_ெப.(மருதம்_ெப.) $திருவி.0067.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தங்குவ ேசவகம் என
முறச் ெசவிமா. $திருவி.0067.4
எற்று ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைர எறி வைள எயிற்றிய, இைழத்த
$திருவி.0068.1
சிற்றில் வாய் நுைழந்து அழிப்பச் சிறுமிய, ெவகுண்டு $திருவி.0068.2
பற்றிலா, எனச் சிதறிய மன அணி பரத,_ெப.(பரத,_ெப.) $திருவி.0068.3
முற்றிலா முைலச் சிறுமிய, முத்ெதாடும் ேகாப்ப. $திருவி.0068.4
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ேபாய்
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) யாழ் முளr வாய் மருதம்_ெப.(மருதம்_ெப.)
$திருவி.0069.1

வல்ல வண்டிைனப் பயிற்றிப் பின் பயில்வன மருதம்_ெப.(மருதம்_ெப.)
$திருவி.0069.2
ெகால்ைலயான் மடி எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) என்று
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0069.3
ஒல்ைல ஊற்று பால் ெவள்ளத்து உகள்வன வாைள. $திருவி.0069.4
கரும் ெபான் ேகாட்டு இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) புன்ைனவாய் கள் உண்டு
காைளச் $திருவி.0070.1
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) ெசவ்வழிப் பாண்_ெப.(பாண்_ெப.) ெசயக்
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) ெபான் ெசாrவ $திருவி.0070.2
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வைள
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆழியான் ைகயில்
$திருவி.0070.3
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சங்கு என விைறெகாளப்
பூைவேமல் எறிவ. $திருவி.0070.4
கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதங்கின்
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) பழம் தr முள்_ெப.(முள்_ெப.) பலாக் கனி கீ ண்டு
$திருவி.0071.1
அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
உவ,க் ேகணி பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகற்றுவ
வுவைர $திருவி.0071.2
வழிந்த ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) ேகதைக மல,
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) என்று $திருவி.0071.3
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாமைரப்_ெப.(தாமைர_ெப.+ப்_ஒற்.) ேபாது புக்கு ஒளிப்பன ெகண்ைட.
$திருவி.0071.4
ஆறு சூழ் கழிப் புலால்_ெப.(புலால்_ெப.) ெபாறாது அைசந்து கூன் ைகைத
$திருவி.0072.1

ேசாறு கால்வன ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) வாய் திறப்பன துணிந்து
$திருவி.0072.2
கூறுவா, எனக் குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) கண் காட்டிடக் கூடித் $திருவி.0072.3
தூறுவா, எனச் சிrத்து அல, தூற்றுவ முல்ைல. $திருவி.0072.4
துள்ளு ேசல் விழி நுைளச்சிய, சுறெவாடு அருந்தக் $திருவி.0073.1
கள்ளும் ஆறவும் கூனல் அம் காய் திைன அவைர $திருவி.0073.2
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆறவும்
கிழங்கு_ெப.(கிழங்கு_ெப.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெகாழும் சுைவக்கு அன்னல்
$திருவி.0073.3
எள்ளு மாறவும் அளப்பன விைடக் கிைட முத்தம். $திருவி.0073.4
அவம் மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புலப் பைக
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_ெப.எச்.குறி.) உயி,க்கு எலாம் அன்பாம்
$திருவி.0074.1
நவமிகும் குைட நிழற்றி ெமய்ச்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேகால்
நடத்தி_வி.எச்.(நடத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எஎ.குறி.) $திருவி.0074.2
சிவ மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பரஞான ெமய்த்
திருெவாடும் ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.0074.3
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ஆள்வது தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தமிழ்ப் ெபாதியம்.
$திருவி.0074.4
வான ஆறு ேதாய்ந்து_வி.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயrய
மலயேம முக்கண் $திருவி.0075.1
ஞான நாயகன் அம் மைல ேபா,த்த கா, நால்வாய் $திருவி.0075.2
ஆைன ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) உr அம் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) அசும்ப
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) புண் நி, $திருவி.0075.3

கூனல் வான்_ெப.(வான்_ெப.) சிைல குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ேதாய் ெகாடு
ேபான்று அன்ெற. $திருவி.0075.4
சுைன அகன் கைரச் சுழல் வாய்ச் சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) சூழ் கிடப்ப
$திருவி.0076.1
நைன அவிந்த ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) காந்தண் ேமல் நாகு_ெப.(நாகு_ெப.)
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ேவங்ைகச் $திருவி.0076.2
சிைனய விழ்ந்த வகிடப்ப
G
ெபான் ேதாய் கலத் ெதள் நG, $திருவி.0076.3
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெபான் சுடு ெநருப்ெபாடு கr
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அைனய. $திருவி.0076.4
குண்டு நG,ப்படு குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) வாய் ெகாழும் சிைன
மரவம்_ெப.(மரவம்_ெப.) $திருவி.0077.1
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) கூப்பிடச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) மறுய்
புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மது வா,ப்ப $திருவி.0077.2
அண்ட, வாய்ப் பட மைறவழி ெபாr
ெசாrந்து_வி.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆன் ெநய்
$திருவி.0077.3
ெமாண்டு ஆக்கி முத்தி விைன முடிப்பவ, அைனய. $திருவி.0077.4
அகிலும் ஆரமும் அழல் மடுத்து அகழ்ந்து
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழல் கால் $திருவி.0078.1
துகிரும் ஆரமும் ெதாட்டு எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஐவனம்_ெப.(ஐவனம்) தூவிப் $திருவி.0078.2
புகrன் மால் கr மருப்பினால் ேவலிகள் ேபாக்கி $திருவி.0078.3
இகல் இல் வான்_ெப.(வான்_ெப.) பயி,_ெப.(பயி,_ெப.) ஓம்புவ
எயின,_ெப.(எயின்_ெப.+அ,_பட,.பன்.) தம் சீறூ,. $திருவி.0078.4
அண்ட வாணருக்கு இன் அமுது அருத்துேவா, ேவள்விக் $திருவி.0079.1
குண்ட வா, அழல் ெகாழும் புைக ேகாலும் அக்குன்றில் $திருவி.0079.2

புண் தவாத ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) இற உள, புனத்து எr மடுப்ப $திருவி.0079.3
உண்ட கா, அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) தூமமும் ஒக்கேவ மயங்கும். $திருவி.0079.4
கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெசாr மணிகளும்
கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) ெசாr மணியும் $திருவி.0080.1
அருவி கான்ற பல் மணிகளும் அகன் தைல_ெப.(தைல_ெப.) நாகத்து
$திருவி.0080.2
இரவி கான்ற ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) மணிகளும் புனம்_ெப.(புனம்_ெப.) கவr மான்
$திருவி.0080.3
குருவி_ெப.(குருவி_ெப.) வழ்ந்திடக்
G
ெகாடிச்சிய, ேகாத்துஎறி கவண்கல்.
$திருவி.0080.4
மாயவன் வடிவாய் அது ைவய மால் உந்திச் $திருவி.0081.1
ேசய பங்கயமாய் அது ெதன்னன் ஆடல, ேமல் $திருவி.0081.2
ேபாய ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) ெபாகுட்டு ஆயது ெபாதியம்
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாகுட்டின் $திருவி.0081.3
ேமய நான்முகன்_ெப.(நான்முகன்_ெப.) அகத்தியன் முத்தமிழ் ேவதம்.
$திருவி.0081.4
ஏகம் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமருவும் ெபாதியேம
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ெபான் $திருவி.0082.1
ஆகு ேமருைவச் சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாம்பூநத
ஆறும் $திருவி.0082.2
நக, ஆடு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபாருைந நாவல் ஆரு உடுத்த
$திருவி.0082.3
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பூமியும் ெபருைந சூழ் பூமிேய
ேபாலும். $திருவி.0082.4

சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
தமிழ் ஆலவாய் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஆனால்
$திருவி.0083.1
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) தயங்கிய நக, எலாம் புரந்தரன் பிரமன் $திருவி.0083.2
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) தயங்கிய ேநமிேயான் ஆதிய வாேனா, $திருவி.0083.3
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) தயங்கிய உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உருவானேத ஆகும்.
$திருவி.0083.4
வைளந்த_ெப.எச்.(வைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நுண் இைட
மடந்ைதய, வன முைல_ெப.(முைல_ெப.) ெமழுகிக் $திருவி.0084.1
கைளந்த குங்குமக் கலைவயும் காசைறச் சாந்தும் $திருவி.0084.2
அைளந்த ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைரப் ெபாருைநேயா அந் நதி ஞாங்க,
$திருவி.0084.3
விைளந்த_ெப.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசந்ெநலும்
கன்னலும் வசும்_ெப.எச்.(வ
G
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
G
அவ்வாசம்.
$திருவி.0084.4
ெபாதியிேல விைளகின்றன சந்தனம்_ெப.(சந்தனம்_+ெப.) ெபாதியின்
$திருவி.0085.1
நதியிேல விைளகின்றன முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) அந் நதி சூழ் $திருவி.0085.2
பதியிேல விைளகின்றன தருமப் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பதிேயா,
$திருவி.0085.3
மதியிேல விைளகின்றன மைற முதல் பத்தி. $திருவி.0085.4
கடுக் கவின் ெபறு கண்டனும் ெதன் திைச
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0086.1
அடுக்க வந்து-வந்து_அ.ெதா.(வந்து-வந்து_அ.ெதா.) ஆடுவான் ஆடலின்
இைளப்பு $திருவி.0086.2

விடுக்க வார ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கால் திரு
முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) இைட வசி
G $திருவி.0086.3
மடுக்கவும் தமிழ் திருச் ெசவி மாந்தவும் அன்ேறா. $திருவி.0086.4
விைட உைகத்தவன் பாணினிக்கு இலக்கணம் ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$திருவி.0087.1
வட ெமாழிக்கு உைரத் தாங்கி அயன் மால் மாமுனிக்கு $திருவி.0087.2
திடம் உறுத்தி அம் ெமாழிக்கு எதி, அக்கிய ெதன் ெசால் $திருவி.0087.3
மட மகட்கு ஆங்கு என்பது வழுதி நாடு அன்ேறா. $திருவி.0087.4
கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடவுளும்
கழகேமாடு அம,ந்து_வி.எச்.(அம,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0088.1
பண் உறத் ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆய்ந்த
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பசுந் தமிேழைன $திருவி.0088.2
மண்_ெப.(மண்_ெப.) இைடச் சில இலக்கண வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இலா
ெமாழி ேபால் $திருவி.0088.3
எண் இைடப் படக் கிடந்ததா எண்ணவும் படுேமா. $திருவி.0088.4
ெதாண்ட, நாதைனத் துது_ெப.(தூது_ெப.) இைட விடுத்ததும்
முதைல_ெப.(முதைல_ெப.) $திருவி.0089.1
உண்ட பாலைன அைழத்தது எலும்பு ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) உருவாகக்
$திருவி.0089.2
கண்டதும் மைறக் கதவிைனத் திறந்ததும் கன்னித் $திருவி.0089.3
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தமிழ்ச் ெசாேலா மறுபுலச் ெசாற்கேளா சாற்றG,.
$திருவி.0089.4
ெவம்ைமயால் விைளவு அஃகினும் ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.) ேகால் ேகாடிச்
$திருவி.0090.1
ெசம்ைம மாறினும் வறுைம_ெப.(வறுைம_ெப.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
சிைதப்பினும் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) பால் $திருவி.0090.2

ெபாய்ம்ைம மாறிய பத்தியும் ெபாலிவு குன்ற வாய்த் $திருவி.0090.3
தம்ைம மாறியும் புrவது தருமம் அந்நாடு. $திருவி.0090.4
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) யாைவயும் ஈன்றவளும் அருள்
உய,ந்த_ெப.எச்.(உய,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0091.1
திலக நாயகி பரம் சுட, ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) என மூன்று $திருவி.0091.2
தைலவரால் முைற ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாடு
இஃது அன்றிச் சலதி $திருவி.0091.3
சுலவு பாrன் உண்டகுேமா துறக்கத்தும் அஃேத. $திருவி.0091.4
மங்கலம் புைன பாண்டி நாடு
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மகட்குச் $திருவி.0092.1
சங்கலம் புைக ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இைண தட முைல_ெப.(முைல_ெப.)
ஆதி $திருவி.0092.2
அங்கம் ஆம் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
தழுவிய_ெப.எச்.(தழுவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நக, எலாம்
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) $திருவி.0092.3
நங்ைக மா முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நக, வளம்_ெப.(வளம்_ெப.)
பக,வாம். $திருவி.0092.4
ெகாங்ைகேய பரங்குன்றமும் ெகாடும்குன்றும் ெகாப்பூழ் $திருவி.0093.1
அங்கேம திருச் சுழியல் அவ்வயிறு குற்றலம் $திருவி.0093.2
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ைக ஏடகம் ேமனிேய பூவணம் திரள்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $திருவி.0093.3
ெபாங்க, ேவய் வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) திருமுக மதுைர ஆம் புரேம.
$திருவி.0093.4
வருவு இல் மாநில மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) மா, பிைடக்
கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைமக்கப் $திருவி.0094.1

படுவில் ஆரேம பாண்டி நாடு ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) ேமல் பக்கத்து
$திருவி.0094.2
இடுவின் மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) அதன் புற நக, எலாம் இவற்றுள்
$திருவி.0094.3
நடுவின் நாயக மாமணி மதுைர மா நகரம். $திருவி.0094.4
திரு மகட்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.)
கூடேம திருமான் $திருவி.0095.1
மரு மகட்கு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மாடேம
ஞானம் $திருவி.0095.2
தரு மக்கட்கு ேயாகம் தனிப் பீடேம தைர ஆம் $திருவி.0095.3
ெபரு மகட்கு திலகேம ஆனது இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ேபரூ,.
$திருவி.0095.4
திக்கும் வானமும் புைத இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேசாதி $திருவி.0096.1
கக்கு மாளிைக நிவப்பு உறு காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) அந் நகருள் $திருவி.0096.2
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) வால் இதழ்த் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.)
ெவண்மகள் இருக்ைக $திருவி.0096.3
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அல்லது புகழ்
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) இருக்ைகயும் ஒக்கும். $திருவி.0096.4
ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) எனக் கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.)
எலாம் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கமுகு என்ன $திருவி.0097.1
வ,க்க வான்_ெப.(வான்_ெப.) கமுகு ஒலி கலித் ெதங்கு_ெப.(ெதங்கு_ெப.) என
வள,ந்த_ெப.எச்.(வள,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0097.2
ெபான் கவின் குைலத் ெதங்கு_ெப.(ெதங்கு_ெப.) கா,ப் பந்தைரப் ெபாறுத்து
$திருவி.0097.3

நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) நாட்டிய கால் என நிவந்த
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பைணேய. $திருவி.0097.4
சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாய்க் கரும்
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கணாள் வலாrையச் சீறிக் $திருவி.0098.1
கவ,ந்த_ெப.எச்.(கவ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
தருக் குலங்கேள கடி மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) வசி
G $திருவி.0098.2
உவந்து ேவறு பல் பலங்களும் ேவண்டின,க்கு உதவி $திருவி.0098.3
நிவந்த காட்சிேய ேபான்றது நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) மல,ச் ேசாைல.
$திருவி.0098.4
ஒல்_ஒ.குறி உr.ெசா.(ஒல்_ஒ.குறி.) ஒலிக் கதி,ச் சாவிகள் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
தழG இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓங்க $திருவி.0099.1
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இைலப் பசும் ெகாடியினால் வக்கு
G
உறு பூகம்
$திருவி.0099.2
அல் எனும் களத்து அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
அணி விழாத்தருப்ைபப் $திருவி.0099.3
புல்_ெப.(புல்_ெப.) ெலாடும் பிணிப்பு உண்ட ெபான் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ேபாலும். $திருவி.0099.4
சீத ேவr உண்டு அளி முரல் கமலம்ேமல் ெசருந்தி_ெப.(ெசருந்தி_ெப.)
$திருவி.0100.1
ேபாத ேவrயும் மல,களும் ெசாrவன புத்ேதள் $திருவி.0100.2
ேவத ேவதிய, ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) விrத்து வாய்
மனுக்கள் $திருவி.0100.3
ஓத ேவமமும் அதகமும் உதவுவா, அைனய. $திருவி.0100.4
விைர ெசய் பங்கயச் ேசக்ைக ேமல் ெபைடெயாடும் ேமவி $திருவி.0101.1

அரச அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அம்புயப்
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) $திருவி.0101.2
திைர வைளக் ைகயான் உண் துளி
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாசைட ஆம்
$திருவி.0101.3
மரகதக் கலத் தரள நGராஞ்சனம் வைளப்ப. $திருவி.0101.4
இரும்பின் அன்ன ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) விைனஞ,_ெப.(விைனஞ,_ெப.)
ஆ,த்து_வி.எச்.(ஆ,_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாய்
மடுக்கும்_ெப.எச்.(மடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.0102.1
கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
இடி ஏற்று ஒலி காட்டியின் சாறு $திருவி.0102.2
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) சூழ்கிடந்து அரற்றிடச்
ெசாrந்து_வி.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினத்தG $திருவி.0102.3
அரும்புகள் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ஒத்தன வாைல இயந்திரங்கள்.
$திருவி.0102.4
பள்ள நG, குைடந்து அம் சிைறப் பாசி_ெப.(பாசி_ெப.) ேபா,த்து
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0103.1
ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) அன்னத்ைதக் காரன ெமனப்
ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
G
$திருவி.0103.2
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ஈட்டல மரச் சிறகு_ெப.(சிறகு_ெப.) உதறி உள்
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) $திருவி.0103.3

ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆைசயில் தழG இக் ெகாடு
குடம் ைப ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைணயும்.
$திருவி.0103.4
இரவி ஆழி ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைடய ேத, ஈ,த்து எழும் இைமயாப்
$திருவி.0104.1
புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) நா_ெப.(நா_ெப.) நிமி,த்து அயில்வன ெபாங்க,
வாய்த்தளி,கள் $திருவி.0104.2
கரவு இலா,_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ,_பட,.பன்.) அகத்து எழு புைக கற்பக
நாட்டில் $திருவி.0104.3
பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாட்டுவ பனி எனப் பங்கயப்
ெபாய்ைக. $திருவி.0104.4
பிறங்கு ஆலவாய் அகத்து எம்பிரான் அருளால்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0105.1
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெகாள் தG,த்தம் ஆய் எழு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
அம,ந்த_ெப.எச்.(அம,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வா ேநாக்கிக்
$திருவி.0105.2
கறங்கு ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைரப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புறக்
கடலும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இவ்வூ,ப்
$திருவி.0105.3
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) கிடந்தேத ேபான்றது புrைச சூழ் கிடங்கு. $திருவி.0105.4
எறியும் வாைளயும் அடிக்கடி
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
பரப்பிப் $திருவி.0106.1
பறியும் ஆைமயும் வாேளாடு ேகடகம் பற்றிச் $திருவி.0106.2
ெசறியும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மல, அகழியும் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) ெதாடு
புrைசப் $திருவி.0106.3
ெபாறியுேம ஒன்றி உடன்று ேபா, புrவன ேபாலும். $திருவி.0106.4

கண் இலாத ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கூற்று எனக் கராம்
கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைலப்ப $திருவி.0107.1
மண்ணினா, எவேரனும் இம்மாடு இைட வழ்ந்ேதா,
G
$திருவி.0107.2
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) நிலா மதி மிைலந்த வ,க்கு ஒப்பு எனச் சிலைர
$திருவி.0107.3
எண்ணினா, இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) நகரம் நGத்து ஏறினும் ஏறா,. $திருவி.0107.4
குமிழ் அல,ந்த ெசந்தாமைரக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) முகிழ் ேகாங்கின்
$திருவி.0108.1
உமிழ் தரும் பா ஞானம் உண்டு உமிழ்ந்த வாய் ேவதத் $திருவி.0108.2
தமிழ் அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைவதிகம் உடன்
ைசவமும் நிறுத்தும் $திருவி.0108.3
அமிழ்த ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திைர ைவைகயும்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புறத்து அகழ் ஆம். $திருவி.0108.4
பிள்ைளயும் ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) அன்னமும் ேசவலும் பிrயாக்
$திருவி.0109.1
கள்ள முண்டகச் ெசவ்வியால்
கண்டவ,_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ,_பட,.பன்.)
கண்ணும் $திருவி.0109.2
உள்ளமும் திரும்பா வைக சிைறப்
படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0109.3
புள்_ெப.(புள்_ெப.) அலம்பு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) இடங்கு
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) புrைசையப் புகல்வாம். $திருவி.0109.4
மாக முந்திய கடி மதின் மதுைர நாயக, ைகந் $திருவி.0110.1
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) என்பேத ேதற்றம் அந் நக, மதில்_ெப.(மதில்_ெப.)
விழுங்கி $திருவி.0110.2

ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைசகின்ற அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினப்
பணிதன் $திருவி.0110.3
ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ேதால் ஊrபட ெநளிவேத
ஆகும். $திருவி.0110.4
புரம் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான் குன்று
ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.) எனச் சுருதிச் $திருவி.0111.1
சிரம் கடந்தவ, ெதன்னராய் இருந்தன, திருந்தா, $திருவி.0111.2
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) கடந்திட ேவண்டினும் உதவி ெசய்தவ, ஆல்
$திருவி.0111.3
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) கடந்திடப் ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எதி, நிற்பது மானும். $திருவி.0111.4
சண்ட பானுவும் திங்களும் தைடபடத் திைசயும் $திருவி.0112.1
அண்ட ேகாளமும் பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நGண்டு
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாபுரங்கள்
$திருவி.0112.2
விண்ட வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) ஆல் வழங்குவ விட அரா வங்காம்
$திருவி.0112.3
துண்ட ேபால் பவும் உமிழ்வன ேபால் பவும் உழலா. $திருவி.0112.4
மகர ேவைல என்று யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேபால் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
அருந்து_ஏவ.(அருந்து_வி.) அகழிச் $திருவி.0113.1
சிகர மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) சூழ் அம் மதி திைரக் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) துழாவி
$திருவி.0113.2
அகழ ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) நG, ைவைகயால் அல்லது ேவற்றுப் $திருவி.0113.3
பைகவ,_ெப.(பைக_ெப.+அ,_பட,.பன்.) ேசைனயால் ெபாரப் படும் பாலேதா
அன்ேற. $திருவி.0113.4

எல்ைலத் ேத, வழித் தைட ெசயும் இம் மதில்_ெப.(மதில்_ெப.)
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.0114.1
ெதால்ைல ேமவல, வைளந்துழி உடன்று ேபா, ஆற்றி $திருவி.0114.2
ெவல்ல மள்ளரும் ேவண்டுேமா ெபாறிகேள ெவல்ல $திருவி.0114.3
வல்ல அம் மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) ெபாழி ெசயு மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) சிறது
உைரப்பாம். $திருவி.0114.4
மழுக்கள் வசுவன
G
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) பூசு முைன வாள்கள் விசுவன
முத்தைலக் $திருவி.0115.1
கழுக்கள் வசுவன
G
குந்த ேநமி எr கால வசுவன
G
காலன் ேந, $திருவி.0115.2
எழுக்கள் வசுவன
G
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பணங்கள்
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) என்னவசுவன
G
வன்ெனடும் $திருவி.0115.3
ெகாழுக்கள் வசுவன
G
கற்கள் வண் கயிறு_ெப.(கயிறு_ெப.) ேகாத்து வசுவன
G
ஆ,த்தேரா. $திருவி.0115.4
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) பில்கு துைள வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரவு நா_ெப.(நா_ெப.) நிமி,த்து எறியும் அைலயரா
$திருவி.0116.1
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) ெகாள் முைழ வாய் திறந்து
ெபாருவாைர விக்கிட விழுங்கும் ஆல் $திருவி.0116.2
குஞ்சரம் ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) முசலம் வசி
G எதி, குறுகுவா,
தைலகள் சிதறும் ஆல் $திருவி.0116.3
அஞ்சு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெபாறி விைசப்பினும் கடுகி அடு புலிப் ெபாறி
அமுக்கும் ஆல். $திருவி.0116.4
எள்ளி ேயறு நைர இவுளி மா,பு_ெப.(மா,பு_ெப.) இற
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குண்டு அகழி இைட விழத்
$திருவி.0117.1

தள்ளி மீ ளும்_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உருள்
கல்லிருப்பு முைள தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வசி
G
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) சிந்தும் ஆல் $திருவி.0117.2
ெகாள்ளி_ெப.(ெகாள்ளி_ெப.) வாய் அலைக வாய் திறந்து கனல்_ெப.(கனல்_ெப.)
ெகாப்பளிப்ப உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) குப்புறத் $திருவி.0117.3
துள்ளி ஆடுவன ைககள் ெகாட்டுவன ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) புைடப்ப சில
கூளிேய. $திருவி.0117.4
துவக்கு சங்கிலி எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இழுக்கு
அr ெதாட, பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைக அறுக்க
விட்டு $திருவி.0118.1
உவக்கும்_ெப.எச்.(உவக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒன்னல,கள்
தைலகைளத் திருகி உடன் ெநருக்குமர நிைலகளால் $திருவி.0118.2
சுைவக் ெகாழுந்து அழல் ெகாளுத்தி
வசும்_ெப.எச்.(வ
G
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
G
எதி, கல் உருட்டி அடும்
ஒல்_ஒ.குறி உr.ெசா.(ஒல்_ஒ.குறி.) எனக் $திருவி.0118.3
குைவக் கதும் கல் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
ெபய்யும்_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அட்ட
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) ெகாட்டும் ேமவல,கள் கிட்டேவ. $திருவி.0118.4
உருக்கி ஈய மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபய்யு மாலய உருக்கு வட்டுருகு ெசம்பின்
நG, $திருவி.0119.1
ெபருக்கி வசும்_ெப.எச்.(வ
G
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
G
விடு_ஏவ.(விடு_வி.) பைட எலாம் எதி,
பிடித்து_வி.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விட்டவ, தைமத் ெதறச்
$திருவி.0119.2
ெசருக்கி வசு
G நைட_ெப.(நைட_ெப.) கற்ற மாடெமாடு
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துடி முரேசாடும்
$திருவி.0119.3

ெபருக்கி மீ ளு நைட_ெப.(நைட_ெப.) ைவய ேமல் அடவி எய்யும் வாளி
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
ெபய்யும்_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல். $திருவி.0119.4
ெவறி ெகாள் ஐம் ெபாறிைய ெவல்லினும் ெபாருது ெவல்லுதற்கு அrய
காலைன $திருவி.0120.1
முறிய ெவல்லினும் ெவலற்கு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) முரண ஆய மரராெணலாம் $திருவி.0120.2
அறிவினான் இறுவு கம்மியன் ெசயவு அrய வாயவன, புrயும்
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $திருவி.0120.3
ெபாறிகள் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விைன
இன்ன ெபான் அணி புரத்து வதிகள்
G
உைரத்தும் ஆல். $திருவி.0120.4
கைழயும் தாமமும் சுண்ணமும் மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
கலனுங் $திருவி.0121.1
குைழயும் தூபமும் தGபமும் கும்பமும் தாங்கித் $திருவி.0121.2
தைழயும் காதல,_ெப.(காதல,_ெப.) வரவு_ெப.(வரவு_ெப.)
பா,த்து_வி.எச்.(பா,_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) அகம்
ததும்பி $திருவி.0121.3
விைழயும் கற்பினா, ஒத்தன விழவு அறா வதி.
G $திருவி.0121.4
ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.) நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா
மணிமிடற்று அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ஆனந்தக் $திருவி.0122.1
ேகால நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசவடி
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) குறுகினா, குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) ேபால் $திருவி.0122.2
ேவைல நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு மதி எதி,
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நிலாத் ெதள் நG, $திருவி.0122.3
கால நினறன_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட,.பன்.) சந்திர
காந்த மாளிைகேய. $திருவி.0122.4
குன்ற ேந, பளிக்கு உபrைக நிைர ெதாறும் குழுமி $திருவி.0123.1

நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல் சரா சரமும் அந் நGழல்
வாய் ெவள்ளி $திருவி.0123.2
மன்று அகம் ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆடிய_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மலரடி
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) புக்கு $திருவி.0123.3
ஒன்றி ஒன்றறக் கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல் உயி,
நிைல அைனய. $திருவி.0123.4
கறித்து அருந்து_ஏவ.(அருந்து_வி.) புல்_ெப.(புல்_ெப.) குைவ கழG இக் கால்
ெதாட, பrயத் $திருவி.0124.1
ெதறித்து அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயன்
மரகதத் சித்திரத்து எற்றி $திருவி.0124.2
எறித்த ைபங்கதி,க்ெகாழுந்ைதயும் எட்டி நா_ெப.(நா_ெப.) வைளத்துப்
$திருவி.0124.3
பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெமன்று வாய் அைசப்பன
பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) ஆள் கன்று. $திருவி.0124.4
சிறுகு கண்ணவாய்க் காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) எறி ெசவிய வாய்ப் பாசம்
$திருவி.0125.1
இறுகு காலவாய்க் ேகாட்டு மான் இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) வழங்கு ஆறும்
$திருவி.0125.2
குறுகு நுண் மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) இறுத்து எழு ேகாட்டு மான்
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ேபாம் $திருவி.0125.3
மறுகும் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைற ெகாள மான்
மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) நாறும். $திருவி.0125.4
மாட மாைலயும் ேமைடயும் மாளிைக நிைரயும் $திருவி.0126.1
ஆடு அரங்கமும் அன்றி ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) அன்னவ,
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0126.2

ஏடு அவிழ்ந்தா, அகலமும் இைணத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேதாளும்
$திருவி.0126.3
சூடு மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) ஆ, சீற் அடிப் பஞ்சு ேதாய் சுவடு. $திருவி.0126.4
மருமச் ெசம்புனல் ஆறிட அடு ேகாட்டுப் $திருவி.0127.1
பருமச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கண் மால் யாைனயின் பைனக்ைகயும் மைறநூல்
$திருவி.0127.2
அருைமச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆய்ந்தவ,க்கு
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஈேவா, $திருவி.0127.3
தருமச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ைகயும் ஒழுகுவது ஆன நG, ஆறு. $திருவி.0127.4
பrய_குைற.எச்.(பr_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) பத்தியில்
பதித்து இருட் படலம் $திருவி.0128.1
ெபாrய வில்லிடக் குயிற்rய ெபான்னர இயமும் $திருவி.0128.2
ெதrய மா முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) ஒலி ெகழு ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் ஆடு
அரங்கும் $திருவி.0128.3
அrய மின் பேயாதரம் சுமந்து ஆடுவ ெகாடிகள். $திருவி.0128.4
வலம் படும் புயத்து ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) மா,ப ேமல் புலவிக்
$திருவி.0129.1
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) பட,ந்த பூண் முைலயினா, கால்
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒச்சச் $திருவி.0129.2
சிலம் பலம்பு இைச மழுங்க முன் எழும் அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.)
ேதந்தா,ப் $திருவி.0129.3
புலம்பு வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரற்றிய ெபாங்கு ேப,
ஒலிேய. $திருவி.0129.4
ைதயலா, மதி முகங்களும் தடங்களும் குைழய $திருவி.0130.1

ைம அளாவிய விழிகளும் மாடமும் ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.)
$திருவி.0130.2
ைகயும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மல,ப் ெபாதும் பரும் கறங்கு இைச வண்ட
$திருவி.0130.3
ெநய்ய ஓதியும் வதியும்
G
நGள் அற ெநறிேய. $திருவி.0130.4
மலரும்_ெப.எச்.(மல,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ேதாய் மாடமும் ெசய்வன மணங்கள் $திருவி.0131.1
அலரும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துைறயும் குைடந்து ஆடுவ
தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) $திருவி.0131.2
சுலவும் ேசாைலயும் மாதரும் தூற்றுவ அல,கள் $திருவி.0131.3
குலவும் ெபாய்ைகயும் மைனகளும் குைற படா வன்னம். $திருவி.0131.4
ஊடினா, எறி கலன்களும் அம்மைனயுடன் பந்து_ெப.(பந்து_ெப.) $திருவி.0132.1
ஆடினா, பr ஆரமும் மடியினால் சிற்றில் $திருவி.0132.2
சாடினாேராடு ெவகுண்டு கண்டதும் முத்து இைறப்ப $திருவி.0132.3
வாடினா, பr நித்தில மாைலயும் குப்ைப. $திருவி.0132.4
ஐய என் உைர வரம்பின் ஆகுேமா அடிய, $திருவி.0133.1
உய்ய மாமணி வr வைள விறகு விற்று உழன்ேறான் $திருவி.0133.2
ெபாய் இல் ேவதமும் சுமந்திடப் ெபாறாது
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரற்றும் $திருவி.0133.3
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) மல,
சுமந்திடத் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதருக்கள். $திருவி.0133.4
ேதாரண நிைர ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) காஞ்சி சூழ் நிைல
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத, அல்குல் $திருவி.0134.1

பூரண கும்பக் ெகாங்ைகப் ெபாருவின் மங்கலமா மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.)
$திருவி.0134.2
தா,_ெப.(தா,_ெப.) அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) தூக்கிச் சந்தகி திமி,ந்து பாலிச் $திருவி.0134.3
சீ, அணி முைள ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மூரல்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விற்றிருக்கும் மன்ேனா.
$திருவி.0134.4
திங்கைளச் சுண்ணம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊட்டி
அன்ன $திருவி.0135.1
ெபாங்கு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மாடப்பந்தி புண்ணியம் பூசும் ெதாண்ட,
$திருவி.0135.2
தம் கண் ெமய் ேவடம் தன்ைனத் தrத்தன சாலக் கண்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0135.3
அங்கணன் விழவு காண்பான்
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என
மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ெற. $திருவி.0135.4
ேத, ஒலி கலினப் பாய் மான் சிrப்பு_ெப.(சிrப்பு_ெப.) ஒலி புரவி_ெப.(புரவி_ெப.)
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0136.1
தா,_ெப.(தா,_ெப.) ஒலி கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) ஐந்தும் தழங்கு ஒலி
முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) ைகம்மான் $திருவி.0136.2
ேப, ஒலி எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஒன்றிப் ெபருகு ஒலி அன்றி என்றும்
$திருவி.0136.3
கா, ஒலி ெசவி மடாது கடி மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாடக் கூடல். $திருவி.0136.4
இழிபவ, உய,ந்ேதா, மூத்ேதா, இைளயவ, கழிய, ேநாயால் $திருவி.0137.1
கழிபவ, யாவேரனும் கண் வைலப் பட்டு ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.)
$திருவி.0137.2

அழிபவ, ெபாருள்ெகாண்டு எள்ளுக்கு எண்ெணய் ேபால் அளந்து காட்டிப்
$திருவி.0137.3
பழிபடு ேபாகம் விற்பா, ஆவணப் பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) ெசால்வாம்.
$திருவி.0137.4
ெமய் படும் அன்பினா, ேபால் விரும்பினா,க் கருத்தும் தங்கள் $திருவி.0138.1
ெபாய் படும் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) யா,க்கும் புலப்படத் ேதற்றுவா, ேபால்
$திருவி.0138.2
ைமபடு கண்ணா, காமன் மைறப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) விளங்கத் தGட்டிக்
$திருவி.0138.3
ைகபடச் சுவராய் ேதான்றச் சித்திரம் காணச் ெசய்வா,. $திருவி.0138.4
திருவிற்கான் மணிப் பூண் ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) பலைகயாத்து
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) முத்தார $திருவி.0139.1
அருவிக்கால் வைர ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ெகாங்ைகச் சூது_ெப.(சூது_ெப.)
ஒட்டி ஆடி என்றும் $திருவி.0139.2
மருவிக் காமுகைர தங்கள் வடிக்கண் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) மா,பம் ைதப்பக்
$திருவி.0139.3
கருவிச் சூது_ெப.(சூது_ெப.) ஆடி ெவன்றும் ைகப்ெபாருள் கவ,தல் ெசய்வா,.
$திருவி.0139.4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பனி நGrல் ேதாய்த்த மல்லிைகத் தாம நாற்றி
$திருவி.0140.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) படு மதியம்
தGண்டும்_ெப.எச்.(தGண்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெவண்நிலா
முற்றத்து இட்ட $திருவி.0140.2
கண் பைட அைண ேமற்ெகாண்டு காமனும் காமுற்று எய்தப் $திருவி.0140.3
பண் பல பாடி ைமந்த, ஆவிையப் பrசில் ெகாள்வா,. $திருவி.0140.4

குரும்ைப_ெப.(குரும்ைப_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முைலயில் சிந்து
சாந்தமும் குழலில் சிந்தும் $திருவி.0141.1
அரும்பு அவிழ் மாைலத் தாது_ெப.(தாது_ெப.) அளி நுக,ந்து எச்சில் ஆகிப்
$திருவி.0141.2
ெபாரும் பrக் காலில் தூளாய் ேபாயர மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) ெமய்யும்
$திருவி.0141.3
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) காதும் சூழ்ேபாய் இயன்
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) விழுங்கும் அன்ேனா. $திருவி.0141.4
ஆலவாய் உைடயான் என்றும் அம் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண்ணி என்றும்
$திருவி.0142.1
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) வாழ் குயிலின் நல்லா,
ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு ஒருங்கு
ெசால்லும் $திருவி.0142.2
பாலவாம் கிளிகள் பூைவ பன் முைற குரவன் ஓதும் $திருவி.0142.3
நூலவாய்ச் சந்ைத கூட்டி நுவல் மைறச் சிறாைர ஒத்த. $திருவி.0142.4
ஓளவிய மதன் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கண்ணா, அம் தளி,
விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) நடத்தும் $திருவி.0143.1
திவ்விய நரம்பும் ெசவ்வாய்த் தித்திக்கும் எழாலும் தம்மில் $திருவி.0143.2
ெகௗவிய நGர ஆகிக் காைளய, ெசவிக்கால் ஓடி $திருவி.0143.3
ெவவ்விய காமப் ைபங்குழ் விைளதர வள,க்கும் அன்ெற. $திருவி.0143.4
கட்புலன் ஆதி ஐந்தும் உவப்பு உறக் கனிந்த காமம்_ெப.(காமம்_ெப.)
$திருவி.0144.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) புலத்தவேர அன்றி வடு_ெப.(வ
G
டு_ெப.)
G
ெபற்றவரும்
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
G
$திருவி.0144.2
ெபட்பமுற்ற முதும் ைகப்பப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குலக் கற்பினா,
ேபால் $திருவி.0144.3

நட்பு_ெப.(நட்பு_ெப.) இைடப் படுத்தி
விற்கும்_ெப.எச்.(வில்_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நல்லவ, இருக்ைக ஈது ஆல். $திருவி.0144.4
வழுக்கு அறு வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) மாண்பும் கங்ைக
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மரபின் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.0145.1
விழுக்குடி பிறப்பு மூவ, ஏவிய விைன
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆற்றும் $திருவி.0145.2
ஒழுக்கமும் அைமச்சாய் ேவந்த,க்கு உறுதி சூழ் விைனயும் குன்றா
$திருவி.0145.3
இழுக்கு அறு ேமழிச் ெசல்வ, வள மறுகு இயம்பல் உற்றாம். $திருவி.0145.4
வரு விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) எதி,
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏற்று நயன் உைர
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஓைச
$திருவி.0146.1
அருகிருந்து அடிசில் ஊட்டி முகமனன் அைறயும் ஓைச $திருவி.0146.2
உைர ெபறு தமிழ் பாராட்டு ஓைச
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உவைக
துள்ள_குைற.எச்.(துள்ளு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.0146.3
இருநிதி
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஓைச எழுகடல் அைடக்கும் ஓைச. $திருவி.0146.4
அருந்தின,_வி.மு.(அருந்து_வி.+இன்_இ.கா.+அ,_பட,.பன்.) அருந்திச்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வருந்து_ஏவ.(வருந்து_வி.)
கின்றாரும் ஆங்ேக $திருவி.0147.1
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனிது அருந்தா
நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) இன் அமுது அட்டுப்
பின்னும் $திருவி.0147.2

விருந்தின,_ெப.(விருந்தின,_ெப.) வரவு_ெப.(வரவு_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வித்து
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) வயலில் வசி
G $திருவி.0147.3
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விண்ேணாக்கு ஒ, ஏ,
உழவ,_ெப.(உழவ,_ெப.) ேபால் வாடி நிற்பா,. $திருவி.0147.4
வானமும் திைசயும் ெபாங்கும் புகழ்ைமயும் வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
ேபணும்_ெப.எச்.(ேபணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0148.1
ஞானமும் ெபாைறயும் குன்றா நன்றியும் ஊக்கப் பாடும் $திருவி.0148.2
தானமும் ெகாைடயும் அன்பும் வrைசயும் தைகசால் நண்பும் $திருவி.0148.3
மானமும் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மகவு ேபால் வள,க்க
வல்லா,. $திருவி.0148.4
புல்லிேயா, பண்டம் ெகாள்வா, வினவின ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) தம்
பக்கல் $திருவி.0149.1
இல் எனின் இனினமாய் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
உைரத்து எதி, மறுத்தும் $திருவி.0149.2
அல்லது அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உண்டு
எனின் விைல_ெப.(விைல_ெப.) சுட்டி
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேந,ந்தும் $திருவி.0149.3
ெசால்லினும் இலாபம் ெகாள்வா, ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
மரபு_ெப.(மரபு_ெப.) இருக்ைக ெசால்வாம். $திருவி.0149.4
நGல_ெப.அ.(நGலம்_ெப.) ேவதிேமல் பளிங்கினால் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
சுவ,_ெப.(சுவ,_ெப.) நிறGஇ மின் $திருவி.0150.1
கால வாலிய ைவர வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கானிைரத்து உம்ப,க் $திருவி.0150.2
ேகால வாணிலாச் ெசாr மணி_ெப.(மணி_ெப.) குயிற்றி
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) $திருவி.0150.3

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ேபால் வகுத்தியற்றின பீடிைக மறுகு. $திருவி.0150.4
திைர அளிப்பவும் திைர படு தGம்புனல் ேவலிக் $திருவி.0151.1
கைர அளிப்பவும் கைர இலா நிைரபடு கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.)
$திருவி.0151.2
தைர அளிப்பவும் தைர கிழித்து
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விண்தாங்கும்
$திருவி.0151.3
வைர அளிப்பவும் வாங்கிவாய் மடுப்பன மாடம். $திருவி.0151.4
கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கம்பலக் கிடுகின் ேமல் கதி,விடு பவளத்
$திருவி.0152.1
ெதrயல் ெபான்னr மாலிைக ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) நிலாச் ெசாrயும்
$திருவி.0152.2
பrய_குைற.எச்.(பr_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நித்தில மணி_ெப.(மணி_ெப.) வட
மரகதப் பசும் தா,_ெப.(தா,_ெப.) $திருவி.0152.3
விrய விட்டன இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) வில் இைர அைனய.
$திருவி.0152.4
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) களும் குளி, திங்களும் ஞாயிறும் ஏைனக் $திருவி.0153.1
ேகாள்களும் குளி, வசும்_ெப.எச்.(வ
G
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
G
ெபாrஇக் குடி புகுந்து ஆங்கு $திருவி.0153.2
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இராப்
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ஒளி மழுங்கலால் வணிக, $திருவி.0153.3
ஆள் கலம்பு அக, பீடிைக துறக்க நாடு அைனய. $திருவி.0153.4
பன்னிறத்த பல் ெபருவிைலப் பட்டு எலாம் அவண $திருவி.0154.1
அன்ன பட்டின் ேமல் படுவிைலப் பருத்தியும் அவண $திருவி.0154.2
எந்நிலத்தரும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) பதின் எழு புல வணிக,
$திருவி.0154.3

மன் இருக்ைகயும் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) வளன் எலாம் அவண.
$திருவி.0154.4
மரகதத்தினால் அம்மிகள் ைவர வாளு உலக்ைக $திருவி.0155.1
உரல்கள் ெவள்ளியால் அடுப்பு அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) விறகு உைல பனிநG,
$திருவி.0155.2
அrசி முத்தழல் ெசம்மணி அடுகலன் பிறவும் $திருவி.0155.3
எr ெபானா இைழத்து ஆடுப இவ, சிறு மகளி,. $திருவி.0155.4
ெசயிrல் தG,ந்த_ெப.எச்.(தG,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.)
ெபான்னினால் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) நிைலக் கதவம்_ெப.(கதவம்_ெப.)
$திருவி.0156.1
வயிரத் தாழ் உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) கைட வாயிலும் என்றல் $திருவி.0156.2
அயிrல் தG,ந்த_ெப.எச்.(தG,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப, அறிஞரும்
அைனய, தம் ெசல்வத்து $திருவி.0156.3
இயலிற்று ஆம் என வைர அறுத்த_ெப.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இைசப் பைத எவேனா. $திருவி.0156.4
எrக்கு உறும் ெபாறி அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) சுட, எறி ெபான் $திருவி.0157.1
வrச் சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) ேந, மரகத முத்துவாள் ைவரம் $திருவி.0157.2
ெதrப்ப அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துகி, சிந்தின ெசல்லு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
ஒன்றும் $திருவி.0157.3
கrப்ப, ைக அகப் படுவன ஆயிரத்து இரட்டி. $திருவி.0157.4
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
மரப் பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) ேபால் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ெகாள்வான்
பதிெனண் $திருவி.0158.1

ேதய_குைற.எச்.(ேதய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாந்தரும் கிளந்த ெசால்
திரட்சி_ெப.(திரட்சி_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) தூய $திருவி.0158.2
மாைய காrய ெவாலி அன்றி வான்_ெப.(வான்_ெப.) முதல் கருவின்
$திருவி.0158.3
ஆய காrய ஓைசேய ஆய்க் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அன்ெற. $திருவி.0158.4
ஒழிவு இல் ேவறு பல் ெபாருளும் எழு ேலாகமும் பிறவும் $திருவி.0159.1
வழு இல் ேவறு பல் கைலகளும் மரபுளி வகுத்துத் $திருவி.0159.2
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேவண்டின, தாம் ெகாளத்
தக்கவா பகரா $திருவி.0159.3
அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) இலா மைற
ேபான்றன_வி.மு.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட,.பன்.)
ஆவண வதி.
G $திருவி.0159.4
திக்கு எலாம் புகழ் மதுைரையச் சிவபுரம் ஆக்கி $திருவி.0160.1
முக்கண் நாயகன் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ெசய் முைறயினுக்கு ஏற்பத்
$திருவி.0160.2
தக்க ேதாழேனாடு அளைக மா நக, உைற தயக்கம் $திருவி.0160.3
ஒக்கு மாநக, வாணிக, உைறயுள் சூழ் நிகமம். $திருவி.0160.4
ஒற்ைற ஆழியான் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ஒதுக்குமா
ேபாலச் $திருவி.0161.1
ெசற்ற ேநமியால் கலி இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) இன்று ேகால் ஓச்சி
$திருவி.0161.2
மல் தடம்புய வலியினான் மாறடு சீ ற்றக் $திருவி.0161.3
ெகாற்ற மன்னவ, விழுக்குடிக் ேகா மறுகு உைரப்பாம். $திருவி.0161.4
தரங்க ேவைலகள் தம்ைமேய தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) உறப் பிணித்துத்
$திருவி.0162.1

துரங்க மா எனத் ெதாகுத்து_வி.எச்.(ெதாகு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அமந்து உைற பல வருவி $திருவி.0162.2
இரங்கு ஓ, அறி உயி, வைர யாைவயும் ெபய,த்து $திருவி.0162.3
மரம்ெகால் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேபால்
பிணித்த_ெப.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூடம் பல மன்ேனா.
$திருவி.0162.4
மழுக்கள் வச்சிரம் கா, முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) வாளி முக் குடுமிக்
$திருவி.0163.1
கழுக்கள் சக்கரம்_ெப.(சக்கரம்_ெப.) உடம் பிடிகப் பண நாஞ்சில் $திருவி.0163.2
எழுக்கள் நாந்தகம் பலைக தண்டி இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட,.பன்.) முதல்
பைடயின் $திருவி.0163.3
குழுக்கள் ஒடி இகல் விந்ைத வாழ் கூடமும் பல ஆல். $திருவி.0163.4
ெதாைளய கல்ைல மால் எனக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சுழற்றியும்
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) தூள் $திருவி.0164.1
அைளயும் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேபால்
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மல் ஆற்றியும் ஆற்றல்
$திருவி.0164.2
விைளய வாெளாடு ேகடகம் வசியும்
G
ெவன்றி $திருவி.0164.3
இைளய,_குறி.வி.மு.(இைள_ெப.+அ,_பட,.பன்.) ஆடு அம, பயில்வன எண்
நிலாக் கூடம். $திருவி.0164.4
ேதசு அவி, நGல_ெப.அ.(நGலம்_ெப.) மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.)
மணிச் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) $திருவி.0165.1
காசறு கனக மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) சந்திர காந்த மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.)
$திருவி.0165.2
மாசு அற விளங்கு மின்ன மாட நGண் மாைலக் கூடல் $திருவி.0165.3

பாசிைழ மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.)
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பன் மணிக் ேகாைவ அன்ன.
$திருவி.0165.4
விைர அகல் கதும்பி நல்லா, வங்கு_ஏவ.(வ
G
ங்கு_வி.)
G
இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.)
ெகாங்ைக ேபாழ்ந்த $திருவி.0166.1
வைர அகன் மா,பம் அன்றி வடுப் படா, தமக்கு அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) இல்லா,
$திருவி.0166.2
உைர அகன் மான ஆற்றால் ஒழுகுவா, பலைக ஒள்வாள் $திருவி.0166.3
கைர அகல் விஞ்ைச வர,_ெப.(வ
G
ர,_ெப.)
G
கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) பயில்
காட்சித்து எங்கும். $திருவி.0166.4
மின்ைன வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) என்ன வசி
G வங்கு_ஏவ.(வ
G
ங்கு_வி.)
G
கா, தம்மில்
ேபா, மூண்டு $திருவி.0167.1
என்ன வான்_ெப.(வான்_ெப.) மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) நGட்டி எதி, எதி, புைதயக்
குத்தி $திருவி.0167.2
அன்னவான் என்ன வாய் விட்டது எனச் ெசந்நG, ேசாரப் $திருவி.0167.3
ெபான்னவா அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா,ப,
ெபாருகளிறு ஆட்டுவா,கள். $திருவி.0167.4
தூண்டுவா, உளமும் தங்கள் பின்னிடத் துவக்கு உண்டு ஈ,த்துத் $திருவி.0168.1
தாண்டு மான் ஒற்ைற ஆழித் ேதrனும் தள்ளித் துள்ளப் $திருவி.0168.2
பாண்டில் வாய்ப் பசும் ெபான் ேதய_குைற.எச்.(ேதய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
பா, மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) முதுகு ஈண்டு $திருவி.0168.3
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) திைச ேபாய் மடங்கச் ெசல்வத் ேத, நடாத்து வா,கள்.
$திருவி.0168.4
ைமந்த,தம் ெநருக்கில் சிந்து கலைவயும் மகளி,_ெப.) ெகாங்ைகச்
$திருவி.0169.1

சந்தமும் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ேசா,ந்த தாமமும் சிவிறி
வச_குைற.எச்.(வ
G
சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
G
$திருவி.0169.2
சிந்துரப் ெபாடியும் நாறத் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஓடு
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசந்தூள் $திருவி.0169.3
அந்தர வயிறு தூ,ப்ப அடுபr நடாத்து வா,கள். $திருவி.0169.4
தம் உயி,க்கு இரங்கா, ஆகித் தருக்ெகாடு மானம் ஈ,ப்ப $திருவி.0170.1
ெதம் முைன எதி,ந்தா, ஆற்றும் ெசரு எனக் குருதிச் ெசம்ேகழ்க் $திருவி.0170.2
ெகாய்ம் மல,க் குடுமிச் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) ேகாழிளம் தக, ேயா, முட்டி
$திருவி.0170.3
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிற்பா, ேவறு அவற்று
ஊறு ேநாக்கா,. $திருவி.0170.4
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.)
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேபைதச் சிறுமிய, ெபருநG, ைவைக
$திருவி.0171.1
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) இைழத்த சிற்றில்
சிைத பட ெவகுண்டு ேநாக்கிச் $திருவி.0171.2
கண் முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) சிதறச் சிந்தும் கதி, முத்த மாைலத் தட்பத்
$திருவி.0171.3
எண் முத்தின் நைகத்துச் ெசல்வச் சிறா,கள் ேத, உருட்டுவா,கள்.
$திருவி.0171.4
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) துழாவு மிஞ்சிக் ேகா நக,
வடகீ ழ் ஞாங்க, $திருவி.0172.1
முடி மிைச ேவம்பு_ெப.(ேவம்பு_ெப.) நாற முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) அவிழ்
ஆரும் ேபாந்தும் $திருவி.0172.2
அடி மிைச நாறத் ெதன்ன, வழி வழி அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0172.3

இடி முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) உறங்கா வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) எழுநிைல மாடக்
ேகாயில். $திருவி.0172.4
ஆத்திக, உண்டு என்று ஓதும் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) முதல் ெபாருள்கள்
நான்கும் $திருவி.0173.1
நாத்திக்கம் ேபசும்_ெப.எச்.(ேபசு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வஞ்ச,
நா_ெப.(நா_ெப.) அr கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) ஆக $திருவி.0173.2
ஆத்தன் நால் உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவத
வளவு கண்டு உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ேதறித் $திருவி.0173.3
தG,த்த, ஆய் முத்தG ேவட்கும் ெசல்வ, தம் இருக்ைக ெசால்வாம். $திருவி.0173.4
முஞ்சி நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) மருங்கின் மின்னப் ெபான்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முளr ேவய்ந்த
$திருவி.0174.1
குஞ்சி நான்று அைசயத் தாைனச் ெசாருக்குமுன்
ெகாய்து_வி.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தூங்கப் $திருவி.0174.2
பஞ்சி நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) கைலத் ேதால் மா,பும் பலாசக் ேகால்ைகயும்
தாங்கி $திருவி.0174.3
எஞ்சி நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மைற நூல் கற்ேபா, கிைடகேள இல்லம்
எல்லாம். $திருவி.0174.4
தG விைன அந்தணாள, சிறா, பயில் ெதய்வ ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.)
$திருவி.0175.1
நா_ெப.(நா_ெப.) உரு ஏற்றக் ேகட்டுக் கிளிகேளா நவிலும் ேவற்றுப்
$திருவி.0175.2
பூைவயும் பயின்று புத்ேதள் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உைற
புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மந்தாரக் $திருவி.0175.3
கா உைற கிளிகட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) கசடறப் பயிற்று மன்ேனா.
$திருவி.0175.4
ேவதமும் அங்கம் ஆறும் மிருதியும் புராணநூலின் $திருவி.0176.1

ேபதமும் ெதrந்ேதாராலும் பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) கைளய
வல்ல $திருவி.0176.2
வாதமும் மதேமற் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மறுத்தலும் நிறுத்த வல்ல $திருவி.0176.3
ேபாதமும் உைடேயாராலும் ெபாலிந்தன கழகம் எல்லாம். $திருவி.0176.4
உறி ெபாதி கரகக் ைகய, ஒளிவிடு ெசம்கல் ேதாய்த்த $திருவி.0177.1
அறுைவய, உயி,க்கு ஊறு அஞ்சு நைடயின, அவிச்ைச மாள $திருவி.0177.2
எறி சுட, மழுவாள் என்னக் ேகாவணம்
யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகால, $திருவி.0177.3
மைற முடிவு அன்றி ேதறா மாதவ, மடங்கள் எங்கும். $திருவி.0177.4
அட்டில் வாய்ப் புைகயும் மாடத்து_ெப.(மாடம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) படு புைகயும் ேவள்வி $திருவி.0178.1
விட்டு எழு புைகயும் ஒன்றி விrசுட, விழுங்கக் கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.)
$திருவி.0178.2
பட்டது பலரும் தத் தம் பயில்விைள இழக்க நங்ைக $திருவி.0178.3
மட்டு அவிழ் கடுக்ைகயான் கண்
புைதத்த_ெப.எச்.(புைத_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
மானு மன்ேனா. $திருவி.0178.4
ெதய்வ நGறும் ஐந்து எழுத்துேம சிைதக் கலன் ஆக $திருவி.0179.1
எவ்வ மாசு இரு விைனயும் உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.)
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழல் பிறவிப் $திருவி.0179.2
ெபௗவம்_ெப.(ெபௗவம்_ெப.) ஏைழயும்
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_ெப.எச்.குறி.) அரன் பத மல,க் கைரேச,
$திருவி.0179.3
ைசவ மாதவ, உைற மடத் தனி மறுகு உைரப்பாம். $திருவி.0179.4

எங்கும் ஈசைனப் பூைச ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இக
பரம் அைடவா, $திருவி.0180.1
எங்கும் அன்பைரப் பூைச ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழு பிறப்பு அறுப்பா, $திருவி.0180.2
எங்கும் ஆகமம் ெசவி மடுத்து எதி, விைனத் தடுப்பா, $திருவி.0180.3
எங்கும் நாயகன் வடிவு உண,ந்து_வி.எச்.(உண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) மலம் கைளவா,. $திருவி.0180.4
அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) இலான் உைர ஆகமம் இலக்கம் ஆய்ந்து அவற்றுள்
$திருவி.0181.1
விழுமி ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விதியினும்
விலக்கினும் அடிையத் $திருவி.0181.2
தழுவு ெதாண்ட,கண் ைமந்த,கள் சாதக, பாசம் $திருவி.0181.3
கழுவி வடு_ெப.(வ
G
டு_ெப.)
G
அருள் ேபாதகக் காட்சிய, பல,_பதி.ெப.(பல,_ெப.)
ஆல். $திருவி.0181.4
மைறகள் ஆகமம் ெபாது சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) எனச் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.)
வகுத்து $திருவி.0182.1
முைறயின் ஓதிய விதி விலக்கு உைரகளும் முடிவு இல் $திருவி.0182.2
அைறயும் வடு_ெப.(வ
G
டு_ெப.)
G
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
இ,ண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) எனும் பிணக்கு அற அைமந்த $திருவி.0182.3
குைறவு இலாச் சிவ ேயாகிய, குழாங்களும் பலவால். $திருவி.0182.4
குழலும் தும்புரு நாரத, பாடலும் குனித்துச் $திருவி.0183.1
சுழலும்_ெப.எச்.(சுழல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெகாம்பனா,
ஆடலும் மூவ, வாய் துதியும் $திருவி.0183.2
விழவின் ெசல்வமும்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+உம்_சாr.) சுருதியும் திைச எலாம்
விழுங்கும் $திருவி.0183.3
முழவும் கண் துயிலாதது முன்னவன் ேகாயில். $திருவி.0183.4

மடங்கல் இன்றி விண்_ெப.(விண்_ெப.)
பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமல்
வள,ந்து_வி.எச்.(வள,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ஏற்று $திருவி.0184.1
விடங்க, ெவள்ளி மன்று இைமத்து எழு ெவண்சுட, நGட்டம் $திருவி.0184.2
முடங்கல் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பிைறக் கண்ணியான் கயிைல மூ
உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) $திருவி.0184.3
ஒடுங்கு கின்ற நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓக்கேம ஒக்கும்.
$திருவி.0184.4
சுரந்து ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) துளித்து அல,களும்
ெசாrந்து_வி.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
அரற்ற $திருவி.0185.1
நிரந்து_வி.எச்.(நிர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சுந்தரற்கு
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிைற
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூம் கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) பு
$திருவி.0185.2
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கண் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
உகப் பல மல,கள்_ெப.(மல,கள்_ெப.) தூய்ப் பழிச்சி $திருவி.0185.3
இரந்து_வி.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருச்சைன ெசயும்
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) நிகரும். $திருவி.0185.4
உழல் ெசய் தGவிைன உருப்பற உயி,க்கு எலாம் அடியின் $திருவி.0186.1
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ெசய்வா,க்கு நGள்நிழல் ெசயா
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூம் கடம்பின் $திருவி.0186.2
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ெசய் வண்டுகற்பக மதுக் ெகாண,ந்து
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊட்டித் $திருவி.0186.3

தழல் ெசய் காமெமன் ேபைடயின் ஊடல் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) தணிக்கும்.
$திருவி.0186.4
ஆறு நG,க் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அன்று அது என நிைற அகழ் கா, $திருவி.0187.1
ஊரு ஆழி அன்று அது என ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) எயில் எட்டாய்ச்
$திருவி.0187.2
சாரு ேநமியன்று அது எனச் சைமந்த ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.) ெபான்
$திருவி.0187.3
ேமரு அன்று அது எனச் சுட, விசும்பு இழி_வி.(இழி_வி.) விமானம்.
$திருவி.0187.4
ேவத அந்தமும் துளக்கற ெமய்ப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0188.1
நாத அந்தமும் கடந்தது_ெதா.ெப.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ஓ,
நடு நிைலப் ெபாருளின் $திருவி.0188.2
பாத வந்தைனப் பத்தியின் பால, ஆய்ப் பயில் ேவா, $திருவி.0188.3
மா தவந் தரு பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) எனத் தைழத்த பல் வளனும். $திருவி.0188.4
ெபாறிகள் ஐந்தினுக்கு கூட்டு பல் ேபாகமும் மிதப்பச் $திருவி.0189.1
ெசறி ெகாள் நிரவால் உவ,ப்பவத் திரு நக, மாக்கள் $திருவி.0189.2
ெநறி ெகாள் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) சைடப் பிைறமுடி நிரு மலக் ெகாழுந்தின்
$திருவி.0189.3
ெவறி ெகாள் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மல, அடி
தழG இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வடு_ெப.(வ
G
டு_ெப.)
G
ெபற்றா,
ேபால். $திருவி.0189.4
முன்னவன் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) இருக்ைகயால் அந் நக, முளrப்
$திருவி.0190.1
ெபான்ைன ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தால் அது பல
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) நிைற ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) $திருவி.0190.2

தன்ைன ஈன்றதால் அது பலதருமம் என்று உைரக்கும் $திருவி.0190.3
மின்ைன ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அஃது ஈன்றதால்
விழுத் தகு புகேழ. $திருவி.0190.4
எழுக் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) உருத்திர உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) என்று யாரும்
$திருவி.0191.1
வழுத்த நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இந் நக,
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) உம்பrன் மாண்ட $திருவி.0191.2
விழுத்தகும் பல ெசல்வமும்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+உம்_சாr.) வியந்து
பா,த்து_வி.எச்.(பா,_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) $திருவி.0191.3
அழுக்காறு அைமயால் இன்னமும் அமர, கண் உறங்கா,. $திருவி.0191.4
விைரய_வி.அ.(விைரய_வி.அ.) விழ்ந்த தா,_ெப.(தா,_ெப.) மீ னவ, வாைக
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) விடுத்துத் $திருவி.0192.1
திைரைய ெவன்றது முடி தக,த்து இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ெசருக்குக்
$திருவி.0192.2
கைரய ெவன்றதும் கா, தைள இட்டதும் கனக $திருவி.0192.3
வைரைய ெவன்றதும் இந்நக, வலியினால் அன்ேறா. $திருவி.0192.4
எங்கும் நாவுமாய் எங்கணு கண்ணுமாய் எங்கும் $திருவி.0193.1
தங்கு ேப, ஒளி அல்லது இத்தனி நக,ச் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
$திருவி.0193.2
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கண் ஆயிர நாவினான் ெசப்பவும் எதி,க் கண்டு
$திருவி.0193.3
அம் கண் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) உைடயவன் அளக்கவும் படுேமா.
$திருவி.0193.4
புண்ணியம் புr பூமி பா, அதில் வருேபாகம் $திருவி.0194.1

நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இன்புறு பூமி
வான்_ெப.(வான்_ெப.) நாடு என்ப நாளும் $திருவி.0194.2
புண்ணியம் புr பூமியும் அதில் வருேபாகம் $திருவி.0194.3
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இன்புறு பூமியும்
மதுைர மா நகரம். $திருவி.0194.4
பண் கனிந்து அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெசால்லா, நரப்பிைச பாணி
ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) $திருவி.0195.1
உண் கனி அமுதும் ைகப்பச் ெசவிெதாைளத்து
ஊட்ட_குைற.எச்.(ஊட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உண்டும் $திருவி.0195.2
ெபண்களின் அமுதம் அன்னா, ெபருமித நடனம் உண்ணக் $திருவி.0195.3
கண்கைள விடுத்தும் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) கழிப்பவ, அளவு இலாதா,.
$திருவி.0195.4
கலவி வித்தாக ஊடிக் கட்புனல் குளிக்கும் நல்லா, $திருவி.0196.1
புலவி தG, ெசவ்வி ேநாக்கிப் புன, முைலப் ேபாகம் துய்த்தும் $திருவி.0196.2
நிைல நிைலயாைம ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெநறிப்படு தரும தானம் $திருவி.0196.3
கைலஞ, ைகப்பு எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) கழிப்பவ, எண் இலாதா,. $திருவி.0196.4
சந்தித்து மீ ன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
தைலவைன மூன்று ேபாதும் $திருவி.0197.1
வந்தித்தும் ஈசன் பூைச மரபுளி முடித்தும் ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.)
$திருவி.0197.2
அந்தித்தும்
அறியான்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+ஆன்_பட,.ஒரு.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திருவிைளயாடல் ேகட்டும்
$திருவி.0197.3

சிந்தித்தும் அன்ப, பூைச ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) கழிப்ப, பல்ேலா,. $திருவி.0197.4
கற்பைவ கற்றும் ேகட்டும் ேகட்டைவ கருத்துள் ஊறச் $திருவி.0198.1
ெசால் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) நிைனந்தும் ேகட்ேபா,க்கு உண,த்தி
உள்துளக்கம் தG,ந்தும் $திருவி.0198.2
எல் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) நGங்கும்
இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) ெமய் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ஆனந்த
$திருவி.0198.3
அற்புத ெவள்ளத்து ஆழா தாழ்ந்து நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) கழிப்ப, சில்ேலா,.
$திருவி.0198.4
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நிக, உய,ச்சி இல்லான் காப்பியத்
தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) ஆக $திருவி.0199.1
முன்னவ, ெமாழிந்த ேதேனா, தமக்கு எலாம் முகமன் அன்ேறா $திருவி.0199.2
அன்னது தனேத ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மண்ணிேல பாண்டி ேவந்தாய் $திருவி.0199.3
இந்நக, அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) ஆவான் இக்கவிக்கு இைறவன் ஆவான்.
$திருவி.0199.4
என் என உைரப்ேபன் இந்த இைற மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) பண்ைம ஏைன
$திருவி.0200.1
மன்னவ, வாேனா, ேபால மதித்து உைர விrக்கற் பாற்ேறா $திருவி.0200.2
அன்னவன் ஆைண ஆற்றா_ெப.எச்.(ஆற்று_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அைடப்பது இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அகிலம் என்றால் $திருவி.0200.3
முன்னவன் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) வரவிைன முைறயில்
ெசால்ேவன். $திருவி.0200.4
வரங்கள் தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் என முது
வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) முனிேவா, $திருவி.0201.1

கரங்கள்_ெப.(கரங்கள்_ெப.) தந்தைல முகிழ்த்திடக் கருைண
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவிச்ைச $திருவி.0201.2
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_ெப.எச்.குறி.) உைர
உண,வு_ெப.(உண,வு_ெப.) எலாம்
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_ெப.எச்.குறி.) அரு மைறயின்
$திருவி.0201.3
சிரம் கடந்தவன் இருப்பது திருக் கயிலாயம். $திருவி.0201.4
புரந்த, ஆதி வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) ேபாதுைற
புத்ேதள் $திருவி.0202.1
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) சக்கரப் பைட உைடப் பகவன் $திருவி.0202.2
வரந்த வாதுவாழ் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) எலாம் நிைல
ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வரு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$திருவி.0202.3
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) தவாது நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ேதாறும் ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஓங்கல். $திருவி.0202.4
அரம்ைப மாதரா, ஆடலின் அரவமும் பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) $திருவி.0203.1
நரம்பின் ஓைசயும் முழவு அதி, சும்ைமயும் நால்வாய் $திருவி.0203.2
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் ஓைதயும் மருவி வழ்
G ஒலியும் மாறாது
$திருவி.0203.3
நிரம்பி வானமும் திைசகளும் நிமி,வன மாேதா. $திருவி.0203.4
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நGற்று ஒளி ெவண்ைமயும்
விமலைன அகம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.0204.1
அந்தம் இன்றிேய அைசவற இருக்ைகயும் அருவி $திருவி.0204.2

வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்களும்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவண்
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாதவ,க்குத்
$திருவி.0204.3
தந்தால் அரன் கயிைலயின் தனது சாரூபம். $திருவி.0204.4
ஆங்கு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) விrத்து எனக் கல்
என வா,த்து $திருவி.0205.1
வங்கு_ஏவ.(வ
G
ங்கு_வி.)
G
கால் அருவித் திரள் ெவள்ளேம அன்றி $திருவி.0205.2
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மைறக் குடுமியின் உள்
ஒளி ேநாக்கித் $திருவி.0205.3
தூங்கு மாதவ, கண்களும் ெசாrவன ெவள்ளம். $திருவி.0205.4
ேகாட்டு மா மல, நிலமல, குண்டு நG, எடுத்துக் $திருவி.0206.1
காட்டு மா மல, ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மல,
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முள்_ெப.(முள்_ெப.)
கைரந்த $திருவி.0206.2
பாட்டு மா மல, ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) பரஞ்சுட, அடியில் $திருவி.0206.3
சூட்டு மாதவ, ெதாகுதியும் சூழ்வன ஒருபால். $திருவி.0206.4
ைகய நாகமும் காய் சின உழுைவயும் கடுவாய்ப் $திருவி.0207.1
ைபய நாகமும் தம் கிைளபரவிய முக்கண் $திருவி.0207.2
ஐயன் ஆக ெமய் அரும்தவ, தைம
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
$திருவி.0207.3
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாகமும் ைவயமும் புகழ்வது
அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சிலம்பு. $திருவி.0207.4

அளந்திடற்கு அrதாய அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குன்றின் ேமல்
$திருவி.0208.1
களம் கறுத்து விண்_ெப.(விண்_ெப.) காத்தவன் ேகாயின் முன் $திருவி.0208.2
விளம்ப அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சிவ தG,த்தத்தின் மிக்கதாய் $திருவி.0208.3
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.)
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிவ தG,த்தத்தின்
மாடது. $திருவி.0208.4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தரும் கதி,ச் சந்திர காந்தத்தில் $திருவி.0209.1
பண் தயங்க நவமணி பத்தி ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.0209.2
அண்ட, தச்சன் அேநக தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0209.3
கண்டது ஆயிரக் கால் மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) அேரா. $திருவி.0209.4
ஆன பான்ைமயினால் அந்த மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) $திருவி.0210.1
ஞான நாயகன் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மல, தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெதாழ
$திருவி.0210.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) மீ ெனாடு
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பதம்_ெப.(பதம்_ெப.)
குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0210.3
ஊனம் இல் மதி ைவகுவது ஒத்தேத. $திருவி.0210.4
அன்ன மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) தன்னுள் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) $திருவி.0211.1
என்ன ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) அதண்ேமல்
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.)
$திருவி.0211.2
பன்னு ேகள்விப் பதிெனண் புராணமும் $திருவி.0211.3

ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாதவச்
சூதமுனிவேன. $திருவி.0211.4
அந்த ேவைலயில் அச்சிவ தG,த்தத்தில் $திருவி.0212.1
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மூழ்கி அம் மண்டபத்து
ஏறிேய $திருவி.0212.2
சந்தி ஆதி தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) முடித்து ஈறு இலா $திருவி.0212.3
இந்து ேசகரன் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்திேய. $திருவி.0212.4
சம்பு பத்தன் சதானந்தன் உத்தமன் $திருவி.0213.1
அம்புயத் தனன் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) மேகாதரன் $திருவி.0213.2
உம்ப,_ெப.(உம்ப,_ெப.) அஞ்சிய உக்கிர வrயன்
G
$திருவி.0213.3
நம்பு ேகள்விப் பிரசண்ட நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தவன். $திருவி.0213.4
ஆதி மாதவ, யாவரும் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உைம $திருவி.0214.1
பாதியாய் முற்றும் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பராபரச் $திருவி.0214.2
ேசாதிபால் ைவத்த சூதைனத் ேதாத்திரம் $திருவி.0214.3
ஓதி அஞ்சலித்து ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) வினா வினா,. $திருவி.0214.4
ேவத ஆகம புராணேம மிருதிேய முதலா $திருவி.0215.1
ஓது நூல்களின் துணி ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
எலாம் பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0215.2
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) பாகேன பரம் எனத்
ேத,ந்து_வி.எச்.(ேத,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண,
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) $திருவி.0215.3
ேபாத மாதவ உனக்கு யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) புகல்வது
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உளதால். $திருவி.0215.4

ேமரு மந்தரம் கயிைலப் ப,ப்பதம் முதல் விைடேமல் $திருவி.0216.1
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அந்தர நாடவன்
உைறபதி அனந்தம் $திருவி.0216.2
ஆரும் அந்தம் இல் ேபாகம் வடு_ெப.(வ
G
டு_ெப.)
G
அைடவது என்று அவற்றின்
$திருவி.0216.3
காரணங் கேளாடு உைரத்தைன கருத்தினுக்கு இைசய. $திருவி.0216.4
ஐயம் ஆதி முக் குற்றமும் அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) அருளிச் $திருவி.0217.1
ெசய்யவும் ெதளிந்திேலங்கள் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) சிற்றறிவு
உைடேயம் $திருவி.0217.2
ைமய ெநஞ்சிேனம் ஆைகயான் மயக்கற இன்னும் $திருவி.0217.3
உய்யு மாறு அருள் ெசய்தி என்று உைரத்தன, மன்ேனா. $திருவி.0217.4
தலங்கள் தம்மின் மிக்கு உள்ளதாய்த் தகுதிசால் தG,த்தக் $திருவி.0218.1
குலங்கள் தம்மின் மிக்கு உள்ளதாய் குைற இரந்ேதா,க்கு $திருவி.0218.2
நலங்கள் அருண் மூ,த்தியாய் நாத ேவதாந்தப் $திருவி.0218.3
புலம் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப, ஒளி உைற தலன்
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) புகலாய். $திருவி.0218.4
என்ற ேபாது எதி, முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
மல,ந்து_வி.எச்.(மல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
மல வலிைய $திருவி.0219.1
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) சூதனும் தலங்களின்
விேசடமாய்ந்து தம்ெபான் $திருவி.0219.2
குன்ற வா, சிைல யானிடம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைற பதியுள்
$திருவி.0219.3

ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ேகட்க வடு_ெப.(வ
G
டு_ெப.)
G
அளிப்பதாய் உளது மற்று
அதுதான். $திருவி.0219.4
முற்ற ஓதிய புராணம் மூ ஆறினுன் காந்தம் $திருவி.0220.1
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆறு சங்கிைத அைவ
ஆறும் தம் ெபயரால் $திருவி.0220.2
ெசாற்ற ேப, சனற் குமர மா முனிவன் சூதன் $திருவி.0220.3
கற்ைற வா, சைடச் சங்கரன் மால் அயன் கதிேரான். $திருவி.0220.4
இன்ன ஆறனுள் சங்கர சங்கிைத என்று $திருவி.0221.1
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நூலிைன
உண,த்தினான் சங்கரன் துைணவிக்கு $திருவி.0221.2
அன்ன ேபாது அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பட,.ஒரு.) மடியினில்
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அதைன $திருவி.0221.3
மின்னு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பணி
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.)
ெவளிப்பட உணந்தான். $திருவி.0221.4
குன்று எறிந்த ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) வழிபடு குறு முனிக்கு உைரத்தான்
$திருவி.0222.1
அன்று ெதாட்டு அஃது அகத்திய சங்கிைத
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0222.2
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்னது ேகட்பவ,க்கு
அரன் அடி நGழல் $திருவி.0222.3
ஒன்றும் இன்ப வடு_ெப.(வ
G
டு_ெப.)
G
அளிப்பதா ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தலன்
உைரக்கும். $திருவி.0222.4
அதிக அப்பதியாது எனில் ஆலவாய் ேகட்கக் $திருவி.0223.1
கதி அளிப்பது என்று ஓதிய சூதைனக் கதியின் $திருவி.0223.2

மதிைய ைவத்தவ, அன்னைதப் பக, என
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0223.3
விதியினில் புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) கின்றனன் வியாதன் மாணாக்கன்.
$திருவி.0223.4
புதிய_ெப.அ.(புதிய_ெப.அ.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.)
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பழமைறப் புத்ேதள்
$திருவி.0224.1
விதியினால் கடுநைடப் பr மகம்
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) ேவண்டிக்
$திருவி.0224.2
கதிைய மாய்ந்தவ,க்கு உதவு தண்துைற ெகழுகாசிப் $திருவி.0224.3
பதியின் ைமந்தேராடு
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) பண்டு
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைவகல். $திருவி.0224.4
அகத்தியன் வியாதன் நாரதன் சனகன் ஆதி நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.)
முனிவ, ேகாதமன்நூல் $திருவி.0225.1
சிைகத் ெதளி உண,ந்த_ெப.எச்.(உண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பராசரன்
வாமேதவன் வான்மீ கிேய வசிட்டன் $திருவி.0225.2
சகத்து இயல் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுகன் முதன்
முனிவ, தம் ெமாடும் பத்து ெவம்பrமா $திருவி.0225.3
மகத் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) முடித்து மற்று அவ,க்கு
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) மகிழுற
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வழங்கா.
$திருவி.0225.4
சத்திய உலகில் சேராருகக் கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.) சா,ந்த பின் புலப் பைக
சாய்த்த $திருவி.0226.1
அத்திரு முனிவ, அைனவரும் காசி அடிகைள அைடந்தன,
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0226.2

முத்தி மண்டபத்தின் அற முதல் நான்கு ெமாழிந்த அருள் மூ,த்தி சந்நிதியில்
$திருவி.0226.3
பத்தியாய் இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாரத
முனிையப் பா,த்து_வி.எச்.(பா,_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வினா வுைரபக,வா,. $திருவி.0226.4
தலம் முதல் மூன்றும் சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதா,
ைசவத் தல முைர என்ன நாரதன் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $திருவி.0227.1
கைல முழுது உண,ந்த_ெப.எச்.(உண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சனற்குமாரன் பால் கற்றவன் வியாதனாம் அவன்பால் $திருவி.0227.2
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) உறக் ேகண்மின் என அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.)
கதி, ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) நம்பிபால் மைறமுதல் அைனத்தும் $திருவி.0227.3
அைலவற உண,ந்ேதான் குறுமுனியாகும் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.)
இைட ேகண்ம் என விடுத்தான். $திருவி.0227.4
மால் அய மாதவைன அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ைகெதாழுது வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாதாவி
வில்வலைனக் $திருவி.0228.1
ெகாைல புr தரும மூ,த்திேய விந்தக் குன்று
அடக்கிய_ெப.எச்.(அடக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தவக் குன்ெற
$திருவி.0228.2
அைலகடல் குடித்த அருள் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடேல
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தமிழ்க் ெகாண்டேல ெதன்பா, $திருவி.0228.3
துைல ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிறுத்த கைளகேண
என்று சுருதி ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) எனத் துதித்தா,. $திருவி.0228.4
மூவைகச் சிறப்பும்_ெப.(சிறப்பு_ெப.+உம்_சாr.) உள்ளது ஓ, தான ெமாழிக என
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) மல,ந்து_வி.எச்.(மல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அருள் கூ,ந்து_வி.எச்.(கூ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0229.1

யாைவயும் உண,ந்ேதான் முத்தி மண்டபத்தில் ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) இரு
ெதாைகயின் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறக்கும்
$திருவி.0229.2
ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) கடைமயும் ஐம் கரன் தைனயும் ேசவலம்
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) உைட வடிேவல் $திருவி.0229.3
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) தைனயும் வட நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
அம,ந்த_ெப.எச்.(அம,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) பரைனயும் பணியா. $திருவி.0229.4
அம் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண்ணி தன்ைனயும் எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ஆல
வாயாைனயும் இதய $திருவி.0230.1
பங்கயத்து இருத்திச் சமாதியில்
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பரவசம்
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பா,ப் பதிக்குச்
$திருவி.0230.2
சங்கரன் அருளிச் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சங்கிைதைய தாரகன் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) இரண்டாகச் $திருவி.0230.3
ெசம்ைக ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) விடுத்த ேசவகன் எனக்குத் ெதருட்டினான்
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) சங்கிைதயில். $திருவி.0230.4
ெபறற்கு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகம்
ெதளிந்து_வி.எச்.(ெதளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அrதில்
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கதி ேகட்பவ,க்கு
எளிதாய் $திருவி.0231.1
உறப்படும் தல நG, வினாய முச் சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) உள்ளது எத்தலத்தினும்
கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0231.2
சிறப்பின் ஆம் எண் எண் திருவிைளயாடல்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் வடிவு
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்றும் $திருவி.0231.3

மைறப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆலவாய்
அதைன மண்ணின் ேமல் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
என்னும். $திருவி.0231.4
அத்தலத்து அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) மூவைக
சிறப்பும்_ெப.(சிறப்பு_ெப.+உம்_சாr.) அளவு இலா உயி,க்கு எலாம் கருைண
$திருவி.0232.1
ைவத்தவன் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திருவிைளயாட்டும் வைரயும் கிழிய ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0232.2
வித்தகன் எனக்கு விளம்பிய வாேற விளம்புவன் உமக்கு என
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0232.3
உத்தம முனிவ, யாவரும் ேகட்க உண,த்துவான் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) எலாம்
உண்டான். $திருவி.0232.4
நாட்டம் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மூன்று உைடய நாயகனுக்கு
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உைடயீ,
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நGவி, $திருவி.0233.1
ேகட்ட தலம் ஈண்டு உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திருவால வாய் அதனுள் கிைளத்துப் ெபான்னம் $திருவி.0233.2
ேதாட்டல, தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) முைளத்த ெதாரு தடமும் சுந்தரச்
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ேசாதி ஞான $திருவி.0233.3
ஈட்டம் என முைளத்த சிவலிங்கம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உள இன்னும்
இைசப்பக் ேகண்மின். $திருவி.0233.4
திருவால வாய்க்கு இைணயா ஒருதலமும் ெதய்வ மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0234.1
மருவா, ெபான் கமல நிக, தG,த்தமும் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தG,த்தத்தின்
மருங்கின் ஞான $திருவி.0234.2

உருவாகி உைற ேசாம சுந்தரன் ேபால் இகபரம்
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலவா வடு_ெப.(வ
G
டு_ெப.)
G
$திருவி.0234.3
தருவானும் முப்புவனத் தினும் இல்ைல உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) சாற்றின் மன்ேனா. $திருவி.0234.4
அவ்வைகய மூன்றின் முதல் தலப் ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) தைனச்
சுருக்கி அைறயக் ேகண்மின் $திருவி.0235.1
எவ்வைகய உலகத்தும் தருமதலம் அதிகம் அவற்று ஈறு இலாத $திருவி.0235.2
ைசவ தலம் அதிகம் அவற்று அறுபத்து எட்டு அதிகம் அைவ தமில்
ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) எட்டு $திருவி.0235.3
ெதய்வ தலம் அதிகம் அவற்று அதிக தல நான்கு அவற்ைறச் ெசப்பக்
ேகண்மின். $திருவி.0235.4
அன்னமலி வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) புலியூ, காசி நக, காளத்தி ஆல வாயாம்
$திருவி.0236.1
இன்ன வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) பதினான்கில் திரு வால வாய் அதிகம் எவ்வாறு
என்னின் $திருவி.0236.2
மின்னவி, அம்பலம் காணக் காசிநக,
வதிந்து_வி.எச்.(வதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இறக்க_குைற.எச்.(இறக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வியன் காளத்திப்
$திருவி.0236.3
ெபான் நகரம் பத்தியினால் வழிபாடு
ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேபாகம் வடு.
G $திருவி.0236.4
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) தைழயும் திருவால வாய் ேகட்டவுடன் ேபாகம்
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஈண்டு $திருவி.0237.1

பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறவாப் ேப, இன்பக்
கதியளிக்கும் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) அன்றிப் பிறழாெதங்கும்
$திருவி.0237.2
நிைறந்தபரன் எத்தலமும் பைடப்பான் இத்தலத்ைத முதன் நிருமித்து இங்ஙன்
$திருவி.0237.3
உைறந்த தருளினான் அன்றி இன்னம் உளது இதன்
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) உைரப்பக் ேகண்மின். $திருவி.0237.4
திருவால வாய் என்று ேகட்டவேர அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெபறுவ,
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0238.1
திருவால வாய் என்று நிைனத்தவேர ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அைடவ,
ேதவ ேதைவத் $திருவி.0238.2
திருவால வாயிடத்துக் கண்டவேர இன்ப நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ேச,வ, என்றும்
$திருவி.0238.3
திருவால வாயிடத்து வதிந்தவேர வட்டு
G
ெநறி ேச,வ, அன்ேற. $திருவி.0238.4
சுர நதி சூழ் காசிமுதல் பதிமறுைமக்கு கதி
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தூநG,_ெப.(தூநG,_ெப.) ைவைக $திருவி.0239.1
வரநதி சூழ் திருவால வாய் சீவன் முத்தி தரும் வதிேவா,க்கு ஈது $திருவி.0239.2
திரன் அதிகம் பரகதியும் பின்ெகாடுக்கும் ஆதலின் இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.)
சீவன் முத்தி $திருவி.0239.3
புரன் அதிகம் என்பது எவன் அதற்கு அதுேவ ஒப்பாம்
எப்_சுட்.(எ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புவனத்து_ெப.(புவனம்_ெப.+அத்து_சாr.) உள்ளும்.
$திருவி.0239.4
ஆதலின் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பதி விட்டு பிற பதியில் ேபாய் ேநாற்ேபா,
அங்ைக ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.0240.1

சீதள வானமும் ேதய்ப்பத் தித்திக்கத் ேதம்
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தGம்_ெப.அ.(தGம்_ெப.அ.) பால்
$திருவி.0240.2
ஓதனத்ைதக் ைகவிட்டுப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ைகைய நக்குவா, ஒப்பா, இந்த
$திருவி.0240.3
மாதலத்தின் ெபருைமதைன யாவேர அளவிட்டு வழுத்தற் பாலா,.
$திருவி.0240.4
மற்ைறய தலங்கள் தம்மில் பrமகம் வாச ேபயம் $திருவி.0241.1
அற்றம் இல் ேசாடசாக அக்கினி இட்டு ஓமம் யா,க்கும் $திருவி.0241.2
முற்றரும் இராச சூய முதன் மக முடித்த ேபறும் $திருவி.0241.3
ெசற்றம் இற rச பூ,ண முதல் இட்டி
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபறும். $திருவி.0241.4
எள் இழுது அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) இவுளி ேத,
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) இல்லம் $திருவி.0242.1
ெவள்ளியான் ெபான் பூண் ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) விைளெவாடு
பழனம்_ெப.(பழனம்_ெப.) உன்னாத் $திருவி.0242.2
தள்ளரும் அடிைம ஆதி தானங்கள்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபறும் $திருவி.0242.3
வள்ளறன் காசி ஆதிப் பதிகளில்
வதிந்த_ெப.எச்.(வதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபறும். $திருவி.0242.4
கங்ைக காளிந்தி வாணி காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) கண்ண ேவணி $திருவி.0243.1
துங்க பத்திைர தGம்_ெப.அ.(தGம்_ெப.அ.) பாலி தூய தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ெபாருைந முன்னாச் $திருவி.0243.2
சங்ைகயில் நதிகள் முற்றும்
ஆடிய_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தவத்தின் ேபறும்
$திருவி.0243.3

மங்கல மதுைர தன்னில் ைவகலும் வதிேவா,க்கு எய்தும். $திருவி.0243.4
அன்னிய தலங்கள் தம்மில் ஆற்றிய பிரமகத்தி $திருவி.0244.1
ெபான்னிைனக் களவு_ெப.(களவு_ெப.)
ெசய்தல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) கள் உண்டல் புனித ஆசான்
$திருவி.0244.2
பன்னிையப் புண,தல் இன்ன பாதகம் அைனத்தும் என்றும் $திருவி.0244.3
தன்னிக, ஆல வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) வதிபவ, தைம விட்டு ஏகும்.
$திருவி.0244.4
மற்ைறய தலத்தின் சாந்திராயண மதியம் ேதாறும் $திருவி.0245.1
உற்றேபறு இங்குக் கங்குலும் உண்டியால் அைடேபறு
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0245.2
மற்ைறய தலத்தின் மாதப் பட்டினிப் பலத்தின் ேபறு இங்கு $திருவி.0245.3
உற்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைவகல் உண்டி ஒழிந்தவ,
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேபறாகும்.
$திருவி.0245.4
அயல் நக, அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நான்கு
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ேநான்பு_ெப.(ேநான்பு_ெப.) ஆற்றும் ேபறு
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $திருவி.0246.1
வியன் நக, அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேநாற்கும்
அட்டமி விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.)
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0246.2
அயன் நக, எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆறு
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ேநான்பு_ெப.(ேநான்பு_ெப.) ஆற்றும் ேபறு
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $திருவி.0246.3
வியன் நக,ச் ேசாம வார விரதேம
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அன்ேற. $திருவி.0246.4

ஏைனய தலத்தில் ஓ, ஆண்டு உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) ஒழிந்து இயற்றும்
ேநான்பால் $திருவி.0247.1
ஆன ேபறு இங்கு ேநாற்கும் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) இரா_ெப.(இரா_ெப.)
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இங்ேக $திருவி.0247.2
ஊன ஐம் ெபாறியும் ெவன்ேறான் முப்ெபாழுது உண்டு ைவகித் $திருவி.0247.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அம,ந்தாலும் கால் உண்டி இயற்றும் மாதவத்ேதான்
ஆகும். $திருவி.0247.4
இந்த நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.)
ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆலவா
இடத்தில்_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) யாேரனும் $திருவி.0248.1
அந்தண,_ெப.(அந்தண,_ெப.) தமக்கு ஓ, முட்டி அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
தவ, தமக்கு ஓ, பிச்ைச $திருவி.0248.2
தந்தவ, புறம்பு ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசாடச
தானம் தம்மால் $திருவி.0248.3
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபறு அைடவ, பல் ேவறு
உைரப்பது என் மதியான் மிக்கீ ,. $திருவி.0248.4
பல் வைகத் தலங்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பயனும் என்றும்
$திருவி.0249.1
பல் வைகத் தG,த்தம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
ஆடிய_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பயனும் என்றும்
$திருவி.0249.2
பல் வைகத் தானம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) நல்கிய பயனும் என்றும்
$திருவி.0249.3
பல் வைகத்து ஆன பூைச பண்ணிய தவத்தின் ேபறும். $திருவி.0249.4

பல் வைகத் தவங்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பயனும் தூய
$திருவி.0250.1
பல் வைக மந்திரத்தில் எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பயனு நூலின் $திருவி.0250.2
பல் வைக ேகள்வி எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஆய்ந்து உண,பயனும் ேயாகம்
$திருவி.0250.3
பல் வைக ஞானம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) பயின்று
உண,ந்து_வி.எச்.(உண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடங்கும் ேபறும்.
$திருவி.0250.4
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பதியில்
என்றும் ைவகுேவா, அைடவ, என்றால் $திருவி.0251.1
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) பதிக்கு ேந, ேவறு இல்ைல
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பதியின் ேமன்ைம $திருவி.0251.2
தைன அறிபவ, ஆ, ஈசன் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அறி யாதலாேல
$திருவி.0251.3
விைனைய ெவல்பவ, அங்கு எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வதிவேத ேவண்டும் மாேதா. $திருவி.0251.4
ைகத்தலம் நான்கு இ,ண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) உைடய மல,க்கடவுள் ேமல்
ஒருநாள் கயிைல ஆதி $திருவி.0252.1
எத்தலமும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) துைல இட்டு இத்தலமும்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) துைல இட்டு இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.)
தூக்க $திருவி.0252.2
உத்தமம் ஆம் திருவாலவாய் மிகவும் கனத்தது கண்டு உலகின்ேமலா
$திருவி.0252.3
ைவத்த தலம் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) என்றால் இதன்
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) யாவேர வழுத்த, பாலா,. $திருவி.0252.4

அத்திருமா நகrன் ேப, சிவ நகரம் கடம்ப வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) அம,ந்ேதா,
சீவன் $திருவி.0253.1
முத்தி புரம் கன்னிபுரம் திருவால வாய் மதுைர முடியா ஞானம் $திருவி.0253.2
புத்தி தரும் பூவுலகில் சிவேலாகம் சமட்டி விச்சாபுரம் ெதன் கூடல்
$திருவி.0253.3
பத்திதரு துவாத சாந்தத் தலம் என்று ஏது வினால்
பக,வ,_வி.அ.ெப.(பக,_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ,_பட,.பன்.) நல்ேலா,. $திருவி.0253.4
என்று தலச் சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.)
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குறு முனிவன் எதி,
அறேவா, இறும்பூது எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.0254.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) தலப் ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) அருள்
ெசய்தைன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நயப் பாடு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.0254.2
இன்று அைடந்ேதம் இனிச் சுவண புண்டrகச் சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) அதைன
இைசத்தி என்னக் $திருவி.0254.3
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.)
அடக்கிய_ெப.எச்.(அடக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கருைணக்குன்றைனயான் வரன் முைறயால் கூறுகின்றான். $திருவி.0254.4
விரத மாதவத்தG, காணின்_நி.எச்.(காண்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ெவவ்விைன
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) வட்டிச்
G
$திருவி.0255.1
சரதமா ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தபனிய முளrவந்த
$திருவி.0255.2
வரவும் அக்கனக கஞ்சப் ெபருைமயும் வளனு நன்கா $திருவி.0255.3

உைர ெசய்தும் ேகண்மின் என்னா முனிவரன் உைரக்கும் மன்ேனா.
$திருவி.0255.4
கண்ணகன் குடுமி_ெப.(குடுமி_ெப.) மாடக் கடி ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
ஆலவாயின் $திருவி.0256.1
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அம்ெபருைமயாேர அளப்பவ, அவி,
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) முத்த $திருவி.0256.2
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நைக உைமயாள் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) விைள
முகச் ெசவ்விேபாலத் $திருவி.0256.3
தண்ணறும் கமலம் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தடப்
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தைகைம ெசால்வாம். $திருவி.0256.4
ஆற்றினுக்கு அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ஆம் கங்ைக காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) ஆதி
ஆறும் $திருவி.0257.1
ேவற்று உருவாய் முந்நG, ேவைலயும் பிறவும் காரும் $திருவி.0257.2
ேதாற்றுமுன் தன்ைன ஆட்டச் சுந்தர மூ,த்தி ெசம்கண் $திருவி.0257.3
ஏற்றினன் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தG,த்தம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஈது எவ்வாறு என்னின்.
$திருவி.0257.4
அகளமா உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஒடுக்கி அந்
ெநறிேய யா,க்கும் $திருவி.0258.1
நிகளம் ஆம் விருத்தி ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நிைனவு அற நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.0258.2
துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) இலா அறிவானந்த சுந்தரச் ேசாதி ேமனாட் $திருவி.0258.3
சகள மா உருவம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) விைளயாட்டாேல.
$திருவி.0258.4

முக்கணன் அரவப் பூண நூலினன் முகிழ் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) $திருவி.0259.1
ெசக்கரம் சைடயன் சூல கபாலத்தன் ெசம்கண் ஏற்றன் $திருவி.0259.2
ைமக்கரும் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) உண் கண்ணி வாமத்தன் முன்னும் பின்னும்
$திருவி.0259.3
பக்கமும் நந்தி ஆதி கணாதிப, பாரவிச் சூழ. $திருவி.0259.4
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ேதனித் ேதசால் திைச எலாம் விளங்கச் ெசங்கண் $திருவி.0260.1
ெவன்றி ெகாள் உரக ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) நகரமும் விபுத,
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $திருவி.0260.2
ெபான் திகழ் நகரும் ேவதன் புரமும் மால் புரமும் ேமைலத் $திருவி.0260.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) திரு நகரும்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சஞ்சrத்து ஆடி மீ ள்வான்.
$திருவி.0260.4
அன்ன ேபாது அயனும் ேதவ,க்கு அரசனும் ஆழி ேவந்தும் $திருவி.0261.1
முன்ன, வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்சி
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முனிவரும் ேபறு நல்கித்
$திருவி.0261.2
தன்னக, அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நGங்காத்
தனிப்ெபரும் கணத்திேனாைர $திருவி.0261.3
இன்னருள் சுரந்து ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இலிங்கத்தில் புகுதும் எல்ைல. $திருவி.0261.4
ேவத்திரப் பைடேயான் ஆதி கணாதிப,
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
G
பால $திருவி.0262.1
சாத்திர முடிவும் ேதறாத் தனி முதல் ஒருவ என்னாத் $திருவி.0262.3

ேதாத்திர வைகயால் ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
வினாவல் ெசய்வா,. $திருவி.0262.4
ஐய இங்கிலிங்க மூ,த்திக்கு ஆட்டவும் அடிேய மூழ்கி $திருவி.0263.1
உய்யவும் கங்ைக ஆதி நதிகளும் உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
உள்ேளா, $திருவி.0263.2
ைமஅறு தடாக நGரும் மற்று இைல இருைமப் ேபறும் $திருவி.0263.3
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓ, தி,த்தம் இங்கு உண்டாக்கு
என ெசப்ப ேலாடும். $திருவி.0263.4
அத்தைக இலிங்க மூ,த்திக் கடுத்தது என் கீ ழ் சாராக $திருவி.0264.1
முத்தைல ேவைல வாங்கி நாட்டினான் முது பா, கீ ண்டு $திருவி.0264.2
ைபத்தைல பாந்தள் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) பாதலம் கீ ண்டு ேபாய் எண்
$திருவி.0264.3
ைகத் தலப் பிரமன் அண்டகடாகமும் கீ ண்டது அவ்ேவல். $திருவி.0264.4
அவ்வழிப் புறம்பு சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆழி ஊழிப் $திருவி.0265.1
ெபௗவ நG, என்ன ஓங்கப் பாணியால் அைமத்து ேவணித் $திருவி.0265.2
ெதய்வ நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நGைரத் தூவிக்
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மா தG,த்தம் ஆக்கிக்
$திருவி.0265.3
ைக வைர கபாலி நந்தி கணத்திைன ேநாக்கிக் கூறும். $திருவி.0265.4
இன்னமா தG,த்தம் தன்ைன எைனப் பல தி,த்தம் கட்கு $திருவி.0266.1
முன்னம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) இங்குக்
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முதன்ைமயால் ஆதி
தG,த்தம் $திருவி.0266.2
என்னலாம் இனி உண்டாக்கும் தG,த்தங்கள் எைவக்கும் ேமலாய் $திருவி.0266.3

அன்னலால் பரம தG,த்தம் எனப் ெபய, வழங்கல் ஆகும். $திருவி.0266.4
மருள் ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மூழ்கிேனா,
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மங்கலம் ெபறலான் நாமம் $திருவி.0267.1
அருள் சிவ தG,த்தம் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புன்ெனறி அகற்றி உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) $திருவி.0267.2
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஞானம்
தன்ைன ஈதலான் ஞான தG,த்தம் $திருவி.0267.3
ெதருள் கதி தரலான் முத்தி தG,த்தம் என்று இதற்கு நாமம். $திருவி.0267.4
குைடந்து த,ப்பணமும் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தானமும் ெகாடுத்து அம்மாேட $திருவி.0268.1
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுத்து ஐந்தும்
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உச்சrத்து அன்பால்
எம்ைமத் $திருவி.0268.2
ெதாட,ந்து_வி.எச்.(ெதாட,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்சிச்
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துதித்துவி.எச்.(துதி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எைம உவப்பச் ெசய்ேதா,
$திருவி.0268.3

உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) எடுத்ததனால் எந்த உறுதி உண்டு அதைனச் ேச,வா,.
$திருவி.0268.4
இந்த நG, எம்ைம ஆட்டின் ஏழ் இ,ண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) உலகின்
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) $திருவி.0269.1
அந்தம் இல் தG,த்தம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஆட்டிய
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) 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.) $திருவி.0269.2
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இதின் மூழ்கி இங்கு ைவகும்
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) குறிைய உங்கள் $திருவி.0269.3

சிந்ைதயில் ஆ,வம் ெபாங்கப் பூசைன ெசய்மின் என்னா. $திருவி.0269.4
விண்ணவ,_ெப.(விண்ணவ,_ெப.) தம்மின் ேமலாம் ேவதியன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0270.1
பண்ணவன் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அந்நGrல்
படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்ன உச்ைசயாேல
$திருவி.0270.2
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அம் கணத்தி ேநாைர மூழ்கு வித்து அனாதி ஆய
$திருவி.0270.3
புண்ணிய விலிங்கம் தன்னுள் புகுந்து இனிது இருந்தான் மன்ேனா.
$திருவி.0270.4
அந்தமா நG, நந்தி ஆதிேயா, விதியால் ேசாம $திருவி.0271.1
சுந்தரன் முடிேமல் ஆட்டித் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) அறப்பூைச ஆற்றிச்
$திருவி.0271.2
சிந்ைதயில் விைழந்த எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அைடந்தன, ெசம்ெபான்
கஞ்சம் $திருவி.0271.3
வந்தவாறு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) அத்தி,த்த மகிைமயும்
உைரப்பக் ேகண்மின். $திருவி.0271.4
வைள எறி தரங்க ஞான வாவிைய ேநாக்கில் பாவத் $திருவி.0272.1
தைளயறு மூழ்கின் ேவண்டும் காமியம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) சாரும்
$திருவி.0272.2
உளம் உற மூழ்கும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) முழுக்கு ஒன்றற்கு
உலகத்து_ெப.(உலகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $திருவி.0272.3
அளவறு தG,த்தம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
ஆடிய_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பயன்_ெப.(பயன்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தும். $திருவி.0272.4

ெமய்ைய மண்ணாதி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விதிவழி சுத்தி ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0273.1
ைமயறு வருண சூத்த மந்திரம் நவின்று மூழ்கிற்று $திருவி.0273.2
உய்யமா தG,த்தம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
ேதாய்ந்து_வி.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மைறயும் மாய்ந்ேதா, $திருவி.0273.3
ைகயில் எப்_சுட்.(எ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாருளும் ஈந்த காசறு ேபறு நல்கும்.
$திருவி.0273.4
ெதய்வ இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தG,த்தம் தன்ைன நிைனவு இன்றித்
தGண்டினாலும் $திருவி.0274.1
அவ்விய விைனயும் நGந்தி_வி.எச்.(நGந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
வடுேச,வ,
G
$திருவி.0274.2
இவ்வுைர ெமய்ேய ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என் எனின் மனத்தாறு அன்றி $திருவி.0274.3
ெவவ் அழல் தGண்டினாலும் சுடும் அன்றி விடுேமா அம்மா. $திருவி.0274.4
ஆரும் அந்நGrல் என்றும் ஆடின, சீ வன் முத்தி $திருவி.0275.1
ேசருவரம் நGராடும் சிறப்புறு பயனுக்கு ஒவ்வா $திருவி.0275.2
வாருணம் ஆக்கின் ேநய மந்திரம் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட,.பன்.) முன்
ஆன $திருவி.0275.3
ேப, உண,வு_ெப.(உண,வு_ெப.)
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நானம் ெசய்தவ, ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேபறு எல்லாம். $திருவி.0275.4
அன்ன நG, அதைனயும் ஆடி ஆலவாய் உைடய நாதன் $திருவி.0276.1
தன்ைனயும் பணிேவான் ேமைலப் பரகதி தன்ைனச் சாரும் $திருவி.0276.2

என்ன நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) நூலில்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பவித்திரம் எைவக்கும்
ேமலாய்ப் $திருவி.0276.3
பன்னரும் புனிதம் ஆன பவித்திரம்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிற்கும். $திருவி.0276.4
ஆதரவு இலனாய் அந்நG, ஆடிேனான் சுவ,க்கம் ேசரும்_ெப.எச்.(ேச,வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0277.1
ஆதரவு உளனாய் மூழ்கி வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) ஆதி ஆேனா,க்கு
$திருவி.0277.2
ஆதர அrசி எள்ளுத் தருப்பணம் அைமயச்
ெசய்ேதான்_வி.அ.ெப.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஓன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.0277.3
ஆதர ேவள்வி முற்றும் ஆற்றிய பயைனச் ேசரும். $திருவி.0277.4
ஏைன மா தலங்கள் தம்மிலிருந்து ெசய் விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) பூைச
$திருவி.0278.1
தான மா தரும் ஓமம் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெசபம் தியானம் தம்மால்
$திருவி.0278.2
ஆன மா பயனில் ேகாடி அதிகம் ஆம்
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மூழ்கி $திருவி.0278.3
ஞானம் மாதG,த்த ஞாங்க, இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைவ நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசய்யின்.
$திருவி.0278.4
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அந்நG,
மூழ்கின் ேமைல ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பிறவிப்
ெபௗவம்_ெப.(ெபௗவம்_ெப.) $திருவி.0279.1
மறிந்திடும் மறி ேதள் கும்ப மதிகளின் மூழ்கித் ெதன்பால் $திருவி.0279.2
உைறந்தவ, ெபாருட்டு பிண்டம்_ெப.(பிண்டம்_ெப.) உதவினால் அவ,தம்
ஆழ்ந்து $திருவி.0279.3

நிைறந்திடு பிறவிப் ெபௗவ நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேமல் எழுவ, அன்ேற. $திருவி.0279.4
அத்தட மருங்கின் யாவ, ெதன் புலம்
அைடந்ேதா,_வி.அ.ெப.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ,_பட,.பன்.) தங்கள்
$திருவி.0280.1
சித்த மாசு அகற்ற ேவண்டிச் ெசய் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) முடிக்கின் அன்ேனா,
$திருவி.0280.2
எத்தைன எண் ேந,ந்தாலும் எள்ளுக்கா ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆண்டாக
$திருவி.0280.3
அத்தைன ஆண்டு மட்டும் அவைர விண்_ெப.(விண்_ெப.) ஆள ைவப்பா,.
$திருவி.0280.4
மூவைக உலகில் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) தG,த்தமு முைறயால் என்றும்
$திருவி.0281.1
ேசவகம் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இந்தத்
தG,த்தம் எந் நாளும் மூழ்கி $திருவி.0281.2
ஏவா அந் நGரால் என்றும் ஈசைன பூைச ெசய் ேவா, $திருவி.0281.3
ஆவ, இப்பிறவி தன்னில் அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) கதிக் கைரையச்
சா,வா,. $திருவி.0281.4
விடுத்திடல் அrய நித்த ேவள்வி மா விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.)
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) $திருவி.0282.1
தடுத்திடல் அrய தானம் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட,.பன்.) தரும் ேபறு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$திருவி.0282.2
அடுத்ததன் கைரயில் ைவகி ஈசைன அருச்சிப் ேபா,க்குக் $திருவி.0282.3
ெகாடுத்திடு புண்ணியத்தில் ேகாடியில் ஒன்றுக்கு ஒவ்வா. $திருவி.0282.4
உம்ைமயில் பிறவி ேதாறும் நியம நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஒழுக்கம் பூண்டு
$திருவி.0283.1

ெபாய்ைமயில் விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) தானம் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புனித, ஆகிச் $திருவி.0283.2
ெசம்ைம நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநறியின்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சித்த, அலது
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தG,த்தம் $திருவி.0283.3
இம்ைமயில் அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நித்தம்_ெப.(நித்தம்_ெப.) ஆடுதற்கு எய்தாது அன்ெற. $திருவி.0283.4
மதி கதிேரான் இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஒடுங்கு தினம்
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) பிறப்பு அரவம் வாய் அங்காந்து $திருவி.0284.1
கதி,கள் தைம விழுங்கு தினம் விதிபாதம் இந் நாளில்
கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மூழ்கித் $திருவி.0284.2
துதிகள் தருப்பணம் தானம் புrதன் மனு ஓது தலத் ெதாைக ஒன்றற்கு
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $திருவி.0284.3
அதிக பலனம் முைற நூறு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) நூறு
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஓ, அனந்தம் ஆகும். $திருவி.0284.4
ெபாரு அrய தக,த் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) துலாத் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட,.பன்.) உதிக்கும் ேபாது மூழ்கின் $திருவி.0285.1
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பதினாயிர மடங்காம் சுறவு கைவத்
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) அலவ உதிப்பின் மூழ்கின் $திருவி.0285.2
இருபதினாயிர மடங்காம் இந்து ரவியிடத்து ஒடுங்கு இந்து வாரம்
$திருவி.0285.3
வருவது அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடி மனு ஓதல்
ெசயின் அனந்த மடங்கு உண்டாகும். $திருவி.0285.4
பிரயாைக தனின் மகரமதி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) முப்பதும் குைடந்து
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேபறு இந்தத்
$திருவி.0286.1

திைர ஆ, ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) தடத்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மூழ்குேவான்
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விரத சீலம் பூண்டு
$திருவி.0286.2
வைரயாமல் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வருடம்
படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைம ஐ அமர,
சிகாமணியாம் ேவத $திருவி.0286.3
உைரயாைன வழிபடுேமல் மலடிக்கு நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) மகப் ேபறு
உண்டாம் மன்ேனா. $திருவி.0286.4
எண் திைச நதி வாவி வடிவான மாதG,த்தம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
இப்ெபான் $திருவி.0287.1
புண்டrக தடத்தில் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேகாடியில் ஓ, கூறு நிக, ேபாதா
ஈது $திருவி.0287.2
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அதனால்
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) தGண்டப் ெபற்றதனால் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அம் ைகயால் அள்ளிக் $திருவி.0287.3
ெகாண்டதனால் இன்ப நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) குைடந்து அதனால் ேபrன்பம்
ெகாடுக்கும்_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அன்ேறா. $திருவி.0287.4
முன்னவன் அருளிச் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காரண
முைறயால் அன்றி $திருவி.0288.1
இன்னம் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புனித வாவிக்கு ஏதுவால் எய்து நாமம்
$திருவி.0288.2
மின் அவி, சைடயான் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.)
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கங்ைக நGrல்
$திருவி.0288.3

பின்னது கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நGரால்
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிவகங்ைக என்றும்.
$திருவி.0288.4
அலகிலாத் தG,த்தம் தம்முள் அதிக உத்தமம் ஆய்த்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0289.1
இலகலால் இதைனத் தG,த்த உத்தமம் என்ப, ஆராய்ந்ேதா, $திருவி.0289.2
பல இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) விrத்துச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் பங்கயம்
மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.) நGரால் $திருவி.0289.3
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) யாரும் ெபாற்றா மைர
என உைரப்பல் அன்ேற. $திருவி.0289.4
தரும முன்னாகு நான்கும் தருதலால் தரும தG,த்தம் $திருவி.0290.1
அருைம_ெப.(அருைம_ெப.) சால் அருத்த தG,த்தம் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) காமதG,த்தம் $திருவி.0290.2
இருைம ேச, முத்தி தG,த்தம் என்பதாம்
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தG,த்தம் $திருவி.0290.3
ெவருவரு பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) என்னும் விறகினுக்கு எrயாம் அன்ேற.
$திருவி.0290.4
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தலத்தின் ஆன்ற
ெபருைமயும் எrகால் ெசம்ெபான் $திருவி.0291.1
ெதய்வத் பதும தG,த்தப் ெபருைமயும் ெசப்பக் ேகட்ேடா, $திருவி.0291.2
எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) இல் ேபாகம் வடு_ெப.(வ
G
டு_ெப.)
G
ெபறுவ, என்று
இைசத்தான்_வி.மு.(இைச_வி.+த்த்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) முந்நG,
$திருவி.0291.3
ெபௗவம்_ெப.(ெபௗவம்_ெப.) உண்டு அமர, ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) பrபவ
விழுமம் தG,த்ேதான். $திருவி.0291.4
ஆலவாய் அல,ந்த ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் அம்புயப்
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தG,த்தத்தின் $திருவி.0292.1

ேமலவாம் ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) தன்ைன விளம்பு வா, எவேர அம்
கண் $திருவி.0292.2
நGலமா மிடற்று முக்கணி, ஆமயன் அறிவானந்த $திருவி.0292.3
மூலம் ஆம் லிங்க ேமன்ைம முைறயினால் அைறயல் உற்றாம். $திருவி.0292.4
ெபான் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேமரு ெவள்ளிப் ெபாருப்பு மந்தரம் ேகதாரம்
$திருவி.0293.1
வன்ெனடும் புrைச சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாரண
வாசி ஆதிப் $திருவி.0293.2
பன்னரும் தலங்கள் தம்மில் பராபர இலிங்கம்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0293.3
முன்னrக் கடம்பின் மாேட முைளத்தது இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ைசவ
லிங்கம். $திருவி.0293.4
அப்பதி லிங்கம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அருட்குறி இதனில் பின்பு
$திருவி.0294.1
கப்பு விட்டு எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இந்த காரணம்
இரண்டினாலும் $திருவி.0294.2
ஒப்பrது ஆன ஞான ஒளி திரண்டன்ன இந்தத் $திருவி.0294.3
திப்பிய லிங்க மூல இலிங்கமாய்ச் சிறக்கும் அன்ேனா. $திருவி.0294.4
இந்த மா இலிங்கத்து எண் நான்கு இலக்கண விச்ைச ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
$திருவி.0295.1
அந்தம் இல் அழகன் பாகத்து உைமெயாடு அழகு_ெப.(அழகு_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0295.2
சந்ததம் விளக்கம் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தைகைமைய ேநாக்கிச் ேசாம $திருவி.0295.3
சுந்தரன் என்று நாமம் சாத்தின, துறக்க வாண,. $திருவி.0295.4

திறப்படு உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எங்கும் வியாபியாய்ச்
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.0296.1
அறப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ேசாம சுந்தரன்
அதனால் அன்ெற $திருவி.0296.2
கைறக் கதி, வடிேவல் ெதன்னன் ைகயில் ெபான் பிரம்பு_ெப.(பிரம்பு_ெப.) பட்ட
$திருவி.0296.3
புறத் தடித் தழும்பு மூன்று புவனமும் பட்டது அன்ெற. $திருவி.0296.4
ெசாற்ற இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சமட்டி ஆன ேசாம சுந்தரைனக் காணப்
$திருவி.0297.1
ெபற்றவ, வியட்டி ஆன பிறபதி இலிங்கம் காணல் $திருவி.0297.2
உற்றவ, ஆவ, என்று உைரக்கின் ேவ, ஊட்டு நG, ேபாய் $திருவி.0297.3
மற்ைறய சிைனகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) தைழவிக்கு மரத்தின் மாேதா.
$திருவி.0297.4
எத்தலத்து யாவன் எண் எண் திருவிைளயாடல் ெசய்தான் $திருவி.0298.1
அத்தலத்து அவனுக்கு ஒப்பு அதிகம் ஆம் சிறப்பும்_ெப.(சிறப்பு_ெப.+உம்_சாr.)
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0298.2
உத்தமன் என்று எந்த உலகிலும் இல்ைல அந்த $திருவி.0298.3
வித்தகன் அதிகத் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) எைனத்தும் எனின் விளம்பக்
ேகண்மின். $திருவி.0298.4
ெபாருப்பினுள் தைலைம
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபான்
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குடுமிேமரு $திருவி.0299.1
தருக்களில் தைலைம சாரும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) ெதய்வதாரு $திருவி.0299.2

விருப்புறு ேவள்வி தம்முள் ேமம் படும் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ேமதம்
$திருவி.0299.3
அருள் படு தானம் தம்முள் விழுமிதாம் அன்ன தானம். $திருவி.0299.4
மனிதrல் உய,ந்ேதா, ஆதி மைறயவ, ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) தம்மில்
$திருவி.0300.1
பனிதரு திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ேவணிப் பகவேன உய,ந்ேதாள்
ேவட்ேடா,க்கு $திருவி.0300.2
இனிது அருள் விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) தம்முள் அதிகம் ஆம் இந்து வாரம்
$திருவி.0300.3
புனித மந்திரங்கள் தம்முள் ேபாத ஐந்து எழுத்து ேமலாம். $திருவி.0300.4
மின்ைம சால் மணியில் சிந்தாமணி வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) விழுப்ப
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0301.1
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) சால் அறங்கள்_ெப.(அறங்கள்_ெப.) தம்மில்
மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிவ தருமம் என்ப
$திருவி.0301.2
இன்ைம சால் ெநறிநின் ேறாருக்கு ஏற்கு நற்கலங்கள் தம்மின் $திருவி.0301.3
நன்ைம சான்றவேர முக்கணா தனுக்கு அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) பூண்ேடா,.
$திருவி.0301.4
தGயவான் சுைவப் பால் ஆவில் ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ஆ அதிகம் பல்ேவறு
$திருவி.0302.1
ஆய மா தG,த்தம் தம்முள் அதிகம் ஆம் சுவணகஞ்சம் $திருவி.0302.2
மாய மாசு அறுக்க எல்லாத் தலத்திலும்
வதிந்து_வி.எச்.(வதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மன்னும் $திருவி.0302.3
தூய வானவrல் ேசாம சுந்தரன் சிறந்ேதான் ஆகும். $திருவி.0302.4
அந்தமும் முதலும் இல்லா அகண்ட பூரணமாய் யா,க்கும் $திருவி.0303.1

பந்தமும் வடும்
G
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பராபரச் ேசாதி தாேன $திருவி.0303.2
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
புrேவா,க்கு இம்ைம மறுைம வடு_ெப.(வ
G
டு_ெப.)
G
அளிப்பான் இந்தச்
$திருவி.0303.3
சுந்தர லிங்கத்து என்றும் விளங்குவான் சுருதி ஏத்த. $திருவி.0303.4
இத்தகு சயம்பு தன்ைன ஏைனய சயம்பு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$திருவி.0304.1
நித்தமும் தrசித்து ஏகும் நிருமல ஒளியாம் இந்த $திருவி.0304.2
உத்தம இலிங்கம் கண்ேடா,_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஓ,_பட,.பன்.)
உைர உண,வு_ெப.(உண,வு_ெப.)
ஒடுங்க_குைற.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உள்ேள $திருவி.0304.3
சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) மாசு ஒழியத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிவபரம்
சுடைரக் கண்ேடா,. $திருவி.0304.4
இத்தனிச் சுடைர ேந, கண்டு இைறஞ்சிேனா, பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.0305.1
ெகாத்து அழல் ெபாறிவாய்ப் பட்ட பஞ்சுேபால ேகாபம்_ெப.(ேகாபம்_ெப.) மூள
$திருவி.0305.2
ெமய்த்தவம் சிைதயும் மாேபால் மருந்தினாள் வயும்
G
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
ேபால் $திருவி.0305.3
உத்தம குணங்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உேலாபத்தால் அழியும் மா
ேபால். $திருவி.0305.4
கலி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இரவி
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கருகு
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) உைடயு மாேபால் $திருவி.0306.1

ஒலி ெகழு ெபருங்காற் அள்ள உைடபடு ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) ேபால
$திருவி.0306.2
வலி ெகழு மடங்கல் சீற மாயும் மால் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேபாலக்
$திருவி.0306.3
குலிசவல் ஏறு தாக்கப் ெபாடிபடும் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) ேபால.
$திருவி.0306.4
மருட்சி ெசய் காம ேநாயான் மதி ெகடு மாறு ேபால $திருவி.0307.1
அருள் சிவ ஞான ேநாக்கால் வலி ெகடும் அவிச்ைச ேபாலத் $திருவி.0307.2
தருக்கு உறும் உவணம் சீறத் தழல் அராவிளியும் மா ேபால $திருவி.0307.3
ெசருக்கு உற அழியும் கற்ற கல்வி ேபால் சிைதயும் அன்ேற. $திருவி.0307.4
புலrயில் சீ வன் முத்தி புேரசைனக் காணப் ெபற்றால் $திருவி.0308.1
அைல கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உட் பட்ட அவனி மா
தானம் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0308.2
பலன் உறும் கதி, கால் உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) ைவகலில் பணியப் ெபற்றால்
$திருவி.0308.3
கைலஞ, பால் நூற்றுப் பத்துக் கபிைல மா தானப் ேபறாம். $திருவி.0308.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைடப் பrதிப் புத்ேதள் ேமைல நG, குளிக்கும்
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $திருவி.0309.1
அண்ணைல வணங்கில் ேகாடி ஆன் இனத் தானப் ேபேறாம் $திருவி.0309.2
பண்ணவ, பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பாதி
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) வயில் பணியப் ெபற்றால் $திருவி.0309.3
வண்ண ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ேமத மகம் புr
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேபறு எய்தும். $திருவி.0309.4
இன்னன வதிகமாம் ேபறறிந்து ேபாய் எத்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+த்_ஒற்.)
ேதவ,க்கும் $திருவி.0310.1

முன்னவன் சமட்டி விச்சாபுரம் உைற முதல்வன் தன்ைனச் $திருவி.0310.2
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ேதாறும் இைறஞ்சியும்
ெதாழுதும் சூழ்ந்தும் $திருவி.0310.3
ெபான் அடிக்கு அன்ப, ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வழிபடும் புனித சீல,. $திருவி.0310.4
உம்ைமயில் விைனகள் என்னும் பிணி அவிழ்ந்து ஒருவித்தூய $திருவி.0311.1
ெசம்ைமய, ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆனாத் திரு
ெவாரு ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ஓங்க $திருவி.0311.2
ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.) இல்
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மூழ்கி மல இருன் வக்க
G
நGந்தி_வி.எச்.(நGந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0311.3
ைமம் மலி கண்டத்து எம்ேகான் மல, அடி நGழல் வாழ்வா,. $திருவி.0311.4
அற உருவன் ஆலவாயான் ஆமஞ் ெசவி மடுத்தால்
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பத்துப் $திருவி.0312.1
பிறவி விைன அறு நிைனந்தான் ஊறு ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பவப்
பாவப் பிணி ேபாம் கூடல் $திருவி.0312.2
இைறவைன இன்று இைறஞ்சுதும் என்று
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மைனப்புறம் ேபாந்தால்
ஈைரஞ்நூறு $திருவி.0312.3
மறமுறு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பவத்து இைழத்த பாதக வல் விைன
அைனத்தும் மாயும் மன்ேனா. $திருவி.0312.4
புைழக்ைக வைர ெதாைலத்தாைன தrசித் ேதா, ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
ஆம் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ேவள்வி $திருவி.0313.1
தைழத்த ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ெபறுவ,
உருத்திர சூத்தம் அதனால் தவ வாேனா,கள் $திருவி.0313.2

ெதாழற்கு அrயான் தைனத் துதித்ேதா, கணத்துக்கு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
ராசசூய யாகம் $திருவி.0313.3
இைழத்த ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ெபறுவ, சமட்டி
வடிவாகிய அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இலிங்கம் தன்ைன. $திருவி.0313.4
அம் ைக அளவு ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நG, ஆட்டிப் பூசித்ேதா, அளவிேலைனத் $திருவி.0314.1
துங்க தலத்து உைற இலிங்க மூ,த்திகைளச் சிவ ஆகம நூல்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆற்றான் $திருவி.0314.2
மங்கலம் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முகமன்
ஈெரட்டும் வழுவாது வாசம்
ேதாய்ந்த_ெப.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0314.3
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கனக மணிக் கலசப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மாபூைச ெசய்ேதா,
ஆவா,. $திருவி.0314.4
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) சுந்தரைன ஐந்து
அமுதம் ஆன் உதவும் ஐந்தும் தGம்_ெப.அ.(தGம்_ெப.அ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
$திருவி.0315.1
ெசவ்வண்ணக் கனி சாந்தச் ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) முதல் அட்டித்துத்
ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ேதறா $திருவி.0315.2
ெமய் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
குளிர_குைற.எச்.(குளி,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விைரப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மா பூைச விதியால்
ெசய்ேதா, $திருவி.0315.3
ைம வண்ண விைன நGந்தி_வி.எச்.(நGந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) அதனால் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மன்னி வாழ்வா,.
$திருவி.0315.4

நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வைக முகமன் ஈெரட்டுள்ளும் வடித்த விைர
நன்ன G, ஆட்ட $திருவி.0316.1
வல்லவ, நூறு ஆயிரமா ேமதமகப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ெபறுவ, வாச நானம்
$திருவி.0316.2
எல்லவி, குங்குமஞ் சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட,.பன்.) பலவும் அட்டித்து ஒ, எழிலா, ெதய்வ
$திருவி.0316.3
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) நைகயா ேராடும் விைரக் கைலைவ குளித்து
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) மூழ்கி வாழ்வா,. $திருவி.0316.4
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) மல, ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆலவாயான் முடிேமல்
சாத்தினான் நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நூறு
$திருவி.0317.1
ெபான் மல, ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயல்
பதியில் பூசித்த பயன்_ெப.(பயன்_ெப.)
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புனித ேபாகத்
$திருவி.0317.2
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) தரு சுந்தர,க்கு தூபம் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கால்
ெகாடுப்ேபா, தமக்குத் தாங்கள் $திருவி.0317.3
ெசால் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெமய் உறச்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.)
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெபாறுப்பன் சுருதி நாதன். $திருவி.0317.4
திருவமுது நிேவதிப் ேபா, அவிழ் ஒன்றன் உகம் ஒன்றாச் சிவ ேலாகத்தின்
$திருவி.0318.1
மருவி நிைற ேபாகமுடன் ைவகுவ, தாம் பூலம் முக வாசம் ஈந்ேதா,
$திருவி.0318.2
ெபாருவrய கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ஆண்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நூறு
ேகாடி சிவ புரத்து வாழ்வா, $திருவி.0318.3

ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பளித விளக்கு இடுவா, ெவண்ணிறமுங்
கண்ணுதலம் உைடயவ, ஆவா,. $திருவி.0318.4
நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) திரு மஞ்சனம்
எடுக்க_குைற.எச்.(எடுக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) குடம் ஆட்டா மணிக் கலச
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வாசம் $திருவி.0319.1
ெபறுந்தைகய தூபக்கால் தGபக்கால் மணி_ெப.(மணி_ெப.) இன்ன பிறவும்
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) $திருவி.0319.2
ெதறும் கதி, கான் மணிமாட மதுைர நாயக,க்கு ஈந்ேதா,
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.)
$திருவி.0319.3
ெவறும்_ெப.அ.(ெவறும்_ெப.அ.) துகள்_ெப.(துகள்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஐம் ெபாறிக்கும்
விருந்தூட்டும் ெபரும்காம ெவள்ளத்து ஆழ்வா,. $திருவி.0319.4
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) இைசய_குைற.எச்.(இைச_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
கண்ணுைம ேகான் திருமுன்ன,ப் பல்லியமும் கல்ெலன்று
ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.0320.1
இயல் இைசய_குைற.எச்.(இைச_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பாடலிேனாடு
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட,.பன்.) ெசய்விப் ேபா, இறுமாப்பு
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0320.2
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) இைசய_குைற.எச்.(இைச_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வியம்
கலிப்ப மூவுலகும் ெதாழ அரசாய் ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.)
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) ஆடும் $திருவி.0320.3
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
இைசய_குைற.எச்.(இைச_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அணங்கைனயா, ஆடரங்கு
கண்டு இன்பச் ெசல்வத்து ஆழ்வா,. $திருவி.0320.4
ஒருகால் அட்டாங்கமுடன் பஞ்சாங்கமுடன் நாத ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கால் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) $திருவி.0321.1

குரு காலு மல,த் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) சூழ் கூடல் நாயகற் பணிேவா, ேகால்
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஓச்சி $திருவி.0321.2
ெபாருகாலின் வரு பrத்ேத, மன்னவராய் வரும் தம் புைடவந்து
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0321.3
இருகாலும் தைலவருட எக்காலும் தைம வணங்க இருப்ப, அன்ேற.
$திருவி.0321.4
இத்தைகய திருவால வாயுைடயான் திரு முன்ன, இயற்றும் ஓமம்
$திருவி.0322.1
ெமய்த் தவ மந்திரம் தானம் இன்ன அணு அளவு எனினும் ேமரு
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0322.2
உத்தமமாம் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இலிங்கப்
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) எலாம் யாவ, அளந்து உைரப்ப, ேவத
$திருவி.0322.3
வித்தகேர சிறிது அறிந்தவாறு உைரத்ேதம் இனிப் பலகால் விளம்பு மாறு என்.
$திருவி.0322.4
இத்தலத்துக்கு ஒப்பாக ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தலமும் ெபான் கமலம்
என்னும் இந்த $திருவி.0323.1
உத்தம மா தG,த்தத்துக் ெகாப்பது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தG,த்தமும் ெமய்
உண, ஆனந்த $திருவி.0323.2
வித்தைனய இலங்கம் இடற்கு ஓப்பா ேவா, இலிங்கமும் பா, விண்ேமல்
என்னும் $திருவி.0323.3
முத்தலத்தும் இைல அந்த மூ,த்தி நாமம்கள் ெமாழியக் ேகண்மின்.
$திருவி.0323.4
கருப்பூ, சுந்தரன் பூம் கடம்பன் சுந்தரன் உட்கரவாத் ெதாண்ட, $திருவி.0324.1
விருப்பூரும் கலியாண சுந்தரன் அல் அறவடிவாய் விளங்கு ேமற்றுப்
$திருவி.0324.2

ெபாருப்பூரும் அபிராம சுந்தரன் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) புைடகவிழ்ப் ெபான்னில்
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0324.3
மருப்பூசு சண்பக சுந்தரன் மகுட சுந்தரன் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) மன்ேனா. $திருவி.0324.4
மான் மதச் சுந்தரன் ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) பழி அஞ்சு சுந்தரன் ஓ,
மருங்கின் ஞானத் $திருவி.0325.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) மருவி உைற ேசாம சுந்தரன் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
ெசவ்வழியாழ் ெசய்யப் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.0325.2
கான் மருவு தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் ஆலவாய்ச்
சுந்தரன் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) கணங்கள் சூழப் $திருவி.0325.3
பால் மதி சூழ் நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மாடக் கூடல் நாயகன் மதுரா
பதிக்கு ேவந்தன். $திருவி.0325.4
சிர நாேலான் பரவrய சமட்டி விச்சா புர நாதன் சீ வன் முத்தி $திருவி.0326.1
புர நாதன் பூஉலக சிவ ேலா காதிபன் கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) புேரசன் யா,க்கும்
$திருவி.0326.2
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) நாளும் தரு மூல லிங்கம் என
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட,.பன்.) முதலா மாடக் கூடல் $திருவி.0326.3
அரன் நாமம் இன்னம் அளப்பு இலவாகும் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உய்ய வவ்வி
லிங்கம். $திருவி.0326.4
பாதாள ஏழு உருவ முைளத்து எழுந்தது அவ்விலிங்கப்
படிவம்_ெப.(படிவம்_ெப.) தன்னுள் $திருவி.0327.1
ஆதாரம் ஆக அம,ந்து_வி.எச்.(அம,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அறுபத்து
நாலு விைளயாடல் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.0327.2
ேபாதானந்தன் ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) குரவன்
ெமாழிப்படிேய புகன்ேறா என்றான் $திருவி.0327.3

ேவதாதி கைல ெததிந்த_ெப.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மலய
முனி ேகாட்டு அறேவா, வினாதல் ெசய்வா,. $திருவி.0327.4
அருட் கடேல இைற விைளயாட்டு அறுபத்து நான்கு என்றாய் அைவ ஆனந்தப்
$திருவி.0328.1
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) எக்காலத்து யாவ,
ெபாருட்டு ஆடினன் எம் ேபாதம் ேதறித் $திருவி.0328.2
ெதருள் படர வரன் முைறயால் ெசப்பு ெகனக் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) குவித்தா,
ெதன் பால் ெவற்பில் $திருவி.0328.3
இருப்பவனும் வினாயபடிக்கு இைற நிரம்பத்
ெதாகுத்து_வி.எச்.(ெதாகு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விrத்து இயம்பு
கின்றான். $திருவி.0328.4
வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) ேகான் பழி
ெதாைலத்த_ெப.எச்.(ெதாைல_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விைளயாட்டும்
கrசாபம் ஆய்த்த வாறும் $திருவி.0329.1
மீ னவ, ேகான் காடு_ெப.(காடு_ெப.)
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புரம்
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) மீ ன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0329.2
ஆன தடா தைக அழல் வாய் அவதrத்து பாராண்ட அருளும் ஈசன்
$திருவி.0329.3
தானவைள மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முடி தrத்து
மண்_ெப.(மண்_ெப.) காத்த தைகைமப் பாடும். $திருவி.0329.4
புலி_ெப.(புலி_ெப.) முனியும் பணி முனியும் ெதாழ ெவள்ளி மன்றுள் நடம்
புrந்த வாறும் $திருவி.0330.1

வலி ெகழு ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) குண்டு அகட்டுக் குறட்கு அன்னக் குன்று
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வைகயும் பின்னும்
$திருவி.0330.2
நலி பசி ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அன்னக் குழி அைசத்துக் ெகாடுத்து நG, நைசக்கு ைவைக $திருவி.0330.3
அைலபுனல் கூய் அருத்தியதும் ெபான்மாைலக் எழு கடலும் அைழத்த வாறும்.
$திருவி.0330.4
அந்தர, ேகான் ஆதனத்தில் உைற மலயத் துவசைன மீ ண்டும் அைழத்த
வாறும் $திருவி.0331.1
சுந்தர உக்கிர குமரன் அவதrத்த வாறும் வைள சுட, ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
ெசண்டு $திருவி.0331.2
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.)
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாறும்
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) அவ்வடிேமல் சலதி வறு
G $திருவி.0331.3
சிந்த விடுத்தது மகவான் முடிைய வைள ெயறிந்து இைறவன்
சிைதத்த_ெப.எச்.(சிைத_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) வாறும். $திருவி.0331.4
ெபான் அசலம் தைனச் ெசண்டால் புைடத்து நிதி எடுத்ததுவும் புனித,க்கு ஈசன்
$திருவி.0332.1
பன்னrய மைறப் ெபாருைளப் பக,ந்ததுவும் மாணிக்கம் பக,ந்த வாறும்
$திருவி.0332.2
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நக, ேமல் நG,க் கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.)
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) விடுத்த கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சுவறத்
ெதாைலத்த_ெப.எச்.(ெதாைல_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாறும்
$திருவி.0332.3
அன்ன தனித் ெதான் மதுைர நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மாடக் கூடல்
நகரான வாறும். $திருவி.0332.4

வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.) ெகாள் சைட உைடய சித்த, விைளயாடியது ஓ,
வனப்பும் ைகயில் $திருவி.0333.1
கட்டங்கம் தrத்த பிரான் கல்லாைன கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) அருந்தக் காட்டு
மாறும் $திருவி.0333.2
உட்டங்கு வஞ்சைனயால் அமண, விடு_ஏவ.(விடு_வி.) வாரணத்ைத ஒழித்த
வாறும் $திருவி.0333.3
இட்டம் ெகாள் ெகௗr முனம் விருத்தன் இைள ேயான் குழவி_ெப.(குழவி_ெப.)
ஆன வாறும். $திருவி.0333.4
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) மாறி நடம்
ஆடியதும் பழி அஞ்சு திறனும் தாைய $திருவி.0334.1
ைமயலால் புண,ந்த_ெப.எச்.(புண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) பாதகத்ைத மாற்றியது மதியாது ஆசான் $திருவி.0334.2
ைதயலாள் தைன விரும்பு மாணவைன வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அமrல்
தடிந்தவாறும் $திருவி.0334.3
ைபயரா எய்ததுவும் படிற்றமண, விடுத்த பசுப்
படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாறும். $திருவி.0334.4
அற ேவற்றுப் பr உைகத்து ெமய்க்காட்டுக்
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விைளயாட்டும்
காட்டுக் $திருவி.0335.1
சுற ஏற்றுக் ெகாடியரசன் தனக்கு உலவாக் கிழி
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதாட,பும் நாய்க,
$திருவி.0335.2
நறேவற்ற மல,க்குழலா, மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
கவ,ந்து_வி.எச்.(கவ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வைள பக,ந்த நலனும்
மாறு $திருவி.0335.3
மற ேவல்கண் மாதரா,க்கு அட்டமா சித்தி
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வகுத்த வாறும். $திருவி.0335.4

ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ெபாருட்டு எயில் வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) திறந்து
அைடத்து விைட ெபாறித்த ெசயலும் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $திருவி.0336.1
மன் இகல் இட்டு அம, விைளப்ப மீ னவற்கு நG,ப் பந்த, ைவத்த வாறும்
$திருவி.0336.2
ெபான் அைனயாள் ெபாருட்டுஇ ரதவாத விைன முடித்ததுவும் புகா,க்கு
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $திருவி.0336.3
தன்ைன அகன் குழி வட்டித்
G
ெதன்னவற்கு மற வாைக
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாறும். $திருவி.0336.4
மனக் கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உலவா ேகாட்ைட அடியாற்கு
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வைகயும் மாமன்
$திருவி.0337.1
எனக் கருைண வடிவாகி வழக்கு உைரத்து ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
வணிகற்கு ஈந்த வாறும் $திருவி.0337.2
சினக்கதி, ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) வரகுணற்குச் சிவேலாகம் காட்டியதும்
திவவுக் ேகாலான் $திருவி.0337.3
தனக்கு அடிைம என விறகு திரு முடி ேமல் சுமந்து பைக தணித்த வாறும்.
$திருவி.0337.4
அப்பாணற்கு இரு நிதியம் ேசரனிைடத் திருமுகம் ஈந்து_ெப.(ஈந்து_ெப.)
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாறும் $திருவி.0338.1
அப்பாணன் பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) அைர இறவில் ெபாற்பலைக
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாறும் $திருவி.0338.2
அப்பாணன் மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) இைசப் பைக ெவல்ல
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அைவ
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாறும் $திருவி.0338.3

அப்பாணன் ஆன் என்ேறான் முைல_ெப.(முைல_ெப.) அருத்திப்
பன்றி_ெப.(பன்றி_ெப.) உயி,
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாறும். $திருவி.0338.4
வய ஏனக் குருைள_ெப.(குருைள_ெப.) கைள மந்திrகள் ஆக்கியதும் வலி
உண்டாகக் $திருவி.0339.1
கயவாய்க்குக் குருெமாழி ைவத் அருளியது நாைரக்குக் கருைண நாட்டம்
$திருவி.0339.2
தயவால் ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருண் முத்தி
நல்கியதும் கூடல் நக, தன்ைனச் சித்த, $திருவி.0339.3
புய நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ேபாய்
வைளந்து_வி.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) திரு வால வாயாக்கிப்
ேபாந்த வாறும். $திருவி.0339.4
சுந்தரன் என்று எழுதிய_ெப.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூ,
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) எய்து ெசம்பியன் ேபா, ெதாைலத்தவாறும் $திருவி.0340.1
ெசந்தமிேழா,க் இயற்பலைக அருளியதும் தருமிக்குச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.)
ெபான் பாடித் $திருவி.0340.2
தந்ததுவும் மாறுபடு_ஏவ.(மாறு_வி.+படு_து.வி.) கீ ரற்குக் கைர ஏற்றம்
தந்தவாறும் $திருவி.0340.3
விந்தம் அடக்கிய_ெப.எச்.(அடக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முனியால்
கீ ரன் இயல் தமிழ் ெதளிய_குைற.எச்.(ெதளி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விடுத்த
வாறும். $திருவி.0340.4
ஊமனால் புலவ,_ெப.(புலவ,_ெப.) இகல் அகற்றியதும் இைடக் காடனுடன்
ேபாய்க் ெகான்ைறத் $திருவி.0341.1
தாமனா, வட வால வாய்
அம,ந்த_ெப.எச்.(அம,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பrசும்
வைல_ெப.(வைல_ெப.) சலதி வசிப்
G
$திருவி.0341.2
பூமனாய் குழலிைய ேவட்டு அருளியதும் வாதவூ,ப் புனித,க்கு ஏறத்
$திருவி.0341.3

ேதம நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) மலரடிகண் முடி சூட்டி உபேதசம்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாறும். $திருவி.0341.4
நrகள் பr ஆக்கியதும் பrகள் நr ஆக்கியது நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) பூண்ேடான்
$திருவி.0342.1
அrய திரு ேமனியின் ேமல் அடி சுமந்து மண்_ெப.(மண்_ெப.) சுமந்த அருளும்
ெதன்னன் $திருவி.0342.2
எr அடு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) தணித்த வாறும்
அமணைரக் கழுவில் இட்டவாறும் $திருவி.0342.3
கrயது என வன்னிகிணறு லிங்கம் கூய் வணிக மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) காத்த
வாறும். $திருவி.0342.4
எனத் ெதாைகயால் அறுபத்து நான்கு இவற்ைற நிறுத்த முைற ஈறு இலாத
$திருவி.0343.1
விைனத் ெதாைக ஆறு அகன்றG, எனக் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) எவ, ெபாருட்டு
என நG, வினாய ஆற்றான் $திருவி.0343.2
மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) அளவில் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) மைட
உைடந்து ஒழுக திருவாலவாயான் தாைள $திருவி.0343.3
நிைனத்த_ெப.எச்.(நிைன_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அளவில் ஆனந்தம்
ெபருக விrத்து உைரப்பல் என ெநறியால் கூறும். $திருவி.0343.4
மின் பயில் குலிசப் புத்ேதள் விருத்திரா சுரைனக் ெகான்ற $திருவி.0344.1
வன் பழி விடாது பற்றக் கடம்பமா வனத்தில்
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0344.2
என்பு அரவு ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.)
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைறவைன அருச்சித்து
ஏத்திப் $திருவி.0344.3
பின்பு அது கழிந்து_வி.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபற்றிைன எடுத்துச்
ெசால்வாம். $திருவி.0344.4

முன்னதா முகத்தில் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) மூசு மந்தா, நGழல் $திருவி.0345.1
ெபான்னவி, சுணங்கு உண் ெகாங்ைகப் புேலாமைச மணாளன் ெபாற்பூண்
$திருவி.0345.2
மின்னவி,ந்து இைமப்பச் சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) சுமந்த
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அைணேமல் ேமவி $திருவி.0345.3
அன்ன ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) நைடயா ராடு
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேமல் ஆ,வம் ைவத்தான்.
$திருவி.0345.4
மூவைக மலரும்_ெப.எச்.(மல,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பூத்து_வி.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வண்டுேள முழங்கத் ெதய்வப்
$திருவி.0346.1
பூவல, ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ேப,ந்தன்ன ெபான் அனா, கூத்தும் அன்னா,
$திருவி.0346.2
நாவல, அமுதம் அன்ன பாடலும் நாக நாட்டுக் $திருவி.0346.3
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) கண்டு
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) களிமதுக் கடலுள்
ஆழ்ந்தான். $திருவி.0346.4
ைப அரா அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவணிப்
பகவேன அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) தங்கள் $திருவி.0347.1
ஐயன் ஆம் வியாழப் புத்ேதள் ஆயிைட அைடந்தான் ஆக $திருவி.0347.2
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) வழிபாடு
இன்றித் ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ேகான் இருந்தான் அந்ேதா $திருவி.0347.3
ைதயலா, மயலில் பட்ேடா, தமக்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மதி உண்டாேமா.
$திருவி.0347.4
ஒல்_ஒ.குறி உr.ெசா.(ஒல்_ஒ.குறி.) எனக் குரவன் ஏக உம்ப,_ெப.(உம்ப,_ெப.)
ேகான் திருவின் ஆக்கம் $திருவி.0348.1

புல்_ெப.(புல்_ெப.) எனச் சிறிது குன்றப் புரந்தரன்
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இக்ேகடு $திருவி.0348.2
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) குரவ, ேபணா
நைவயினால் விைளந்தது என்னா $திருவி.0348.3
அல்லல் உற்று அறிவன்_வி.அ.ெப.(அறி_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.)
தன்ைனத் ேதடுவான் ஆயினாேன. $திருவி.0348.4
அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) இருக்ைக புக்கான் கண்டிலன் அவித்த
பாசப் $திருவி.0349.1
புங்கவ, உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ேமேனா, பதவியும் புவன மூன்றில்
$திருவி.0349.2
எங்கணும் துருவிக் காணா எங்கு உற்றான் குரவன் என்னும் $திருவி.0349.3
சங்ைக ெகாள் மனத்தன் ஆகிச் சது, முகன் இருக்ைக சா,ந்தான். $திருவி.0349.4
துருவினன் அங்கும் காணான் திைச முகற் ெறாழுது தாழ்ந்து $திருவி.0350.1
பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முன் பட்ட
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) பக,ந்தனன் பகரக் ேகட்டுக் $திருவி.0350.2
குரவைன இகழ்ந்த பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) ெகாழுந்து பட்டு அருந்தும் ெசவ்வி
$திருவி.0350.3
வருவது ேநாக்கிச் சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மல,
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) இதைனச் ெசான்னான். $திருவி.0350.4
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) குரவற்
காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அளவு
நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) துவட்டான்
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0351.1
தைனயன் முச் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) உள்ளான் தானவ, குலத்தில்
வந்தும் $திருவி.0351.2
விைனயினால் அறிவான்_வி.மு.(அறி_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.)
ேமலான் விச்சுவ உருவன் என்னும் $திருவி.0351.3

இைனயைனக் குருவாக் ேகாடி என்னலும் அதற்கு ேந,ந்தான். $திருவி.0351.4
அழல் அவி,ந்து அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ேகழ்
அடுக்கிதழ் முளrவாழ்க்ைகத் $திருவி.0352.1
ெதாழுதகு ெசம்மல் தன்ைனத்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நGங்கா_எதி,.ம.வி.எச்.(நGங்கு_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0352.2
விைழ தகு காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) கூர விச்சுவ உருவன் தன்ைன
$திருவி.0352.3
வழிபடு குருவாக் ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.)
மல, மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) சூழ்ச்சி ேதறான். $திருவி.0352.4
ைகதவக் குரவன் மாயம் கருதிலன் ேவள்வி ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
$திருவி.0353.1
ெசய்திட அடிகள் என்னத் ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) கட்கு ஆக்கம்
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0353.2
ெவய் தழல் வள,ப்பான் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ேவறு பட்ட அவுண,க்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.0353.3
உய்திற நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவட்டான்
தனக்கு ேமல் உறுவது ஓரான். $திருவி.0353.4
வாக்கினான் மனத்தால் ேவறாய் மகம்
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) ெசயைல யாக்ைக
$திருவி.0354.1
ேநாக்கினான் ஓதி தன்னான் ேநாக்கினான் குலிச ேவலால் $திருவி.0354.2
தாக்கினான் தைலகள் மூன்றும் தனித்தனி பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) ஆகப்
$திருவி.0354.3

ேபாக்கினான் அலைக வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) புகட்டினான் புலவுச் ேசாr.
$திருவி.0354.4
ெதற்ெறனப் பிரம பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) சீறி
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அமர, ேவந்ைதப்
$திருவி.0355.1
பற்றலும் அதைனத் தG,ப்பான் பண்ணவ, மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ேமல் மண் ேமல்
$திருவி.0355.2
ெபாற்ெறாடியா, ேமன G, ேமல் ேவண்டின, புகுத்த ேலாடும் $திருவி.0355.3
மற்றவ, இஃது யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) தG,க்கும்
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) யாது என்ன விண்ேணா,. $திருவி.0355.4
அப்பு இைட நுைரயாய் மண்ணில்_ெப.(மண்_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
அருவருப்புவராய் அம்ெபான் $திருவி.0356.1
ெசப்புஇளம் ெகாங்ைகயா, பால் தGண்டுதற்கு அrய பூப்பாய்க் $திருவி.0356.2
கப்பு இண, மரத்தில் காலும் பயின் அதாய்
கழிக_வியங்.வி.மு.(கழி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) ெவன்றா, $திருவி.0356.3
இப்பழி சுமந்த எங்கட்கு என் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) என்றா, பின்னும்.
$திருவி.0356.4
கருவின் மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) கரு உயி,க்கும் அளவு முைறயால் கணவ,
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $திருவி.0357.1
மருவி வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
மண்_ெப.(மண்_ெப.) அகழ்ந்த_ெப.எச்.(அகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குழியும் அதனால் வடு ஒழிக_வியங்.வி.மு.(ஒழி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
$திருவி.0357.2
ெபாருவின்_ஈ இைற ேதாறும் மூறிப்
ெபாலிக_வியங்.வி.மு.(ெபாலி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) அரங்குைற பட்டு
$திருவி.0357.3
ஒருவினாலும் தைழக என ஒழியா நலனும் உதவினா,. $திருவி.0357.4

மாசில் கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மணிேய ேபால்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பழிதG,ந்து இந்திரனும்
$திருவி.0358.1
ேதசில் திகழத் துவட்டாத்தன் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) தன்ைனத்
ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) பிரான் $திருவி.0358.2
வசிக்
G
குலிசத்து உயி, உண்ட விழுமம்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவகுண்டு உயி,த்துக்
$திருவி.0358.3
கூசிப் பழிேகாள் கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) ேவள்வி கடிது
அைமத்தான். $திருவி.0358.4
அந்தக் குண்டத்து எrசிைக ேபால் அழலும் குஞ்சி அண்ட முகடு $திருவி.0359.1
உந்த ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) தூமம் ேபால் உயி,த்துச்
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கண் சினச் ெசந்தGச் $திருவி.0359.2
சிந்தப் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.)
அக்கித் திைச வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெசவிடு படநைகத்து $திருவி.0359.3
வந்தக் ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) ேபால
எழுந்தான் ஒருவாள் மறவரன்.
G
$திருவி.0359.4
ஈங்குவன் விருத்திரன் என்ப வா, அழல் $திருவி.0360.1
தூங்குவன் கைணவிடு தூர நGண்டு நGண்டு $திருவி.0360.2
ஓங்குவ ஓங்குதற்கு ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ைவகலும் $திருவி.0360.3
வங்குவன்
G
அறன் இலா,_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ,_பட,.பன்.) விைனயின்
என்பேவ. $திருவி.0360.4
வங்கு_ஏவ.(வ
G
ங்கு_வி.)
G
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) விருத்திரன் தன்ைன
விண்ணவ,_ெப.(விண்ணவ,_ெப.) $திருவி.0361.1
எங்கு உற வருதுவட்டா எனும் ெபய,த் $திருவி.0361.2

தGங்கு உறு மனத்திேனான் ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ேகான் உயி, $திருவி.0361.3
வாங்குதி ெபாருது என் வரவிட்டான் அேரா. $திருவி.0361.4
மதித்துணி எயிற்றிேனான் வடைவ ேபால் சிைனஇக் $திருவி.0362.1
ெகாதித்து எதி, குறுகினான் ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) ஊ,தியும்
$திருவி.0362.2
எதி,த்தனன் களிற்றின் ேமல் இைமயத்து உச்சிேமல் $திருவி.0362.3
உதித்தது ஓ, கரும் கதி,
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்னேவ.
$திருவி.0362.4
அறத்ெதாடு பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) ேந,ந்து என்ன வா,த்திரு $திருவி.0363.1
திறத்தரு மூண்டு அம, ெசய்யக் கல்சிைற $திருவி.0363.2
குைறத்தவன் தகுவன் ேமல் குலிச ேவெலடுத்து $திருவி.0363.3
உைறத்திட வசினான்
G
உடன்று கள்வனும். $திருவி.0363.4
இடித்தனன் ைகயில் ஓ, இருப்பு உலக்ைகையப் $திருவி.0364.1
பிடித்தனன் வைர எனப் ெபய,ந்து_வி.எச்.(ெபய,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தGஎனத் $திருவி.0364.2
துடித்தனன் சசி முைலச் சுவடு ேதாய் புயத் $திருவி.0364.3
தடித்தன இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) அவசம் ஆயினான். $திருவி.0364.4
அண்ட, ஏறு அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) வனவச மாறிப்பின்
$திருவி.0365.1
கண்டகன் ைகதவ நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இக்கள்வன் ேந, $திருவி.0365.2
மண்டு அம, ஆற்றுவான் வலியிேலாம் எனப் $திருவி.0365.3
புண்ட, ஈகத் தவன் உலகினில் ேபாயினான். $திருவி.0365.4

தாழ்ந்து தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) படுதுய, விளம்பத்
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $திருவி.0366.1
வாழ்ந்தவன் வலாrேயாடு அைணந்து மாமகள் $திருவி.0366.2
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
G
மா, பின்னடி
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
G
ெசப்பம் ஆல் $திருவி.0366.3
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
நாடாைன ேநாக்கிச் ெசால்லுவான். $திருவி.0366.4
ஆற்றவும் பைழய_ெப.அ.(பைழைம_ெப.) உன் அங்ைக வச்சிரம் $திருவி.0367.1
மாற்றவ, உயி, உண வலியின்று ஆதலால் $திருவி.0367.2
ேவற்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புதியது ேவண்டும் ஆல் இனிச் $திருவி.0367.3
சாற்றுதும் அது ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தைகைம ேகட்டியால். $திருவி.0367.4
ெதாைட அகள் மா,பனாம் தூய பாற்கடல் $திருவி.0368.1
கைடயும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அசுரரும் சுரரும் ைகயில் எம் $திருவி.0368.2
பைடெயாடு மைடயன் மின் பழுது என்று அப்பைட $திருவி.0368.3
அைடயவும் ததGசி பால் அைடவித்தாம் அேரா. $திருவி.0368.4
ேசட்படு நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) அணி ெசல்லத் ேதவரா $திருவி.0369.1
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) பைட அவுணரா
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேகட்டில, $திருவி.0369.2
ஞாட் பைட பைட எலா ஞான ேநாக்கினால் $திருவி.0369.3
ேவட் பைட ெவன்றவன் விழுங்கினான் அேரா. $திருவி.0369.4
விழுங்கிய பைட எலாம் ேவறறத்
திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0370.1
ஒழுங்கிய தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) முதுகம் தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.)
ஒன்றிேய $திருவி.0370.2

எழும் கதி,க் குலிசம் ஆம் அதைன எய்து முன் $திருவி.0370.3
வழங்குவன் கருைண ஒ, வடிவம் ஆயினான். $திருவி.0370.4
என்று மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.)
இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உம்ப,_ெப.(உம்ப,_ெப.)
ேகான் $திருவி.0371.1
ஒன்றும் வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) தம்ெமாடு ஒல்_ஒ.குறி
உr.ெசா.(ஒல்_ஒ.குறி.) எனச் $திருவி.0371.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாையயின் ெசயைல
ேநான்பினால் $திருவி.0371.3
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.)
மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) இருக்ைக ேமவினான். $திருவி.0371.4
அகம் மல,ந்து_வி.எச்.(மல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவன் அமர,க்கு அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) கூ,
$திருவி.0372.1
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) மல,ந்து_வி.எச்.(மல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இன்னுைர முகமன் கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நG,
$திருவி.0372.2
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெமலிந்து_வி.எச்.(ெமலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தின G, விைளந்தது
யாது $திருவி.0372.3
அகம் ெமாழிந்திடல் என வலாr சாற்றுவான். $திருவி.0372.4
அடிகள் நG, மறாத ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அதைன
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இம் $திருவி.0373.1
முடி ெகாள்வான் அவெராடு முந்திேனன் அது $திருவி.0373.2
ெசடி ெகாள் கா, இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) அவுண,
ேதய்த்து எம, $திருவி.0373.3
குடி எலாம் புரப்பது ஓ, ெகாள்ைகத்து ஆயது. $திருவி.0373.4

யாது எனின் இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உன் யாக்ைக
உள்ளது என்று $திருவி.0374.1
ஒதலும் யாைவயும் உண,ந்த_ெப.எச்.(உண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) $திருவி.0374.2
ஆதவன் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாமைரயின்
ஆனன் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $திருவி.0374.3
ேபாது அல,ந்து_வி.எச்.(அல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இன்னன
புகல்வது ஆயினான். $திருவி.0374.4
நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) நமது என நrநமது என அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பிதாத்
$திருவி.0375.1
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) நமது என நமன் தனது எனப் பிணி $திருவி.0375.2
ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) நமது என மதிக்கும் ெபற்றி ேபால் $திருவி.0375.3
ஆய் நமது எனப் படும் யாக்ைக யாரேத. $திருவி.0375.4
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) பயில் எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அர உrயும் வநுைழ
G
$திருவி.0376.1
குடம் ைபயும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) எனும் ெகாள்ைகத்ேத ெகாலாம்
$திருவி.0376.2
நடம் பயில் கூத்தrன் நடிக்கும் ஐவ,_ெப.(ஐவ,_ெப.) வாழ் $திருவி.0376.3
உடம்ைபயும் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என உைரக்கல் பாலேதா.
$திருவி.0376.4
நடுத்தயவிலா, தைம நலியத் துன்ப ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) $திருவி.0377.1
அடுத்த யாவரும் திரு அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
யாக்ைகையக் $திருவி.0377.2
ெகாடுத்தயா அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) புகழ் ெகாள்வேன எனின் $திருவி.0377.3
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யாக்ைகயின்
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) இதனின் யாவேத. $திருவி.0377.4

என்றனன் கரணம் ஒன்றி எழு கருத்தறிைவ ஈ,ப்ப $திருவி.0378.1
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.பன்.) பிரம
நாடி ெநறி ெகாடு கபாலம் கீ ண்டு $திருவி.0378.2
ெசன்றனன் விமானம் ஏறிச்
ேச,ந்தனன்_வி.மு.(ேச,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.)
உலைக ேநான்பால் $திருவி.0378.3
ெவன்றனன் துறக்கம் புக்கு விற்று இனிது இருந்தான் அம்மா. $திருவி.0378.4
அம்முனி வள்ளல் ஈந்த அடுபைட முதுகந் தண்ைடத் $திருவி.0379.1
ெதம் முைன அடுேபா, சாய்க்கும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெகழு குலிசம்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0379.2
கம்மிய புலவன் ஆக்கம் கைரந்து ைகெகாடுப்ப வாங்கி $திருவி.0379.3
ைமம் முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ஊ,தி ஏந்தி மின் விடு_ஏவ.(விடு_வி.)
மைழேபால் நின்றான். $திருவி.0379.4
மறுத்தவா வஞ்சப் ேபாரால் வஞ்சித்து
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0380.1
கறுத்தவாள் அவுணற் ெகால்வான் கடும்பr ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத,
நGழல் $திருவி.0380.2
ெவறுத்த_ெப.எச்.(ெவறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மால்
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) மள்ள, ேவைல புக்கு
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.)
$திருவி.0380.3
அறுத்த_ெப.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) ேகான் அந்த அவுண, ேகா மகைனச் சூழ்ந்தான்.
$திருவி.0380.4
வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) மூண்டு வைளத்தலும்
வடைவச் ெசம்தG $திருவி.0381.1

ஆனது வைரயின் ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அழன்று உருத்து எழுந்தால் என்னத் $திருவி.0381.2
தானவ, ேகானும் மானம் தைலக் ெகாள
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபாங்கிச் $திருவி.0381.3
ேசைனயும் தானும் மூண்டு சீறி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடுேபா, ெசய்வான்.
$திருவி.0381.4
அடுத்தன, இடி ேயறு என்ன ஆ,த்தன, ஆக்கம்
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0382.1
எடுத்தன, ைகயில் சாபம் எறிந்தன, சிறு நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஓைச
$திருவி.0382.2
ெதாடுத்தன, மீ லி_ெப.(மீ ளி_ெப.) வாளி தூ,த்தன, குந்த ேநமி $திருவி.0382.3
விடுத்தன, வாேனா, ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) வர,_ெப.(வ
G
ர,_ெப.)
G
ேமல்
அவுணவர,.
G $திருவி.0382.4
கிட்டின, கடகக் ைகயால் கிள, வைர அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.)
திண்ேதாள் $திருவி.0383.1
ெகாட்டின, சாr மாறிக் குதித்தன, பலைக நGட்டி $திருவி.0383.2
முட்டின, அண்டம் விள்ள முழங்கின, வடிவாள் ஓச்சி $திருவி.0383.3
ெவட்டின, அவுணச் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) வரைர
G
வான வர,.
G $திருவி.0383.4
வழ்ந்தன,
G
ேதாளும் தாளும் விண்டன, ேசாr ெவள்ளத் $திருவி.0384.1
தாழ்ந்தன, ேபாரும் தாரும் அகன்றன
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா,பம் $திருவி.0384.2
ேபாழ்ந்தன, சிரங்கள் எங்கும் புரண்டன, கூற்றூ, புக்கு $திருவி.0384.3
வாழ்ந்தன, அடுேபா, ஆற்றி வஞ்சகன் ேசைனமள்ள,. $திருவி.0384.4

தாெளாடு சுழலும்_ெப.எச்.(சுழல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மற்றா,
தைலெயாடு முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அற்றா,
$திருவி.0385.1
ேதாேளாடு வரG அற்றா, தும்ைப_ெப.(தும்ைப_ெப.) ெயாடு அமரு மற்றா,
$திருவி.0385.2
வாெளாடு கரமும் அற்றா, மா,ெபாடு_ெப.(மா,பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) கவசம்
அற்றா, $திருவி.0385.3
ேகாேளாடும் ஆண்ைம அற்றா, குைற படக் குைறயா ெமய்ய,. $திருவி.0385.4
ெதாக்கன கழுகு_ெப.(கழுகு_ெப.) ேசனம் ெசாr குட, பிடுங்கி ஈ,ப்ப
$திருவி.0386.1
உக்கன குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) மாந்தி ஒட்டல் வாய் ெநட்ைடப் ேபய்கள்
$திருவி.0386.2
நக்கன பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஞாட்பினுட் கவந்தம் ஆடப் $திருவி.0386.3
புக்கன பிணத்தின் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.)
புைதத்த_ெப.எச்.(புைத_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பா,
சிைதத்த_ெப.எச்.(சிைத_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) தண்டம். $திருவி.0386.4
இவ்வைக மயங்கிப் ேபா, ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இறந்தவ, ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பின்னும்
$திருவி.0387.1
ைகவ்வைக அடுேபா, ஆற்றிக் கைர இறந்தா, கண் மாண்டா, $திருவி.0387.2
அவ்வைக அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) அரசனும் அவுண, ேவந்தும்
$திருவி.0387.3
ெதய்வதப் பைடகள் வசிச்
G
சீ றி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடுேபா, ெசய்வா,.
$திருவி.0387.4

அனல் பைட விடுத்தான் விண்ேணா,_ெப.(விண்ேணா,_ெப.)
ஆண்டைக_ெப.(ஆண்டைக_ெப.) அதைனக் கள்வன் $திருவி.0388.1
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) பைட விடுத்துச் சீற்றம் தனித்தனன் புனிதன் காற்றின்
$திருவி.0388.2
முைனப் பைட விடுத்தான் ெவய்ேயான் முழங்குகால் விழுங்குநாகச்
$திருவி.0388.3
சினப்பைட ெதாடுத்து வசி
G விலக்கினான் ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) அஞ்ச.
$திருவி.0388.4
நாகமாப் பைட விட்டு ஆ,த்தான் நாக,ேகான் உவணச்
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) $திருவி.0389.1
ேவகமாப் பைடைய வசி
G விலக்கினான் தகுவா, ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
$திருவி.0389.2
ேமாகமாப் பைடையத் ெதாட்டு முடுக்கினான் முைனவன் அன்ன
$திருவி.0389.3
ேதகமாப் படிறன் ஞானப் பைட
விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருள்ேபால் நின்றான்.
$திருவி.0389.4
மட்டிடு தாரான் விட்ட வானவப் பைடக்கு மாறு $திருவி.0390.1
விட்டு உடன் விலக்கி ேவறும் விடுத்திடக் கனன்று வஞ்சன் $திருவி.0390.2
முட்டிட மான ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கான் மூட்டிட ேகாபச் ெசந்தGச்
$திருவி.0390.3
சுட்டிடப் ெபாறாது ெபாங்கிச் சுராதிபன் இதைனச் ெசய்தான். $திருவி.0390.4
வங்கிருள்
G
ஒதுங்க ேமக மின் விதி,த்து என்னக் ைகயில் $திருவி.0391.1
ஓங்கிரும் குலிச ேவைல ஒல்_ஒ.குறி உr.ெசா.(ஒல்_ஒ.குறி.) என விதி,த்த
ேலாடும் $திருவி.0391.2

தGங்குளம் ேபான்று இருண்ட திணி உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) கள்வன் அஞ்சி
$திருவி.0391.3
வாங்கிரும் கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) வழ்ந்தான்
G
மைறந்தைம
நாகம் ஒத்தான். $திருவி.0391.4
ஒக்க இந்திரனும் வழ்ந்தான்
G
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) சின உருேமல் அன்றான்
$திருவி.0392.1
புக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ேதடிக் காணான் புண்ணிய முளr
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) $திருவி.0392.2
பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெசய்தி பக,ந்தனன் பதகன் மாளத்
$திருவி.0392.3
தக்கது ஓ, சூழ்ச்சி முன்னிச் சராசரம்
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாைத. $திருவி.0392.4
விந்த ெவற்பு அடக்கினாற்கு ஈது உைர என விடுப்ப
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0393.1
சந்த ெவற்பு அைடந்தான் வாேனா, தைலவைன முகமன் கூறிப் $திருவி.0393.2
பந்த ெவற்பு அறுத்தான் வந்தது எவன் எனப் பைறகள்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.0393.3
சிந்த ெவற்பு அறுத்தான் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) எலாம் முைறயால் ெசப்பி.
$திருவி.0393.4
யாைவயும் உண,ந்த_ெப.எச்.(உண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எந்ைதக்குயான் எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண,த்து
கின்ற $திருவி.0394.1
தாவா என் அமருக்கு ஆற்றாது ஆழி புக்கு ஒளித்தான் ஆவி $திருவி.0394.2

வவதும்
G
அவனால் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விழும்_ெப.எச்.(விழு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இன்று $திருவி.0394.3
ேபாவதும் கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நும்பால்
புகுந்தனம் அடிகள் என்றான். $திருவி.0394.4
என்றவன் இடுக்கண் தG,ப்பான் இகல் புr புலன்கள் ஐந்தும் $திருவி.0395.1
ெவன்றவன் ெநடிேயான் தன்ைன விைடயவன் வடிவம் ஆக்கி $திருவி.0395.2
நின்றவன் அறிவானந்த ெமய்ம்ைமயாய்
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவள்ளி $திருவி.0395.3
மன்றவள் ஊழிச் ெசந்தG வடிவிைன மனத்துள் ெகாண்டான். $திருவி.0395.4
ைகதவன் கரந்து ைவகும் கடைல ெவற்பு அடக்கும் ைகயில் $திருவி.0396.1
ெபய் உழுந் எல்ைலத் தாக்கிப் பருகினான் பிைறேச, ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.)
$திருவி.0396.2
ஐயனது அருைளப் ெபற்றா,க்கு அதிசயம் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.)
என் ெகால் மூன்று $திருவி.0396.3
ைவயமும் முத்ெதாழிலும் ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வல்லவ, அவேர அன்ேறா. $திருவி.0396.4
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஈட்டுவா, அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
ேபால $திருவி.0397.1
வறந்தன படுநG,ப் ெபௗவம்_ெப.(ெபௗவம்_ெப.) வடைவ கட்புலப் பட்டாங்கு
$திருவி.0397.2
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.)
மணியும் அத்தG நGண்டு எr சிைகேபால் நGண்டு $திருவி.0397.3
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு பவளக் காடும் திணி
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) விழுங்கிற்று அம்மா. $திருவி.0397.4

பணிகளின் மகுட ேகாடிப் பரப்பு என விளங்கிப் பல் காசு_ெப.(காசு_ெப.)
$திருவி.0398.1
அணிகலப் ேபைழ ேபழ்வாய் திறந்தைனத்து
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒன்பான் $திருவி.0398.2
மணி_ெப.(மணி_ெப.) கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைமக்கும் நGரான் மகபதி ேவள்விக் காவாய்த் $திருவி.0398.3
திணி உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) அவுணன் பட்ட ெசங்களம் அைனயது அன்ேற.
$திருவி.0398.4
வறந்த_ெப.எச்.(வற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நG, தன்னின் மின்னு
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) விதி,த்து என்னப் பன்மீ ன் $திருவி.0399.1
எறிந்தன ெநளிந்த நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) இைமத்தன வைளயு முத்தும்
$திருவி.0399.2
ெசறிந்தன கரந்த யாைம_ெப.(யாைம_ெப.)
ேச,ந்த_ெப.எச்.(ேச,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல் பண்டம் சிந்தி
$திருவி.0399.3
முறிந்தன வங்கம் கங்க முக்கின சிறு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) எல்லாம்.
$திருவி.0399.4
ெசருவினில் உைடந்து ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசம்கண் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அவுணன் அங்ேகா, $திருவி.0400.1
அருவைர முதுகில் கா, ேபால்
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
நாட, ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0400.2
உருெகழு பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) தாேனா, உரு
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேநாற்கும் $திருவி.0400.3
பrசு என ேநாற்றான் இன்னும் பrபவ விைளவு பாரான். $திருவி.0400.4

ைகதவ ேநான்பு_ெப.(ேநான்பு_ெப.) ேநாற்கும் கள்வைனக் கண்டு வாேனா,
$திருவி.0401.1
ெசய்தவ மைனயான் யாண,_ெப.(யாண,_ெப.) வச்சிரஞ் சீrப் பான் ேபால்
$திருவி.0401.2
ெபாய்தவன் தைலையக் ெகாய்தான் புணrவாய் நிைறயச் ேசாr $திருவி.0401.3
ெபய்தது_வி.மு.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அது_பட,.ஒரு.) வலாr தன்ைனப்
பிடித்தது பிரமச் சாைய. $திருவி.0401.4
உம் எனும் மா,ைபத் தட்டு உருத்ெதழு அதி,க்கும் ேபா,க்கு $திருவி.0402.1
வம் எனும் வாய் மடிக்கும் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.)
அதுக்கும் வழும்_ெப.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
G
$திருவி.0402.2
ெகாம் என ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மீ ளும்_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெகாதித்து அழும்
சிrக்கும் சீ றும் $திருவி.0402.3
இம் எனும் அளவு நGங்காது என்
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) அஞ்சினாேன.
$திருவி.0402.4
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரன் திைச ஓ, வாவி
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
G
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
கமல நூலுள் $திருவி.0403.1
கரந்தனன் மகவான் இப்பால் கற்பக நாடு புல்ெலன்று $திருவி.0403.2
இருந்ததால் இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இம்பrன் நகுடன் என்ேபான் $திருவி.0403.3
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பr ேமத ேவள்வி ஆற்றினான் ஆற்றும் எல்ைல.
$திருவி.0403.4
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) இலா வறுைம_ெப.(வறுைம_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அவைன
வான்_ெப.(வான்_ெப.) நாட, யாரும் $திருவி.0404.1

விைர ெசய்தா, மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) சூட்டி ேவந்தனாக் ெகாண்டா,
ேவந்தாய் $திருவி.0404.2
வருபவன் சசிைய ஈண்டுத் தருெகன மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) உளா, ேபாய்த்
$திருவி.0404.3
திைர ெசய் நG, அமுத னாட்குச் ெசப்ப அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கற்பின்
மிக்காள். $திருவி.0404.4
ெபான் உயி,த்து அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) காட்சிப் புண்ணிய குரவன்
முன்ேபாய் $திருவி.0405.1
மின் உயி,த்து அைனயாள் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விளம்புவாள் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) என் ெகால் ெகட்ேடன்
$திருவி.0405.2
என்னுயி,த் துைணவன் ஆங்ேக இருக்க மற்று ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
என்ைனத் $திருவி.0405.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உயி,த் துைணயாக் ெகாள்ைக தருமேமா
அடிகள் என்றாள். $திருவி.0405.4
மாதவ, எழுவ, தாங்க_குைற.எச்.(தாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மா மணிச்
சிவிைக மீ து $திருவி.0406.1
ேபாதrன் அவேன வாேனா, புரந்தரன் அவேன உன்றன் $திருவி.0406.2
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்றான் ைக
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அதற்கு ேந,ந்தம்
$திருவி.0406.3
ேமதகு சிறப்பால் இங்கு வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
என விடுத்தாள் தூது. $திருவி.0406.4
மனிதrன் மகவான் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வருபவன் சிவிைக தாங்கும் $திருவி.0407.1
புனித மாதவைர எண்ணான் புன் கண் ேநாய் விைளவும் பாரான் $திருவி.0407.2

கனிதரு காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) தூய்க்கும் காதலால் விைரயச்
ெசல்வான்_வி.மு.(ெசல்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.0407.3
இனிது அயிராணி பால்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகுமின் ச,ப்ப
என்றான். $திருவி.0407.4
ச,ப்பம் ஆெகன முன்ெகாம்பு தாங்கி முன்
நடக்கும்_ெப.எச்.(நட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெதன்றல் $திருவி.0408.1
ெவற்பனாம் முனிவன் சாபம் விைளத்தனன் விைளத்த ேலாடும் $திருவி.0408.2
ெபாற்ப மாசுணேம ஆகிப் ேபாயினான் அறிவிலாத $திருவி.0408.3
அற்ப, ஆனவற்குச் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) அல்லது பைக ேவறு
உண்ேடா. $திருவி.0408.4
பின்ன,த் தம் குரவன் ஆன பிரானடி
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாேனா, $திருவி.0409.1
ெபான்னக, ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) இன்றிப் புலம் பைட கின்ற ைதய
$திருவி.0409.2
என்னுலங் குரவன் ேபாய் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இலஞ்சியுள்
ஒளித்தாற் கூவித் $திருவி.0409.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உைர
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாந்த சதமகற்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ ண்டான்.
$திருவி.0409.4
ெகாடும் பழி ேகாட் பட்டான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) குரவைன
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்ைனச்
$திருவி.0410.1
சுடும் பழி கழிவது எங்ெகன் ெசால் எனத் ெதாைலவது ஓ,ந்தான் $திருவி.0410.2

அடும் பழி மண்_ெப.(மண்_ெப.) ேமல் அன்றி அறாது நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.)
ேவட்ைடக் ெகன்னப் $திருவி.0410.3
படும் பழி இதைனத் தG,ப்பான் பா, மிைச வருதி என்றான். $திருவி.0410.4
ஈசனுக்கு இைழத்த குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) ேதசிகன் எண்ணித் தG,க்கும்
$திருவி.0411.1
ேதசிகற்கு இைழத்த குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) குரவேன தG,ப்பது அன்றிப்
$திருவி.0411.2
ேபசுவது எவேனா தன்பால் பிைழத்த காரணத்தால் வந்த $திருவி.0411.3
வாசவன் பழிையத் தG,ப்பான் குரவேன வழியும் கூற. $திருவி.0411.4
வாம்பr உைகத்துத் தன்னால் வழிபடு குரவன் வாேனா, $திருவி.0412.1
தாம் பrேவாடும் சூழத் தராதலத்து
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசம்ெபான் $திருவி.0412.2
காம்பr ேதாளி பங்கன் கயிைல மால் வைரையத் தாழ்ந்து $திருவி.0412.3
ேதம் பr அலங்கல் மா,பன் ெதன்திைச ேநாக்கிச் ெசல்வான். $திருவி.0412.4
கங்ைகமுதல் அளவு இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தG,த்தம் எலாம் ேபாய் படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காசி
காஞ்சி $திருவி.0413.1
அம் கனக ேகதார முதல் பதிகள் பலபணிந்து அவுணன் ெகான்ற $திருவி.0413.2
ெபாங்கு பழி விடாது அழுங்கி அரா
உண்ண_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாசுண்டு ெபாலிவு மாழ்கும்
$திருவி.0413.3
திங்களைன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) கடம்ப வனத்து
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) அணித்தாகச் ெசல்லு ேமல்ைவ. $திருவி.0413.4
ெதாடுத்த பழி ேவறாகி விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)

இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) சுமந்தபாரம்
$திருவி.0414.1
விடுத்தவன் ஓத்து அளவு இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மகிழ்வு எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேதசிகன் பால்
விளம்பப் பாசம் $திருவி.0414.2
ெகடுத்தவன் மா தலம் புனித தG,த்தம் உள இவண் நமக்குக் கிைடத்தல்
ேவண்டும் $திருவி.0414.3
அடுத்து அறிக எனச் சிலைர
விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவறா நிைல
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அப்பால் ெசல்வான்.
$திருவி.0414.4
அருவி படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருவி எறி
மணி_ெப.(மணி_ெப.) எடுத்துப் பாைறயில் இட்டு அருவி நG, தூய்க்
$திருவி.0415.1
கருவிரல் ெகாய்து_வி.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அல, சூட்டிக்
கனியூட்டி வழிபடுவ கல்லா மந்தி $திருவி.0415.2
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) துைறயில் யாளிகr புைழக்ைக
முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒன்றற்கு
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஊட்டி ஊட்டிப் $திருவி.0415.3
பருகுவன புலிமுைலப் பால் புல்வாய்க்கு அன்று அருத்தியிடும் பசிேநாய்தGர.
$திருவி.0415.4
ெநளி அராக் குருைள_ெப.(குருைள_ெப.) ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.)
ெவள்ளிைடயில் கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயங்கி
ெநளியப் புள்ேளறு $திருவி.0416.1
ஒளி அறாச் சிைற விrத்து நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) பரப்பிப்
பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) ேநாய் உற்றேத ெகால் $திருவி.0416.2
அளியவாய் அச்ேசா என்று ஓதி அயன் மடமந்தி அருவி ஊற்றும் $திருவி.0416.3

துளிய நG, வைளத்தசும்பின்
முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கருங்ைகயினால் ெசாrவ
மாேதா. $திருவி.0416.4
பட அரவ மணிஈன்று ெநாச்சிப் பாசிைல அன்ன ைபந்தாள்
மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) $திருவி.0417.1
ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மணவைறயில் விளக்கு இடுவ ெபரும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கானத்
$திருவி.0417.2
அட, சிைற ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) ஓ
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மடக்
கிள்ைள_ெப.(கிள்ைள_ெப.) எழுத்து ஐந்தும் ஓைச $திருவி.0417.3
ெதாட,பு ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உச்சrப்ப குருெமாழி
ேகட்டாங்கு உவப்ப_குைற.எச்.(உவப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெதாடிக் கண்
பூைவ. $திருவி.0417.4
இன்ன விலங்ெகாடு புள்ளின் ெசயற்கு அrய
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இறும்பூது எய்திப்
$திருவி.0418.1
ெபான் நகரான் புளகம் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) புைதப்ப நிைற
மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) உளம் புைதப்பப் ேபாவான் $திருவி.0418.2
அன்ன ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) ஒற்றுவ,
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இன் சுைவப் பால்
அருந்துவான் முன் $திருவி.0418.3

பின் அrய ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
ெசாrந்து_வி.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு உவைக ேமல்
ேபரு வைக ெபருகச் ெசால்வ,. $திருவி.0418.4
எப்புவனத்திலும் என்றும் கண்டு
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) அதிசயமும் எண்ணுக்கு
எய்தாத் $திருவி.0419.1
திப்பியமும் இக்கடம்ப வனத்து இன்று கண்டு உவைக திைளத்ேதம் அம்கண்
$திருவி.0419.2
ைவப்பு_ெப.(ைவப்பு_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ஒருபுனித வாவி
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கடம்ப வனத்தின் நGழல்
$திருவி.0419.3
ஒப்பு இல் ஒளியாய் முைளத்த சிவலிங்கம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உளது
என்று உைரப்பக் ேகட்டான். $திருவி.0419.4
ெசவித் துைளயில் அமுது ஒழுக்கும் உைழயெராடும் வழிக்ெகாண்டு
ெசன்னிேமல் ைக $திருவி.0420.1
குவித்து_வி.எச்.(குவி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள ெமய் ெமாழி கரணம்
குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) மூன்றும் ஒன்றித் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) $திருவி.0420.2
அவித்து உள் அய, ஒழிக்க முைளத்து அருள் குறிேமல் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
ஈ,ப்ப அைடவான் கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) $திருவி.0420.3
கவித்துள பூம் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.)
படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கடம்பவனத்து உைழ
நுைழந்தான் கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) தG,வான். $திருவி.0420.4
அருவாகி உருவாகி அருருவம்
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_ெப.எச்.குறி.) உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.)
அறிவானந்த $திருவி.0421.1
உருவாகி அளவு இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உயிராகி
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உயி,க்கு ஓ, உண,வாய் பூவின் $திருவி.0421.2

மருவாகிச் சராசரங்கள் அகிலமும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இைட உதித்து
மடங்க நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0421.3
கருவாகி முைளத்த சிவக் ெகாழுந்ைத ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கண்ணும்
களிப்பக் கண்டான். $திருவி.0421.4
கண்டு விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விழி துளிப்ப எழு களிப்பு
எனும் கடலில் ஆழ்ந்து $திருவி.0422.1
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) ெமாழி தழுதழுப்ப உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) பனிப்ப
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உருவாய் விண்ேணா,_ெப.(விண்ேணா,_ெப.)
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $திருவி.0422.2
அண்ட, பிரான் அருச்சைனக்கு ேவண்டும் உபகரணம் எலாம் அகல்வான்
எய்திக் $திருவி.0422.3
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வரச் சிலைர
விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) ஏகப் பின்னும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குைறவு
தG,ப்பான். $திருவி.0422.4
தம் குடிைமத் தச்சைன ஓ, விமானம் அைமத்திட விடுத்தத்
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தடத்தின் பால் ேபாய் $திருவி.0423.1
அம் கணைனக் கடிது அருச்சித்திட நறிய மல, கிைடயாது அய,வான் அந்தச்
$திருவி.0423.2
சங்கு எறி தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) திைரத் தடத்தில் அரன் அருளால் பல பrதி
சலதி ஒன்றில் $திருவி.0423.3
ெபாங்கு கதி, பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முைளத்தால்
என்னப் ெபான் கமலம் பூப்பக் கண்டான். $திருவி.0423.4
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.)
சிறப்ப_குைற.எச்.(சிறப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடினான் காரணத்தால்
அதற்கு நாமம் $திருவி.0424.1

என்பது ெபான் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) என்று ஏழ்
உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.)
ெபாலிக_வியங்.வி.மு.(ெபாலி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என இைசத்துப்
பின்னும் $திருவி.0424.2
மின் பதுமத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) குைடந்து ெபான் கமலம்
ெகாய்து_வி.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நGங்காத் $திருவி.0424.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பிணி ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
தணிய_குைற.எச்.(தணி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முைளத்து
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முழு முதல் மருந்தின்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பால் வந்து. $திருவி.0424.4
ெமாய்த்த புனக் காடு_ெப.(காடு_ெப.)
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
திருத்தி வரும் அளவின் முைளத்த ஞான $திருவி.0425.1
வித்து அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) சிவக் ெகாழுந்தின் திரு முடி ேமல்
பrதிகர ெமல்லத் தGண்டச் $திருவி.0425.2
சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.)
ெநகிழ்ந்து_வி.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கவிைகத் திங்கள் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.)
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $திருவி.0425.3
ைவத்தனன் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ேபாது இரவி மண்டலம் ேபால்
இழிந்தது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) விமானம்.
$திருவி.0425.4
கிr எட்டும் என மைழையக் கிழித்து எட்டும் புைழக்ைக மதிக் கீ ற்றுக் ேகாட்டுக்
$திருவி.0426.1

கr எட்டும் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
அடங்க_குைற.எச்.(அடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நால் எட்டு எட்டு எட்டுக்
கணமும் தாங்க_குைற.எச்.(தாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.0426.2
விr எட்டுத் திைச பரப்ப மயன் நிருமித்து உதவிய
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விமானம் சாத்தி $திருவி.0426.3
அr எட்டுத் திரு உருவப் பரஞ்சுடைர அருச்சிப்பான் ஆயினாேன. $திருவி.0426.4
முந்த அம, உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பூசைனக்கு
ேவண்டுவன முழுதும் ேத,வா, $திருவி.0427.1
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தரு ஐந்து
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான் ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.)
மின் உமிழ் மணிப் பூண் வாசச் $திருவி.0427.2
சந்தன மந்தாகினி மஞ்சனம் தூபம் திருப் பள்ளித் தாமம் தGபம் $திருவி.0427.3
அந்தம் இலா ஐந்து நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) கனி தGம்_ெப.அ.(தGம்_ெப.அ.)
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) திரு அமுதம் அைனத்தும் தந்தா,. $திருவி.0427.4
ெதய்வத் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) முைளத்த தடம்_ெப.(தடம்_ெப.)
படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பவம் ெதாைலக்கும் திரு நGறு
ஆடித் $திருவி.0428.1
ைசவத் தாழ் வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) தாங்கி அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உருவாய்
அருளுரு வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) ஆய்த்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0428.2
ைபைவத்த ஆடு அரவு ஆ,த்த பசுபதிைய அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.)
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பனுவல் ஆற்றின்
$திருவி.0428.3
ெமய் ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆதரம் ெபருக
அருச்சைன ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆனந்த
ெவள்ளத்து ஆழ்ந்தான். $திருவி.0428.4

பாரார அட்டாங்க பஞ்சாங்க விதிமுைறயால்
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள் வாய் ெமய்
$திருவி.0429.1
ேநராகச் சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடலம் கம்பித்துக்
கும்பிட்டு நிருத்தம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.0429.2
தா,_ெப.(தா,_ெப.) ஆரும் ெதாைட
மிதப்ப_குைற.எச்.(மிதப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆனந்த கண்ணருவி தும்ப
நின்றன் $திருவி.0429.3
பாராைம மீ க் ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அஞ்சலித்துத்
துதிக்கின்றான் அமர, ேகாமான். $திருவி.0429.4
அம் கணா ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) ஆரணா
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நாக $திருவி.0430.1
கங்கணா ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மூல காரணா
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெநற்றிச் $திருவி.0430.2
ெசங்கணா ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆதி சிவ
பரஞ் சுடேர ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.0430.3
எங்கள் நாயகேன ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஈறு
இலா முதேல ேபாற்றி. $திருவி.0430.4
யாைவயும் பைடப்பாய்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) யாைவயும்
துைடப்பாய் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.0431.1
யாைவயும் ஆனாய் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யாைவயும் அல்லாய் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.0431.2

யாைவயும் அறிந்தாய் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யாைவயும் மறந்தாய் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.0431.3
யாைவயும் புண,ந்தாய்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) யாைவயும் பிrந்தாய்
ேபாற்றி. $திருவி.0431.4
இட, உறப் பிணித்த_ெப.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வந்தப்
பழியினின்று என்ைன ஈ,த்து உன் $திருவி.0432.1
அடி இைணக்கு அன்பன் ஆக்கும் அருள் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேசல்கண்
$திருவி.0432.2
மடவ,ல்_ெப.(மடவ,ல்_ெப.) மணாள
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) கடம்பமா வனத்தாய்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0432.3
சுட, விடு_ஏவ.(விடு_வி.) விமான ேமய சுந்தர விடங்க ேபாற்றி. $திருவி.0432.4
பூைசயும் பூைசக்கு ஏற்ற ெபாருள்களும் பூைச
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0433.1
ேநசனும் பூைச ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நியதியின் ேபறு நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.0433.2
ஈசனும் ஆகிப் பூைச யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெசய்ேதன் என்னும் என்
ேபாத $திருவி.0433.3
வாசைன_ெப.(வாசைன_ெப.) அதுவும் ஆன மைறமுதல் அடிகள் ேபாற்றி.
$திருவி.0433.4
என்ன நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தினாைன
இன்னைக சிறிது ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$திருவி.0434.1

முன்னவன் அடியா, எண்ணம் முடிப்பவன் அருட்கண் ேநாக்கால்
$திருவி.0434.2
உன்னது ேவட்ைக ஆதி இங்கு உைர என விைரயத் தாழ்ந்து $திருவி.0434.3
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ேமல் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ைக கூப்பித்
ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ேகான் இதைன ேவண்டும். $திருவி.0434.4
ஐய நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) இருக்ைக எல்ைலக்கு அணியன் ஆம்
அளவின் நGங்கா_எதி,.ம.வி.எச்.(நGங்கு_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.0435.1
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) என் பழியிேனாடு ேமைல
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அடிேயன்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0435.2
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) வல் விைனயும் மாய்ந்து உன் மலரடி வழுத்திப்
பூைச $திருவி.0435.3
ெசய்யவும் உrயன் ஆேனன்
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபறு இதன் ேமல் யாேதா.
$திருவி.0435.4
இன்ன நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) பாதப் ேபாேத இவ்வாேற என்றும் பூசித்து
$திருவி.0436.1
உன் அடியாருள் யானும் ஓ, அடித் ெதாண்டன் ஆேவன் $திருவி.0436.2
அன்னேத அடிேயன் ேவண்டத் தக்கது என்று அடியில்
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
G
$திருவி.0436.3
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) தனக்கு முக்கண் வரதனும் கருைண பூத்து.
$திருவி.0436.4
இருதுவில் சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவனிலும் மதி
ஆறு இரண்டில் சிறந்த வான்_ெப.(வான்_ெப.) தகரும் $திருவி.0437.1

ெபாருவிறா, அைகயில் சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சித்திைரயும் திதியினில் சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பூரைணயும் $திருவி.0437.2
மருவு சித்திைரயில் சித்திைர ேதாறும் வந்து-வந்து_அ.ெதா.(வந்துவந்து_அ.ெதா.) அருச்சித்ேதா, வருடம் $திருவி.0437.3
ெதrயும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) முந்நூற்று அறுபதும் ஐந்தும்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அ,ச்சைனப்
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) எய்தும். $திருவி.0437.4
துறக்க நாடு அைணந்து சுத்த பல் ேபாகம் துய்த்து ேமல் மல பr பாகம்
$திருவி.0438.1
பிறக்க நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) முகன் மால் முதல்
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பதத்து ஆைசயும் பிறவும் $திருவி.0438.2
மறக்க_குைற.எச்.(மறக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
வடு_ெப.(வ
G
டு_ெப.)
G
வழங்குதும் என்ன வாய்
மல,ந்து_வி.எச்.(மல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளி
வான்_ெப.(வான்_ெப.) கருைண $திருவி.0438.3
சிறக்க_வியங்.வி.மு.(சிற_வி.+க்க_வியங்.வி.மு.குறி.) நால் ேவதச் சிைக எழு
அநாதி சிவபரம் சுட, விைட ெகாடுத்தான். $திருவி.0438.4
மூடினான் புளகப் ேபா,ைவயால் யாக்ைக முடிமிைச அஞ்சலிக் கமலம்
$திருவி.0439.1
சூடினான்_வி.மு.(சூடு_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.) வழ்ந்தான்
G
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கண் அருவி துளும்பினான்
பன் முைற துதி ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.0439.2
ஆடினான் ஐயன் அடி பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) ஆற்றாது அஞ்சினான்
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) அருள் ஆைண $திருவி.0439.3

நாடினான் பிrயா விைட ெகாடு துறக்கம் நண்ணினான்
விண்ணவ,_ெப.(விண்ணவ,_ெப.) நாதன். $திருவி.0439.4
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அர
மங்ைகய,_ெப.(மங்ைகய,_ெப.) கவr மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.)
வச_குைற.எச்.(வ
G
சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
G
மந்தா, கற்பகப் பூமாr தூற்ற
$திருவி.0440.1
அந்தர நாட்டாவ,_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அ,_பட,.பன்.) முடிகள் அடிகள்
சூட_குைற.எச்.(சூடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அயிராணி முைலத்
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேதாய்ந்து_வி.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகலம்திண்ேதாள் $திருவி.0440.2
விந்தம் எனச் ெசம்மாந்து விம்முகாம் ெவள்ளத்துள் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
அழுந்த உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0440.3
சுந்தர நாயகன் கருைண ெவள்ளத்து ஆழ்ந்து ெதான் முைறயின் முைற
ெசய்தான் துறக்க நாடன். $திருவி.0440.4
மட்டு அவிழும் ெகான்ைறச் சைடயான் மகவாைனத் $திருவி.0441.1
ெதாட்ட பழியின் ெதாடக்கு
அறுத்த_ெப.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாறு ஈது $திருவி.0441.2
பட்ட மத ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) பரைன பராய் முனிவன் $திருவி.0441.3
இட்ட ெகாடும் சாபம் நGத்து ஏகியவாறு ஓதுவாம். $திருவி.0441.4
கரு வாசைன_ெப.(வாசைன_ெப.) கழிக்கும் காசி நக, தன்னில் $திருவி.0442.1
துருவாச ேவத முனி ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ஆகமத்தின் $திருவி.0442.2
ெபரு வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) ஆற்றன் ெபய,
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஈசன் $திருவி.0442.3
ஒருவா இலிங்க ஒளி உருவம் கண்டான். $திருவி.0442.4
இன்புற்று அருச்சைன ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்துவான் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ேவைல $திருவி.0443.1

அன்புக்கு எளியன் அருளால் திருமுடி ேமல் $திருவி.0443.2
மின் ெபான் கடிக் கமலப் ேபாது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) வழ்த்திடலும்
G
$திருவி.0443.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெபான் கரகமலப் ேபாது அல,த்தித் தாங்கினான்.
$திருவி.0443.4
தாங்கிக் கண் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) தடமா, பைணத்து உடலம்
$திருவி.0444.1
வங்கித்
G
தைல_ெப.(தைல_ெப.)
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமய் உவைக ேமற்ெகாள்ள
$திருவி.0444.2
நGங்கிக் கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கருைண நிதி
அைனயான் $திருவி.0444.3
பூம் கற்பக நாட்டில் ேபாகின்றான் அவ்ேவைல. $திருவி.0444.4
சங்கு அலறச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) களத்துத் தான வைரத் ேதய்த்து
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) $திருவி.0445.1
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) அல, தா,_ெப.(தா,_ெப.)
ேவய்ந்து_வி.எச்.(ேவய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அமர,
ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேகா நகrல் $திருவி.0445.2
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கண் அமர, ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேசைனக்
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கலிப்ப $திருவி.0445.3
மங்கலப் பல்லாண்டு மைற
முழங்க_குைற.எச்.(முழங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைண வான். $திருவி.0445.4
எத்திக்கும் கல் என்று இயம்_ெப.(இயம்_ெப.) கலிப்ப ஏந்திைழயா,
$திருவி.0446.1
தித்தித்து அமுது ஒழுக்கும் கீ தம் ெசவி மடுப்பப் $திருவி.0446.2

பத்திக் கவrநிைர தாைனப் படு கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
$திருவி.0446.3
தத்திப் புரளும்_ெப.எச்.(புரள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திைர ேபால்
தைல_ெப.(தைல_ெப.) பனிப்ப. $திருவி.0446.4
அங்கு அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கடலின் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
கூம்பக நிமி,ந்த_ெப.எச்.(நிமி,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0447.1
வங்கத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) உய்க்கும் மீ கான் தைன மானத் $திருவி.0447.2
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) குைட
நிழற்ற_குைற.எச்.(நிழற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தGம்ேத மதங் கவிழ்க்கும்
$திருவி.0447.3
ெவங்கற் களிற்றின் மிைசப் பவனி ேபாந்து அைணந்தான். $திருவி.0447.4
அத்தைல விண்_ெப.(விண்_ெப.) நாட, அருகு அைணந்து ேவறு ேவறு
$திருவி.0448.1
தத்தம் மனக்கிைசந்த ைகயுைறகள் தாம் ெகாடுத்துக் $திருவி.0448.2
ைகத் தலங்கள் கூப்பினா, கண்டா, கடவுளrல் $திருவி.0448.3
உத்தமைன அ,ச்சித்துப் ேபாந்த முனி உத்தமனும். $திருவி.0448.4
தGங்கு அrய ஆசி ெமாழி ெசப்பித் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.)
கரத்தின் $திருவி.0449.1
நGங்கு_ஏவ.(நGங்கு_வி.) அrய தாமைரைய நGட்டினான் மற்று அதைனத்
$திருவி.0449.2
தாங்கு அrய ெசல்வத் தருக்கால் ஓ, ைக ஓச்சி $திருவி.0449.3
வாங்கி மத யாைனயின் ேமல் ைவத்தான் மதி இல்லான். $திருவி.0449.4
கீ றிக் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மதி
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) கிம்புr ேகாட்டு $திருவி.0450.1
ஊறிக் கடங் கவிழ்க்கும் மால் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) உச்சியின் ேமல்
$திருவி.0450.2

நாறிக் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மலைர
வழ்த்தி_வி.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+த்த்_இ.கா.+இ_வி.எச்.குறி.)
G
உரல் $திருவி.0450.3
சீறிக் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தாளால் சிைதத்தது அன்ேற. $திருவி.0450.4
கண்டான் முனி காமன் காய்ந்தான் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) கண் ேபால்
$திருவி.0451.1
விண்டா, அழல் சிதற_குைற.எச்.(சிதறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாக்கினான்
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேகாபம்_ெப.(ேகாபம்_ெப.) $திருவி.0451.2
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) அமர, ஒதுங்கக்
ெகாதித்து ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.) $திருவி.0451.3
உண்டான் என நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உருத்தான்
உைரக்கிறான். $திருவி.0451.4
புள்ளிய ேதால் ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.)
புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) அரவம் பூண்
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0452.1
ெவள்ளிய ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கண் விைடயான் அடிக் கமலம் $திருவி.0452.2
உள்ளிய ெமய்யன் புைடயா, உரு வருத்துத் $திருவி.0452.3
தள்ளிய ெசல்வத் தருக்கினா என் ெசய்தாய். $திருவி.0452.4
கதி,த்தா, முடி அமர, ைகயுைறேய நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) $திருவி.0453.1
மதித்தாய் எம் ஈசன் மதி முடி ேமல் சாத்தும் $திருவி.0453.2
ெபாதித் தாது_ெப.(தாது_ெப.) அவிழ் மலைரப் ேபாற்றாது வாங்கி $திருவி.0453.3
மிதித்து ஆைன சிந்த அதன் ேமல் ைவத்தாய் ேபதாய். $திருவி.0453.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துழாய் மாேயான் இறுமாப்பும் $திருவி.0454.1

புண்டrகப் ேபாது உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புத்ேதள் இறு மாப்பும் $திருவி.0454.2
அண்ட, ெதாழ வாழும் உன் இறுமாப்பும் ஆலாலம் $திருவி.0454.3
உண்டவைனப் பூசித்த ேபறு என்று உண,ந்திைல ஆல். $திருவி.0454.4
ேசட்டாைன வானவ நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.)
ெசழியrல் ஓ, $திருவி.0455.1
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) வரன்_ெப.(வ
G
ரன்_ெப.)
G
வைளயால் சிதறுக நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $திருவி.0455.2
ேகாட்டான நால் ேகாட்டு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நிறத்த குஞ்சரமும்
$திருவி.0455.3
காட்டு யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ஆக என விட்டான் கடும் சாபம். $திருவி.0455.4
சவித்த முனி பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) தைலக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசம்ைக
$திருவி.0456.1
குவித்து_வி.எச்.(குவி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அமர, தம்ேகான் குைற
இரப்பா, அைரய $திருவி.0456.2
அவித்த ெபாறியாய் எம் அரசும் கால் தள்ளும் $திருவி.0456.3
ெசவித் தறுகண் ேவழமும் தGங்கு உைடய, அன்ேறா. $திருவி.0456.4
அத்தைகய நGரால் சபித்தG , அடி ேகள் மற்று $திருவி.0457.1
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
சாபம் இனி விடுமின் என்று இரந்து_வி.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.0457.2
ைகத்தலங்கள் கூப்பிக் கைரந்தா,க்கு
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அருள் $திருவி.0457.3
ைவத்த முனி பிறிது சாபம் வகுக்கின்றான். $திருவி.0457.4

சிந்தைன வாக்கிற்கு எட்டாச் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) அருள்
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசட $திருவி.0458.1
நிந்தைன பrகாரத்தால் நGங்காது தைல_ெப.(தைல_ெப.) மட்டாக $திருவி.0458.2
வந்தது முடி மட்டாக மத்தமா வனமா
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0458.3
ஐந்து இரு பஃது ஆண்டு எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் பண்ைடத்தாக.
$திருவி.0458.4
என்றனன் பிறிது சாபம் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) மகுட பங்கம்
$திருவி.0459.1
ஒன்றிய ெசய்ைக பின்ன, உைரத்து மற்று அஃது
நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $திருவி.0459.2
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவள்ளாைன வான நGத்தறி
விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நGலக் $திருவி.0459.3
குன்று என வனத்து ேவழக் குழாத்ெதாடு குழG இயது அன்ேற. $திருவி.0459.4
மா ெவாடு மயங்கிச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கண் மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) பயில்
காடு_ெப.(காடு_ெப.) முல்ைலப் $திருவி.0460.1
பூ ெவாடு வழங்கு நGத்தப் புறவமும் குறவ,_ெப.(குறவ,_ெப.) தங்கள்
$திருவி.0460.2
ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) ெவாடு பயிலும் கல்லும் திrந்து நூறு யாண்டும்
ெசல்லக் $திருவி.0460.3
சாெவாடு பயிலும் ெதய்வக் கடம்ப மா வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) புக்க அன்ேற.
$திருவி.0460.4
புக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) வட்டத் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) கால் ெபாருவிேற
இயலில் தG,ந்த_ெப.எச்.(தG,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0461.1
ைமக் கரும் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) முக்கண் மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.)
அருள் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தக் $திருவி.0461.2

தக்கேதா, அைமயம் சார மரகதம் தைழத்து மின்னு $திருவி.0461.3
நக்க_ெப.எச்.(நகு_வி.+க்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான் முளr
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நளி, கயம்_ெப.(கயம்_ெப.)
தைலக் கண்டு அன்ேற. $திருவி.0461.4
கண்டேபாது அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ேதான்றக் கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) தைலக்
குைடந்த ேபாது $திருவி.0462.1
பண்ைடய வடிவம் ேதான்றப் பரஞ்சுட, அருள் கண் ேதான்றக் $திருவி.0462.2
ெகாண்டது ஓ, பரமானந்தக் குறி எதி, ேதான்றக் கும்பிட்டு $திருவி.0462.3
அண்ட, நாயகைனப் பூைச ெசய்வதற்கு அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) ேதான்ற.
$திருவி.0462.4
தூம்பு_ெப.(தூம்பு_ெப.) உைட ைகயான் ெமாண்டு மஞ்சனம் தூ நG, ஆட்டித்
$திருவி.0463.1
ேதம் புைட ஒழுகப் பள்ளித் தாமமும்
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சாத்திப் $திருவி.0463.2
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆய ேவணிப் பரைன அ,ச்சிக்க உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$திருவி.0463.3
ஆம் புைட அறிந்த_ெப.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) யாைனைய ேநாக்கிக் கூறும். $திருவி.0463.4
வந்தைத எவன் நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) ேவண்டும் வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) எவன்
உைரத்தி என்னச் $திருவி.0464.1
சிந்ைதயில் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) கூ,ந்த ெதய்வத ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.)
தாழ்ந்து $திருவி.0464.2
முந்ைதயில் விைளவும் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முைறைமயும் முைறயால் கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.0464.3

எந்ைதைய அைடயப் ெபற்ேறற்கு இனி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குைற
உண்டாேமா. $திருவி.0464.4
என்பு தாம் ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.)
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.)
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கrகள் எட்ேடாடு $திருவி.0465.1
ஒன்பது ஆடியன் ஏனும் உன்னடி பிrயாது உன்றன் $திருவி.0465.2
முன்பதாய் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விமானம் முதுகுறச் சுமப்பல்
என்ேறா, $திருவி.0465.3
அன்பதாய் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) என்
உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) அடுத்தால் அஃேத ேவண்டும்.
$திருவி.0465.4
இைட அறா அன்பின் ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) இங்ஙனம் கூற விண்ணாடு
$திருவி.0466.1
உைடயவன் அம்பான் ெமய்யன்பு உைடயவன் அவைனத் தாங்கி
$திருவி.0466.2
அைடவேத நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) ேவண்டும் அக மகிழ்
என்னாப் பின்னும் $திருவி.0466.3
விைடயவள் வரங்கள் நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விைட ெகாடுத்து அருளினாேன. $திருவி.0466.4
விைடெகாடு வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏகும்
ெவள்ளாைண ேமல் திைச
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ெபயரால் $திருவி.0467.1
தடமும் மற்று அதன் பால் ஆைனயும் கேணசன் தன்ைனயும் கண்டு
அருச்சைன ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0467.2
இைடயறா அன்பும் தானும் அங்கு
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ெசய்தி
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் கூ, $திருவி.0467.3
கடவுள, ெபருமான் உைழயைர விளித்து எம் களிற்றிைனக் ெகாண,க என
விடுத்தான். $திருவி.0467.4
வல்ைல வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைழத்தா, தம்ைம
முன் ேபாக்கி வருவல் என்று
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கீ ழ்த் திைச ஓ,
$திருவி.0468.1
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ,
ஊ, தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெபயரால் கண்டு இந்திரேரச் சுரன்_ெப.(சுரன்_ெப.)
என இைறவன் $திருவி.0468.2
ெதால்ைல வண் ெபயரால் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) கண்டு அரைனத்
தூயபூசைன ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அங்கு இருப்பக்
$திருவி.0468.3
கல்ைல வன் சிறகு_ெப.(சிறகு_ெப.) தடிந்தவன் இன்னும் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.)
வந்திலது எனப் பின்னும். $திருவி.0468.4
மனத்தினும் கடிய தூதைர விடுப்ப வான்_ெப.(வான்_ெப.)
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறவைன
வணங்கிப் $திருவி.0469.1
புனத்தினும் கடிய கல்லினும் பன்னாள் புன்கேணா உற வரு சாபம்
$திருவி.0469.2
கனத்தினும் கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கண்டைனக் கண்டு கைளந்ததும்
கிளந்து இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கயத்தின் $திருவி.0469.3
இனத்தினும் கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதய்வத
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) இனிது வற்று
G
இருந்தது மாேதா. $திருவி.0469.4
குடவயின் அயிரா வதப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தG,த்தம் குைடந்து
அயிராவத கேணசக் $திருவி.0470.1

கடவுைளத் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஐராவேதச்
சுரத்துக் கடவுைளப் பணிந்தவ, சாபத் $திருவி.0470.2
ெதாட,பினும் பாவத் ெதாட,பினும் கழிவ, சுராதிபன் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.)
ெசல் ஏறிேபாய் $திருவி.0470.3
இட, ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ைவைக
படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதன் கைரயில் இந்திேரச்
சுரன்_ெப.(சுரன்_ெப.) அடி பணிேவா,. $திருவி.0470.4
இம்ைமயில் அறமுன் மூன்றால்
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பயைன
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0471.1
அம்ைமயின் மகவான் நG, ஏழ் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பதம்_ெப.(பதம்_ெப.)
அளவும் வானில் $திருவி.0471.2
ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.) இல் ேபாகம் மூழ்கி ெவறுப்பு_ெப.(ெவறுப்பு_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உள்ளச் $திருவி.0471.3
ெசம்ைமயில் விைள ேபrன்ப சிவகதி ெசல்வா, ஆவா,. $திருவி.0471.4
தான ஆறு இழி_வி.(இழி_வி.) புக,_ெப.(புக,_ெப.)
முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அடு கr சாபம் $திருவி.0472.1
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆறு உைர
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமல் புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.)
மதி முடிேமல் $திருவி.0472.2
வான ஆறினன் கடம்பமா வன முது நகரம் $திருவி.0472.3
ஆன ஆறு அது தைனச் சிறிது அறிந்தவாறு அைறவாம். $திருவி.0472.4
இன் நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) உள, ஏழிைச எழான் மிடற்று அளிகள்
$திருவி.0473.1
கின்னரம் பயில் கடம்பமா வனத்தினின் கீ ழ் சா,த் $திருவி.0473.2
ெதன்னக, ேசகரன் எனும் குலேசகரன் உலக $திருவி.0473.3

மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) ேசகரன் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருப்பது மணவூ,.
$திருவி.0473.4
குலவு அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பதி
இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) ேகாக்களில் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
$திருவி.0474.1
நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) மா நிதி ேபால அருச்சைன முதன் நியதி $திருவி.0474.2
பலவு_ெப.(பலவு_ெப.) ஆம் சிவ தருமமும் ேதடுவான் பரன் பால் $திருவி.0474.3
தைலைம சான்ற ெமய் அன்பினான் தனஞ்சயன் என்பான். $திருவி.0474.4
ெசல்வ மா நக, இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமல்
திைசப் புலம் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.0475.1
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) வாணிகம்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
வளம்பதி மீ ள்வான் $திருவி.0475.2
ெதால்ைல ஏழ் பவக் கடற்கைர ேதாற்று வித்து அடியா, $திருவி.0475.3
அல்லல் தG,ப்பவன் கடம்பமா வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) புகும் அளவில்.
$திருவி.0475.4
இரவி கண் மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏழ் பr
இரதமும் தானும் $திருவி.0476.1
உரவு நG,க் கரும் கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
G
ஒளித்தனன் ஆக
$திருவி.0476.2
இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) நGள் மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) தமியனாய்
ெமலியும்_ெப.எச்.(ெமலி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0476.3
அரவு நG,ச் சைட அண்ணலுக்கு அன்பிேனான் அம்கண். $திருவி.0476.4

வாங்கு நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.)
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மத மைல எருத்தம்
$திருவி.0477.1
தாங்கி ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கரங்களால் தடவி எண் திைசயும்
$திருவி.0477.2
தூங்கு கா, இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) துரத்து ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) சுட, எனச் சூழ்
ேபாய் $திருவி.0477.3
வங்கு_ஏவ.(வ
G
ங்கு_வி.)
G
கா, இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ஒதுக்கிய விமான ேந,
கண்டான். $திருவி.0477.4
அடுத்து அைணந்தனன் அவி, சுட, விமானம் மீ து
அம,ந்த_ெப.எச்.(அம,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0478.1
கடுத்த தும்பிய கண்டைனக் கண்டு தாழ்ந்து உவைக $திருவி.0478.2
மடுத்த_ெப.எச்.(மது_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநஞ்சினான் அங்ஙனம்
ைவகி இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கழிப்பான் $திருவி.0478.3
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிந்ைதயின்
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.)
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) வாய். $திருவி.0478.4

ேசாம வாரம் அன்று ஆதலால் சுர,கள் அங்கு
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0479.1
வாம ேமகைல மைல மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) தைலமகன்
மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.) $திருவி.0479.2
காம,_ெப.(காம,_ெப.) ேசவடி
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) ேபால்
கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0479.3

யாமம்_ெப.(யாமம்_ெப.) நன்கினும் அருச்சைன இன்புறப் புrவா,.
$திருவி.0479.4
அண்ட, வந்தது அருச்சைன புrவது அைனத்தும் $திருவி.0480.1
ெதாண்ட, அன்பினுக்கு எளியவன் சுர, ெதாழக் கறுத்த $திருவி.0480.2
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இன் அருள்
கண்ணினால் கண்டனன் நுதலில் $திருவி.0480.3
புண்டரம் பயில் அன்புைடப் புண்ணிய வணிகன். $திருவி.0480.4
நான ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பனி நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) நாயகன் பூைசக்கு $திருவி.0481.1
ஆன நல்விைர வருக்கமும் அமர, ைகக் ெகாடுத்து $திருவி.0481.2
ஞான ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மதிச் சைடயவன் ேகாயிலின் ஞாங்க,த்
$திருவி.0481.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அம,ந்து_வி.எச்.(அம,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அருச்சைன ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) அங்கண்
நாயகைன. $திருவி.0481.4
வள்ளல் தன்ைன ெமய் அன்பினால் அருச்சி ெசய் வாேனா, $திருவி.0482.1
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) வல் விைன ஈட்டமும் கங்குலும் ஒதுங்கக்
$திருவி.0482.2
கள்ளம் இல்லவன் யாைரயும் கண்டிலன் கண்டான் $திருவி.0482.3
தள்ளரும் சுட, விமானம் ேமல் தனித்து உைற தனிைய . $திருவி.0482.4
ஆழ்ந்த சிந்ைதயன் அதிசயம்
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசவடிக் கீ ழ்த்
$திருவி.0483.1
தாழ்ந்து எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருைககளும்
தைல_ெப.(தைல_ெப.) மிைச கூப்பிச் $திருவி.0483.2

சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்பதிக்கு ஏகுவான்
ஒருதைல துணிந்து $திருவி.0483.3
வாழ்ந்த_ெப.எச்.(வாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்பினான் விைட
ெகாடு வழிெகாடு வந்தான். $திருவி.0483.4
முக்கடம் படு களிற்றினான் முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) தவழ்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $திருவி.0484.1
புக்க அடங்கல, சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.)
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) எதி, புகல்வான் $திருவி.0484.2
திக்கு அடங்கலும் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) திகிrயாய் ெநருநல்_ெப.(ெநருநல்_ெப.)
$திருவி.0484.3
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கடம்பமா வனத்தில் ஓ, அதிசயம் கண்ேடன்.
$திருவி.0484.4
வல்ைல வாணிகம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) வருவழி ேமைலக் $திருவி.0485.1
கல் அைடந்தது ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதி, கங்குலும் பிறப்பும்
$திருவி.0485.2
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) காணிய கண்டனன் இரவி மண்டலம் ேபால்
$திருவி.0485.3
அல் அடும் சுட, விமானமும் அதில் சிவக் குறியும். $திருவி.0485.4
மா வலம்பு தா,_ெப.(தா,_ெப.) மணிமுடிக் கடவுள,
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
$திருவி.0486.1
ேதவ ேதவைன இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) எலாம் அருச்சைன
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0486.2
ேபாவது ஆயினா, யானும் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபான்
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேகாயின் $திருவி.0486.3

ேமவும் ஈசைன விைட ெகாடு மீ ண்டனன் என்றான். $திருவி.0486.4
மூளும் அன்பினான் ெமாழிந்திட முக் கண் எம் ெபருமான் $திருவி.0487.1
தாளும் அஞ்சலி கரங்களும் தைலயில்_ெப.(தைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
$திருவி.0487.2
நGளும் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) அற்புதமுேம
நிரம்ப_குைற.எச்.(நிரம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நG, ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.)
$திருவி.0487.3
ஆளும் மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.)
ேபாயினான் அருக்கன். $திருவி.0487.4
ஈட்டுவா, விைன ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேபாது
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) மலம் கருக $திருவி.0488.1
வாட்டுவா, அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ேமல்
மலரடிக் கமலம் $திருவி.0488.2
சூட்டுவா, மைற கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தம்
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) உரு விளங்கக் $திருவி.0488.3
காட்டுவா, ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சித்தராய்த் ேதான்றினா, கனவில்.
$திருவி.0488.4
வடிெகாள் ேவலினாய் கடம்பமா வனத்திைனத் திருந்தக் $திருவி.0489.1
கடி ெகாள் காது அழந்து அணி நக, காண்க என உண,த்தி $திருவி.0489.2
அடிகள் ஏகினா, கவுrய, ஆண் தைக கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) $திருவி.0489.3
விடியும் ேவைல கண் விழித்தனன் பrதியும் விழித்தான். $திருவி.0489.4
கனவில் தG,ந்தவன் நியதியின் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) முடித்து அைமச்ச,
$திருவி.0490.1

சினவில் தG,ந்த_ெப.எச்.(தG,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாதவ,க்குத்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கனாத்திறம் ெசப்பி $திருவி.0490.2
நனவில் ேகட்டதும் கனவில் கண்டது நயப்ப $திருவி.0490.3
வினவித் ேத,ந்து_வி.எச்.(ேத,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந்தனன்
ேமல்திைசச் ெசல்வான். $திருவி.0490.4
அைமச்ச ேராடும் அந் நGபமா வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) புகுந்து அம் ெபான்
$திருவி.0491.1
சைமச் சவிழ்ந்த ெபான் தாமைரத்_ெப.(தாமைர_ெப.+த்_ஒற்.)
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒளிவிட்டு $திருவி.0491.2
இைமச்ச அல,ந்த ெபான் விமானம் மீ து இனிது வற்று
G
இருந்ேதா,_வி.அ.ெப.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ,_பட,.ஒரு.) $திருவி.0491.3
தைமச் சரண் பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அஞ்சலி
தைலயின் ேமல் முகிழ்த்தான். $திருவி.0491.4
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) பின் தள்ள முன்பு
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருட் கண,த்
G ேதக
$திருவி.0492.1
என்பு ெநக்கிட ஏகி வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
G
இைண
அடிக்கமலம் $திருவி.0492.2
ெபான்புைனந்த தா,_ெப.(தா,_ெப.) ெமௗலியில்
புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறவன் $திருவி.0492.3
முன்பு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசால் பதங்களால்
ேதாத்திரம் ெமாழிவான். $திருவி.0492.4
சரண மங்ைகேயா, பங்குைற சங்கர சரணம் $திருவி.0493.1

சரண மங்கலம் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தனிமுதல்
சரணம் $திருவி.0493.2
சரண மந்திர வடிவம் ஆம் சதாசிவ சரணம் $திருவி.0493.3
சரண மும்ப,கள் நாயக பசுபதி சரணம். $திருவி.0493.4
ஆழி ஞாலேமல் ஆைசயும் அமர, வான்_ெப.(வான்_ெப.) பதெமல்
$திருவி.0494.1
வழும்_ெப.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
G
ஆைசயும்
ெவறுத்தவ,க்கு அன்றிமண் ஆண்டு $திருவி.0494.2
பீைழ மூழ்கி வான்_ெப.(வான்_ெப.) நரெகாடு பிணிபடச்
சுழலும்_ெப.எச்.(சுழல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0494.3
ஏைழ ஏங்களுக்கு ஆவேதா எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கருைண. $திருவி.0494.4
சூள தாமைறச் ெசன்னியும் ெதாடத் ெதாட
நGண்ட_ெப.எச்.(நGள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0495.1
நGள நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) உனக்கு அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) இலம்
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) தGேய $திருவி.0495.2
மூள வன்பு தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எம்குடி முழுவதும்
பணிெகாண்டு $திருவி.0495.3
ஆளேவ ெகாலிக் கானகத் அம,ந்தைன என்னா. $திருவி.0495.4
சுரந்த அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) இரு கண்வழிச் ெசாrவேபால்
ெசாrந்து_வி.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0496.1
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆேறாடு சிவானந்த
பரைவயுள் படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0496.2
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) தவாத ெமய் அன்பினால் வலம் ெகாடு
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ேபாந்து $திருவி.0496.3
அரந்ைத தG,ந்தவன் ஒருசிைற அைமச்சேராடு இருந்தான். $திருவி.0496.4

ஆய ேவைலயின் மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ஆைணயால் அைமச்ச,
$திருவி.0497.1
ேமய ேவவல, துைற துைற ேமவின, விடுப்ப $திருவி.0497.2
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவைலயில் ஆ,த்தன,
வழித்ெகாடு பட,ந்தா, $திருவி.0497.3
ேசய காது எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணி நக, ெசய்
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) மாக்கள். $திருவி.0497.4
வட்டவாய் மதிப் பிளவின் ெவள்வாய்க் குய நவியம் $திருவி.0498.1
இட்ட ேதாளின, யாப்பு உைடக் கச்சின, இரும்பின் $திருவி.0498.2
விட்ட காெராளி ெமய்யின, விசிெகாள்வா, வன் ேதால் $திருவி.0498.3
ெதாட்ட காலின, வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) எறி ெதாழிலின, ஆனா,.
$திருவி.0498.4
மறியும் ஓைத வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அரற்றிட மரந்தைல பனிப்ப
$திருவி.0499.1
எறியும் ஓைதயும் எறிபவ, ஒைதயும்
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0499.2
முறியும் ஓைதயும் முறிந்து வழ்
G ஓைதயும் முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) வாய்ச்
$திருவி.0499.3
ெசறியும் ஓைதயும் கீ ழ்ப் பட ேமல் படச் ெசறியும். $திருவி.0499.4
ஒளிறு தா ெதாடு ேபாது ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உக ஒலித்து
$திருவி.0500.1
ெவளிறில் வன் மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) சிைன இற வழ்வ
G
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.)
களத்துப் $திருவி.0500.2
பிளிறு வாய வாய் நிணத்ெதாடு குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) நG, ெபருகக்
$திருவி.0500.3

களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ேகாடு இற மாய்ந்து வழ்
G காட்சிய அைனய.
$திருவி.0500.4
பூ அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வண்டினம் அயல்
புறெவாடும் பழனக் $திருவி.0501.1
கா அைடந்தன_வி.மு.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட, ஒரு.)
பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) கற்பகம்
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0501.2
ேகா அைடந்திட ஒதுங் குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) குறும்பு ேபால்
ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0501.3
மா அடிந்தன மாடு உள வைரகளும் காடும். $திருவி.0501.4
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) நிரம்பிய வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) எலாம்
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெமய்
உண,ந்ேதா,_வி.அ.ெப.(உண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ,_பட,.பன்.) $திருவி.0502.1
ெதருள் நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிந்ைதயின்
ெவளி ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பல் உயி,க்கும்
$திருவி.0502.2
அருள் நிைறந்து_வி.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ப்று
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரன் அடி
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.0502.3
கருைண அன்ப, தம் பிறப்பு என ேவேராடும் கைளந்தா,. $திருவி.0502.4
கைளந்து_வி.எச்.(கைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நGள்
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) திருத்திச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெநறி படக் கண்டு
$திருவி.0503.1
வைளந்து_வி.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நக, எடுப்பது எவ்வாறு எனத் ேதறல் $திருவி.0503.2

விைளந்து_வி.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாது_ெப.(தாது_ெப.)
உகு தா,_ெப.(தா,_ெப.) முடி ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) மந்திர ேரா
$திருவி.0503.3
அைளந்து அளாவிய சிந்ைதேயாடு
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.)
அம்கண். $திருவி.0503.4
ெமய்ய, அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) ேதாய் ேசவடி வியன் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
தGண்டப் $திருவி.0504.1
ெபாய் அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நGறு அணி ேமனிய, பூதிப் $திருவி.0504.2
ைபய, நள் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கனவில்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளிய படிேய $திருவி.0504.3
ஐய, வல்ைல வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளினா,
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) உளம் களிப்ப. $திருவி.0504.4
கனவிலும் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடவுள, காண்பதற்கு அrயா,
$திருவி.0505.1
நனவிலும் ெவளிவந்தவ, தைம எதி,
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0505.2
நிைனவில் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) இைறஞ்சி ேந,
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நல்வரவு $திருவி.0505.3
வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆதனம்
ெகாடுத்தனன்_வி.மு.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.)
ெமய் உண, ேவந்தன். $திருவி.0505.4
ெதன்ன, அன்பினில் அகப்படு சித்த, தாம் முன்ன,ச் $திருவி.0506.1
ெசன்ன ஆதி நூல் வழி வரு சா,பு நூல் ெதாட,பால் $திருவி.0506.2
நன்ன, ஆலய மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) ேகாபுர நகரம் $திருவி.0506.3

இன்ன வாறு ெசய் என வகுத்து இம் என மைறந்தா,. $திருவி.0506.4
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எவற்றினும்
நிைறந்தவ, மல, அடிக்கு அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) $திருவி.0507.1
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உைடப் பஞ்சவன் நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.)
ேமம் பட்டுச் $திருவி.0507.2
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிற்ப நூல் புலவரால் சிவ
பரம் சுட, வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0507.3
அைறந்து ைவத்தவாறு ஆலய மணிநக, காண்பான். $திருவி.0507.4
மைற பயில் பதும மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) அருத்த
மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) நுைழ வைளவாய்ப்
$திருவி.0508.1
பிைறபயில் சிைக மா மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) அருகால் பீடிைக திைச
எலாம் பிளக்கும் $திருவி.0508.2
பைறபயில் நிருத்த மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) விழாக் ெகாள் பன்
மணி_ெப.(மணி_ெப.) மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) ேவள்வித் $திருவி.0508.3
துைறபயில் சாைல திரு மைடப் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) சூழ் உைற
ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) தம் ேகாயில். $திருவி.0508.4
வலம் வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) இமய வல்லி ெபான்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) மாளிைக
அடுக்கிய_ெப.எச்.(அடுக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மதில்_ெப.(மதில்_ெப.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) $திருவி.0509.1
நிலவிய ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) ெநடிய சூளிைக வான்_ெப.(வான்_ெப.)
நிலா விr தவள மாளிைக மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) $திருவி.0509.2
குலவிய குடுமிக் குன்று இவ, ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான்
ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.) ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) கண் படுக்கும்
$திருவி.0509.3

சுல ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) அகழிக் கிடங்கு கம்மி நூல்
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.)
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) கண்டு அைமத்தான். $திருவி.0509.4
சித்திரம் நிைரத்த பீடிைக மறுகு ெதற்றிகள் வாண் நிலாத்
ெதளிக்கும்_ெப.எச்.(ெதளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.0510.1
நித்தில நிைரத்த விழா வரு வதி
G நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) மணிச் சாளர ஒழுக்கப்
$திருவி.0510.2
பித்திைக மாடப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெதருக்
கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) சால் சதுக்க
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெபாதியில் $திருவி.0510.3
பத்தியில் குயின்ற_ெப.எச்.(குயில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அ_ெப.எச்.குறி.) மன்று ெசய்
குன்று பருமணி ேமைட ஆடு அரங்கு. $திருவி.0510.4
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவ, இருக்ைக அந்தண,_ெப.(அந்தண,_ெப.)
உைறயுள் அரசரா வணங்குல வணிகப் $திருவி.0511.1
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெதரு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேவளாள, ேப,
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) சால் ெபருங்குடி ஏைனய கrேத, $திருவி.0511.2
திருந்திய பrமா நிைலக்களம் கழகம் தGம்_ெப.அ.(தGம்_ெப.அ.) சுைவ ஆறு
நான்கு உண்டி $திருவி.0511.3
இரந்தவ,க்கு அருத்து நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறச் சாைல இைனயன
பிறவும் நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) அைமத்தான். $திருவி.0511.4
துணி கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) கீ ழ் நG,க் கூவல் பூ ஓைட ெதாடு
குளம்_ெப.(குளம்_ெப.) ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) நந்தவனம் $திருவி.0512.1
திணிமல,ச் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) துடைவ உய்யானம் திருநக, அணி
ெபறச் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0512.2
அணி நக, சாந்தி ெசய்வது குறித்தான் அண்ணலா,
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) ெசய்வா,. $திருவி.0512.4

ெபான் மயமான சைட மதிக் கைலயின் புத்தமுது உகுத்தன, அது ேபாய்ச்
$திருவி.0513.1
சின் மயமான தம் அடி அைடந்தா,ச் சிவமயம் ஆக்கிய
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேபால் $திருவி.0513.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மயம் ஆக்கி அந்நக, முழுதும் சாந்தி
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அதுவது மதுர $திருவி.0513.3
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) மயம் ஆன தன்ைமயான் மதுரா நக, என உைரத்தன,
நாமம். $திருவி.0513.4
கீ ட்டிைசக் கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) சாத்தனும் ெதன்சா, கீ ற்று ெவண்பிைற
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) களிற்றுக் $திருவி.0514.1
ேகாட்டு இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) களபக் ெகாள்ைக
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
குடவயின் மதுமைட உைடக்கும் $திருவி.0514.2
ேதாட்டு இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) தண்ணம் துழாய் அணி ெமௗலித்
ேதான்றலும் வட வயிற்ேறாடு $திருவி.0514.3
நGட்டிரும் ேபாந்தின் நிமி, குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) எண் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
நGலியும் காவலா நிறுவி. $திருவி.0514.4
ைக வைர எருத்தில் கனவைர
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காட்சியில்
ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளி, ேகாயின்
$திருவி.0515.1
ைமவைர மிடற்று மதுைர நாயகைர மரபுளி அருச்சைன புrவான்
$திருவி.0515.2
ெபாய் வைர மைற ஆகம ெநறி
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புண்ணிய
முனிவைர ஆதி $திருவி.0515.3
ைசவைரக் காசிப்பதி யினில் ெகாண,ந்து தலத்தினில் தாபனம் ெசய்தான்.
$திருவி.0515.4

உத்தம குலத்து நாற்ெபரும் குடியும் உய,ந்தவும் இழிந்தவும்
மயங்க_குைற.எச்.(மயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.0516.1
ைவத்தவும் ஆன புறக்குடி மூன்று மைற வழுக்கா மனு வகுத்த $திருவி.0516.2
தத்தம ெநறினின்று ஒழுக ைவதிகமும் ைசவமும் தருமமும் தைழப்பப்
$திருவி.0516.3
ைபத்ெதழு திைரநG, ஞால ேமல் திலகம்_ெப.(திலகம்_ெப.) பதித்து என
நக,வளம் படுத்தான். $திருவி.0516.4
அன்று ெதாட்டு அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) அந்நக,
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அணி ெகழு மங்கலம்
இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.0517.1
என்று ெதாட்டு இைமக்கும் மைனயின் மங்கல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.)
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முப்புரமும் $திருவி.0517.2
குன்று ெதாட்டு எய்தான் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) மூன்று உறுப்பும் குைறவு
இல் பூசைன வழாது ஓங்கக் $திருவி.0517.3
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) ெதாட்டு
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கனி உகுத்தான் ேபால்
கலிதுரந்து அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ெசய் நாளில். $திருவி.0517.4
பவெநறி
கடக்கும்_ெப.எச்.(கட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பா,த்திவன் கிரணம் பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) பrதி ேபால் மலயத் $திருவி.0518.1
துவசைனப் பயந்து_வி.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) ேமல் ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) சுமத்தி
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) பல கழித்து ஒருநாள் $திருவி.0518.2
நவவடிவு இறந்ேதான்_வி.அ.ெப.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓன்_பட,.ஒரு.)
ஆலயத்து எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நாதைனப்

பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மூவலம்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0518.3
உவைம இல் இன்ப அருள் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒன்றி ஒன்றா நிைல
நின்றான். $திருவி.0518.4
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பங்கின, கடம்ப
வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.0519.1
நன்னகரம் ஆனது நவின்று உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0519.2
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) மகளாகி மலயத் துவசன்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0519.3
ெதன்னன் இைட வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முைற
ெசய்தது உைர ெசய்வாம். $திருவி.0519.4
மனு அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) உவந்து தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வழிச்
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நடத்தும் $திருவி.0520.1
புனிதன் மலயத் துவசன் ெவன்றி புைன பூணான் $திருவி.0520.2
கனி அமுதம் அன்ன கருைணக்கு
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காட்சிக்கு
$திருவி.0520.3
இனியன் வட ெசால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தமிழ்க் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
இகந்ேதான். $திருவி.0520.4
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.)
வடிவன் ேவட்ைக விைள பூமி $திருவி.0521.1
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மடவா,கள் பதினாயிரவ,
உள்ளான் $திருவி.0521.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ஒழுகு பானுவழி
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழுகு சூர $திருவி.0521.3

ேசனன் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) காஞ்சைனைய மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.)
விைன ெசய்தான். $திருவி.0521.4
கண்ணுதைல முப் ெபாழுதும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பணி கற்ேறான் $திருவி.0522.1
எண் இல் பல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மகவு இலா வறுைம_ெப.(வறுைம_ெப.)
எய்திப் $திருவி.0522.2
பண்ணrய தான தருமம் பலவும் ஆற்றிப் $திருவி.0522.3
புண்ணியம் நிரம்பு பr ேவள்வி புr குற்றான். $திருவி.0522.4
ஈறு இல் மைற கூறு முைற
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெதாண்ணூற்று $திருவி.0523.1
ஆறிெனாடு மூன்று மகம் ஆற்ற அமேரசன் $திருவி.0523.2
நூறு மகமும் புrயின் என்பது ெநாடிப்பின் $திருவி.0523.3
மாறும் என மற்று அதைன மாற்றி இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) சாற்றும்.
$திருவி.0523.4
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) விரும்பிைன அதற்கு
இைசய_குைற.எச்.(இைச_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.)
$திருவி.0524.1
இன்புறு மகப்ேபறு மகத்திைன இயற்றின் $திருவி.0524.2
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உறு மகப் ெபறுதி என்று அமர,
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.0524.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) புலம் அைடந்திடலும் நிம்ப நகுதாரான். $திருவி.0524.4
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) மக ேவள்வி ெசய் விருப்பு_ெப.(விருப்பு_ெப.)
உைடயன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0525.1
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) அதற்கு உrய யாைவயும்
அைமத்துத் $திருவி.0525.2

தக்க நியமத்து உrய ேதவிெயாடு சாைல $திருவி.0525.3
புக்கனனன் இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மகேவள்வி
புrகிற்பான். $திருவி.0525.4
ஆசற மைறப் புலவ,_ெப.(புலவ,_ெப.) ஆசிrய, காட்டும் $திருவி.0526.1
மாசு அறு சடங்கின் வழி மந்திரம் முத்தாத்த $திருவி.0526.2
ஓைச அனுத்தாத்த ெசாrதந்து அழுவ ஓதி $திருவி.0526.3
வாசவன் இருக்ைகயில் இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எr வள,ப்பான். $திருவி.0526.4
விசும்பும் நிலனும் திைசயும் ேவள்வி அடு சாைலப் $திருவி.0527.1
பசும் புைக பட,ந்து_வி.எச்.(பட,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) படம் என மைறப்பத் $திருவி.0527.2
தசும்பு படு ெநய் ெபாr சமித்திெனாடு வாேனா,க்கு $திருவி.0527.3
அசும்பு படு மின் அமுதின் ஆகுதி மடுத்தான். $திருவி.0527.4
ஐம்முகன் அநாதி பரமாத்தன் உைர ஆற்றால் $திருவி.0528.1
ெநய் முக நிைறந்து_வி.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தழல்
நிமி,த்து வரும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $திருவி.0528.2
ைபம் முக அரா அணி பரஞ்சுட, தனிப்ப $திருவி.0528.3
ைமம் முக ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கணி மவான் மைனவிநாண.
$திருவி.0528.4
வள்ளல் மைலயத் துவசன் மீ னவன் வலத்ேதாள் $திருவி.0529.1
துள்ள_குைற.எச்.(துள்ளு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மைன காஞ்சைன சுருங்கிய
மருங்குல் $திருவி.0529.2
தள்ள எழு ெகாங்ைககள் ததும்ப நிமி, தGம்பால் $திருவி.0529.3
ெவள்ள ெமாழுகக்கு அrய ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கணிட ஆட. $திருவி.0529.4

இவ்வுலகம் அன்றியும் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏழும் மகிழ்வு எய்தச்
$திருவி.0530.1
ைசவ முதல் ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட,.பன்.) தவத் துைற
நிவப்ப $திருவி.0530.2
ஓளவிய மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) குது கலிப்பத் $திருவி.0530.3
ெதய்வமைற துந்துபி திைசப் புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) இைசப்ப. $திருவி.0530.4
ைமம் மல, ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் அர
மங்ைகய,_ெப.(மங்ைகய,_ெப.) நடிப்ப $திருவி.0531.1
ெமய்ம் மன ெமாழிச் ெசயலின் ேவறு படல் இன்றி $திருவி.0531.2
அம்மதுைர மா நக, உள, ஆக மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) $திருவி.0531.3
தம்ைம அறியாதன தைலத்தைல சிறப்ப. $திருவி.0531.4
மாந்த,_ெப.(மாந்த,_ெப.) பயின் மூவறு ெசால் மாநில வைரப்பில்
$திருவி.0532.1
தGம்_ெப.அ.(தGம்_ெப.அ.) தமிழ் வழங்கு திரு நாடது
சிறப்ப_குைற.எச்.(சிறப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.0532.2
ஆய்ந்த தமிழ் நாட அரசளித்து முைற
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0532.3
ேவந்த,களின் மீ னவ, விழுத்தைகைம எய்த. $திருவி.0532.4
ெநாய் தழல் எrக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ேநாற்ற பயன்_ெப.(பயன்_ெப.)
எய்தக் $திருவி.0533.1
ெகாய் தளி, எனத் தழல் ெகாழுந்து படு குண்டத் $திருவி.0533.2
ைததவிழ் இதழ்க் கமலம் அப்ெபாழுது
அல,ந்து_வி.எச்.(அல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ, $திருவி.0533.3
ெமாய் தளி, விைரக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) முைளத்து எழுவது என்ன.
$திருவி.0533.4

விட்டு இலகு சூழியம் விழுங்கு சிறு ெகாண்ைட_ெப.(ெகாண்ைட_ெப.)
$திருவி.0534.1
வட்ட மதி வாய்க்குறு முயல் கைறைய மானக் $திருவி.0534.2
கட்டி அதி நாற்றிய கதி,த் தரள மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $திருவி.0534.3
சுட்டி அதில் விட்டு ஒழுகு சூழ் கிரணம் ஒப்ப. $திருவி.0534.4
தGங்கு தைல_ெப.(தைல_ெப.) இன் அமுதம் மா,பின் வழி சிந்தி $திருவி.0535.1
ஆங்கு இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நிலா
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆர_குைற.எச்.(ஆ,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) மின்ன
$திருவி.0535.2
வங்கு_ஏவ.(வ
G
ங்கு_வி.)
G
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) பrதி
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுட, விழுங்கி $திருவி.0535.3
வாங்கு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வித்து உரும மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஒளி கால.
$திருவி.0535.4
சிற்றிைட வைளந்த_ெப.எச்.(வைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிறு
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) சூழ்
$திருவி.0536.1
ெபான் திரு மணிச் சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) ேமகைல
புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.0536.2
வில் திரு மணிக் குைழ விழுங்கிய குதம்ைப $திருவி.0536.3
சுற்று இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கடிந்து சிறு ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வருடி ஆட.
$திருவி.0536.4
ெதள் அமுத ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) மழைல சிந்து இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.)
மூரல் $திருவி.0537.1
முள்_ெப.(முள்_ெப.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) அரும்ப முைல_ெப.(முைல_ெப.)
மூன்று உைடயது ஓ, ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) $திருவி.0537.2

பிள்ைள என மூ ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பிராய ெமாடு நின்றள் $திருவி.0537.3
எள் அrய பல் உயிரும் எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.)
உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) ஈன்றாள். $திருவி.0537.4
குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) தளி, ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அடிக்கிடந்த சிறு
மணி_ெப.(மணி_ெப.) நூபுர சதங்ைக குழறி ஏங்க $திருவி.0538.1
நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தளி, ேபால் அைசந்து தள, நைட_ெப.(நைட_ெப.)
ஒதுங்கி மழைல இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நைகயும் ேதான்றப் $திருவி.0538.2
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ெபறு ெபான்
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மடி
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெபண்பிள்ைள ஆனாள் $திருவி.0538.3
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) தழுவு ெநறி நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேறா,க்கு
இகம் ேபாகம் வடு_ெப.(வ
G
டு_ெப.)
G
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அம்ைம அம்மா. $திருவி.0538.4
ெசய்யவாய் ெவளிறாது துைண முைலக்கண் கருகாது ேசல் ேபால்
நGண்ட_ெப.எச்.(நGள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0539.1
ைமயவாய் மத,த்த கரும்கண் பசவா ஐ இ,ண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) மதியம்
தாங்கா $திருவி.0539.2
ைதய ஆல் இைல வருந்தப்
ெபறாது_எதி,.ம.வி.எச்.(ெபறு_வி.+ஆத்_எதி,.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபறு மகைவ
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைணத்தாள் ேமாந்தாள்
$திருவி.0539.3
துய்யவாய் முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இன்புற்றாள் முன்
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.)
அன்னாள். $திருவி.0539.4

பைர ஆதி இருப்ப அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ெதாழிலாகி
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) பைடத்துக் காத்து
$திருவி.0540.1
வைரயாது துைடத்து மைறத்து_வி.எச்.(மைற_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அருளியைவ நின்றும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வடிவு ேவறாய் $திருவி.0540.2
உைர ஆதி மைற கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) முதல்வி திருமகளாய் உதித்ததற்கு இந்தத்
$திருவி.0540.3
தைர ஆளு மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ெசய் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
இதுேவா அதற்கு உrய தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
மன்ேனா. $திருவி.0540.4
கள்ளமா ெநறி ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாறி கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_ெப.எச்.குறி.) கரணம் எலாம்
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_ெப.எச்.குறி.) ஆனந்த $திருவி.0541.1
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஆம் பரஞான வடி உைடயாள்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அன்பின் ெவளிவந்தது இன்று ஓ, $திருவி.0541.2
பிள்ைளயாய் அவதrத்த கருைணயும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) மாணாட்டி
தவப் ேபறும் ேதறான் $திருவி.0541.3
பள்ளமா கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தாைனப் பஞ்சவ, ேகான் ெநஞ்சகத்துப் பrவு
கூ,ந்தான். $திருவி.0541.4
மகவு இன்றிப் பல பகல்யான்
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrந்ேதன்
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) ேபறு $திருவி.0542.1
தக இந்த மகம் ெசய்ேதன் அதுவும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) மகைவத் தந்தது அந்ேதா $திருவி.0542.2

முக இந்து நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) ஒழுக வரு ெபண்ணு
முைல_ெப.(முைல_ெப.) மூன்றாய் முகிழ்த்து மாற்றா,_ெப.(மாற்றா,_ெப.)
$திருவி.0542.3
நக வந்தது என்ேனேயா என்று வைக இலனாகி
நலியும்_ெப.எச்.(நலி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எல்ைல. $திருவி.0542.4
மன்னவ நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) திருமகட்கு ைமந்த, ேபால் சடங்கு
அைவத்தும் வழாது ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) $திருவி.0543.1
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முைற
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபய, தடா தைக என்று
இட்டு முடி சூட்டுவாய் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $திருவி.0543.2
ெபான் அைனயாள் தனக்கு இைறவன் வரும் ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) ஓ,
முைல_ெப.(முைல_ெப.) மைறயும் புந்தி மாழ் ேகல் $திருவி.0543.3
என்ன அரன் அருளால் ஓ, திருவாக்கு விசும்பு இைட
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ேற. $திருவி.0543.4
அவ்வாக்குச் ெசவி நிரம்ப_குைற.எச்.(நிரம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வன்பு
வைக அகநிரம்ப அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$திருவி.0544.1
ெமய்வாக்கு மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ஒன்ற விழி வாக்கும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
நிரம்ப_குைற.எச்.(நிரம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விமல,
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0544.2
ெநய் வாக்கு மக நிரப்பி எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மைன ஒடும் சாைல நGத்து இ,ண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) $திருவி.0544.3
ைக வாக்கும் இயம்_ெப.(இயம்_ெப.) கலிப்பக் கடி மாடா மைன புகுந்தான்
கழல்கால் ேவந்தன். $திருவி.0544.4
முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) அதி,ப்ப மங்கலம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி, வருவா,

முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உவைக முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)
பூப்ப_குைற.எச்.(பூப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.0545.1
அரசிருக்கும் மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) புக்கு இனிது
அம,ந்து_வி.எச்.(அம,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கனக
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஆன்ற ேகள்வி $திருவி.0545.2
விரசிருக்கும் மைறயவ, ைகப்
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எவ,க்கும் மும்முைறயால்
ெவறுப்ப_குைற.எச்.(ெவறுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நல்கிப் $திருவி.0545.3
பரசிருக்கும் கரதலத்து எம் பரன் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) சிறப்புப் பல்க நல்கா. $திருவி.0545.4
சிைறவிடுமின் சிைறக் களமும் சீத்திடுமின் ஏழாண்டு ேதயத்து ஈட்டும்
$திருவி.0546.1
இைறவிடுமின் அயல் ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.) திைற_ெப.(திைற_ெப.)
விடுமின் இைற நிதியம் ஈட்டும் ஆயத் $திருவி.0546.2
துைறவிடுமின் அறப்புறமும் ஆலயமும் ெபருக்கும் எனத் ெதாழாைரக்
காய்ந்த_ெப.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0546.3
கைற விடுமின் அயில் ேவலான் வள்ளு வைனக் கூய் முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.)
கறங்கச் சாற்றி. $திருவி.0546.4
கல்யாண மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெமௗலி ேவந்தைரயும் கால் யாப்புக் கழல
நGத்துக் $திருவி.0547.1
ெகால்யாைன பr ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத, அரசுrைம ெதான்
முைறயால் ெகாடுத்துப் ேபாக்கிப் $திருவி.0547.2
பல்லாரும் ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனப்
பண்டாரம் தைல_ெப.(தைல_ெப.) திறந்து பசும் ெபான்னாைட $திருவி.0547.3
வில்லாரும் மணிக் ெகாடும் பூண் ெவறுக்ைக முதல் எைனப் பலவும்
ெவறுப்ப_குைற.எச்.(ெவறுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வசி.
G $திருவி.0547.4

தூமரபின் வரு ெபரு மங்கல கவிகட்கு இரு நிதியம் துகில்_ெப.(துகில்_ெப.)
பூண்பாய்மா $திருவி.0548.1
காம,_ெப.(காம,_ெப.) கr பrத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேத, முதலாய பல்
ெபாருளும் களிப்ப நல்கிக் $திருவி.0548.2
ேகாமறுகு களிதூங்கச் சுண்ணெமாடும் எண்ெணய் விழாக் குளிப்ப
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0548.3
மாமதுரா நக, அன்றி மற்றும் உள நக, எங்கும் மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.)
தூங்க. $திருவி.0548.4
இவ்வண்ணம் நக, களிப்ப இைற மகனும் களிப்பு
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இைறவ,
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0549.1
அவ்வண்ணம் சாத முதல் விைன நிரப்பித் தடாதைக என்று அைழத்துத் ேதவி
$திருவி.0549.2
ெமய்வண்ண மைற உணரா விைற இதைன ேமைன ேபால் ேமல்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ேநாற்ற $திருவி.0549.3
ைகவண்ணத் தளி, தGண்டி_வி.எச்.(தGண்டு-வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வள,ப்ப இமவான் ேபால களிக்கும் நானில். $திருவி.0549.4
திருந்தாத விளங்குதைல ஆயெமாடு புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ேபாந்து சிறா,க்குச்
சிற்றில் $திருவி.0550.1
விருந்தாக மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) சிறு ேசாறு அட்டும் உரங்கிழித்த ேவளும்
வாய் ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0550.2
அருந்தாத_எதி,.ம.ெப.எச்.(அருந்து_வி.+ஆத்_எதி,.ம.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முைலவாய்
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருந்தப்
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) தனக்கு அளித்தும் ேபாதில் $திருவி.0550.3
வரும் தாைத அண்டம் எலாம் சிற்றில் இைழப் பாளாய்க்கு
மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) ெசய்தான். $திருவி.0550.4

தGட்டுவாள் இ,ண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) அைனயக் கண் களிப்பத் ேதாழிய,க்குத்
ெதrய ஆடிக் $திருவி.0551.1
காட்டுவாள் எனக் கழங்கு பந்து_ெப.(பந்து_ெப.) பயின்று அம் மைனயும் கற்றுப்
பாசம் $திருவி.0551.2
வட்டு
G
வாண் ேமல் ஒடு கீ ழ் தள்ள எைம விைனக் கயிறு_ெப.(கயிறு_ெப.) வக்கி
G
ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) $திருவி.0551.3
ஆட்டுவாள் காட்டுதல் ேபால் ஆடினாள் நித்தில தாம்பு
அைசத்த_ெப.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஊசல். $திருவி.0551.4
இம் முைறயால் தாய,க்கும் ேதாழிய,க்கும் மகத்து உவைக ஈந்தாள்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0552.1
அம் முைறயால் தாைதக்கு மகத்து வைக யீவாளாய் ஆத்த வாய்ைமச்
$திருவி.0552.2
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) மைறயா அரண்_ெப.(அரண்_ெப.) முதனால்
ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) எட்டுக் கைல முழுதும் ெதளிந்தாள் அந்த $திருவி.0552.3
ெமய்ம் மைறயா, கைல அைனத்தும் ேமகைலயா மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.)
அைசத்த_ெப.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விமைல அம்மா.
$திருவி.0552.4
ெசால் வாய்ைமக் கைலத் ெதளிவு முழுமதிையப்
பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருபால் ெசாருகி அன்ன
$திருவி.0553.1
பல் வாய்ைமக் கடகr ேத, பr உைகக்கும் திறனும் அழல் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.)
தூ,க்கும் $திருவி.0553.2
வில் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வச்சிரம் முதல் பல் பைடத் ெதாழிலும் கண்டு
இளைம விழுங்கு மூப்பில் $திருவி.0553.3
ெசல்வாய்ைமத் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) திருமகட்கு
முடி சூட்டும் ெசய்ைக பூண்டான். $திருவி.0553.4

முடிகவிக்கும் மங்கல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வைரயறுத்துத் திைசேதாறும்
முடங்கல் ேபாக்கி $திருவி.0554.1
கடி ெகழு தா,_ெப.(தா,_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெமௗலிக் காவலைர
வருவித்துக் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0554.2
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அணி மா நக, எங்கும் விழா
எடுப்ப_குைற.எச்.(எடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.)
அைமத்துக் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) அன்ன $திருவி.0554.3
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) ெகழு ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) சுமதி திரு மணத்தினுக்கு
ேவண்டுவன சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசய்தான்.
$திருவி.0554.4
மங்கல தூrயம் முழங்க_குைற.எச்.(முழங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மால்
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) மிைச
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூத $திருவி.0555.1
கங்ைக முதல் ஒன்பது தG,த்தமும் நிரப்பிக் கதி, விடு_ஏவ.(விடு_வி.) ெபான்
கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) பூசித்துப் $திருவி.0555.2
புங்கவைர மந்திரத்தG வள,த்து_வி.எச்.(வள,_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அமுதம் அருத்தி எr ெபான்னால்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0555.3
சிங்க மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆதனத்ைத ேநசித்துப் பூசித்துத்
ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) ஏற்றி. $திருவி.0555.4
திரு முடிைய மதயாைன மிைச
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நகைர வலம்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பூசித்து $திருவி.0556.1
அரு மணியால் சுடிைக இைழத் தடாகத்தால் குயிற்றியது ஓ, ஐவாய்
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) $திருவி.0556.2

ெபரு மணி_ெப.(மணி_ெப.) நGள் படம்
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மிைச கவிப்ப
அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சிங்க பீடத்து ஏற்றிக் $திருவி.0556.3
குரு மணி_ெப.(மணி_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நைக மயிைலக் கும்பத்துப்
புண்ணிய நG, குளிர_குைற.எச்.(குளி,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆட்டி.
$திருவி.0556.4
புங்கவ, மந்தார மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபாழிய அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
தவ, ஆக்கம் புகலத் ெதய்வப் $திருவி.0557.1
பங்கய ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ெகாம்பைனயா,
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முனி பன்னிய, பல்லாண்டு
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.0557.2
மங்கல தூrயம் முழங்க_குைற.எச்.(முழங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மைற
தழங்க மாணிக்க மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) சூட்டி $திருவி.0557.3
எம் கருைணப் ெபருமாட்டிக்கு அரச அைமச்ச, பணியும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
இைறைம நல்கா. $திருவி.0557.4
பால் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) மதிக் கவிைக மிைச
நிழற்ற_குைற.எச்.(நிழற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மதி கிரணம்
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அன்ன $திருவி.0558.1
ேகால மணி_ெப.(மணி_ெப.) கவr புைட இரட்ட மல, மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) குழாம் உடூற்றக் $திருவி.0558.2
காைல_ெப.(காைல_ெப.) இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) கதி, கயிைல உதித்து என
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கடா யாைனக்
கழுத்தில்_ெப.(கழுத்து_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ேவப்ப $திருவி.0558.3
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) முடிப் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) அரைச மங்கல துrயம்
முழங்க_குைற.எச்.(முழங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வலம் ெசய்வித்தான்.
$திருவி.0558.4
விண்ணாடு ெமாழி ெகட்ட மகிழ்ச்சியுனும் திருமகள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
விளக்க ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0559.1

உள் நாது ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களிப்புத் தைல_ெப.(தைல_ெப.)
சிறப்பச் சிலபகல் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$திருவி.0559.2
புண் ஆது ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) குதுகலித்து நடிப்பத்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) புயேமல் ைவத்த $திருவி.0559.3
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ஆடு மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
களித்து_வி.எச்.(களி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) நாடு
ெபற்றான் அம் மகவு ெபற்றான். $திருவி.0559.4
விரத ெநறி அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈற்றுக்
கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) பிறவும் தாைதக்கு விதியால் ஆற்றி $திருவி.0560.1
அரதன ேமல் அைண ேமல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எலாம் ஒருகுைடக் கீ ழ் ஆள் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
ஆனாள் $திருவி.0560.2
சரத மைறயாய் மைறயின் ெபாருளாய்ப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) முடிவு
தானாய்த் ேதனின் $திருவி.0560.3
இரதம் எனப் பூவின் மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) எனப் பரமனிடம் பிrயா எம்
பிராட்டி. $திருவி.0560.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) இைறஞ்ச ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.)
மநு வழி புரந்து மாறன் $திருவி.0561.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) இருக்ைக எய்தப் ெபற்றபின்
விைடேயான் உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) $திருவி.0561.2
எண் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) என்ன அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) என்ன
ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.)
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கன்னிப் $திருவி.0561.3

ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேநமி உருட்டிய
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) ெசால்வாம். $திருவி.0561.4
இன்னியம் இயம்பு மாக்கள் எழுப்ப வான்_ெப.(வான்_ெப.) இரவி ேதான்றக்
$திருவி.0562.1
கன்னைலந்து என்னப் பள்ளித் துயில் எழG இக் கடி நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.)
ஆதிக் $திருவி.0562.2
தன்னிைற மரபுக்கு ஏற்ற நியதி மாதானம் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) $திருவி.0562.3
துன்னிய கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) பூைசத் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) முதல்
அைனத்தும் முற்றா. $திருவி.0562.4
திடம்படு அறிஞ, சூழச் சிவபரன் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) முன்னிக்
$திருவி.0563.1
கடம்பு_ெப.(கடம்பு_ெப.) அடி முைளத்த முக்கண் கரும்பிைன மைறவண்டு
ஆ,க்கும் $திருவி.0563.2
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) ெபாதி கண்டத் ேதைன விதிமுைற
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0563.3
குடல் பயில் குடுமிச் ெசம்ெபான் குரு மணிக் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
நண்ணி. $திருவி.0563.4
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) இைற
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசம்ெபான்
அத்தாணி இருக்ைக எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.0564.1
நிைற ெசறி மடங்கல் ஆறு முடங்கின்
நிமி,ந்து_வி.எச்.(நிமி,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தாங்க_குைற.எச்.(தாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.0564.2
விைர ெசறி மல, மீ ப் ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இயன்
மணித் தவிசின் ேமவித் $திருவி.0564.3

திைர ெசறி அமுதில் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ேபால்
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாேதா. $திருவி.0564.4
அனிந்திைத அமுதின் சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) கமலின் அணங்கும்
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) $திருவி.0565.1
கனிந்த பா, மகளிராய் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைடப்ைப ெபான் களாஞ்சி ஏந்த_குைற.எச்.(ஏந்து_வி.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.0565.2
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) திr பதுமக் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) இருவரும்
அைனவ, ஆகிப் $திருவி.0565.3
புைனந்த ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கவறிக் கற்ைற இரு புைட புரட்டி வச.
G
$திருவி.0565.4
ெசடி உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) எயினச் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.)
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ேமல் சுமந்து சாத்தும் $திருவி.0566.1
கடி அவிழ் மலrல் ெபான்னிக் காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) குடக்ேகான் ஏைன
$திருவி.0566.2
முடி ெகழு ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.) உள்ளா, முடிமிைச இைலந்த தாமம்
$திருவி.0566.3
அடி மிைச சாத்தி நங்ைக அைணயால் ஏவல் ெசய்ய. $திருவி.0566.4
ைவ உைட வாள, ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மா,புற
பின்னிஆ,த்த $திருவி.0567.1
ைகயின, ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) என்று தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
கருைண ேநாக்கம் $திருவி.0567.2
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று இைமயா,
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேநாக்குேமல் ெசம்ைக
கூப்பி $திருவி.0567.3

உய்குநம் என வாய் ெபாத்தி உைழய, தம் பணி
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்ய. $திருவி.0567.4
ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) மராட, ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) கரு நாட, ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
$திருவி.0568.1
ஈங்கு இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பட,.ஒரு.) விராட, ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பட,.ஒரு.) குருநாட, ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
$திருவி.0568.2
ஊங்கு உவன் ேசரன்_ெப.(ேசரன்_ெப.) ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) உவன் எனக்
ேகாலால் சுட்டிப் $திருவி.0568.3
பாங்கு இரு மருங்கும் காட்டக் கஞ்சுக படிவ மாக்கள். $திருவி.0568.4
ெசந்தமிழ் வடநூல் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ெதrந்தவ, மைறநூல் ஆதி
$திருவி.0569.1
அந்தம் இல் எண் எண் ேகள்வி அளந்தவ, சமயம் ஆறும் $திருவி.0569.2
வந்தவ, துறந்ேதா, ைசவ மாதவ, ேபாதம் ஆண்ட $திருவி.0569.3
சிந்தைன உண,வான் மாைய வலி ெகடச் ெசற்ற வர,.
G $திருவி.0569.4
முன் இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ேதற்று மூத்தவ,
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எண்ணிப் $திருவி.0570.1
பன்னு ஐந்து உறுப்பில் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.)
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பனுவல்
மாந்த,_ெப.(மாந்த,_ெப.) $திருவி.0570.2
பின்னும் முன் ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சூழ்ச்சிப் ெபருந்தைகச் சுமதிேயாடும் $திருவி.0570.3
இன் அமுது அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேகள்வி மந்திர, யாரும் சூழ.
$திருவி.0570.4

கற்று அறி அந்தணாள, விருத்திகள் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) தானத்து
$திருவி.0571.1
அற்றம் இல் பூைசச் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) அறப்புற நடக்ைக ஏைனச்
$திருவி.0571.2
ெசற்றம் இல் குடிகள் மற்றும் அைமச்சரால் ெதளித்தும் ெவவ்ேவறு
$திருவி.0571.3
ஒற்று விட்டு உண,த்தும் ேவறு குைற உண்ேடல் ஒறுத்துத் தG,த்தும்.
$திருவி.0571.4
ஆதி உத்ேதசத் தானும் இலக்கண அைமதியானும் $திருவி.0572.1
ேசாதைன வைகைமயானும் ெசான்னநூல் அனுவாதித்து $திருவி.0572.2
நGதியின் அவற்றால் கண்டித்து அவ்வழி நிறுத்தித் தம்மில் $திருவி.0572.3
வாதிகள் வாதம் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேகாட்டிேமல் மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) கூ,ந்தும். $திருவி.0572.4
ைபஉள பகுவால் நாகப் பள்ளிேயான் ஆதி வாேனா, $திருவி.0573.1
ைகஉள வலியால் அட்ட கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அமுது அைணத்தும் வாrப்
$திருவி.0573.2
ெபாய் உளம் அகலக் கற்ற புனிதநூல் புலவ,_ெப.(புலவ,_ெப.) நாவில்
$திருவி.0573.3
ெசய்_உள விைளவித்து ஊட்டத் திருச் ெசவி
ெதவிட்ட_குைற.எச்.(ெதவிட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உண்டும். $திருவி.0573.4
ெதால்ைல நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மைறேயா, ைசவ, துறந்தவ,
யா,க்கும் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) $திருவி.0574.1
புல்ல வான்_ெப.(வான்_ெப.) அமுதம் ைகப்பப் பாகநூல் புலவ,_ெப.(புலவ,_ெப.)
அட்ட $திருவி.0574.2
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) முைகயின் அன்ன அறு
சுைவ முrயா மூரல் $திருவி.0574.3

நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஊண் அருத்தி அன்னா, நா_ெப.(நா_ெப.)
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) அமுது ெசய்தும். $திருவி.0574.4
எல்லவன் உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) நGத்து எல்ைலயின் நான்கும் ஆறும்
$திருவி.0575.1
வல்லவ, சூதன் ஓதி வகுத்த மூவாறு ேகள்வி $திருவி.0575.2
ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உண்
மல,ந்து_வி.எச்.(மல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமைன மநு முதல் துைற
மாண் ேகள்வி $திருவி.0575.3
நல்லன_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட,.பன்.)
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.)
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ேபாது நGத்தும். $திருவி.0575.4
கைலக் குைர விrப்பா, என்ன வறுைமயில் கல்வி ேபாலப் $திருவி.0576.1
புலப்படா மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) நல்லா, எந்திரப் புலவன் பூட்டி
$திருவி.0576.2
அைலத்திடு பாைவேபால் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெசய்
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) கண்ணும் $திருவி.0576.3
நலத்தகு பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) கண்ணும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அருள்
நாட்டம் ெசய்தும். $திருவி.0576.4
இன்னிைல ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெதால்ேலா, இயற்றிய_ெப.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தருமம்
ேவறும் $திருவி.0577.1
அந் நிைல நிறுத்தும் ேவள்வி அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) பல ஆக்கம்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.0577.2
நன்னிதி அளித்தும் ேவள்வி நடாத்தியும் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) கல்வி
$திருவி.0577.3

தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இரு கண்களாகத் தைழத்திட வள,க்கும் நாளும்.
$திருவி.0577.4
ஒப்புரு முதல் ஈறு இல்லா ஒருத்திதன் சத்தி
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0578.1
முப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதவராேல முத்
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) நடாத்தும் என்று $திருவி.0578.2
ெசப்பலும் புகழ் அன்று என்னில் ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.)
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.0578.3
இப்புவி மனுவில்
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என்பது என் ேபைதைமத்ேத. $திருவி.0578.4
வைர ெசய் பூண் முைலத் தடாதைக மடவ,ல்_ெப.(மடவ,ல்_ெப.) பிராட்டி
$திருவி.0579.1
விைர ெசய் தா,_ெப.(தா,_ெப.) முடி
ேவய்ந்து_வி.எச்.(ேவய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
குைட மனு ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $திருவி.0579.2
கைர ெசய் நூல் வழி ேகால் ெசலக் கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) ஆம் பருவத்து
$திருவி.0579.3
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ெசய்தலால் கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) நாடு ஆயது அந் நாடு.
$திருவி.0579.4
இன்னவாறு உைம அவதrத்து இருந்தனள் என்னாப் $திருவி.0580.1
ெபான் அவாவின, ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவறி
ெபாருைன கால் ெபாருப்பன் $திருவி.0580.2
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகம் களி தூங்கினா, ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.0580.3

மின்னுவா, சைட முனிவ, ஓ, வினா உைர ெசய்வா,. $திருவி.0580.4
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மைறச் ெசன்னியும்
தGண்டுதற்கு அrதாய் $திருவி.0581.1
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாயகி யாைவயும்
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம் பிராட்டி $திருவி.0581.2
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) கூ,
தக்கனும் ெவற் பனும் பன்னாள் $திருவி.0581.3
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேநாற்றலால் அவ,க்கு
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மதைலயாய் வந்தாள். $திருவி.0581.4
மனித்தன் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூழியன்
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) என வங்குத்
G
$திருவி.0582.1
தனித்த காரணம் யாது எனத் தபனியப் ெபாதுவில் $திருவி.0582.2
குனித்த ேசவடிக்கு அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உைடக் குடமுனி அருள்
கூ,ந்து_வி.எச்.(கூ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0582.3
இனித்தது ஓ, கைத ேகண்மின் என்று
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைர ெசய்வான்.
$திருவி.0582.4
விச்சுவாவசு எனும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) விச்ைசயன்
பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0583.1
நச்சு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) விழி மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) விச்சாவதி நாமம்
$திருவி.0583.2
அச்சு வாகத ெமாழியினாள் அம்பிைகக்கு அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) $திருவி.0583.3
ைவச்சு வாழ் உறு மனத்தினாள் தாைதைய வணங்கா. $திருவி.0583.4
ஐய அம்பிைக தன்ைன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அன்பினால் வழிபட்டு
$திருவி.0584.1

உய்ய ேவண்டும் என்று ஆளவன் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம்
பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0584.2
ஐயன் மந்திரம் தைன மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) தனக்கு உபேதசம் $திருவி.0584.3
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அந் ெநறி ஒழுகுவாள்
ெசப்புவாள் பின்னும். $திருவி.0584.4
இைறவி தன்ைன ஆதrப்பதற்கு இம்பrற்
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0585.1
குைறவு இல் நன்னக, யாது எனக் கூறுவான் ேகள்வித் $திருவி.0585.2
துைற விளங்கிேனா, பயில் வது துவாதச முடி
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0585.3
அைறவள் அம்பதி அவனிேமல் சிவபுரம் ஆம் ஆல். $திருவி.0585.4
ேசடு தாங்கு மூவுலகினுள் சிறந்தன சத்தி $திருவி.0586.1
பீட மூவிரு பத்து நான்கு அவற்றின் முன் பீடம் $திருவி.0586.2
மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மதுைரயாம் மற்றது ேபாகம் $திருவி.0586.3
வடும்
G
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சித்தியும்
விைளப்பது என்று எண்ணா. $திருவி.0586.4
அல்லும் எல்லும் வான்_ெப.(வான்_ெப.) நக, கதவு அைடப்பு இன்றிச் சுவ,க்கச்
$திருவி.0587.1
ெசல்வ, அங்கு அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைம
அருள் சித்தியால் விைனைய $திருவி.0587.2
ெவல்லுவா, அதான் எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ஓடு அைடவ,கள்
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0587.3
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) பல அைடந்தன, நம,கள் அந்
நகrல். $திருவி.0587.4

எம்ைம யாைரயும் யாைவயும்
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.)
கண் $திருவி.0588.1
அம்ைம யாவேர ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
அன்பின் ஆதrப்ேபா, $திருவி.0588.2
இம்ைம ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாகம்
வடு_ெப.(வ
G
டு_ெப.)
G
எண்ணியாங்கு எய்தச் $திருவி.0588.3
ெசம்ைம ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இன்னருள்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வற்று
G
இருக்கும்.
$திருவி.0588.4
என்ற தாைதைய இைறஞ்சினாள் அனுச்ைச
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந்தாள்
$திருவி.0589.1
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) மா மல, வல்லி ேபால் வழிக் ெகாடு
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) $திருவி.0589.2
குன்ற மாறு பின் கிடப்ப முன் குறுகினால் அன்பின் $திருவி.0589.3
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆதி எம் பைரயருள்
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அந் நகrல்.
$திருவி.0589.4
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) பிடி ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேபால் ஆடக கமலம் $திருவி.0590.1
குைடந்து நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மைறக் ெகாழுந்து
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைற குறிப்பால் $திருவி.0590.2
பட,ந்த ெபான் மைல வல்லிையப்
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதிேரான் $திருவி.0590.3

ெதாட,ந்த_ெப.எச்.(ெதாட,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) சுறா மதியேம ஆதியாத் ெதாடங்கா. $திருவி.0590.4
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
ஊண் கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) ஊண் உதவப்
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஊண் நிைல முதல் பல்
ஊண் $திருவி.0591.1
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாடி எள் ஊண் சாந்திராயணம் ஆைனந்து பால்
அறிய_குைற.எச்.(அறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நG, தருப்ைப $திருவி.0591.2
இரும்புதன் நுனிநG, காலிைவ நுக,ந்து இயல்தரும் பட்டினி உற்றும்
$திருவி.0591.3
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) உற இராறு திங்களும் ேநாற்று வாடிேமல் வரும் சுறா
மதியில். $திருவி.0591.4
சந்நிதி அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாழ்ந்து
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.)
மாந்தளி, அடிக் காஞ்சி சூழ் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.0592.1
மின்னிக, மருங்குல் இழ_இைட நுைழயா ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முைலச்
ெசம்மல,க் கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) $திருவி.0592.2
ெபான்னிைர வைளக்ைக மங்கலக் கழுத்தில்_ெப.(கழுத்து_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
பூரண மதிக் கைல முகத்தின் $திருவி.0592.3
இன்னிைச அளி சூழ் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) கற்ைற
இைறவிைய இம் முைற நிைனயா. $திருவி.0592.4
ேகாலயாழ்த் ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) பராய்க் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.)
குவித்துக் ெகாழும் சுட,ப் பசும் கதி, விளக்கம் $திருவி.0593.1
ேபால நூல் ெபால்லம் ெபாத்து ெபான் நிறத்த ேபா,ைவ நGத்து அவிழ் கடி
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) $திருவி.0593.2
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ேமல் வக்கிப்
G
பத்த, பின் கிடப்ப மல,க்குழல் ேதாய்
சுவ,_ெப.(சுவ,_ெப.) கிடத்திச் $திருவி.0593.3

ேசைல ேந, விழியாள் ஆடகம் திrத்துத் ெதறித்தனள் பண்
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைசப்பாள். $திருவி.0593.4
ஒளியால் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஈன்று உயி, அைனத்தும் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
ேபால் ெசவ்வி உற ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.0594.1
அளியால் வள,க்கும் அம் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண் அன்ேன
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) அன்னேம $திருவி.0594.2
அளியால் இமவான் திருமகளாய் ஆவி அன்ன மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) பூைவ
$திருவி.0594.3
ெதளியா மழைலக் கிளி_ெப.(கிளி_ெப.)
வள,த்து_வி.எச்.(வள,_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விைளயாட்டு அயரும்
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) என்ேன. $திருவி.0594.4
அண்டக் குைவ ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) சிறு
ேசாறு ஆக்கி தனிேய விைளயாடும் $திருவி.0595.1
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) ேகாதாய் படி எழுதல் ஆகா உருவக்
ேகாகிலேம $திருவி.0595.2
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) குடுமி_ெப.(குடுமி_ெப.) இமயவைர அருவி
ெகாழிக்கும் குளி, முத்தால் $திருவி.0595.3
வண்டல்_ெப.(வண்டல்_ெப.) குதைல மகளிெராடும் விைளயாட்டு அயரும்
வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) என்ேன. $திருவி.0595.4
ேவத முடிேமல் ஆனந்த உருவாய்
நிைறந்து_வி.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விைளயாடும்
$திருவி.0596.1
மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) அரேச முத்த நைக மாேன இமய மட மயிேல
$திருவி.0596.2
மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) இமவான் ேதவி மணி_ெப.(மணி_ெப.)
வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) ேதாய் மா,பும் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேதாளும்
$திருவி.0596.3

பாத மல, ேசப் புற மிதித்து விைளயாட்டு அயரும் பrசு என்ேன. $திருவி.0596.4
யாழ் இயன் ெமாழியால் இவ்வழி பாடி ஏத்தினள் ஆக ெமய்
உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) $திருவி.0597.1
ஆழிய அன்பின் வைலப்படு கருைண அம் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண் மட மான்
ஓ, $திருவி.0597.2
சூழிய நுைழ ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.)
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) குதைலத் ெதாண்ைடவாய் அகைவ மூன்று
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0597.3
வாழ் இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) குழவி_ெப.(குழவி_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆலயத்து
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.)
ெகாடுப்பாள். $திருவி.0597.4
இைறஞ்சி அஞ்சலித்தாள் தன்ைன எம்
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) யாது ேவண்டிைன என என்றும்
$திருவி.0598.1
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபரன்பு நின்னடிப்
ேபாதி நGங்கலா நிைலைமத் தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அருள் என்று $திருவி.0598.2
அைறந்தனள் இன்னும் ேவண்டுவது ஏது என்று அருள இம் மக உரு ஆகிச்
$திருவி.0598.3
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்பால் அருள் சுரந்து
இருக்கத் திரு உளம் ெசய் எனப் பணிந்தாள். $திருவி.0598.4
சிவ பரம் பைரயும் அதற்கு ேந,ந்து அருள்வாள் ெதன்னவ, மன்னனாய் மலயத்
$திருவி.0599.1

துவசன் என்று ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) வரும்
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) கற்பின் துைணவியாய்
வருதி_வி.மு.(வா_வி.+ருத்_(?)+இ_முன்.ஒரு.) அப்ேபாது உன் $திருவி.0599.2
தவ மகவாக வருவல் என்று அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) தந்தனள்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாறு
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) என்று $திருவி.0599.3
உவைமயில் ெபாதியத் தமிழ் முனி முனிவ,க்கு ஓதினான் உள்ளவாறு
உண,ந்தா,. $திருவி.0599.4
தைர புகழ் ெதன்னன் ெசல்வத் தடாதைகப் பிராட்டி தாேன $திருவி.0600.1
திைரெசய் நG, ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) காத்த
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) சிறிது உைரத்ேதன் ெதய்வ
$திருவி.0600.2
விைரெசய் பூம் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மாைத விைடயவன்
மணந்து_வி.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாராண்டு $திருவி.0600.3
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாற்றம் அறிந்தவாறு
இயம்பல் உற்ேறன். $திருவி.0600.4
காய் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பrதிப் புத்ேதள் கலி இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
உமிப்பச் ேசாதி $திருவி.0601.1
பாய் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) குைட ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) பட, ஒளி நGழல ெசய்ய $திருவி.0601.2
மாயிரும் புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) மனுமுைற
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.0601.3
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) ஆகித்
தனி அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) அளிக்கும் நாளில். $திருவி.0601.4

மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) ேதய்ந்து
ஒளிப்ப_குைற.எச்.(ஒளிப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெசம்ெபான் வன
முைல_ெப.(முைல_ெப.) இறுமாப்பு எய்தக் $திருவி.0602.1
கரும் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) கற்ைற பானாள் கங்குைல ெவளிறு
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.0602.2
இரங்கு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யாழ் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
தGம்_ெப.அ.(தGம்_ெப.அ.) ெசால் இன்னைக எம் பிராட்டிக் $திருவி.0602.3
கரும்கடி மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசவ்வி
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடுத்தது ஆக. $திருவி.0602.4
பனிதரு மதிக் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அன்ன பாைவையப் பயந்தாள்
ேநாக்கிக் $திருவி.0603.1
குனிதர நிைறயப் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாம்பனாய்க்கு இன்னும் கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) $திருவி.0603.2
கனிதரு ெசவ்வித்து ஆயும் கடி மணப் ேபறு இன்று என்னாத் $திருவி.0603.3
துனி தரு நGராள் ஆகிச் ெசால்லினாள் ெசால்லக் ேகட்டாள். $திருவி.0603.4
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.)
நிைநந்த_ெப.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எண்ணம் ஆம்
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) ஆகும் ேவறு $திருவி.0604.1
பின்ைன நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) இரங்கல் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ேபாய்த் திைசகளும் ெபருநG, ைவப்பும் $திருவி.0604.2
என்னது ெகாற்ற நாட்டி மீ ள் வள் இங்கு இருத்தி என்னாப் $திருவி.0604.3
ெபான் அவி, மல,க் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அன்னாள் ெபாருக்கு என
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபானாள். $திருவி.0604.4
ேதம் பr ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மாதின் திரு உளச் ெசய்தி
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0605.1

ஆம் பrசு உண,ந்த_ெப.எச்.(உண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.) அைமச்சரும் பிறரும ேபாந்தா, $திருவி.0605.2
வாம் பr கடாவித் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத, வலவனும்
ெகாண,ந்தான் ைவயம் $திருவி.0605.3
தாம் பr அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்தாள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) ஏறினாள்
சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) ஆ,ப்ப. $திருவி.0605.4
ஆ,த்தன_வி.மு.(ஆ,_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட,.பன்.) தடாr
ேபr ஆ,த்தன_வி.மு.(ஆ,_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட,.பன்.)
முருடு ெமாந்ைத $திருவி.0606.1
ஆ,த்தன_வி.மு.(ஆ,_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட,.பன்.) உடுக்ைக
தக்ைக ஆ,த்தன_வி.மு.(ஆ,_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட,.பன்.)
படகம் பம்ைப $திருவி.0606.2
ஆ,த்தன_வி.மு.(ஆ,_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட,.பன்.) முழவம்
தட்ைட ஆ,த்தன_வி.மு.(ஆ,_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட,.பன்.)
சின்னம் தாைர $திருவி.0606.3
ஆ,த்தன_வி.மு.(ஆ,_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட,.பன்.) காளம்
தாளம் ஆ,த்தன_வி.மு.(ஆ,_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட,.பன்.)
திைசகள் எங்கும். $திருவி.0606.4
வங்கிய
G
ெகாங்ைக யா,த்த கச்சின, விழி ேபால் ைதப்ப $திருவி.0607.1
வாங்கிய சிைல ஏறிட்ட கைணயின, வட்டத் ேதால் வாள் $திருவி.0607.2
தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைகய, ைவ
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) தளி,க்ைகய, பிணாத் ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.)
ேபால் $திருவி.0607.3
ஒங்கிய வாயத் தாரும் ஏறின, உடன் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திண்ேத,.
$திருவி.0607.4
கிைடப்பன உருளால் பாைரக் ஈண்டு பாதலத்தின் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
$திருவி.0608.1

அைடப்பன பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தட்டால்
அைடயவான் திைசகள் எட்டும் $திருவி.0608.2
உைடப்பன அண்டம் உட்டி ஒற்றிவான் கங்ைக நGைரத் $திருவி.0608.3
துைடப்பன ெகாடியால்_ெப.(ெகாடி_ெப.+ஆல்_கரு.ேவ.) சாr சுற்றுவ ெபான்
திண்ேத,கள். $திருவி.0608.4
ெசருவின் மா தண்டம் தாங்கிச்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெவம் கூற்றம்
என்ன $திருவி.0609.1
அருவி மா மதநG, கால வரத்த ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ேகாட்டால் $திருவி.0609.2
கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) வயிறுக் ஈண்டு கவிழு நG,
ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.) காந்து $திருவி.0609.3
பருகிமால் வைர ேபால் ெசல்வ பரூஉப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
தடக்ைகயாைன. $திருவி.0609.4
ஒலிய வா, திைரயின் அன்ன ஒழுங்கின ேயாக மாக்கள் $திருவி.0610.1
வலியகால் அடக்கிச்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) எனக் கதியில் ெசல்வ $திருவி.0610.2
கலிய நG, ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) காப்பான் கைட உக முடிவில் ேதாற்றம்
$திருவி.0610.3
ெபாலியும் வாம் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ஒன்ேற ேபால்வன புரவி_ெப.(புரவி_ெப.)
ெவள்ளம். $திருவி.0610.4
காலினும் கடிது ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசலவின, கடும் கண் கூற்றம் $திருவி.0611.1
ேமலினும் இைக உண்டாயின் ெவகுண்டு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண்டு
மீ ளும்_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0611.2
பாலின, பகுவாய் நாகப் பல்லினும் பில்கு ஆல $திருவி.0611.3

ேவலின, வயா
G
ெவன்றி வக்கிய
G
கழல்கால் வர,.
G $திருவி.0611.4
எண் புைதத்து_வி.எச்.(புைத_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வர,_ெப.(வ
G
ர,_ெப.)
G
இவுளி
ேத, யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $திருவி.0612.1
மண்_ெப.(மண்_ெப.) புைதத்தன பதாைக மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கவிைக பீலி $திருவி.0612.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) புைதத்தன நுண் தூளி ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.)
விடு_ஏவ.(விடு_வி.) பrதி புத்ேதள் $திருவி.0612.3
கண் புைதத்தன ேப, ஓைத கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஒலி புைதத்தது அன்ேற.
$திருவி.0612.4
ேத, ஒலி கலினப் பாய்மான் ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஒலி ெகாைல ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாட்டுக் $திருவி.0613.1
கா, ஒலி வர,_ெப.(வ
G
ர,_ெப.)
G
ஆ,க்கும் கைன ஒலி புைனதா,க் குஞ்சி
$திருவி.0613.2
வா, ஒலி கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) கால் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கண் மள்ள, வன்
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெகாட்டும் $திருவி.0613.3
ேப, ஒலி அண்டம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) பிளந்திடப் ெபருத்த அன்ேற.
$திருவி.0613.4
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு பூழி ேபா,ப்பப் பகலவன்
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முந்நG, $திருவி.0614.1
கரந்தவன் ேபான்றான் ஆகக் கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறுத்தது ஏய்ப்பச்
$திருவி.0614.2
ரந்திரு நிைறய_குைற.எச்.(நிைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முத்தின் ேசாதி
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குைடயும் ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.)
$திருவி.0614.3
நிரந்த பூண் வயிர வாளும் நிைறநிலா எறிக்கும் மன்ேனா. $திருவி.0614.4

ேத, நிைர கனலாய்ச் ெசல்லப் பrநிைர திைரயாய்த்
துள்ள_குைற.எச்.(துள்ளு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.0615.1
வா, முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) ஒலியாய்க் கல்ல வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கலன்
மீ னாய் ெகாட்பத் $திருவி.0615.2
தா,_ெப.(தா,_ெப.) நிைர கவrக் காடு_ெப.(காடு_ெப.) நுைரகளாய் ததும்ப
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) $திருவி.0615.3
கா, நிைர ஆகத் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வழிக்
ெகாண்டது அன்ேற. $திருவி.0615.4
கள் அவிழ் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மாத,_ெப.(மாத,_ெப.)
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எறி கவrக்
காடு_ெப.(காடு_ெப.) $திருவி.0616.1
துள்ள_குைற.எச்.(துள்ளு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அந்தண,_ெப.(அந்தண,_ெப.)
வாயாசி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புறந்துவன்றி
ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.0616.2
ெதள் விளி அமுத கீ த ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புறந்து
இ,ண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) விம்ம $திருவி.0616.3
வள்ைள வா, குைழ எம் அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) மணித்
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத, நடந்தது அன்ேற. $திருவி.0616.4
மீ னவன் ெகாடியும் கான ெவம்புலிக் ெகாடியும் ெசம்ெபான் $திருவி.0617.1
மான வில் ெகாடியும் வண்ண மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) தைழக் காடும் ேதாட்டுப்
$திருவி.0617.2
பால் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கரும் கண் ெசவ்வாய் ெவண்ணைக பசும்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) நிம்பத் $திருவி.0617.3
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அலம் பலங்கல் ேவய்ந்த ெசல்வி_ெப.(ெசல்வி_ெப.) ேத,
மருங்கில் ெசல்ல. $திருவி.0617.4
மைற பல முகம்_ெப.(முகம்_ெ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.) வாய் தடுமாறி எய்ப்ப
$திருவி.0618.1
நிைற பரம்பைர நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) எங்கள் நிருப, ேகான் மகளாய்
ைவயம் $திருவி.0618.2
முைற ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாசு தG,ப்பாய்
அடியேனன் முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) மாசும் $திருவி.0618.3
குைற என நிழற்றும் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ெகாள்ைக ேபால் கவிைக காப்ப.
$திருவி.0618.4
அம் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மான்ேத, அணித்து
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேத,
ஊ,ந்து_வி.எச்.(ஊ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0619.1
ெவம்கதி, வியாழச் சூழ்ச்சி ேமம்படு சுமதி என்ேபான் $திருவி.0619.2
நங்ைக தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நாற்ெபரும் பைடயும்
ெசல்லச் $திருவி.0619.3
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ைகயில் பிரம்பு_ெப.(பிரம்பு_ெப.) நGட்டிச் ேசவகம்
ெசலுத்திச் ெசல்ல. $திருவி.0619.4
அலகினால் கருவிச் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ஆழ்கடல் அைனத்தும்
தன்ேபால் $திருவி.0620.1
மல,தைல உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) அன்றி மகபதி உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
ஆதி $திருவி.0620.2
உலகமும் பிறவும் ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உலப்பிலா
வலியது ஆக்கித் $திருவி.0620.3
திலக வாண் நுதலாள் மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) திருஎலாம் கவரச் ெசல்வாள்.
$திருவி.0620.4

கயபதி ஆதி ஆய வடபுலக் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.)
$திருவி.0621.1
புயவலி அடங்க_குைற.எச்.(அடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) புைழக்ைகமான்
புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) மான்ேத, $திருவி.0621.2
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) மதி நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
உண்கண் பாைவய, ஆய ம்_ஓடு $திருவி.0621.3
நயமலி திைறயும் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
திைசயின் ேமல் நாட்டாம் ைவத்தாள். $திருவி.0621.4
வா, கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) வலவன் ேதைர வலிய கால் உைதப்ப முந்நG,
$திருவி.0622.1
ஊ, கலன் ஒப்பத் தூண்ட உம்ப,_ெப.(உம்ப,_ெப.) ேகான் அனிகத்து எய்திப்
$திருவி.0622.2
ேபா, விைளயாடு முன்ன, புரந்தரன் இைலந்த தும்ைபத் $திருவி.0622.3
தா,_ெப.(தா,_ெப.) விழ ஆற்றல் சிந்தத் தருக்கு
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபானான்.
$திருவி.0622.4
இைழ இைட நுைழயா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) இைட இற ஈங்கு
ெகாங்ைகக் $திருவி.0623.1
குைழ இைட நடந்து_வி.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மீ ளும்_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெகாைலக்கணா,
குழுவும் தான $திருவி.0623.2
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) கவிழ் கடாத்து ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) வாரண
மாவும் ேகாவும் $திருவி.0623.3
தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) கதி, மணியும் ெதய்வத் தருக்களும்
கவ,ந்து_வி.எச்.(கவ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ ண்டாள். $திருவி.0623.4

இவ்வாறு மற்ைறத் திைசக் காவல,_ெப.(காவல்_ெப.+அ,_பட,.பன்.) யாைரயும்
ேபாய்த் $திருவி.0624.1
ெதவ் ஆண்ைம சிந்தச் ெசருச்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) திைறயும் ைகக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0624.2
அவ்வாறு ெவல்வாள் என மூன்று அரண்_ெப.(அரண்_ெப.) அட்ட ேமருக்
$திருவி.0624.3
ைகவா, சிைலயான் கயிைலக் கிr ேநாக்கிச் ெசல்வாள். $திருவி.0624.4
சலிக்கும் புரவித் தம் ேத, உைடத் தம் பிராட்டி $திருவி.0625.1
கலிக்கும் பல தூrயம் ைகவைர ெதய்வத் திண்ேத, $திருவி.0625.2
வலிக்கும் பr மள்ள, வழங்கு ஒலி வாங்கி ேநேர $திருவி.0625.3
ஒலிக்கும்_ெப.எச்.(ஒலி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
படி கிட்டினள் ஊழிேதா, ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) ஓங்கல். $திருவி.0625.4
வானா, கயிைல மைலயான் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) தன்ைன நGத்துப்
$திருவி.0626.1
ேபானாள் வந்தாள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) என்று அருவிக்
கண் புனலுக்கு அந்நG, $திருவி.0626.2
ஆனா ஒலியால் அைன வா என்று அைழத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேதசு
$திருவி.0626.3
தான நைகயால் தழG இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எதி, ஏற்பச்
ெசன்றாள். $திருவி.0626.4
கிட்டிப் ெபாருப்ைபக் கிrேயாடு கிrகள்
தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0627.1
முட்டிப் ெபாருதால் என ேவழ_ெப.அ.(ேவழம்_ெப.) முழங்கிப் பாயப்
$திருவி.0627.2
புட்டில் புறத்தா, மறத்தா, கைண பூட்டு இல்லா, $திருவி.0627.3

வட்டித்து உரு ேமறு என ஆ,த்து_வி.எச்.(ஆ,_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வைளந்து_வி.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகாண்டா,.
$திருவி.0627.4
ஓடித் திருமா மைலக் காவல,_ெப.(காவல்_ெப.+அ,_பட,.பன்.)
உம்ப,_ெப.(உம்ப,_ெப.) ஆ,க்கும் $திருவி.0628.1
நாதிப் பணிதற்கு அrது ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நந்தி பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) $திருவி.0628.2
கூடிப் பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இத்திறம் கூறலும்
ெகாற்ற ஏனம் $திருவி.0628.3
ேதடிக் கிைடயான் உளம் ேத,ந்தன நந்தி எந்ைத. $திருவி.0628.4
ெவன்றிக் கணத்ைத விடுத்தான் கனன் மீ து
ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0629.1
குன்றிக் கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) ேபால் சுழல் கண்ணழல் ெகாப்பளிப்பச்
$திருவி.0629.2
ெசன்றிக் கைனய ெமாழியாள் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0629.3
ஒன்றிக் கடலும் கடலும் ெபாருது ஒத்தது அன்ெற. $திருவி.0629.4
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) கண் மழுப் பைட ேதாமரம் ேநமி பிண்டி $திருவி.0630.1
பாலங்கள் கழுக் கைட வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) பைட தண்டம் நாஞ்சில்
$திருவி.0630.2
ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.) கவிழ் கின்ற அயில் பைட வசி
G ஊழிக் $திருவி.0630.3
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) கலிக்கும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) களம, ஆ,ப்பு.
$திருவி.0630.4
எறிகின்றன ஓச்சுவ எய்வன ஆதி ஆகச் $திருவி.0631.1

ெசறிகின்றன பல் பைட ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) நிறப் புண்ண,G மூழ்கிப்
$திருவி.0631.2
பறிகின்றனவும் பிைழக் கின்றனவும் பட்டுத்
தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0631.3
முறி கின்றனவும் முயன்றா, விைனப் ேபாகம் ஒத்த. $திருவி.0631.4
ெதrசிக்க வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சில
ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) சிைறப் புள்_ெப.(புள்_ெப.) ஊ,தி $திருவி.0632.1
ெவருவிப் பறந்த ஒழிந்ேதா,_வி.அ.ெப.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ,_பட,.பன்.)
விலங்கு ஊ,தி மானம் $திருவி.0632.2
கருவிப் பைடயால் சிைதப் பட்டன கலன் ஊ,தி $திருவி.0632.3
குருதிப் புனலுக்கு அது ெகாற்றைவ உண்டது என்ன. $திருவி.0632.4
ெபாரு கின்றது கண்டு இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சாதர, ேபாகம்
வடு_ெப.(வ
G
டு_ெப.)
G
$திருவி.0633.1
தருகின்றவைனத் ெதாழ வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெநறி சா,ந்து ேநேர
$திருவி.0633.2
வருகின்றவ, ேவறு வழிக் ெகாடு ேபாவ, அன்புக்கு $திருவி.0633.3
உருகின்ற தளி, ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அடியா ெராடு மூற்ற அஞ்சா.
$திருவி.0633.4
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) பைட ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கதிேரான் பைட சீற்றம்
ஏற்ற $திருவி.0634.1
அங்கிப் பைட தGம்_ெப.அ.(தGம்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆன் பைட நார
சிங்க $திருவி.0634.2
துங்கப் பைட சிம்புண் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பைட சூைறச்
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) $திருவி.0634.3
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண் பைட பன்னக ெவம்பைட மாறி விட்டா,.
$திருவி.0634.4

ெகாட்புற்று அமரா துமிக் ெகாள்ைகய, தம்மின் நந்தி $திருவி.0635.1
நட்பு_ெப.(நட்பு_ெப.) உற்றவ, ைகப் பைட தூள் பட ஞான மூ,த்தி $திருவி.0635.2
ெபட்புற்று அருள வரும் எங்கள் பிராட்டி
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) $திருவி.0635.3
கட்புற்று அரவில் கைண மாrகள் ஊற்றி நின்றாள். $திருவி.0635.4
ைகயில் பைட அற்றன, கல் பைட ெதாட்டு வர,_ெப.(வ
G
ர,_ெப.)
G
$திருவி.0636.1
ெமய்யில் படுக என்று விடுக்கு முன் வரக்
G கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.)
$திருவி.0636.2
ெபாய்யில் படு ெநஞ்சுைடயா, தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ேபால மாய $திருவி.0636.3
ெநற்றியில் படு வச்சிர ேவைல நிமி,த்து வசி.
G $திருவி.0636.4
துண்டம் படேவ துணித்து அக்கண வர,_ெப.(வ
G
ர,_ெப.)
G
தம்ைமத் $திருவி.0637.1
தண்டம் ெகாடு தாக்கினள் சாய்ந்தவ, சாம்பிப் ேபானா, $திருவி.0637.2
அண்டங்கள் சரா சரம் யாைவயும் தாேன ஆக்கிக் $திருவி.0637.3
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எங்கு
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.) வலி கூற வரம்பிற்று
ஆேமா. $திருவி.0637.4
பைட அற்று விமானமும் பற்று அற அற்றுச்
சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0638.1
ெதாைட அற்று இகன் மூண்டு எழு ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வலி அற்றுச்
ெசற்றம் $திருவி.0638.2
இைட அற்று வரG நைக அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அடல்
ஏறு ேபாலும் $திருவி.0638.3
நைட_ெப.(நைட_ெப.) அற்று அைடவா, நிைல கண்டனன் நந்தி அண்ணல்.
$திருவி.0638.4

உைடயான் அடி தாழ்ந்து இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட,.பன்.) ஓதலும் ஓத
நGத்தச் $திருவி.0639.1
சைடயான் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வாண் நைக
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தருமச் ெசம்கண்
$திருவி.0639.2
விைடயான் சிைலயான் இகல் ெவன்றி விைளக்கும் ெதய்வப் $திருவி.0639.3
பைடயான் எழுந்தான் அம,
ஆடிய_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாrல் ெசன்றான்.
$திருவி.0639.4
ேமவி ஆக அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பா, இைடப் பாrட வரைர
G
அம, ஆடி
$திருவி.0640.1
ஓவிலா வலி கவ,ந்தது மன்றினி உருத்து எவ, எதி,ந்தாலும் $திருவி.0640.2
தாவிலா வலி கவரவும் மடங்கலின் தளிப் பிணா என
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.0640.3
ேதவியா, திரு உருவமும் ேசவகச் ெசய்ைகயும் எதி, கண்டான். $திருவி.0640.4
ஒற்ைற வா, கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) சரணமும் பாம்பைசத்து உடுத்த
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) புலித் ேதாலும் $திருவி.0641.1
ெகாற்ற வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) மழுக் கரமும் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
நGறணி ேகாலமும் நூல் மா,பும் $திருவி.0641.2
கற்ைற ேவணியும் தன்ைனேய
ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கருைண
ெசய்திருேநாக்கும் $திருவி.0641.3
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
வலப் பாதிையத் தடாதைக பிராட்டியும் எதி, கண்டாள். $திருவி.0641.4
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எல்ைலயில்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) முைல_ெப.(முைல_ெப.) மைறந்தது கருத்தில்

நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.)
$திருவி.0642.1
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைமந்திடக் குனிதா
மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.) பூம் ெகாம்பrன் ஒசிந்து ஒல்கிப் $திருவி.0642.2
பண்ைட_ெப.அ.(பண்டு_ெப.) அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைற ெகாளக் கரும்
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) பாரமும் பிட, தாழக் $திருவி.0642.3
ெகண்ைட_ெப.(ெகண்ைட_ெப.) உண் கண்ணும் புறவடி
ேநாக்க_குைற.எச்.(ேநாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மண் கிைளத்து மின் என
நின்றாள். $திருவி.0642.4
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
ெகாடிக்கு_ெப.(ெகாடி_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) அகல் விசும்பு இைட அரன் நிகழ்த்திய
திருமாற்றம் $திருவி.0643.1
அன்று அறிந்த_ெப.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூதறிவான் ஆம்
சுமதி சீறடி பணிந்து அன்னாய் இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $திருவி.0643.2
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) அம் சைடய குழகேன நின்மணக்
குழகன் என்றலும் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) $திருவி.0643.3
துன்ற நின்றவள் பா,த்து_வி.எச்.(பா,_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் சிவ
பரம் ேசாதி மற்று இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) கூறும். $திருவி.0643.4
என்று ெதாட்டு நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) திைசயின் ேமல் சயம் குறித்து எழுந்து
ேபாந்தைன யாமும் $திருவி.0644.1
அன்று ெதாட்டும் மதுைர விட்டு உைன விடாது அடுத்து
வந்தனம்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அம்_தன்.பன்.)
உன்ைனத் $திருவி.0644.2
ெதான்று ெதாட்ட நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மைற உைர வழிவரும் ேசாம
வாரத் ஓைர $திருவி.0644.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ெதாட்ட நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

வருதும்_வி.மு.(வா_வி.+,_(?)+த்_இ.இ.கா.+உம்_தன்.பன்.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) நக,க்கு நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) ஏகு என்றன்.
$திருவி.0644.4
என்ற நாதன் ேமல் அன்ைபயும் உயிைரயும் இருத்தி ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.)
சூழக் $திருவி.0645.1
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) அன்னது ஓ, ேமல் ெகாடு தூrயும் குைரகடல் என
ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.0645.2
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதய்வ மால் வைரகளும்
புண்ணிய நGத்தமும் நGத்து ஏகி $திருவி.0645.3
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) மா மதுரா புr அைடந்தனள் மதிக் குல விளக்கு
அன்னாள். $திருவி.0645.4
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) நாயகி மங்கலம் எதி, ெகாள
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) இழிச்
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) $திருவி.0646.1
ெபாங்கு மாளிைக புகுந்தனள் ஆக ேமல் புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மணத்திறம்
தGட்டி $திருவி.0646.2
எங்கும் ஓைல உய்த்து_வி.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைமச்ச,
மங்க விைன இையவன அைமக்கின்றா, $திருவி.0646.3
அங்கண் மா நக, எங்கணும் கடி முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) ஆைனேமல்
அைறவித்தா,. $திருவி.0646.4
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மண முரசு_ெப.(முரசு_ெப.)
அைறதலும் கடிநக, உைறபவ, கைர ெகடத் $திருவி.0647.1
துன்னிய உவைகய, கடவுைளத் ெதாழுைகய, உடலம் முகிழ்பு எழப்
$திருவி.0647.2
பன்னிய துதியின, இயல் எழிலின் மகளிைர அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ெசய் பrசு
என $திருவி.0647.3

இன்னிய எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) வள நக, எலாம் ெசயல்விைன அணிெபற
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெசய்வா,. $திருவி.0647.4
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ஒடும் பr சந்தனக் குப்ைப_ெப.(குப்ைப_ெப.)
கைளந்தன, வசுவா,
G
$திருவி.0648.1
சீதள ெமன்பனி நG,கள் தூய்ச் சிந்தின பூழி அடக்குவா, $திருவி.0648.2
மாதரும்ைமந்தரும் இைறமகள் மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.)
மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) மயக்கினால் $திருவி.0648.3
காதணி குைழ ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) கண்டிைக கழல்வன ெதrகில,
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ெசய்வா,. $திருவி.0648.4
மங்கலம் என்று என வினவுவா, வருமதி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) என உைர
ெசய்வா,_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) $திருவி.0649.1
தங்கைள ஒல்ைல தழG இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ெகால்வா, தாங்கரு
ேமாைக தைலக் ெகாள்வா, $திருவி.0649.2
திங்களின் எல்ைலயும் ஆறு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ஆறு உகம் என்று
ெசலுத்துவா, $திருவி.0649.3
நங்ைக அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடி காண ேவா துடித்தன ேதாள்கள்
நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) என்பா,. $திருவி.0649.4
பித்திைக ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) புதுக்குவா, ெபட்பு
உறுவா,களும் ெபட்பு உறச் $திருவி.0650.1
சித்திர பந்தி நிறுத்துவா, ெதற்றிகள் குங்குமம் நGவு வா, $திருவி.0650.2
வித்திய_ெப.எச்.(வித்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாலிைக
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) விrதைல நG, நிைற ெபான்
குடம் $திருவி.0650.3
பத்தியின் ேவதி நிரப்புவா, ேதாரணம் வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) பரப்புவா,.
$திருவி.0650.4
நGள் இைட மணி_ெப.(மணி_ெப.) மறுகு எங்கணும் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
நைடக் காவணம் நாட்டுவா, $திருவி.0651.1

பாைள ெகாள் கமுகு சுைவக் கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) பழுக் குைலவாைழ
ஒழுக்குவா, $திருவி.0651.2
ேகாள் நிைற ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என
வாடிகள் ேகாத்து அணிவா, இைசக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) நிைர $திருவி.0651.3
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அr எழுபr அடிபட மத்திைக நிைர என ைவப்ப, ஆல்.
$திருவி.0651.4
பூெவாடு தண்பனி சிந்துவா, ெபாr ஒடு ெபான் சுணம் வசுவா,
G
$திருவி.0652.1
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) விளக்கு நிறுத்துவா, ைபந்ெதாைட பந்தrன்
ஆற்றுவா, $திருவி.0652.2
ஆவணம் என்ன வயி,ப்புற அணி மறுகு எங்கணும் அரதனக் $திருவி.0652.3
ேகாைவயும் மரகத மாைலயும் ேகாப்பு அைம ஆரமும் தூக்குவா,.
$திருவி.0652.4
அடுகr சிந்துரம் அப்புவா, அழல் மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஓைட மிைலச் சுவா,
$திருவி.0653.1
கடு நைட_ெப.(நைட_ெப.) இவுளி கழுத்து_ெப.(கழுத்து_ெப.) அணி கால் அணி
கலைன திருத்துவா, $திருவி.0653.2
சுட, விடு_ஏவ.(விடு_வி.) ேத, பr பூட்டுவா, ெதாைட ஒடு கவrகள் தூக்குவா,
$திருவி.0653.3
வடுவறு ெபான்கல நவமணி மங்கல தGபம் இயற்றுவா,. $திருவி.0653.4
பைழயன கலைன ெவறுப்ப, ஆல் புதியன பணிகள் பrப்ப, ஆல் $திருவி.0654.1
குைழ பனி நG, அைள குங்குமம் குவிமுைல புைதபட ெமழுகுவா,
$திருவி.0654.2
ெமழுகிய வரம்_ெப.(வ
G
ரம்_ெப.)
G
புல,த்துவா, விைரபடு கைலைவகள் அப்புவா,
$திருவி.0654.3
அழகிய_ெப.அ.(அழகு_ெப.) கண்ணடி ேநாக்குவா, ைமந்தைர
ஆகுலம் ஆக்குவா,. $திருவி.0654.4

அஞ்சனம் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) விழி தGட்டுவா, ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.)
மா,பு_ெப.(மா,பு_ெப.) இைட நாட்டுவா, $திருவி.0655.1
பஞ்சுகள் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) இருத்துவா, பrபுர மீ து இருத்துவா,
$திருவி.0655.2
வஞ்சிய, ேதறல் அருந்துவா, மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) குறளாட வருந்துவா,
$திருவி.0655.3
ெகாஞ்சிய கனிெமாழி கழறுவா, குழுெவாடு குரைவகள் குழறுவா,.
$திருவி.0655.4
கின்னர மிதுனம் எனச் ெசல்வா, கிைள ெகழு பாண்_ெப.(பாண்_ெப.) ஒடு
விறலியர $திருவி.0656.1
கன்னிய, அரைச வணங்குவா, கடிமணம்
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) களிப்பினால்
$திருவி.0656.2
இன்னிைச யாெழாடு பாடுவா, ஈந்தன துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) விrத்து
ஏந்துவா, $திருவி.0656.3
ெசன்னியின் மீ து ெகாண்டாடுவா, ேதறைல உண்டு ெசருக்குவா,.
$திருவி.0656.4
மன்னவ, மகளிரும் மைறயவ, மகளிரும்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபான் மாைலையத்
$திருவி.0657.1
துன்னின, ேசாபனம் வினவுவா, ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி ேநாக்குவா, $திருவி.0657.2
கன்னிதன் ஏவல, வசிய_ெப.எச்.(வ
G
சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
G
காசைற
க,ப்புர வாசெமன் $திருவி.0657.3
ெபான்னறும் கலைவயின் ெமய் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) புைதபட வளன்
ஒடும் ேபாவ, ஆல். $திருவி.0657.4

அம் கனகம் ெசய் தசும்பின வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) ெபாதிந்தன
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) அவிழ் $திருவி.0658.1
ெதாங்கல் வைளந்தன மங்ைகய,_ெப.(மங்ைகய,_ெப.) துள்ளிய
கவrயின் உள்ளன $திருவி.0658.2
கங்ைகயும் வாணியும் யமுைனயும் காவிrயும் பல துைற ெதாறும்
$திருவி.0658.3
மங்கல தூrய மா,ப்பன மதமைல ேமலன வருவன. $திருவி.0658.4
அங்கு அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) மைன ெதாறும் மணவிைன அணுகிய
துழனிய, என மைறப் $திருவி.0659.1
புங்கவrன் இதுண அறுசுைவ ேபானக மடுவிைன புrகுவா, $திருவி.0659.2
இங்கு அடுவனபலி அடிகளுக்கு என அதிகைள எதி, பணிகுவா, $திருவி.0659.3
சங்கரன் அடியைர எதி, ெகாள்வா, சபrைய விதி முைற புrகுவா,.
$திருவி.0659.4
இன்னண நக, ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அணி
ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இைண இலி மணமகன்
மணவிைனக் $திருவி.0660.1
கன்னியும் அைனயவள் என் இனிக் கடிநக, ெசயும் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
வளைனயாம் $திருவி.0660.2
என்ன அrய நக, ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) இைண என உைர ெசய்வது எவன் இதன் $திருவி.0660.3
முன் இைற மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) தம, மண அணி மண்டப விைன ெசயும்
முைற ெசால்வாம். $திருவி.0660.4
கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.)
ஊ,திையப் ெபாருத நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) கைல மதி மருமாட்டி $திருவி.0661.1
ெசருவில் வாங்கிய விமான மாைலகள் எனத் ெதய்வத வைர
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.0661.2

மருவி அந்நக, ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தம்
இைற மடமகள் தைம காண்பான் $திருவி.0661.3
துருவி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என நட்டன, எட்டி
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெதாடு நிைல ெநடும் ேத,கள். $திருவி.0661.4
பளிக்கின் ஏழு உய, களிறு_ெப.(களிறு_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைமத்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான் படியது பசும்
ேசாதி $திருவி.0662.1
ெதளிக்கும்_ெப.எச்.(ெதளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நGலத்தின் ஆளிகள் நிைர மணித் ெதற்றியது
உற்ேறா,_வி.அ.ெப.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஓ,_பட,.பன்.) சாய் $திருவி.0662.2
ெவளிக்குள் ஆடிய_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓவியப்
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ேபால் மிளி, பளிங்கால் ேசாதி $திருவி.0662.3
தளி,க்கும் பித்தியத் இைட இைட மரகதச் சாளரத் அது மாேதா. $திருவி.0662.4
பல் உருச் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பவளக் கால்
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
பைடத்து_வி.எச்.(பைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இந்திர நGலக்
$திருவி.0663.1
கல் உருத்தைலப் ேபாதிய தடாகக் கவின் ெகாளுத்தரேமல $திருவி.0663.2
தல் உருக்கிய ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) மணித் துலாத் அதால முதுடற் பசும்
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) $திருவி.0663.3
வில் உருக்கு அகன் மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவள்வி
மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) ெசய்தா,. $திருவி.0663.4
முத்தில் பாைள ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவி,
மரகதத்தின் ஆன் ெமாய்த்த பாசிைல துப்பின் $திருவி.0664.1

ெகாத்தில் தGம்_ெப.அ.(தGம்_ெப.அ.) பழம் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ெபானால்
ேகாழைர குயின்ற_ெப.எச்.(குயில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூகம் உந்துப்
பின் $திருவி.0664.2
ெதாத்தில் தூங்கு பூச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான்னால் பழுக்குைல தூக்கிப்
ெபான்னால் தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) $திருவி.0664.3
ைவத்துப் பாெசாளி மரகத ெநட்டிைல வாைழயும் நிைர வித்தா,. $திருவி.0664.4
பித்தி மாதவி சண்பகம் பாதிr_ெப.(பாதிr_ெப.) பிறவும்
மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) சூழப் $திருவி.0665.1
பத்தியா வள,த் தளிகள் வாய் திறந்து பண்
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இன் மதுக் காலத்து $திருவி.0665.2
தத்தியாய் மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
கவ,ந்து_வி.எச்.(கவ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சாளரம் ெதாறும்
தவழ்ந்து_வி.எச்.(தவழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழுகு
இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) ெதன்றல் $திருவி.0665.3
தித்தியா
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மதுத்துளி ெதளித்திட ெசய்தன, உய்யானம். $திருவி.0665.4
ேவள்விச் சாைலயும் ேவதியும் குண்டமும் ேமகைல ஒடு
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நூல் $திருவி.0666.1
ேகள்விச் சா, பினால் கண்டு கண்ணாடி விைட கிள, சுட, சீவற்சம்
$திருவி.0666.2
நGள் வில் சாமரம் வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.) சுவத்திக நிைரகுடம் என எட்டு
$திருவி.0666.3
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) விட்டு
ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மங்கலம்
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ெசய் ெபாறி வைகயினால் நிருமித்தா,.
$திருவி.0666.4

மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) ெகாள் சாந்ெதாடு குங்குமப் ேபாது அளாய் மான்
மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) பனி நG, ேதாய்த்து $திருவி.0667.1
இணங்கு ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) ெசய் திருநிலம் தடவி வான்_ெப.(வான்_ெப.)
இரவி மண்டலம் நாணப் $திருவி.0667.2
பணம் ெகாள் நாகமா மணிவிளக்கு இருைகயும் பாைவகள்
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏந்தக் $திருவி.0667.3
கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) ெகாள் தாரைக என நவ மணி_ெப.(மணி_ெப.)
குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) கம்பலம் விதானித்தா,. $திருவி.0667.4
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) முன்
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) ெதாடு காவணம் திைச எலாம் விழுங்கச் ெசய்
$திருவி.0668.1
தம் ெபான் பலிைக பாண்டில் வாய் முைளத்துத்
ெதளித்து_வி.எச்.(ெதளி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம்புயத்
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) ஆதி $திருவி.0668.2
உம்ப,_ெப.(உம்ப,_ெப.) ஏற்ற ெபான் கம்பல ேமல் விrத்து உள்ளுறத் தவிசில்
இட்டுத் $திருவி.0668.3
தும்ைப_ெப.(தும்ைப_ெப.) தாழ் சைட ஆன்று அம,க்கு ஆடனம்
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விட்டு அதன் நாப்பண்.
$திருவி.0668.4
கற்பகத் தரு வயிரவாள் அrப் பிட, கதுவப் ெபான்குறடு ஏற்றி $திருவி.0669.1
எற்படும் துகிரால் குடம் சதுரமா
இயற்றிய_ெப.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எருத்தத் தூண்
$திருவி.0669.2
வில் படும் பளிக்குத் தரம் துப்பினால் விடங்க ேமல் நிைல மூன்றாப்
$திருவி.0669.3
ெபாற்ப நூல் வழி விமானம் பல் மணிகளால் ெபாலியச் ெசய்து உள் ஆக.
$திருவி.0669.4

அங்கம் ஆறுேம கால் களாய் முதல் எழுத்து அம் ெபான் பீடிைக ஆகித்
$திருவி.0670.1
துங்க நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மைற நூல்கேள நித்திலம் ெதாடுத்து
அைசத் தாம்பு ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0670.2
எங்கண் நாயகன் எம் ெபருமாட்டி ஓடு இருப்பதற்கு உருக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0670.3
தங்கினால் என நவமணி
குயின்ற_ெப.எச்.(குயில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான் தவிசது
சைமத்திட்டா,. $திருவி.0670.4
புரந்தரன் தரு கற்பகம் ெபாலந்துகில் பூண் முதலிய நல்கச் $திருவி.0671.1
சுரந்தரும் ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அமுத ைம வைக
அறு சுைவ உணா முதலாகப் $திருவி.0671.2
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதய்வவான் பயப்பச்
சிந்தாமணி பற்பலவும் சிந்தித்து $திருவி.0671.3
இரந்து_வி.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவண்டுவ தரத்தர
இட்டினா, இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) நக, நாண. $திருவி.0671.4
ெதன்ன, ேசகரன் திருமகள் திருமணத் திருமுகம் வரேவற்று $திருவி.0672.1
மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எதி, ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைகக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம்
மணி_ெப.(மணி_ெப.) முடி இைச ஏற்றி $திருவி.0672.2
அன்ன வாசகம் ேகட்டன, ெகாண,ந்து அவ,க்கு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) துகில்_ெப.(துகில்_ெப.)
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0672.3
முன்ன, ஈ,த்து எழு களிப்பு உற மனத்தினும் முந்தின, வழிக் ெகாள்வா,.
$திருவி.0672.4
ெகாங்க, சிங்கள, பல்லவ, வில்லவ, ேகாசல, பாஞ்சால, $திருவி.0673.1

வங்க, ேசானக, சீன,கள் சாளுவ, மாளவ, காம்ேபாச, $திருவி.0673.2
அங்க, மாகத, ஆrய, ேநrய, அவந்திய, ைவத,ப்ப, $திருவி.0673.3
கங்க, ெகாங்கண, விராட, கண் மராட,கள் கருநட, குருநாட,. $திருவி.0673.4
கலிங்க, சாவக, கூவிள, ஒட்டிய, கடார,கள் காந்தார, $திருவி.0674.1
குலிங்க, ேககய, விேதக,கள் ெபௗரவ, ெகால்ல,கள் கல்யாண,
$திருவி.0674.2
ெதலுங்க, கூ,ச்சர, மச்ச,கள் மிேலச்ச,கள் ெசஞ்ைசய, முதல் ஏைன
$திருவி.0674.3
புலம் ெகாள் மன்னரும் துைற ெதாறும் இைடந்து பா, புைத பட வருகின்றா,.
$திருவி.0674.4
இத்தைகப் பல ேதய_குைற.எச்.(ேதய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மன்னவ,களும்
எள் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ெபறாது_எதி,.ம.வி.எச்.(ெபறு_வி.+ஆத்_எதி,.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈண்டிப்
$திருவி.0675.1
ைபத்த ஆழிேபால் நிலமகள் முதுகு இறப்
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாைனய, ஆகித்
$திருவி.0675.2
தத்த நாட்டு உள பலவைக வளன் ஒடும் தழG இப் பல ெநறி ேதாறும்
$திருவி.0675.3
ெமாய்த்து
வந்தன,_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ,_பட,.பன்.) ெசழிய,
ேகான் திருமகள் முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) அதி, மணமூதூ,. $திருவி.0675.4
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காவல,_ெப.(காவல்_ெப.+அ,_பட,.பன்.) உைழய,
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண,த்தின,
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என வருகு உய்ப்பச்
$திருவி.0676.1

சந்த வாளrப் பிட, அைண மீ து அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) தைழத்து அருள் பழுத்து
ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0676.2
கந்த நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மல,க் ெகாம்பிைனக் கண்டு கண் களிப்பு உற
முடித்தாமம் $திருவி.0676.3
சிந்த வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
G
அருள் சுரந்திடத்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய்த்
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) தம் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) புக்கா,. $திருவி.0676.4
வைர வளங்களும் புறவினில் வளங்களும் மருதத் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
பைண ேவலித் $திருவி.0677.1
தைர வளங்களும் சலதி வாய் நைடக்கலம் தரு வளங்களும் ஈண்டி
$திருவி.0677.2
உைர வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) அற மங்கலம் ெபாலிந்தது இவ்வூrனில் நால்
ேவதக் $திருவி.0677.3
கைர கடந்தவன் திருமணம்_ெப.(திருமணம்_ெப.) ெசயவரு காட்சிையப் பக,
கின்ேறன். $திருவி.0677.4
ஏக நாயகி மீ ண்டபின் ஞாட்பிகந்து இரசத கிr
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0678.1
நாக நாயக மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி சுந்தர நாயகன் உயி,க்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.0678.2
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாயகன் ஆகிப் ேபாகம் புr
புண,ப்பு அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருணந்தி
$திருவி.0678.3
மாக நாயகன் மால் அயன் உருத்திர, வரவின் ேமல் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
ைவத்தான். $திருவி.0678.4
சங்கு கன்னைன ஆதிய கணாதிப, தைம
விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தனன் அன்னா,
$திருவி.0679.1

ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கண் ஏற்றவ, மால் அயன் முதல்
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.0679.2
எங்கள் நாயகன் திருமணச் ேசாபனம் இயம்பினா, அது ேகட்டுப் $திருவி.0679.3
ெபாங்கு கின்ற ேப, அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) பின் தள்ளுறப் ெபாள் என
வருகின்றா,. $திருவி.0679.4
அஞ்சு ேகாடி ேயாசைன புைகந்து திரு மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) கழன்றவ, தைமப்
ேபாl, $திருவி.0680.1
அஞ்சு தG உருத்திர, புைட அடுத்தவ, அழல் கணால் பூதங்கள் $திருவி.0680.2
அஞ்சு நூறுருத்திர, அண்டத்து உச்சிய, அr அயன் முதல்
ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) $திருவி.0680.3
அஞ்சும் ஆைணயும் ஆற்றலும் பைடத்தவ, அடு குறள் பைடவர,.
G
$திருவி.0680.4
புத்தி அட்டக, நாலிரு ேகாடி ேமல் புகப் ெபய்த நரகங்கள் $திருவி.0681.1
பத்து இரட்டியும் காப்பவ, பா, இடப் பைட உைடக் கூ, மாண்ட, $திருவி.0681.2
சத்தி அச்சிவ பரஞ்சுட, உதவிய சத உருத்திர, அன்னா, $திருவி.0681.3
உய்த்து_வி.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.)
ஐம்பது ேகாடிய, உருத்திர, கண நாத,. $திருவி.0681.4
பட்ட காrவாய் அரவு அணிபவ, பசுபதி உருத்திர, ஆதி $திருவி.0682.1
அட்ட மூ,த்தி கண் ேமருவின் அவி,சுட, ஆடக, ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
ஏந்தும் $திருவி.0682.2
மட்ட அறா மல, மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ெசருக்கு அடங்கிட மயங்கியவிதி
ேதற்ற $திருவி.0682.3

நிட்ைடயால் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) ெநற்றியில்
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நGலேலாகித நாத,.
$திருவி.0682.4
பாலம் ஏற்ற ெசந்தழல் விழி உருத்திர, பதிெனாரு ெபய, வாைகச்
$திருவி.0683.1
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ஏற்ற கங்காள கபாலிய, துரகத
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) காr $திருவி.0683.2
நGலம்_ெப.(நGலம்_ெப.) ஏற்ற ைபங்கஞ்சுகப் ேபா,ைவயின் ெநடியவ,
நிருவாணக் $திருவி.0683.3
ேகாலம் ஏற்றவ, எண்ம, ஞாளிப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகத்திர பால,.
$திருவி.0683.4
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.) கண்ணுைடக் கrயவன் ெசம்மல,
மணிப்பீடத்து $திருவி.0684.1
ஐயன் வாசவன் ஆதி எண் திைசப்புலத்து அமர, எண் வசு
ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) $திருவி.0684.2
ைமயில் ேகள்வி சால் ஏழ் எழு மருத்துக் கண் மருத்துவ, இருேவா,வான்
$திருவி.0684.3
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வழங்கு
ஆறு இ,ண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) அருக்க, ஓ, ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) சுட,
மதிச் ெசல்வன். $திருவி.0684.4
ைகயும் கால்களும் கண்ெபற்றுக் கதி
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடும்புலி முனிச்
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) $திருவி.0685.1
ைப அராமுடிப் பதஞ்சலி பால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பருகி
மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $திருவி.0685.2

ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ைவத்த
சிறு முனி குறு முனி சிவம்_ெப.(சிவம்_ெப.) உண, சனகாதி $திருவி.0685.3
ெமய் உண,ச்சி ஓ, வாமேதவன் சுகன் வியாதனா, அதன் மன்ேனா.
$திருவி.0685.4
எழுவ, அன்ைனய,_ெப.(அன்ைனய,_ெப.) சித்த, விச்சாத, இயக்க, கின்னர,
ேவத $திருவி.0686.1
முழுவரம் புண, முனிவ, ேயாகிய, மணி_ெப.(மணி_ெப.) முடித்தைலப் பல
நாக, $திருவி.0686.2
வழு இல் வான்_ெப.(வான்_ெப.) தவ வலி உைட நிருத, வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
வலி உைட அசுேரச, $திருவி.0686.3
குழுெவாடும் பயில் பூத ேவதாள, ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கூளிகள்
அரமாத,. $திருவி.0686.4
ஆண்டிேனாடு அயனம் பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
ஆறு இ,ண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) இரு பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) $திருவி.0687.1
ஈண்டு ஐம் ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) ேயாகங்கள் கரணங்கள் இராப்பகல்
இவற்ேறாடும் $திருவி.0687.2
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாழிைக
கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) முதல் காலங்கள் ெபாருகடல் அதிதிக்கு $திருவி.0687.3
நGண்ட_ெப.எச்.(நGள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மால் வைரதிக்கு
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) மின்
நிமி,ந்த_ெப.எச்.(நிமி,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஐயம்
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பூதம். $திருவி.0687.4
மந்திரம் புவனங்கள் தத்துவம் கைல வன்னங்கள் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.)
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) $திருவி.0688.1
தந்திரம் பல சமயநூல் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) தழG இச் சா,ந்த நூல்தரும் ஆதி
$திருவி.0688.2

முந்திரங்கிய சது,விதம் சrையேய முதலிய சதுட் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.)
$திருவி.0688.3
இந்திரங்கு நG, முடியவ, அடியவ, இச்சியா எண் சித்தி. $திருவி.0688.4
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அைனயவாய்
பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
அனிகத்துள் $திருவி.0689.1
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கதி, அைனயராய் உருத்திர, அந்தரத்தவ, அண்டம்
$திருவி.0689.2
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) தக, பட்ெடனத் துந்துபி ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.0689.3
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) சதேகாடி ேயாசைன வழி அைரக் கணத்து இைடச்
ெசல்வா,. $திருவி.0689.4
சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) ேத, முனி ேவந்தரும் ேதவரும் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.)
உருத் தrத்ேதாரும் $திருவி.0690.1
தத்தம் ேத, முதல் ஊ,திய, வா, திகழ் சந்தன மணிக் ெகாங்ைகக்
$திருவி.0690.2
ெகாத்தம் ேதமல, குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) மைன ஆேராடும் குளி,
வசும்_ெப.எச்.(வ
G
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
G
பாறாச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0690.3
அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) ேதrைட ஆள் பங்கன் அணிவைரக் அணியராய்
வருகின்றா,. $திருவி.0690.4
இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஊ,திய,
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழும் யாக்ைகய,
இைறபுகழ் திருநாமம் $திருவி.0691.1
ெமாழிந்த நாவின, ெபாடிப்பு எழும் ெமய்யின, முகிழ்த்த ைக முடிேயறக்
$திருவி.0691.2

கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்பின, கண் முதல் புலம்
கட்கும் கருைண வான்_ெப.(வான்_ெப.) சுைவ ஊறப் $திருவி.0691.3
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆனந்தத்
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உைற திருமைலப் புறத்து வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) என
ெமாய்த்தா,. $திருவி.0691.4
விரவு வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) ெநருக்கு அற ஒதுக்குவான் ேவத்திரப் பைட
ஓச்சி $திருவி.0692.1
அரவு வா, சைட நந்தி எம் பிரான் அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) அணிமணி முடி
தாக்கப் $திருவி.0692.2
பரவு தூளியில் புைதபடு கயிைல அம் பருப்பதம் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) காலும்
$திருவி.0692.3
இரவி மண்டலத்து ஒடுங்கும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
ஒடுங்கிய_ெப.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இந்து மண்டலம்
மானும். $திருவி.0692.4
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.)
புறநிற்ப நந்தி எம் வள்ளல் அங்கு உள்
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0693.1
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஐய
விண்ணவ,_ெப.(விண்ணவ,_ெப.) எலாம் ஈண்டின, என ஈண்டுத் $திருவி.0693.2
தந்தி என்ன வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைழத்து
ேவத்திரத்தினால் தராதரம்
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்ப்ப $திருவி.0693.3
முந்தி முந்தி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்சின,
ேசவடி முண்டக முடி சூட. $திருவி.0693.4
தG,த்தன் முன் பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்து_ஏவ.(ஏத்து_வி.) கின்றா,களில் சில,க்குத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
திருவாயின் $திருவி.0694.1

வா,த்ைத நல்கியும் சில,க்கு அருள் முகிழ் நைக வழங்கியும் சில,க்குக் கண்
$திருவி.0694.2
பா,த்து_வி.எச்.(பா,_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நGள் முடி துளக்கியும் சில,க்
அருள் பr சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அண்டம் $திருவி.0694.3
காத்த கண்டன் ஓ, மண்டபத்து இைடப்புக்குக் கடி மணக் கவின் ெகாள்வான்.
$திருவி.0694.4
ஆண்ட நாயகன் திரு உளக் குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.)
உண,ந்து_வி.எச்.(உண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அளைக நாயகன்
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $திருவி.0695.1
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
ேமல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு அன்பும்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) புனித ெமய்த் தவப் ேபறும் $திருவி.0695.2
ஈண்ட ஆங்கு அைணந்து எண் இலா மைறகளும் இருவரும் முனி ேவாரும்
$திருவி.0695.3
தGண்டரும் திரு ேமனிையத் தன்ைகயால் தGண்டி மங்கலம் ெசய்வான்.
$திருவி.0695.4
பூந்துகில் படாம் ெகாய் சகத் தாைனபின் ேபாக்கு ேகாவணம் சாத்தி
$திருவி.0696.1
ஏந்தி இரட்ைட ஞாண் பட்டிைக இறுக்கி வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இைரக்கும்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மல,க் குஞ்சி $திருவி.0696.2
ேவய்ந்து_வி.எச்.(ேவய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கற்பகப்
புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மல,ச் சிகழிைக இைலந்து நGறு அணி ெமய்யில்
$திருவி.0696.3
சாந்த மான் மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பனி நGரளாய்த்
தடக்ைகயான் அட்டித்தான். $திருவி.0696.4
இ,ண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) சுட, நுைழந்து இருந்தால் என
இைண மணிக் குைழக் காதில் $திருவி.0697.1

சுருண்ட ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) ெபான் குண்டலம் திணி
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) துரந்து ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
துள்ள_குைற.எச்.(துள்ளு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.0697.2
மருண்ட_ெப.எச்.(மருள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதவைரப் பரம் என
மதிப்பவ, ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) வல் இருண் மான $திருவி.0697.3
இருண்ட கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமல் முழுமதி
ேகாத்து என இைணத்த கண்டிைக சாத்தி. $திருவி.0697.4
வலம் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முந்நூல் வைர
அருவியின் வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) மா,பிைடச் ெசன்னித் $திருவி.0698.1
தலம் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ஊற்று அமுது எனத்
தரளம் ஆல் இைல சாத்தி $திருவி.0698.2
இலங் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாலிைகப் பரப்பிைட
இைமத்து இருண் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.)
$திருவி.0698.3
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பால்
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) முைளத்து எழும் இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) கதி, எனக்
கவின் ெசய்து. $திருவி.0698.4
திைச கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாற் புயங்களில்
பட்டிைக ேச,த்து வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எறிக்கும் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
$திருவி.0699.1
நைச கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நல்லா,
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) கவ,ந்து_வி.எச்.(கவ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உயி, நக்க_ெப.எச்.(நகு_வி.+க்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அங்கதம் சாத்தி
$திருவி.0699.2
அைச கடங் கலுழ் வாரண உrைவ நGத்து அணிெகாள் உத்தrயம் ெபய்
$திருவி.0699.3

திைச கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மந்திர பவித்திர
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) நுைழவித்து. $திருவி.0699.4
உடுத்த ேகாவண மிைச ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) துகில்_ெப.(துகில்_ெப.)
அைசத்து_வி.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உரகம் ஐந்தைல நால
$திருவி.0700.1
இடுத்த ேபால் ெவயின் மணித்தைலக் ெகாடுக்கு மின் விட இரும்புறம் தூக்கித்
$திருவி.0700.2
ெதாடுத்த தா,_ெப.(தா,_ெப.) புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) தூக்கி நூபுரம்
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ெசால் பதம் கடந்து அன்ப,க்கு $திருவி.0700.3
அடுத்த தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) இட்டு இருநிதிக் ேகாமகன்
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ெபற்றான்.
$திருவி.0700.4
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கண் மால் அயன் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) முதல்
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதவ,க்கும் யாவ,க்கும் $திருவி.0701.1
மங்கலம் தரு கைடக் கணா அகன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மங்கலம்
புைனந்தான் ேபால் $திருவி.0701.2
சங்ைக ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உகும்
ேபாதரன் முதுகின் ேமல் சரணம்
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி, ேபாந்த $திருவி.0701.3
துங்க மால் விைட ேமல் ெகாடு நடந்தனன் சுர,கள் பூ மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
தூ,த்தா,. $திருவி.0701.4
அந்தரத் தவ, அந்தர துந்துபி ஐந்தும் ஆ,த்தன,
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.0702.1
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரக்கரும் இயக்கரும்
பூதரும் மங்கல இயம்_ெப.(இயம்_ெப.) கல்லக் $திருவி.0702.2
ெகாந்தல,க் கரும் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) அர மடந்ைதய, ெகாைளவல்
விஞ்ைசய, தாளம் $திருவி.0702.3

தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைசத்திட
மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.) பூம் ெகாம்ப, ேபால் சாய்ந்து அைசந்தன, ஆட.
$திருவி.0702.4
துங்கம் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கருவி_ெப.(கருவி_ெப.)
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) மைலத் தூங்கி இருண் முைழ ேதாறும்
$திருவி.0703.1
சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) வாய் திறந்து
ஆ,த்து_வி.எச்.(ஆ,_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனச்சிரங்கள்
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
$திருவி.0703.2
அங்கம் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆயிரம் உைடயவன்
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ேதாறும் $திருவி.0703.3
சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆயிரம்
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) தடக்ைகயும் பிடித்து ஊத. $திருவி.0703.4
ேபாக்கு மாயவன் புண,ப்ைபயும் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) மலப் புண,ப்ைபயும்
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_ெப.எச்.குறி.) எம்ைமக் $திருவி.0704.1
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாயகன் அருச்சைன விடாது அருள் கதி அைடந்துளவாணன் $திருவி.0704.2
தூக்கு ேந, பட ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கரங்களால் ெதாம் என
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ெதாறும் $திருவி.0704.3
தாக்க_குைற.எச்.(தாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவறு ேவறு எழுகுட முழா
ஒலி தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஒலி சாய்ப்ப. $திருவி.0704.4
முனிவ, அஞ்சலி முகிழ்த்த ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ைகயின, ெமாழியும் ஆசிய,
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $திருவி.0705.1
கனி அரும்பிய_ெப.எச்.(அரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்பின, பரவ
உட் கருத்து ஒரு வழிக் ெகாண்ேடா, $திருவி.0705.2
துனிவரும் கண நாத, ெகாட்டதி, கரத் துைணயின, மைழேபாலப்
$திருவி.0705.3

பனி வரும் கண, ஆடிய_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாளின, பாடுநாவின, ஏத்த. $திருவி.0705.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) மணிக் களாஞ்சி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.)
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.)
இைல வாசம் $திருவி.0706.1
தந்தில் அங்கு ெபான் அைடப்ைப
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈசன் ஒ, சா,
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) மருத்துக் ேகா $திருவி.0706.2
வந்திரம் ஒலி ஆலவட்டம் பணி மாறாவா அழல் தூபம் $திருவி.0706.3
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேநர நG,க்
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ெபான் ேகாடிகம் தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.)
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) தூக்க. $திருவி.0706.4
நிருதி ஆடி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி,வர
அடிக்கடி நிதி முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அளைகேகான்
$திருவி.0707.1
கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
சிதறிடத் தண்டி நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) ஆம் சுக, விைன ெசய்யப்
$திருவி.0707.2
பrதி ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) பணாடவி உரகரும் பல்மணி விளக்கு ஏந்தச்
$திருவி.0707.3
சுருதி நாயகன் திருவடி முடியின் ேமல் சுமந்து பின் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
ெசல்ல. $திருவி.0707.4
கங்ைக காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) ஆதிய நவநிதிக் கன்னிய, குளி, தூங்கப்
$திருவி.0708.1
ெபாங்குவா, திைரக் ெகாழுந்து எனக் கவrகள் புரட்ட ெவண் பிைறக் கீ ற்றுத்
$திருவி.0708.2

துங்க வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) குழி விழிச்சுட, அழல் ெசம்பங்கிச் $திருவி.0708.3
சங்கவா, குைழக் குறிய குண்ேடாதரன் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மதி குைட
தாங்க. $திருவி.0708.4
இடிக்கும் வான்_ெப.(வான்_ெப.) உரு ேமறுய, ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) எகின ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) $திருவி.0709.1
முடிக்கும் ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உள, கடும் கால் என மூச்
ெசறி விடநாகம் $திருவி.0709.2
துடிக்க வாய் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) முவண வண் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) முதல்
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசவகம்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0709.3
ெகாடிக் குழாத்தின் உள் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அரசாய் விைடக்
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) புைட
ெபய,ந்து_வி.எச்.(ெபய,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆட. $திருவி.0709.4
கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) பிரான் மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) இரு கடவுள,
கப்பு விட்டு என
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0710.1
வண்ண முத்தைலப் பைட எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குட வயிறு உைடப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
பூதம் $திருவி.0710.2
பண்ண அப்பதி ெநண் பைடக் கலமும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பக்கமாச் ேசவிப்ப
$திருவி.0710.3
அண்ணன் முச்சுட, முைளத்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வைர
நடந்து அைனயது ஓ, மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) எய்த. $திருவி.0710.4
பந்த நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மைறப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) திரட்டு
என வட பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி, புட்ப $திருவி.0711.1

தந்தன் ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
உயி, உண உருத்து எழு அடல் விடத்து எதி,
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0711.2
அந்தம் ஆதி இலான் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) வடிவமா ஆடியின் நிழல் ேபால
$திருவி.0711.3
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுந்தரன் சாத்து நGெறாடு திரு
மாைலயும் எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏந்த.
$திருவி.0711.4
அன்னத் ேதrனன் அயன் வலப்பாங்க, அராவலி கவ, ேசன $திருவி.0712.1
அன்னத் ேதrனன் மால் இடப் பாங்கரு மல,க் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.)
குவித்து_வி.எச்.(குவி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தப் $திருவி.0712.2
ெபான்னத் ேதமல, ெகான்ைறயான் ெவள்ளி அம் ெபாருப்ெபாடு எழG இப்
ேபாந்தால் $திருவி.0712.3
என்ன ேத, அணி மதுைர மா நக,ப் புறத்து எய்துவன் அவ்ேவைல.
$திருவி.0712.4
ேதவ,கள்_ெப.(ேதவ,_ெப.+கள்_பன்.) ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.)
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கண்
மால் விைடயான் வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.)
$திருவி.0713.1
மூவ,கண் முதல்வன் வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.)
முக்கண் எம்ெபருமான் வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.)
$திருவி.0713.2
பூவல, அயன் மால் காணாப் பூரண புராணன்
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.0713.3
யாைவயும் பைடப்பான் வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.)
என்று ெபான் சின்னம் ஆ,ப்ப. $திருவி.0713.4
ெபண்ணினுக்கு அரசி வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) ெபருந்தைக அைமச்ச, ஏைன
$திருவி.0714.1

மண்ணினுக்கு அரச,_ெப.(அரச,_ெப.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) மன்னவ,
பிறரும் ஈண்டிக் $திருவி.0714.2
கண்ணினுக்கு இனியான் தன்ைனக் கண்டு எதி,
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாழ $திருவி.0714.3
விண்ணினுக்கு அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.)
ஊrன்_நி.எச்.(ஊ,_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) வியத்தகு நகrல் புக்கான்.
$திருவி.0714.4
முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) தவழ் புrைச மூதூ, முதல் ெபரு
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) நGந்தி_வி.எச்.(நGந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.0715.1
அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) தவழ் மாட வதி
G வலம் பட அைணவான் ஆக
$திருவி.0715.2
நகில் தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.)
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அன்ன நன்னக, மகளி,_ெப.) அம் ெபான்
$திருவி.0715.3
துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) மருங்குல் ஆயத் ெதாைகபுறம்
தழுவச் சூழ்ந்தா,. $திருவி.0715.4
தமிழ் முதல் பதிெனண் ேதத்து மகளிரும் தாரு நாட்டின் $திருவி.0716.1
அமிழ்த மன்னவரும் முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) அம்புயம் குமுதம்
நGலம்_ெப.(நGலம்_ெப.) $திருவி.0716.2
குமிழ் நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) ேகாங்கு_ெப.(ேகாங்கு_ெப.)
கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) ேகாழ் இண, அேசாகம் வாசம் $திருவி.0716.3
உமிழ் தர மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.)
நந்த_குைற.எச்.(நந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) என
ஒருங்கு ெமாய்த்தா,. $திருவி.0716.4
எம்ைம நG, விடுதி,_ஏ ேயா என்ப ேபால் கைலயும் சங்கும் $திருவி.0717.1

விம்ம நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) மடனும் உங்கள் ெநஞ்சுைட ெவளியாறாக
$திருவி.0717.2
உம்ைம நGத்து ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அந்ேதா
உைரத்தன முைரத் ேதாம் என்று $திருவி.0717.3
தம்ைம நூபுரம் கால் பற்றித் தடுப்ப ேபால் ஆ,ப்பச் ெசன்றா,. $திருவி.0717.4
கடி அவிழ் கமலக் காடு_ெப.(காடு_ெப.) பூத்தது ஓ, கருைணவாr $திருவி.0718.1
அடிமுதல் முடி ஈறு ஆக அல, விழிக் குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) சாத்திக்
$திருவி.0718.2
ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) பதுமப் ேபாது
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) இைச சூடுவா, ேபால் $திருவி.0718.3
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) அணி கரங்கள்_ெப.(கரங்கள்_ெப.) கூப்பித் துதி என
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெசால்வா,. $திருவி.0718.4
நங்ைக என் ேநாற்றாள் ெகால்ேலா நம்பிையத் திைளத்தற்கு என்ப,
$திருவி.0719.1
மங்ைகைய மணப்பான் என்ேனா வள்ளலும் ேநாற்றான் என்ப, $திருவி.0719.2
அங் கடி மதுைர என்ேனா ஆற்றிய தவந்தான் என்பா, $திருவி.0719.3
இங்கு இவ, வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) காண்பான் என்ன நாம் ேநாற்ேறாம்
என்பா,. $திருவி.0719.4
ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.)
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேமல்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெசய்தவப் ேபறாப்
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0720.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.)
காணத்தவம் ெசய்தான் இலேன என்பா, $திருவி.0720.2
கன்னிதன் அழகுக் ஏற்ற அழகன் இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
காைள_ெப.(காைள_ெப.) என்பா, $திருவி.0720.3

மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) இவேன அன்றி ேவறு இைல மதுைரக்கு
என்பா,. $திருவி.0720.4
நங்ைக தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நலனுக்கு ஏற்ப நம்பிையத் தந்தது இந்தத்
$திருவி.0721.1
துங்கமா மதி நூல் வல்ல சுமதி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) சூழ்ச்சி என்பா,
$திருவி.0721.2
அங்கவள் தவப் ேபறு என்பா, அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கன்னிக்கு அன்றி $திருவி.0721.3
இங்கு இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) மருகன் ஆக எத்தவம் உைடயாள் என்பா,.
$திருவி.0721.4
பூந்துகில் ெநகிழ்ப்ப, சூழ்வ, புண, முைல_ெப.(முைல_ெப.) அைலப்ப, பூசு
$திருவி.0722.1
சாந்திைன உகுப்ப, நாணம்_ெப.(நாணம்_ெப.) தைலக் ெகாண்டா, ேபாலச்
சாய்வா, $திருவி.0722.2
கூந்தைல அவிழ்ப்ப, வாrக் கூட்டுவ, முடிப்ப, ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
$திருவி.0722.3
மாந்தளி, எங்கு மாரன் வாளிகள் புைதயச் ேசா, வா,. $திருவி.0722.4
தண்ணளி ஒழுக்கம் சா,ந்த குணத்திைனச் சா,ந்தும் இந்த $திருவி.0723.1
வண்ண ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) மல,கள்_ெப.(மல,கள்_ெப.) என்ேன
வாளியாய்த் ைதத்த என்பா, $திருவி.0723.2
கண் நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ேவய்ந்த கடி அவிழ்
நGலத்தாரும் $திருவி.0723.3
ெவண்நைக அரும்பு முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) தாமமும்
ெவறுத்து வழ்ப்பா,.
G
$திருவி.0723.4
விம்மிச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) மாந்த ெகாங்ைக மின் அனா, சில, வில் காமன்
$திருவி.0724.1

ைக மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) கைணஏறுண்டு
கலங்கிய_ெப.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_குைற.எச்.குறி.) மயக்கால் தங்கள்
$திருவி.0724.2
ைமம் மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் மூரல்
வதனமும் அவன் அம்பு என்ேற $திருவி.0724.3
தம்மில்தம் முகத்ைத_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) ேநாக்கா,
தைல_ெப.(தைல_ெப.) இறக்கிட்டுச் ெசல்வா,. $திருவி.0724.4
பற்றிய ைபம் ெபான் ேமனிப்
பசப்பது_ெதா.ெப.(பச_வி.+ப்ப்_இ.இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ேதறா,
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) $திருவி.0725.1
ஒற்ைற மால் விைடயின் ேமல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
உளத்து ேமவப் $திருவி.0725.2
ெபற்றனம் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) என் ெகால் மாயம்
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ெபருமான்
நGண்ட_ெப.எச்.(நGள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0725.3
கற்ைறவா, சைடப் பூம் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) அன்ேறா காண்மின் என்பா,. $திருவி.0725.4
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) என்று
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நம்ைமச் சுடுவது என்
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) தG என்பா, $திருவி.0726.1
புங்கவன் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) மீ தும் கிடப்பேத ேபாலும் என்பா,
$திருவி.0726.2
அங்கு அவற்கு இந்த ெவப்பம் இைல ெகால் என்று அயிற்பா, ஆற்றக்
$திருவி.0726.3
கங்ைக நG, சுமந்தான் என்பா, அதைனயும் காண்மின் என்பா,. $திருவி.0726.4

கைலெயாடு நாணம்_ெப.(நாணம்_ெப.) ேபாக்கிக் கருத்ெதாடு
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ேவறாய் $திருவி.0727.1
உைல ெயாடு ெமழுக்கிட்டு என்ன உருகு கண்ணர,
G ஆகிக் $திருவி.0727.2
ெகாைலெயாடு பயில் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கண்ணா, குrசிறன் பவனி
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0727.3
அைல ெயாடு மதியம் சூடும் ஐயன் ெமய் அன்ப, ஒத்தா,. $திருவி.0727.4
நட்டவ,க்கு இடுக்கண் எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நன்றி_ெப.(நன்றி_ெப.) ெகான்றவ, ேபால் ைகயில் $திருவி.0728.1
வட்டவாய் ெதாடியும் சங்கும் மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) சூழ் கைலயும்
நGங்க_குைற.எச்.(நGங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.0728.2
இட்ட ெபான் சிலம்பிட்டு ஆங்ேக நன்றியின் இகவா, ேபால்கால் $திருவி.0728.3
ஒட்டிேய கிடப்ப நின்றா, உகுத்த_ெப.எச்.(உகு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பூம் ெகாம்ப, அன்னா,. $திருவி.0728.4
மின்னகு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கணாள் ஓ, விளங்கு இைழ விைட ேமல் ஐயன்
$திருவி.0729.1
புன்னைக_ெப.(புன்னைக_ெப.) ேபாது ேநாக்கப் ேபாது முப் புரமும் ேவனின்
$திருவி.0729.2
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) புரமும் சுட்ட அல்லேவா ெகட்ேடன் வாளா
$திருவி.0729.3
இன்னைவ சுடாது ேபாேமா ஏைழேயம் புரமும் என்றாள். $திருவி.0729.4
உைழ விழி ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கண் உரு ெவளி
ஆகித் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.0730.1
குழகைன இ,ண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான்
ெகாங்ைகயும் ஒன்றாய் வங்கத்
G
$திருவி.0730.2

தழுவுவாள் ஊற்றம் காணா தடமுைல இரண்ேட
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0730.3
இைழ உைட கிடக்க_குைற.எச்.(கிடக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நிங்கி_வி.எச்.(நGங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இருக்ைக கண்டு
இைடேபால் எய்த்தாள். $திருவி.0730.4
வா, இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ெகாங்ைகயாள் ஒ, மாதரால்
வாேனா, உய்யக் $திருவி.0731.1
கா, இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) உண்ட அன்று கறுத்தேத
அன்று ெகான்ைறத் $திருவி.0731.2
தா,_ெப.(தா,_ெப.) இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சைடயா, கண்டம் ஐயன் மீ ,
தமது ெநஞ்சம் $திருவி.0731.3
கா, இரும்பு என்ெற காட்டக் குறி இட்டக் கறுப்ேப என்றாள். $திருவி.0731.4
ெபான்னவி, சைடயான் முன்ேன ேபானது என் ெநஞ்சு தூது ஆய் $திருவி.0732.1
அன்னது தாழ்த்தது என் என்று அழுங்குவாள் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.)
ெகட்ேடன் $திருவி.0732.2
என்னது ெநஞ்சும் ேபானது என் என்றனள் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) ேகட்ட
$திருவி.0732.3
மின் அனாள் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கண் ேசந்தாள் விைளத்தனள் அவளும்
பூசல். $திருவி.0732.4
ெசப்பு இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) ெகாங்ைகயாள் ஓ, ெதrைவ நG, திருேநாக்கு
எம்பால் $திருவி.0733.1
ைவப்பது என் மதன் ேபால் எம்ைமச் சுடுவேத அதனுக்கு ஆவி $திருவி.0733.2
அப்ெபாழுது அளித்தால் ேபால் எம் ஆவியும் அளித்தாள் இன்று $திருவி.0733.3
ெமய்ப் புகழ் உமக்கு உண்டு இன்ெறல் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) பழி விைளயும்
என்றாள். $திருவி.0733.4

கவன மால் விைடயான் தன்ைனக் கைடக் கணித்திலன் என்று ஆங்குஓ,
$திருவி.0734.1
சுவணவான் ெகாடிேயா, ஓவத் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) வல்லான்
குறுக_குைற.எச்.(குறுக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0734.2
இவைன நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) எழுதித் தந்தால் ேவண்டுவ ஈவன் என்றாள்
$திருவி.0734.3
அவைன யா, எழுத_குைற.எச்.(எழுது_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா,
என்றனன் ஆவி ேசா,ந்தாள். $திருவி.0734.4
வலத்து அயன் வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) காணான் மாலிடம்
காணாள்_வி.மு.(காண்_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.)
விண்ேணா,_ெப.(விண்ேணா,_ெப.) $திருவி.0735.1
குலத்ைதயும் காணாள்_வி.மு.(காண்_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.)
மண்ேணா, குழாத்ைதயும்
காணாள்_வி.மு.(காண்_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) ஞானப் $திருவி.0735.2
புலத்தவ, ேபாலக் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எலாம் மழுமான் ெசம்ைகத் $திருவி.0735.3
தலத்தவன் வடிவாக் கண்டாள் ஒருதனித்து ஐயன் மாது. $திருவி.0735.4
முன் ெபற்றம்_ெப.(ெபற்றம்_ெப.) காலில்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வண்ணைல முன்ேபாய்
காண்பான் $திருவி.0736.1
பின் பற்றி ஆைசப் பாசம் பிணித்து_வி.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓடு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ஓ,
$திருவி.0736.2
ெபான் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முைலயாள்
ெகாம்ப, அகுமல, ேபாலத தாளின் $திருவி.0736.3
மின் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காஞ்சி தட்ப
விலங்ெகாடு நடப்பாள் ஒத்தாள். $திருவி.0736.4

விதுக்கைல இைலந்து ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கண் விைடயின்
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) வரும் ஆனந்த $திருவி.0737.1
மதுக் கடல்தைனக் கண் வாயான்
முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண்டு மகளி,_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.0737.2
புதுக்கைல சrவது ஓரா,_வி.மு.(ஓ,_வி.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.பன்.) புrவைள
கழல்வது ஓரா,_வி.மு.(ஓ,_வி.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.பன்.) $திருவி.0737.3
முதுக் குைற அகல்வது ஓரா,_வி.மு.(ஓ,_வி.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.பன்.)
மூழ்கினா, காம ெவள்ளம். $திருவி.0737.4
ைபத்தழகு எறிக்கு மாடப் பந்தி ேமல்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காண்பா, $திருவி.0738.1
ைகத்தலம் கூப்பி ஆங்ேக கண்களும்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆங்ேக $திருவி.0738.2
சித்தமும் குடிேபாய்ச் ெசால்லும் ெசயலும் மாண்டு அம்கண் மாண
$திருவி.0738.3
ைவத்த மண்_ெப.(மண்_ெப.) பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ஓடு வடிவுேவறு அற்று
நின்றா,. $திருவி.0738.4
அன்பட்ட புரமும் காமன் ஆகமும் சுட்டதG இம் $திருவி.0739.1
மின் பட்ட சடிலத்து அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ெமய் என்பது
அறியா,_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.பன்.) ேநாக்கிப்
$திருவி.0739.2
ெபான் பட்ட கலனும் ெமய்யும் ெபாrகின்றா, அவைனப் புல்லின்
$திருவி.0739.3
என் பட்டு விடுேமா ஐய ஏைழய, ஆவி அம்மா. $திருவி.0739.4
ெகாடிகள் பூத்து_வி.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உதி,ந்த_ெப.எச்.(உதி,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாதில் ெகாம்பனா,
கைலயும் சங்கும் $திருவி.0740.1

ெதாடிகளும் சுண்ணத்தூளும் சுர, ெபாழி
மலரும்_ெப.எச்.(மல,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நந்தி $திருவி.0740.2
அடிகள் ைகப் பிரம்பு_ெப.(பிரம்பு_ெப.) தாக்கச்
சிந்திய_ெப.எச்.(சிந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வண்ட வாண,
$திருவி.0740.3
முடிகளின் மணியும் தாரும் குப்ைபயாய் ெமாய்த்தவதி.
G $திருவி.0740.4
துன்னிய தருப்ைப கூட அரசிைல துழாவித் ேதாய்த்துப் $திருவி.0741.1
ெபான் இயல் கலச நன்ன G, பூசுர,
வசும்_ெப.எச்.(வ
G
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
G
அன்னா, $திருவி.0741.2
பன்னிய, வட்டமாக வானவில் பதித்தால் என்ன $திருவி.0741.3
மின்னிய மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெசய் நGரா சனக்கலம் விதியால் சுற்ற.
$திருவி.0741.4
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) சாடி ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான்
குட மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெநய்யில் பூத்த $திருவி.0742.1
கடி மல, அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) தGபம் அங்குசம் கவr என்னும்
$திருவி.0742.2
படிவ மங் கலங்கள் எட்டும் பrத்து ேந, பதுமக் ெகாம்ப, $திருவி.0742.3
வடிவினா, வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காட்ட மாளிைக
மருங்கில் ெசல்வான். $திருவி.0742.4
ெசப்புரம் கவ,ந்த_ெப.எச்.(கவ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாங்ைக
அரம்ைபய, தGபம் காட்டும் $திருவி.0743.1
துப்புர அன்பினா,க்கு தூய ெமய் ஞானம்
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0743.2
முப்புரம் கடந்தான் தன்ைன மும் முைற இயங்கள் ஏங்க $திருவி.0743.3
கப்புர விளக்கம் தாங்கி வலம் ெசயக் கருைண பூத்தான். $திருவி.0743.4

ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) முன் குறுகேலாடும் ஐம்புலக் குறும்பு ேதய்த்த
$திருவி.0744.1
தூய நால் ேவதச் ெசல்வ, சுவத்திகள் ஓத நந்தி $திருவி.0744.2
ேசஇரும் தடக்ைகப் பற்றிச் ெசம்கண் ஏறு
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேந,ந்து $திருவி.0744.3
மாயனும் அயனும் நGட்டும் மல,க்கரம் இருபால் பற்றி. $திருவி.0744.4
எதி,ந்தரு மைறகள் காணாது இைளத்து அடி சுமந்து
காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0745.1
முதி,ந்த_ெப.எச்.(முதி,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
உருவம் ஆன பாதுைக முடிேமல் சாத்தி $திருவி.0745.2
பதிந்தவ, தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேமல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாசவல் விைன
தG,த்து உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $திருவி.0745.3
ெபாதி,ந்து_வி.எச்.(ெபாதி,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேப,
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.)
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபான்னடிப் ேபாது
சாத்தி. $திருவி.0745.4
ைபயா உrயின் அன்ன நைடப் படாம் பரப்பிப்
ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0746.1
ெகாய் அவிழ் ேபாது நGத்தம் குைரகழல் அடி நைனப்பத் $திருவி.0746.2
ெதய்வ மந்தார மாr_ெப.(மாr.) திரு முடி நைனப்பத் ெதன்ன, $திருவி.0746.3
உய்ய வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளும் ஐயன் உள்
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளும் எல்ைல.
$திருவி.0746.4
மங்கல மகளி ேராடும் காஞ்சன மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0747.1

கங்ைகயின் முகந்த_ெப.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசம்ெபான்
கரக நG, அைனயா, ஆக்கத் $திருவி.0747.2
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) அம் கண்ணி ேவய்ந்த சிவபரம் ேசாதி பாத
$திருவி.0747.3
பங்கயம் விளக்கி அந்நG, தைலப்
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பருகி நின்றாள்.
$திருவி.0747.4
பாத நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மல, ேமல் ஈரம்_ெப.(ஈரம்_ெப.) புலர
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பட்டான் நGவிச் $திருவி.0748.1
சீத ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பனி நGராட்டி மான் மத ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.)
பூசித் $திருவி.0748.2
தாது_ெப.(தாது_ெப.) அவிழ் புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மந்தாரப் ெபான் மல,
சாத்திச் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $திருவி.0748.3
மீ து இரு கரங்கள்_ெப.(கரங்கள்_ெப.) கூப்பி ேவறு
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இதைனச் ெசான்னாள்.
$திருவி.0748.4
அருைமயால் அடிேயன் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அணங்கிைன வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) ெசய்தித் $திருவி.0749.1
திருநக, திருவும் கன்னித் ேதயமும் ைகக்
ேகாண்டாள்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) என்று
$திருவி.0749.2
உைர ெசய்தாள் அதற்கு ேந,வா, உள் நைக உைடய, ஆகி $திருவி.0749.3
மருகன் ஆrயங்கள் ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) மண்டபத்ைதச் ேச,ந்தா,. $திருவி.0749.4
அருத்த நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மைறகள்
ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அr மணித் தவிசில் ஏறி
$திருவி.0750.1

நிருத்தன் ஆங்கு இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மால் அயைன ஏைன
$திருவி.0750.2
உருத்திராதி யைர பின்னும்
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வானவைரத் தத்தம்
$திருவி.0750.3
திருத்தகு தவிசின் ேமவத் திருக் கைட நாட்டம் ைவத்தான். $திருவி.0750.4
விண்டல வாேனா, ஏேனா, இைடதலான் ஞாலச் ெசல்வி_ெப.(ெசல்வி_ெப.)
$திருவி.0751.1
பண்ைடயள் அன்றி இன்று பrத்தனள் ெபௗவம்_ெப.(ெபௗவம்_ெப.) ஏழும்
$திருவி.0751.2
உண்டவன் தன்ைனத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) இன்று உத்தரத்து
இருத்தினாேனா $திருவி.0751.3
அண்ட, நாயகன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஆைன வலியிேனா
அறிேயம்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி,.ம.+எம்_தன்.பன்.) அம்மா. $திருவி.0751.4
மாமணித் தவிசில் ைவகி மணவிைனக்கு அடுத்த ஓைர $திருவி.0752.1
தாம் வரும் அளவும் வானத் தபனிய மல,க் ெகாம்பு அன்னா, $திருவி.0752.2
காமரு நடன ேநாக்கிக் கருைண
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருந்தான் இப்பால்
$திருவி.0752.3
ேகாமகள் வதுைவக் ேகாலம் புைனதிறம் கூறல் உற்ேறன். $திருவி.0752.4
மாசு அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எைம ஆனந்த வாr
நGராட்டிப் பண்ைடத் $திருவி.0753.1
ேதசு உரு விளக்கவல்ல சிவபரம் பைரையச் ெசம்ெபான் $திருவி.0753.2

ஆசனத்து இருத்தி நானம்
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குங்குமச்
ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) அப்பி $திருவி.0753.3
வாச நGராட்டினா, கண் மதிமுகக் ெகாம்ப, அன்னா,. $திருவி.0753.4
முரெசாடு_ெப.(முரசு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) ஏங்க
மூழ்கிநுண் தூசு சாத்தி $திருவி.0754.1
அரசியல் அறத்திற்கு ஏற்ப அந்தண,க்கு உrய தானம் $திருவி.0754.2
விைர ெசறி தளி,க்ைக ஆர_குைற.எச்.(ஆ,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டுவ
ெவறுப்பத் தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0754.3
திைர ெசய் நG, அமுதம் அன்னாடு திருமணக் ேகாலம் ெகாள்வாள்.
$திருவி.0754.4
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) மல,த் திருவும் ெவள்ைளச் ெசழுமல,த் திருவும் தங்கள்
$திருவி.0755.1
ைகமல,த் தவப் ேபறு இன்று காட்டுவா, ேபால நங்ைக $திருவி.0755.2
அம்மல, அனிச்ச மஞ்சு மடியில் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) பஞ்சு தGட்டி $திருவி.0755.3
ைமம் மல,க் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ேமல் வாசக் காசைற வழியப் ெபய்து.
$திருவி.0755.4
ெகாங்ைகயின் முகட்டில் சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) குளி, பனிநG, ேதாய்த்து
அட்டிப் $திருவி.0756.1
பங்கய மல, ேமல் அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) பவளச் ெசவ்வாய் விட்டு
ஆ,ப்பத் $திருவி.0756.2
தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்ன வார நூபுரம் ததும்பச்
ெசங்ேகழ் $திருவி.0756.3
அங்கதி,ப் பாதசாலம் கிண் கிணி அலம்பப் ெபய்து. $திருவி.0756.4
எண் இ,ண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) இரட்டி ேகாத்த விrசிைக இருபத்து ஒன்றில்
$திருவி.0757.1

பண்ணிய கலாபம் ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஏழ் பருமநால் இரண்டில்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0757.2
வண்ணேம_ெப.(வண்ணம்_ெப.+ஏ_சாr.) கைல இரண்டில் காஞ்சி
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வைக ஓ, ஐந்தும் $திருவி.0757.3
புண்ணியக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபால் புலம்பப் பூட்டி.
$திருவி.0757.4
ெபான் மணி_ெப.(மணி_ெப.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
G
காந்தளம் ேபாது ேபால
$திருவி.0758.1
மின் மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆழி ேகாத்து ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.)
விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) ெசங்ைகக் ஏற்ப $திருவி.0758.2
வன் மணி_ெப.(மணி_ெப.) ைவர யாப்புக் கடகமும் ெதாடியும் வானத்
$திருவி.0758.3
ெதன் மணிக் கரங்கள்_ெப.(கரங்கள்_ெப.) கூப்ப இருதடம் ேதாளில் ஏற்றி.
$திருவி.0758.4
மரகத மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அம் ெபான் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
வித்துரும மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $திருவி.0759.1
நிைரபடுவான வில்லின் இழல் பட வாரத் தாமம் $திருவி.0759.2
விைரபடு களபச் ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) ெமழுகிய புளகக் ெகாங்ைக
$திருவி.0759.3
வைரபடு அருவி அன்றி வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) நG, நுைரயும் மான்.
$திருவி.0759.4
உருவ முத்து உருவாய் அம் முத்து உடுத்த பல் காசு_ெப.(காசு_ெப.) ேகாளாய்
$திருவி.0760.1

மருவக் காசு_ெப.(காசு_ெப.) சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாமணி கதிராய்க் கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) $திருவி.0760.2
ெவருவ விட்டு இைமக்கும் ஆர_குைற.எச்.(ஆ,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேமருவின் புறம் சூழ்ந்து ஆடும் $திருவி.0760.3
துருவச் சக்கரம்_ெப.(சக்கரம்_ெப.) ேபால் ெகாங்ைக துயல்
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) விளங்கச் சூட்டி. $திருவி.0760.4
ெகாடிக் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) இனமாய்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாட்சுறா ேவறும் வறு
G
$திருவி.0761.1
ெதாடிக் கைல மதியும் தம் ேகான் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) குல
விளக்காய்த் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.0761.2
பிடிக் இரு காதின் ஊடு மந்தணம் ேபசு மாப் ேபால் $திருவி.0761.3
வடிக்குைழ மகரத் ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) பrதி வாண் மழுங்கச் ேச,த்து.
$திருவி.0761.4
மைழக்கும் மதிக்கும் நாப்பண் வானவில் கிடந்தால்
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.0762.1
இைழக்கும் மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) சூழ் பட்டம் இலம்பக இலங்கப்
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0762.2
தைழக்குமா முகிைல ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) தைள இடல் காட்டு மா
ேபால் $திருவி.0762.3
கற்பகம் ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விந்தக்
காமரு கலன்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.0763.1
ெபாற்ப ெமய்ப் படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முக்கண்
புனிதனுக்கு ஈறு இலாத $திருவி.0763.2
அற்புத மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.)
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.)

ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைமயம் ேதான்றச்
$திருவி.0763.3
ெசால் கைலயாளும் பூவின் கிழத்தியும்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேநாக்கி. $திருவி.0763.4
சுந்தர வல்லி தன்ைனச் ேசாபனம் என்று
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0764.1
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருைகயும் தங்கள் மாந்தளி,
ைககள் நGட்டக் $திருவி.0764.2
ெகாந்தவிழ் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மாது மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) எலாம்
குடிெகாண்டு ஏறும் $திருவி.0764.3
அந்தளி, ெசங்ைக பற்றா எழுந்தனண் மைறகள் ஆ,ப்ப. $திருவி.0764.4
அைறந்தன தூrயம்
ஆ,த்தன_வி.மு.(ஆ,_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட,.பன்.)
சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) $திருவி.0765.1
நிைறந்தன_வி.மு.(நிைற_ெப.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட,.பன்.)
வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) நGள் மல, மாr_ெப.(மாr.) $திருவி.0765.2
எறிந்தன சாமைர ஏந்திைழயா, வாய்ச் $திருவி.0765.3
சிறந்தன மங்கல வாழ்த்து எழு ெசல்வம். $திருவி.0765.4
அடுத்தனல் சுந்தr அம் ெபான் அைடப்ைப $திருவி.0766.1
எடுத்தனள் ஆதி திேலாத்தைம ஏந்திப் $திருவி.0766.2
பிடித்தனள் விந்ைத பிடித்தனள் ெபான்ேகால் $திருவி.0766.3
உடுத்த ெநருக்ைக ஒதுக்கி நடந்தாள். $திருவி.0766.4
கட்டவிழ் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) அரம்ைப களாஞ்சி $திருவி.0767.1
ெதாட்டனள் ஊ,பசி தூமணி ஆல $திருவி.0767.2
வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.) அைசத்தனள் வன்ன மணிக்கா $திருவி.0767.3

சிட்டிைழ ேகாடிக ேமனைக ெகாண்டாள். $திருவி.0767.4
ெகாடிகள் எனக் குளி, ேபாெதாடு சிந்தும் $திருவி.0768.1
வடி பனி நGrன, விசு ெபான் வண்ணப் $திருவி.0768.2
ெபாடியின, ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூம்புைக தGபத்
$திருவி.0768.3
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) அணி ைகயின, ேதாைகய, சூழ்ந்தா,. $திருவி.0768.4
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) அவிழ் ஓதிய, ேசாபன கீ தம் $திருவி.0769.1
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விைரப் பனி நGெராடு
சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) $திருவி.0769.2
ஏடு அவிழ் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) மல, இட்டப் படத்தில் $திருவி.0769.3
பாடக ெமல்லடி ைபப்பய ைவயா. $திருவி.0769.4
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) மலராெளாடு நாமகள் ேதவி $திருவி.0770.1
ைகம்மல, பற்றின கல்வி ஒடு ஆக்கம் $திருவி.0770.2
இம்ைமயிேல ெபறுவா,க்கு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) ேபாது என்று
$திருவி.0770.3
அம்மணி நூபும் ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நடந்தாள்.
$திருவி.0770.4
ஒல்கினண் ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) ஒதுங்கினள் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
$திருவி.0771.1
பில்கி இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிரான் அருகு
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0771.2
ெமல்கி எருத்தம் இைசத்த தைல_ெப.(தைல_ெப.) தூக்கிப் $திருவி.0771.3
புல்கிய காஞ்சி புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இருந்தாள்.
$திருவி.0771.4
அற்பக இைமக்கும் ெசம்ெபான் அரதன பீடத்து உம்ப,ப் $திருவி.0772.1

ெபாற்பு அகலாத காட்சிப் புனிதன் ஓடு
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நங்ைக $திருவி.0772.2
எற்பகல் வலம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகு
எrகதி, வைரயின் உச்சிக் $திருவி.0772.3
கற்பக மருங்கில் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காமரு வல்லி
ஒத்தாள். $திருவி.0772.4
பண்ணுமின் இைசயும் நGரும் தண்ைமயும் பாலும் பாலில் $திருவி.0773.1
நண்ணும் இன் சுைவயும் பூவும் நாற்றமும் மணியும் அம் ேகழ் $திருவி.0773.2
வண்ணமும் ேவறு ேவறு வடிவு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருந்தால்
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.0773.3
அண்ணலும் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம்ைமயும் இருந்தது அம்மா.
$திருவி.0773.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உளா, திைசயின் உள்ளா, ேவறு உளா, பிலத்தின்
உள்ளா, $திருவி.0774.1
மண்_ெப.(மண்_ெப.) உளா, பிறரும் ேவள்வி மண்டபத்து அடங்கி என்றும்
$திருவி.0774.2
பண் உளா, ஓைச ேபாலப் பரந்து_வி.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எங்கும் நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூன்று
$திருவி.0774.3
கண் உளா, அடியின் நGழல் கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உளா, தம்ைம ஒத்தா,. $திருவி.0774.4
ஆய ேபாது ஆழி அங்ைக அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ெபான் கரக நGரால்
$திருவி.0775.1
ேசயவான் ேசாதி ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேசவடி
விளக்கிச் சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) $திருவி.0775.2

தூய ேபாது அவிழ்ச் சாத்தித் தூபமும்
சுடரும்_ெப.எச்.(சுட,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேகாட்டி $திருவி.0775.3
ேநயேமாடு அருச்சித்து ஐய நிைற அருள்
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்றான். $திருவி.0775.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) தலத்து அவருள் ஆதி ேவதியன் பாத தG,த்தம்
$திருவி.0776.1
முண்டகத் அவனும் மாலும் முனிவரும் புரந்த, ஆதி $திருவி.0776.2
அண்டரும் நந்திேதவு அடுகணத்தவரும் ஏைனத் $திருவி.0776.3
ெதாண்டரும் புறம்பும்
உள்ளும்_ெப.எச்.(உள்ளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நைனத்தன, சுத்தி
ெசய்தா,. $திருவி.0776.4
அத்தைல நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாேயான் ஆதி
ெசம்கரத்து நங்ைக $திருவி.0777.1
ைகத்தலம் கமலப் ேபாது பூத்தது ஓ, கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.)
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.0777.2
ைவத்தரு மனுவாய் ஓதக் கரகநG, மாr_ெப.(மாr.) ெபய்தான் $திருவி.0777.3
ெதாத்தல, கண்ணி விண்ேணா,_ெப.(விண்ேணா,_ெப.)
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பூ மாr_ெப.(மாr.)
ெபய்தா,. $திருவி.0777.4
ஆடினா, அரம்ைப மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) விஞ்ைசய, அமுத கீ தம்
$திருவி.0778.1
பாடினா,_வி.மு.(பாடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) அர என்று ஆ,த்துப்
பரவினா, முனிவ, வாேனா, $திருவி.0778.2
மூடினா, புளகப் ேபா,ைவ கணத்தவ, முடிேமல் ெசம்ைக $திருவி.0778.3
சூடினா,_வி.மு.(சூடு_வி.+இன்_இ.கா.+அ,_பட,.பன்.) பலரும்
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) ெதாடு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இன்பத்து ஆழ்ந்தா,.
$திருவி.0778.4

புத்தனா, எறிந்த கல்லும் ேபாது என இைலந்த ேவத $திருவி.0779.1
வித்தனா, அடிக் கீ ழ் வழ_குைற.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
G
விண்ணவ,_ெப.(விண்ணவ,_ெப.) முனிவ, ஆேனா, $திருவி.0779.2
சுத்த நா_ெப.(நா_ெப.) ஆசி கூறக் குங்குமத் ேதாயம்
ேதாய்ந்த_ெப.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0779.3
முத்த வால் அrசிவசி
G மூழ்கினா,
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவள்ளம். $திருவி.0779.4
அம்ைமேயாடு அப்பன் என்ன அல, மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) ேபால நGங்கா,
$திருவி.0780.1
தம் அருள் விைள யாட்டாேல ஆற்ற நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) தமிய, ேபால
$திருவி.0780.2
நம்மேனா, காணத் ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) புணர ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.)
$திருவி.0780.3
மும்ைமயும் உய்ந்த என்னாத் தத்தமின் ெமாழியல் உற்றா,. $திருவி.0780.4
காமரு சுரபித் தGம்பால் கற்பகக் கனி ெநய் கன்னல் $திருவி.0781.1
நமரு சுைவய இன்ன நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மது வருக்கம்
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் $திருவி.0781.2
ஆம் அணி வட்டத் திண்கால் பாசனத்து அைமயப்
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0781.3
ேதமரு ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) யாைனத் திருக்ைக ெதாட்டு அருள்க
என்றா,. $திருவி.0781.4
அம்ைக ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அமுது
ெசய்தாங்கு அக மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அட்ட
மூ,த்தி $திருவி.0782.1
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) அவிழ் குமுதச் ெசவ்வாய் ேகாட்டிவாண்
முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) பூத்தான் $திருவி.0782.2

புங்கவ, முனிவ, கற்பின் மகளிரும் ேபாதின் ேமய $திருவி.0782.3
மங்ைகய,_ெப.(மங்ைகய,_ெப.) இருவேராடும் மங்கலம்
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) உற்றா,. $திருவி.0782.4
மாக்கடி முளr வாணன் ைமந்தேராடு ஒருங்கு ைவகி $திருவி.0783.1
நாக்களின் நடுவாரத் உடுைவயான் அறுக ெநய் ஆ,த்தி $திருவி.0783.2
ஆக்கிட ஆர_குைற.எச்.(ஆ,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாந்தி வலம் சுழித்து அகடு
வங்கித்
G
$திருவி.0783.3
ேதக்கிடும் ஒலியின் ஆ,த்து_வி.எச்.(ஆ,_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நிமி,ந்தது ெதய்வச்_ெப.அ.(ெதய்வம்_ெப.+ச்_ஒற்.) ெசம்தG. $திருவி.0783.4
சுற்று நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மைறகள்
ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தூrயம்
சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) ஏங்கக் $திருவி.0784.1
கற்ற நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) முகத்ேதான் ேவள்விச் சடங்கு
நூல் கைரந்த ஆற்றால் $திருவி.0784.2
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) மங்கல நாண்_ெப.(நாண்_ெப.)
சாத்தி முழுது உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஈன்றான் ெசம்ைக $திருவி.0784.3
பற்றினன் பற்று இலா,க்ேக வடு_ெப.(வ
G
டு_ெப.)
G
அருள் பரம ேயாகி.
$திருவி.0784.4
இண, எrத் ேதவும் தாேன எrவள,ப்ப அவனும் தாேன $திருவி.0785.1
உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) ெகாள்பவனும் தாேன
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
ைவயம் $திருவி.0785.2
புண, உறு ேபாகம் மூழ்கப் புருடனும் ெபண்ணும்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0785.3
மணவிைன முடித்தான் அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.)
புண,ப்ைப யா, மதிக்க வல்லா,. $திருவி.0785.4

பின்பு தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பன்னி ஓடு பிைறமுடிப் ெபருமான் ைகயில்
$திருவி.0786.1
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) ெபாr வாங்கி ெசந்தG நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
அடுத்து எைனத்தும் ஆன $திருவி.0786.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) படி
உண,ந்த_ெப.எச்.(உண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவத முனிவ,க்குத்
தக்க தானம் $திருவி.0786.3
இன்பகம் ததும்ப நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எrவல
முைறயால் வந்து. $திருவி.0786.4
மங்கலம் புைனந்த ெசம்ெபான் அம்மிேமல் மாணாட்டி பாத $திருவி.0787.1
பங்கய மலைரக் ைகயால் பrபுரம் சிலம்பப் பற்றிப் $திருவி.0787.2
புங்கவன் மனுவல் ஏற்றிப் புண்ணிய வசிட்டன் ேதவி $திருவி.0787.3
எங்கு எனச் ெசம்ைக கூப்பி எதி,வர அருள் கண் சாத்தி. $திருவி.0787.4
விதிவழி வழாது ேவள்வி விைன எலாம்
நிரம்ப_குைற.எச்.(நிரம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இங்ஙன் $திருவி.0788.1
அதி, கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ேதற ஆற்றி
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மைறகள் ஆ,ப்பக் $திருவி.0788.2
கதி, மணி_ெப.(மணி_ெப.) நைகயா, வாழ்த்தக் காமைனக்
காய்ந்த_ெப.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நம்பி $திருவி.0788.3
மதி நுதன் மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) ஓடு மணவைற தன்னில் புக்கான்.
$திருவி.0788.4
மனிதரும் இைமயாது ஐயன் மங்கல வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) ேநாக்கிப்
$திருவி.0789.1
புனித வானவைர ஒத்த, அவ,க்கு அது புகேழா எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.)
$திருவி.0789.2

கனிதரு கருைண நாட்டம் ெபற்றவ, கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ஓரால்
$திருவி.0789.3
பனி தரு மல, இட்டு ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வழிபடல் பால, அன்ேறா. $திருவி.0789.4
மானிட, இைமேயா, என்னும் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல,
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேவள்வி $திருவி.0790.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) இட, அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேநாக்கித் தைலத் தைல_ெப.(தைல_ெப.)
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றா, $திருவி.0790.2
கான் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) நடனம்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கண்நுதல் அருள்
கண் ேநாக்கால் $திருவி.0790.3
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) இட, அகலும் நாளில் உய,ந்தவ, இழிந்ேதா, உண்ேடா.
$திருவி.0790.4
மணவைறத் தவிசின் நிங்கி_வி.எச்.(நGங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) மண்டபத்தில் ேபாந்து $திருவி.0791.1
கண மணிச் ேசக்ைக ேமவிக் கரு ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண்ணன்
வாணி $திருவி.0791.2
துைண வேன முதல் வாேனா,க்கும் சூழ் கணத் ெதாைகக்கும் என்றும்
$திருவி.0791.3
தணவறு ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) தந்ேதான் சாறு சால்
சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) நல்கி. $திருவி.0791.4
ஏட்டுவாய் முளrயான் மால் ஏைன வானவரும் தத்தம் $திருவி.0792.1
நாட்டு வாழ் பதியில் ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நல்விைட ெகாடுத்து ேவந்த,க் $திருவி.0792.2

காட்டுவான் ஆடிக் காட்டும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ேபால்
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.0792.3
காட்டுவான் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஐயன் திருவுளக்
கருைண பூத்தான். $திருவி.0792.4
அதி, விைடக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அம் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) ெகாடியாக
வராக் கலன் ெபான் கலனாகப் $திருவி.0793.1
ெபாதி அவிழ் கடுக்ைக ேவம்பு_ெப.(ேவம்பு_ெப.) அல, ஆக புலி_ெப.(புலி_ெப.)
அதள் ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) துகிலாக $திருவி.0793.2
மதிமுடி ைவர மணிமுடியாக மைற
கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அலந்து மா மதுைரப்
$திருவி.0793.3
பதி உைற ேசாம சுந்தரக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
பாண்டியன்_ெப.(பாண்டியன்_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வற்றிருந்தான்.
G
$திருவி.0793.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) தவழ் மதியம் சூடும் சுந்தர விடங்கப் புத்ேதள்
$திருவி.0794.1
ெகாண்டேதா, வடிவுக்கு ஏற்பக் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ெகாப்புளிக்கும் சூலத்
$திருவி.0794.2
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) சங்கு கன்னன் முதல் கணத்
ேதவ, தாமும் $திருவி.0794.3
பண்ைடய வடிவ மாறி பா,த்திபன் பணியின் நின்றா,. $திருவி.0794.4
ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) வடிவம்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிவபரன்
உலகம் காக்கும் $திருவி.0795.1
மன்னவ, சிவைனப் பூைச ெசய்வது மைற ஆறு என்று $திருவி.0795.2

ெசான்னது_வி.அ.ெப.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அது_பட,.ஒரு.)
மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) துணிவது
ெபாருட்டுத்தானும் $திருவி.0795.3
அந்நக, நடுவூ, என்று ஒ, அணிநக, சிறப்பக் கண்டான். $திருவி.0795.4
ெமய்ம்ைம நூல் வழிேய ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) விதித்து அருள் குறி நிறG
இப்ேப, $திருவி.0796.1
இம்ைமேய நன்ைம நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இைற என நிறுவிப் பூைச $திருவி.0796.2
ெசம்ைமயால் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நGப வனத்து
உைற சிவைனக் கால $திருவி.0796.3
மும்ைமயும் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைவயம்
முழுவதும் ேகால் நடாத்தும். $திருவி.0796.4
பூவரு மயன் மால் ஆதிப் புனிதரும் முனிவ, ஏேனா, $திருவி.0797.1
யாவரும் தைனேய பூசித்து இக பரம்
அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0797.2
மூவருள் ேமலா முக்கண் மூ,த்திேய பூைச
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0797.3
தாவர இலிங்க ேமன்ைமத்தகுதி யா, அளக்க வல்லா,. $திருவி.0797.4
மனித்தருக்கு அரசாகித் எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) ேவந்த,க்கு
மடங்கலாய் மட நல்லா,க் $திருவி.0798.1
இனித்த ஐங்கைணக்கு ஆைளஆய் நிலமகள் இண,த்துழாய் அணிமாலாய்
$திருவி.0798.2
அனித்த நித்தம்_ெப.(நித்தம்_ெப.) ஓ,ந்து இக பரத்து ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.)
நGத்து அகம் ெதளிந்து_வி.எச்.(ெதளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவ,க்கு
ஒன்றாய்த் $திருவி.0798.3
தனித்த ெமய்யறிவு ஆனந்தம் ஆம் பரதத்துவமாய் நின்றான். $திருவி.0798.4

உலகியன் நிறுத்து வான்_ெப.(வான்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பரம்
சுட,வான் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) $திருவி.0799.1
குலமணி விளக்ைக ேவட்டுக் ேகாமுடி கவித்துப் பாராண்டு $திருவி.0799.2
இலகுறு ேதாற்றம் ஈதான் முனிவ, இருவ,_ெப.(இருவ,_ெப.) ேதற
$திருவி.0799.3
அலகிலா ஆனந்த கூத்துச் ெசய்தவாறு அைறயல் உற்றாம். $திருவி.0799.4
புண்ணிய மல, ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ெகாம்ைப ேவட்ட பின்
புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) தாங்கும் $திருவி.0800.1
கண்ணுதன் மூ,த்தி ஆய கவுrயன் மணத்தில்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0800.2
மண்ணியல் ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.) வாேனா, மாதவ, பிறரும்
உண்ண_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.0800.3
நண்ணுதி, என்னேலாடும் நண்ணுவா, விைரவின் எய்த. $திருவி.0800.4
ெபான் அவி, கமலம் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புனித
நGராடித் தத்தம் $திருவி.0801.1
நன்ெனறி நியமம் முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நண்ணினா, புலிக்காேலானும் $திருவி.0801.2
பன்னக முனியும் தாழ்ந்து பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அம்
பலத்துள் ஆடும் $திருவி.0801.3
நின்னருள் நடம்கண்டு உண்பது அடிேயங்கள் நியமம் என்◌ாற,. $திருவி.0801.4
என்னலும் அந்தக் கூத்ைத இங்குநாம் ெசய்தும் தில்ைலப் $திருவி.0802.1
ெபான்னக, உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உருவம்
ஆம் புருடன் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $திருவி.0802.2

இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட,.ஒரு.) துவாத
சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) என்று இைற அருளிச்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.0802.3
மன்னவ ஏைன அங்கம் ஆெவன மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ெசால்வான்.
$திருவி.0802.4
அைரக்கும் ேமல் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏழ் என்று அைரக்குக் கீ ழ்
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏழ் என்றும் $திருவி.0803.1
உைரக்கலால் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எல்லா உருவம் ஆம் புருடற்கு இந்தத்
$திருவி.0803.2
தைரக்கு ேமல் அனந்தம் ெதய்வத் தானம் உண்டு அைனத்தும் கூறின்
$திருவி.0803.3
வைரக்கு உறா சில தானங்கள் வகுத்து உைர ெசய்யக் ேகண்மின்.
$திருவி.0803.4
திருவள, ஆரூ, மூலம் திருவாைனக் காேவ குய்யம் $திருவி.0804.1
மருவள, ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் அண்ணாமைல மணி_ெப.(மணி_ெப.)
பூரம் நGவி, $திருவி.0804.2
இருவரும் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மன்றம்_ெப.(மன்றம்_ெப.) இதயம்_ெப.(இதயம்_ெப.) ஆம் திருக்காளத்தி
$திருவி.0804.3
ெபாருவரும் கண்டம் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புருவ மத்தியம் ஆம் காசி. $திருவி.0804.4
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) தவழ் கயிைலக் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) பிரமரந்
திரமாம் ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) $திருவி.0805.1
அைறதரு துவாத சாந்த மதுைர ஈது அதிகம் எந்த $திருவி.0805.2
முைறயினால் என்னின் முன்ன,
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முைறயால் என்றக்
$திருவி.0805.3

கைற அறு தவத்த ேராடு கவுrயன் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்கான்.
$திருவி.0805.4
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அருள் அதனால் நGத்த தன்ைனேய ேதடிப் ேபாந்த
$திருவி.0806.1
மின்னவி, கயிைலதாேனா விைட உரு மாறி மன்றாய் $திருவி.0806.2
மன்னியது ஏேயா திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) மண்டல ேமேயா என்னப்
$திருவி.0806.3
ெபான் அவி, விமானக் கீ ழ்பால் ெவள்ளி அம் ெபாது உண்டாக. $திருவி.0806.4
மின் பயில் பrதிப் புத்ேதள் பால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
விளங்கி_வி.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆங்குப் $திருவி.0807.1
பின் பதன் இைச மாணிக்கப் பீடிைக ேதான்றிற்று அன்னது $திருவி.0807.2
அன்ப, தம் உளேம ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அல்லது ேவதச் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $திருவி.0807.3
என்பது ஆம் அஃேத அன்றி யாது என இைசகற் பாற்ேற. $திருவி.0807.4
அன்னது ஓ, தவிசின் உம்ப,_ெப.(உம்ப,_ெப.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
கரத்தால் அள்ளித் $திருவி.0808.1
துன் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) விழுங்கும் ேகாடி சூrய, ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
காலத்து $திருவி.0808.2
மன்னின, உதித்தால் ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மன ெமாழி பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) கீ ழ்ேமல் $திருவி.0808.3
பின் முதல் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞானப் ேப, ஒளி
வடிவாய்த் ேதான்றி. $திருவி.0808.4
முந்துறு கணங்கள் ெமாந்ைத தண்ணுைம_ெப.(தண்ணுைம_ெப.) முழக்கம்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.0809.1
நந்தி மா முழவம் தாக்க_குைற.எச்.(தாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாரணன்
இடக்ைக ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.0809.2

வந்துகம் தருவ நூலின் மரபுளி இருவ,_ெப.(இருவ,_ெப.)
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.0809.3
ஐந்து துந்துபியும் கல்ெலன்று ஆ, கலி முழக்கம் காட்ட. $திருவி.0809.4
மது முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அல,ந்த
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தாமைரகள் சுருதிக் கூட்டச் $திருவி.0810.1
சது முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) சாமகீ த
யாழ் தடவிப் பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.0810.2
விது முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அருகு ெமாய்க்கும்
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) என ஞான ெவள்ளிப் $திருவி.0810.3
ெபாது முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அமர, தூற்றும் பூமைழ எங்கும்
ேபா,ப்ப. $திருவி.0810.4
ெபாரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நிறத்த ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) தG ெபாங்குைள
குறளன் மீ து $திருவி.0811.1
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வடைவச் ெசம்கண்
பிதுங்க ேமல் திrந்து ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.0811.2
முரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) எrயில் சீற முதுகிற வலத்தாள் ஊன்றிக்
$திருவி.0811.3
கரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) முைளத்த ெவய் ேயான் காட்சியில்
ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்று. $திருவி.0811.4
ெகாய்யும்_ெப.எச்.(ெகாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கமலப் ேபாது குவிந்து என எடுத்துக் கூத்துச் $திருவி.0812.1
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புண்டrகத் தாளும்
திைச கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_ெப.எச்.குறி.) உள
ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஐந்து $திருவி.0812.2
ைகயும் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) பைடயும் ெதய்வ மகளி,_ெப.) மங்கல
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) காத்த $திருவி.0812.3

ைம உண்ட மிடரும் சங்க வா, குைழ நுைழந்த காதும். $திருவி.0812.4
ெசக்கரம் சைடயும் ேதசு ஆ, ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திரு நGறும் ெதய்வ
$திருவி.0813.1
முக்கணும் உரகக் கச்சும் முள்_ெப.(முள்_ெப.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.)
இைமக்கும் மா,பும் $திருவி.0813.2
ைமக்கரும் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண் நங்ைக வல்லியின் ஒதுங்கி
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.0813.3
பக்கமும் அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பட,.ஒரு.) ேமல் ைவத்த பா,ைவயும்
நைகயும் ேதான்ற. $திருவி.0813.4
கங்ைக ஆறு அலம்பும் ஓைச கடுக்ைக வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஓைச
$திருவி.0814.1
மங்கல முழவின் ஓைச மந்திர ேவத ஓைச $திருவி.0814.2
ெசம்ைக ஆடு எrயின் ஓைச திருவடிச் சிலம்பின் ஓைச $திருவி.0814.3
எங்கணும் நிரம்பி அன்ப, இரு ெசவிக்கு அமுதம் ஊற்ற. $திருவி.0814.4
ஆடினான் அமல மூ,த்தி அஞ்சலி முகிழ்த்துச் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.)
$திருவி.0815.1
சூடினா,_வி.மு.(சூடு_வி.+இன்_இ.கா.+அ,_பட,.பன்.) அடியில் வழ்ந்தா,
G
சுருதி
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) நாவாரப் $திருவி.0815.2
பாடினா,_வி.மு.(பாடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) பரமானந்தப் பரைவயில்
படிந்தா, அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) $திருவி.0815.3
நGடினா, நிருத்த ஆனந்தம் காண்பது நியமம் பூண்டா,. $திருவி.0815.4
முனிவ, கந்தருவ, வாேனா, தானவ, ேமான ேயாக, $திருவி.0816.1
புனித கிம்புருட, ஆதிப் புலவரும் இைறஞ்சி அன்பில் $திருவி.0816.2

கனிதரு இன்பத்து ஆழ்ந்தா, திருமணம்_ெப.(திருமணம்_ெப.) காணவந்த
$திருவி.0816.3
மனிதரும் காணப் ெபற்றா, மாதவ, ெபாருட்டான் மன்ேனா. $திருவி.0816.4
அனந்தனா முனிவ, ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) அளவு இல் ஆனந்தம் மூறி
$திருவி.0817.1
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) தனி நிரம்பி ேமலும் வழிவது ேபால மா,பம்
$திருவி.0817.2
புைனந்த புண்ணிய ெவண்ண Gறு கைரந்திடப் ெபாழி கண் நGருள் $திருவி.0817.3
நைனந்து இரு கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) கூப்பி நாதைனப் பாடுகின்றான்.
$திருவி.0817.4
பராபர முதேல ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
பத்தியில் விைளவாய் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.0818.1
சராசரம் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேவறாய்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தற் பரேன
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0818.2
கராசல உrயாய் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) கனக
அம்பலத்துள் ஆடும் $திருவி.0818.3
நிராமய பரமானந்த நிருத்தேன
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேபாற்றி. $திருவி.0818.4
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஐந்தாைய ஐந்து உருவாகி வருவாய்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0819.1
இன்றாகிச் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாளாய் எதி,
நாளாய் எழுவாய் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.0819.2

நன்றாகித் தGயது ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நடுவாகி
முடிவாய் மன்றுள் $திருவி.0819.3
நின்றாடும் பரமானந்த நிருத்தேன
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேபாற்றி. $திருவி.0819.4
அடியேரம் ெபாருட்டு ெவள்ளி அம்பலத்து
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0820.1
ெபாடி அணி தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) புr சைட
மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.)
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0820.2
கடி அவிழ் மல, ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) விழி பாகம்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0820.3
ெநடிய நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) பரமானந்த நிருத்தேன
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேபாற்றி. $திருவி.0820.4
என்று நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தினான் பின்
இருவைர ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெவள்ளி
$திருவி.0821.1
மன்றுள் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடா
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மைற முதல் கருைண
கூ,ந்து_வி.எச்.(கூ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0821.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நG, ேவட்டது என் என்று அருள்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாதன் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.)
$திருவி.0821.3
துன்று ெமய் அன்பில் தாழ்ந்து
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இதைனச் ெசால்வா,.
$திருவி.0821.4

எந்ைதயிருத் திருக்கூத்ெதன் றுமிந்நிைலநின் றியா,க்கும் $திருவி.0822.1
பந்தெவம் பாசநGங்கப் பrத்தருள் ெசய்தி ெயன்னச் $திருவி.0822.2
ெசந்தமிழ்க் கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) நாடுெசய்தமா தவப்ேப ெறய்தத்
$திருவி.0822.3
தந்தன ெமன்றான் ேவந்தைல தடுமாறநின்றான். $திருவி.0822.4
அராமுனி ஈது ேவண்டும் ஆதி எம் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) இந்த
$திருவி.0823.1
நிராமய பரமானந்த நிருத்த ேந,
கண்ேடா,_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஓ,_பட,.பன்.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.0823.2
தராதலம் மிைச வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தாத்
தனிக்கதி ெபறுதல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவண்டும்
$திருவி.0823.3
பராபர என்று தாழ்ந்தான் பகவனும் அதற்கு ேந,ந்தான். $திருவி.0823.4
ஆ,த்தன, கணத்ேதா, ைக ேகாத்து ஆடினா, அல, பூ மாr_ெப.(மாr.)
$திருவி.0824.1
தூ,த்தன, விண்ேணா,_ெப.(விண்ேணா,_ெப.) கண்ண,_ெப.(கண்ண
G
,_ெப.)
G
துளும்பின, முனிவ, ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) $திருவி.0824.2
ேபா,த்தன, புளக அன்பில் புைதந்தன, விழுங்குவா, ேபால் $திருவி.0824.3
பா,த்தன, புல்லிக் ெகாண்டா,
பரவிய_ெப.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
இருவ,_ெப.(இருவ,_ெப.) தம்ைம. $திருவி.0824.4
அனித்தம் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூத ஐம் ெபாறி
புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) ஆதி ஆறு
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0825.1
இனித்த மாையேயாடு இருவிைனத் ெதாடக்கினும் இருளினும் ேவறு ஆகித்
$திருவி.0825.2

தனித்த ேயாகிகள் அகம்
நிைறந்து_வி.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆடிய_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தனிப்ெபரும்
திருக்கூத்ைதக் $திருவி.0825.3
குனித்த வண்ண மாக் கண்டவ,க்கு இகபரம் ெகாடுத்து அவண் உைற
கின்றான். $திருவி.0825.4
குனிவில் ஆதிைரத் தினம் ெதாடுத்து எதி, வரு ெகாடுவில் ஆதிைர
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $திருவி.0826.1
புனித ஆடக முளr ேதாய்ந்து_வி.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தனித்தனிப் ெபாது நடம் தrசித்து அங்கு $திருவி.0826.2
இனிது அம,ந்து_வி.எச்.(அம,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நூற்று எண்
மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) ஐந்து எழுத்து
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இந்நிைல
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.0826.3
கனியும் அன்பினா, எண்ணியாங்கு எய்துவ,
கருதிய_ெப.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.)
எல்லாம். $திருவி.0826.4
பன்ன ேகசனும் அடு புலிப் பாதனும் பணிய $திருவி.0827.1
மின்னுவா, சைட மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ெவள்ளி மன்று
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $திருவி.0827.2
ெசான்னவாறு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) பசித்து அழல் சுட
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பூதம் $திருவி.0827.3
அன்ன மாமைல_ெப.(மாமைல_ெப.)
ெதாைலத்த_ெப.எச்.(ெதாைல_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆறு
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனி அைறவாம்.
$திருவி.0827.4
கன்னிய,க்கு அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ஆயினாள் கடிமைன புகுந்த $திருவி.0828.1

மின் இயல் கைட மாதவ, ேவதிய, ஏேனா, $திருவி.0828.2
எந் நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) உள மன்னவ, யாவ,க்கும் முைறேய
$திருவி.0828.3
ெபான் இயல் கலத்து_ெப.(கலம்_ெப.+அத்து_சாr.) அறு சுைவப் ேபானகம்
அருத்தா. $திருவி.0828.4
பூசு கின்றவும் உடுப்பவும் பூண்பவும் பழுக்காய் $திருவி.0829.1
வாச ெமல்லிைல ஏனவும் அம் முைற
வழங்காத்_எதி,.ம.+ஆ_எதி,.ம.+ண_வி.எச்.குறி.+த்_ஒற்.) $திருவி.0829.2
ேதச மன்னவ, ஏைனேயா, ெசல்லுந,ச்
ெசலுத்தி_வி.எச்.(ெசலுத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0829.3
ஈசன் அன்புறு கற்பினாள்
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ேவைல. $திருவி.0829.4
மைட வளத் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) புலவ,_ெப.(புலவ,_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடியிைண
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0830.1
அடியேரம் அட்ட ேபானகம் ஆயிரத்து ஒன்றின் $திருவி.0830.2
இைடயது ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
ெதாைலந்திலது ஆம் கண் ேமல் ெசய்யக் $திருவி.0830.3
கடவது ஏது எனப் பிராட்டி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கணவ, முன் குறுகா.
$திருவி.0830.4
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒதுங்கி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி கண் முப்பத்து
முக்ேகாடி $திருவி.0831.1
கணங்கள் தம்ெமாடும் இங்கு
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள்வது
கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0831.2

இணங்கும் இன் சுைவப் ேபானகம் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) என்று ஆக்கி
$திருவி.0831.3
உணங்கு_ஏவ.(உணங்கு_வி.) கின்றது உண்டு
எஞ்சிய_ெப.எச்.(எஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எைனத்து என உைரக்கின்.
$திருவி.0831.4
இைமயக் குன்றமும் அைடகலாது இதன் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0832.1
சிைமயக் குன்றுகள் ஈட்டமும்
ேச,ந்து_வி.எச்.(ேச,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என நிமிரச் $திருவி.0832.2
சைமயக் ெகாட்டிய வால் அrப் புழுக்கலும் சாதக் $திருவி.0832.3
அைமயக் ெகாட்டிய கறிகளின் வருக்கமும் அைனத்ேத. $திருவி.0832.4
என்ற ேபாது இைற எம்பிரான் ேதவியா,
இடத்தில்_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) $திருவி.0833.1
ஒன்றும் அன்பினால் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) விைளயாடைல நிைனத்ேதா
$திருவி.0833.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தனிக்குைடப் பாrடத் தைலவனது ஆற்றல்
$திருவி.0833.3
அன்றி யாவரும் அறிந்திடக் காட்டாேவா அறிேயம். $திருவி.0833.4
சிறிது வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நைக
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மூ ேவந்தrல்
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0834.1
மறுவில் மீ னவன் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) உனக்கு
அrதில் $திருவி.0834.2
ெபறுவது ஏது வான்_ெப.(வான்_ெப.) தருவும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) பணி
ெசயப் ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இங்கு
$திருவி.0834.3

உைறவேதல் பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) திரு எலாம் உன்னேத அன்ேறா.
$திருவி.0834.4
அளவு இலாத நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெசல்வத்தின் ெபருக்ைக
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) அறிய_குைற.எச்.(அறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$திருவி.0835.1
விைளவு
ெசய்தைன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ேபாலும் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) உணப்
பசியால் $திருவி.0835.2
கைள அைடந்தவ, ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) கணத்தினுள்
காேணம்_வி.மு.(காண்_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஏம்_தன்.பன்.) $திருவி.0835.3
தளவ மூரலாய் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தக்கது ஏது என்றான்.
$திருவி.0835.4
அடுக்க நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குண்ேடாதரன்
அகட்டிைட வடைவ $திருவி.0836.1
மடுக்க உன்னினான் அது வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வயிற்று எr பசியாய்த் $திருவி.0836.2
ெதாடுக்க ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.) உண்டாங்கு உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ேசா,ந்து
ேவ,த்து ஆவி $திருவி.0836.3
ஒடுக்கம் உற்று ஐய பசியினால் உயங்கிேனன் என்றான். $திருவி.0836.4
குைட எடுக்கும்
_ெப.எச்.(எடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குறிய தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) குறட்கு ஒருபிடி ேசாறு
$திருவி.0837.1

இடுமின் அப்புறம் ேசாறுமால் எனத்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.0837.2
உைடய நாயகி ேபாயினாள் குறியனும் உடேன $திருவி.0837.3
நைட_ெப.(நைட_ெப.) தள,ந்து கண்
புைதந்து_வி.எச்.(புைத_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாய் புல,ந்திட
நடந்தான். $திருவி.0837.4
பைடக்கண் ஏவல, இைறமகள் பணியினால் பசிேநாய் $திருவி.0838.1
ெதாடுத்தவன் தைனக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய் ெசான்றி முன்
விடுத்தா, $திருவி.0838.2
அடுத்து இருந்தேத கண்டன, அன்ன மா மைலைய $திருவி.0838.3
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயின்றது அடிசில் அங்கு
இருந்தது காணா,. $திருவி.0838.4
சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) நூபுரச் சீறடிச் ேசடிய, சில்ேலா, $திருவி.0839.1
அலம்பு வால் வைளக் ைக ெநrத்து அதிசயம் அைடந்தா, $திருவி.0839.2
புலம்பு ேமகைலயா, சில,_ெப.(சில,_ெப.) ெபாருக்கு என ெவருண்டா,
$திருவி.0839.3
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) ெபய் பூண் முைலயா, சில,_ெப.(சில,_ெப.) கண்புைதத்து
திrந்தா,. $திருவி.0839.4
முரைவ ேபாகிய முrவில் வான்_ெப.(வான்_ெப.) மூரல் பால் வைறயல்
$திருவி.0840.1
கருைன தGம்_ெப.அ.(தGம்_ெப.அ.) பயறு_ெப.(பயறு_ெப.) அடு துைவயல் பல்
வைகக் கறிகள் $திருவி.0840.2
விரவு ேதம்படு பால் தயி, இழுது ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $திருவி.0840.3

வைரவு இலாதன மிடாெவாடு வாr வாய் மடுத்தான். $திருவி.0840.4
பல் பழக் குைவ ேவற்று உருப் பண்ணியம் கன்னல் $திருவி.0841.1
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) சுைவத் தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.)
ெதங்கு_ெப.(ெதங்கு_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட,.பன்.) அன்றியும் ஏவா
$திருவி.0841.2
வல்சி_ெப.(வல்சி_ெப.) காய்களின் வருக்கமும் நுக,ந்து மாறாமல்
$திருவி.0841.3
எல்ைலதG, நவ பண்டமும் எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வாய் மடுத்தான். $திருவி.0841.4
பாrத்து உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பண்டமும் பரூ
உக் குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) ைகயால் $திருவி.0842.1
வாrத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெபரு வயிற்றிைட ைவப்பவும் துடுைவ
$திருவி.0842.2
பூrத்து ஆகுதி பண்ணிய தழல் எனப் ெபாங்கிக் $திருவி.0842.3
ேகாrத்து ஒன்பது வாயிலும் பசித்தழல் ெகாளுத்த. $திருவி.0842.4
அலங்கல் ஓதி கண்டு அதிசயம்
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
அன்பின் $திருவி.0843.1
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாள் நாயகன் முன்பு ேபாய் நாணம்_ெப.(நாணம்_ெப.)
உள் கிடப்ப $திருவி.0843.2
இலங்கு பூம்குழல் சுவல் மிைச இறக்கி இட்டு ஒல்கி $திருவி.0843.3
நிலங் கிைளத்து_வி.எச்.(கிைள_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.) நிைல கண்டன, நிருபன்.
$திருவி.0843.4
அஞ் சில் ஓதிைய வினவுவான் அறிகலான் ேபாலக் $திருவி.0844.1

குஞ்சி ஆ, அழல் அன்ன அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குட வயிற்றவன் உண்டு
$திருவி.0844.2
எஞ்சி உள்ளேவல் பூதங்கள் இன்னமும்
விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உன் $திருவி.0844.3
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உவப்பேவ அருத்துதும் என்னலும் நிமைல.
$திருவி.0844.4
ஐய இன்னும் இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குறள் பசி அடங்கிடா ேவறு
$திருவி.0845.1
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) பாrட வரைர
G
விடுத்தி ஏல்
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0845.2
ைவயம் யாைவயும் வயிற்றிைட ைவப்பேர அதனால் $திருவி.0845.3
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கால ருத்திரப் ெபய, ேதற்றம்
ஆம் உனக்ேக. $திருவி.0845.4
சங்க வா, குைழக் குறண் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) தாேன $திருவி.0846.1
இங்கு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைர ெசய்திட அறிதி
என்று இைறமுன் $திருவி.0846.2
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) நாயகி குமுதவாய் மல, ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.)
எயிற்றுத் $திருவி.0846.3
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) வாய் முைழயான் பசித் தGச்சுட வந்தான்.
$திருவி.0846.4
நட்டம் ஆடிய_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுந்தர நங்ைக எம்
பிராட்டி $திருவி.0847.1
அட்ட ேபானகம் பனி வைர அைனயவாய்க்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0847.2
ெதாட்டு வாய் மடுத்திடவும் என் சுடு பசி
தணியாது_எதி,.ம.வி.எச்.(தணி_வி.+ஆத்_எதி,.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0847.3

இட்டு உணாதவ, வயிறு ேபால் காந்துவது என்றான். $திருவி.0847.4
ைகய, முப்புரத்து இட்ட தGக் கடும்பசி உருவாய்ப் $திருவி.0848.1
ெபாய்யேனன் வயிற்று இைடக் குடி புகுந்தேதா என்னும் $திருவி.0848.2
ைக எறிந்திடும் அண்டங்கள் ெவடி படக் கதறும் $திருவி.0848.3
ஐய ேகா எனும் உயி,த்திடும் ஆவி ேசா,ந்து அயரும். $திருவி.0848.4
ேவத நாயகன் பாrட ேவந்தனுக்கு அைமயா $திருவி.0849.1
ஓதன் ஆதிகன் அருத்திய தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ஈது ைவயும்
$திருவி.0849.2
ேபாத ராைமயால் அைமவுறப் ேபானகக் குழிதந்து $திருவி.0849.3
ஓத மாநதி அருத்திய ெசய்தியும் உைரப்பாம். $திருவி.0849.4
கவன மால் விைட ஆளியின் கடிகமழ் ெதன்றல் $திருவி.0850.1
பவன மா மைல யாட்டிையப்
பா,த்து_வி.எச்.(பா,_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உேள நைகத்துத்
$திருவி.0850.2
தவன மாப் பசி உைடயவன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெபாருட்டு அன்ன
$திருவி.0850.3
புவன மாதிைன நிைனத்தனன்
நிைனக்கும்_ெப.எச்.(நிைன_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
முன் ேபாந்தாள். $திருவி.0850.4
நால் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) திைசத் தயி,க்கடல் அனந்தன்
தைல_ெப.(தைல_ெப.) நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ஈண்டு $திருவி.0851.1
உற்று எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நால் கிடங்கராய்
உதித்து எழுந்தாங்கு $திருவி.0851.2
மாற்றரும் சுைவத் தGம்_ெப.அ.(தGம்_ெப.அ.) தயி, வால் அrப் பதத்ேதாடு
$திருவி.0851.3

ஏற்று எழுந்தது நால் குழி இடத்திலும் ெபாங்கி. $திருவி.0851.4
குரு மதிக்குல மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) மருகனக்கு உண்டப்
$திருவி.0852.1
ெபருவயிற்றில் இரு பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) எr
சிைகப் ேபழ் வாய் $திருவி.0852.2
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குறள் குைட வரைன
G
உன் பசி தணியப் $திருவி.0852.3
பருக எனப் பணித்து_வி.எச்.(பணி_வி.+த்த்_இ.இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளும்
பாrடத் தைலவன். $திருவி.0852.4
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தயி,ப் பதக் கிடங்கrல் அைல
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
கலக்கும்_ெப.எச்.(கலக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0853.1
மத்து எனக் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.)
புைதத்து_வி.எச்.(புைத_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாய் மடுத்துச்
$திருவி.0853.2
துய்த்திடப் பசி விடுத்தது சுருதி நாயகன் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) $திருவி.0853.3
பத்தி ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வடு_ெப.(வ
G
டு_ெப.)
G
உண,ந்தவ, பழவிைனத் ெதாட, ேபால். $திருவி.0853.4
வாங்கி வாங்கி வாய் மடுத்தலும் உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) எலாம் வயிறாய்
$திருவி.0854.1
வங்கினான்
G
தைர கிழிபடப் ெபாருப்பு என வழ்ந்தான்
G
$திருவி.0854.2
நGங்கு_ஏவ.(நGங்கு_வி.) நGள் உயி,ப்பு
இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
புரண்டனன் நG, ேவட்டு $திருவி.0854.3
ஆங்கு நG, நிைல ேதடுவான் ஆயினான் எழுந்தான். $திருவி.0854.4
ஆவி அன்னவ,ப் ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைற
அணங்கு அனா, ேபாலக் $திருவி.0855.1

காவி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மல, தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.) கடிமல,
வாட_குைற.எச்.(வாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.0855.2
வாவி ஓைடயும் குளங்களும் வறப்ப வாய் ைவத்துக் $திருவி.0855.3
கூவ நGள் நிைல நG,களும் பைச அறக் குடித்தான். $திருவி.0855.4
அைனயன் ஆகியும் நG, நைச ஆற்றலன்
வருந்தும்_ெப.எச்.(வருந்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0856.1
விைனயன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வானதிச் சைட
ேவதியன் பாதத்து $திருவி.0856.2
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாதனும்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) திரு முடியின் மீ து
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0856.3
நைனய_குைற.எச்.(நைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மல,
ஓதிையப் பா,த்து_வி.எச்.(பா,_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) நவில் வான். $திருவி.0856.4
ேதங்கு நG,த்திைர மாலிைகச் ெசல்வி_ெப.(ெசல்வி_ெப.)
நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) இந்த $திருவி.0857.1
வாங்கு நG,த்தடம் புrைச சூழ் மதுைரயின் மாடு ஒ, $திருவி.0857.2
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) நGத்தம் ஆய் ஒல்_ஒ.குறி உr.ெசா.(ஒல்_ஒ.குறி.) என
வருதி_வி.மு.(வா_வி.+ருத்_(?)+இ_முன்.ஒரு.) என்று உைரத்தான் $திருவி.0857.3
நGங்கு_ஏவ.(நGங்கு_வி.) நG,த்திரு மாது அவண் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெமாழி
நிகழ்த்தும். $திருவி.0857.4
அன்று எம் பிரான் ஆைணயால் பகீ ரதன் ெபாருட்டுச் $திருவி.0858.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தG,த்தம் ஆய்த் திைளப்பவ, களங்கம் $திருவி.0858.2
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) தGவிைனத் ெதாடக்கு
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனப் பணித்தாய்
$திருவி.0858.3
இன்று ஓ, நதி ஆெகனப் பணித்திேயல் என்ைன. $திருவி.0858.4
ெதrசித் ேதா, படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடிேனா,
ெசம்ைகயால் ஏனும் $திருவி.0859.1
பrசித்ேதா, பவத் ெதாட,ச்சியின் பற்று விட்டு
உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) $திருவி.0859.2
உருசித்ேதா, உறு பத்தியும் விச்ைசயும் உண,வாய் $திருவி.0859.3
விrசித்ேதா, உறு ெமய் உண,வால் வரும் வடும்.
G
$திருவி.0859.4
தந்திடப் பணித்து_வி.எச்.(பணி_வி.+த்த்_இ.இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் எனா
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெசல்வி_ெப.(ெசல்வி_ெப.)
$திருவி.0860.1
சுந்தரப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடவுைள வரம்_ெப.(வரம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0860.2
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அளப்பு இலா
ேவகம்_ெப.(ேவகம்_ெப.) ஓடு
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மா நதியாய் $திருவி.0860.3
அந்தரத்து நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இழிபவளாம்
எனவரும் ஆல். $திருவி.0860.4
திைர வைள அணிகரம் உைடயவள் ெசழு மணி_ெப.(மணி_ெப.) நைக
உைடயாள் $திருவி.0861.1
நுைர வைள துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) உைடயவள் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) நுணு
இைடயவள் அற நGள் $திருவி.0861.2
விைர வைள குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) உைடயவள் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) விழி
உைடயவள் வருவாள் $திருவி.0861.3
வைர வைள சிைலயவன் முடி மட வரல்நதி வடிவினுேம. $திருவி.0861.4

விைர படும் அகிலைர ெபாrதிமில் ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.)
விடு_ஏவ.(விடு_வி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) வைர ேயாடு $திருவி.0862.1
அைர பட முது சிைன அலறிட வடிெயாடு கடிது அகழாக் $திருவி.0862.2
குைரபடு கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) இற உள, சிறு குடி அடிெயாடு பறியாக்
$திருவி.0862.3
கைரபட எறிவது வருவது கடுவிைச வளி_ெப.(வளி_ெப.) எனேவ. $திருவி.0862.4
பிைணெயாடு கைல பிடிெயாடு கr பிrவில ெவாடு பழுவப் $திருவி.0863.1
பைணெயாடு கருமுசு வயிறு அைண பறெழாடு
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அதன் $திருவி.0863.2
துைணெயாடு கவிபயில் மர நிைர ெதாைக ெயாடும் இற உள,
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) $திருவி.0863.3
கைணெயாடு சிைல இதண் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) எறி கவெணாடு
ெகாடு வரும் ஆல். $திருவி.0863.4
அடியிற ெநடுவைர உைதவன அகழ்வன அகழ் மடுைவத் $திருவி.0864.1
திட, இடுவன மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெசருகிய சிைன மர நிைர தைலகீ ழ்
$திருவி.0864.2
பட இடிகைர ெதாறும் நடுவன படுகடல் உைட முது பா, $திருவி.0864.3
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) முதுகு இருபிளவு உற வரு
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நதி இன அைலேய. $திருவி.0864.4
பிளிெறாலி இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) முது மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) அகழ் ெபருவலி
இன வைசயா $திருவி.0865.1
ெவளிறடி வனெவறி மணி_ெப.(மணி_ெப.) இன விைர ெசலவின மதேமாடு
$திருவி.0865.2
ஒளிறளி இனநுைர முக படம் உைடயன என வரலால் $திருவி.0865.3
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) அைனயது மது இதழிகள் கவிழ் சைட அணி குடிைஞ.
$திருவி.0865.4

நGடிய_ெப.எச்.(நGடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிலம் உறு நிைலயின
நிருமலன் மதி முடி மீ து $திருவி.0866.1
ஆடிய_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) இன ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.)
உமிழ் உருமணி தைல_ெப.(தைல_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நGள்
$திருவி.0866.2
ேகாடிய கதியின நிைர நிைர குறுகிய பல காலின் $திருவி.0866.3
ஓடிய வலியின வைள உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) உரகமும் என வரும் ஆல்.
$திருவி.0866.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) அகழ்தலின் வைள அணி கரு மாவைனயது மிைச ேபாய்
$திருவி.0867.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உள வலின் அவுண,கள் இைற விடு_ஏவ.(விடு_வி.)
புனெலாடு ெநடுகும் $திருவி.0867.2
அண்ணைல அைனயது சுைவ இழு தைல_ெப.(தைல_ெப.) அைள உறு
ெசயலால் $திருவி.0867.3
கண்ணைன அைனயது ெநடுகிய கடுகிய கதி நதிேய. $திருவி.0867.4
திகழ் தரு கr பr கவrகள் ெசழு மணிெயாடு வருமாறு $திருவி.0868.1
திகழ் தரு குடபுல அரச,கள் ெநறி
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கவ, திருேவாடு
$திருவி.0868.2
அகழ் தரு பதிபுகு மதிகுல அரசைன அைத அலேதல் $திருவி.0868.3
புகழ் தரு திைற_ெப.(திைற_ெப.) இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வரு குடபுல அரசனும் நிகரும். $திருவி.0868.4
ஆெராடு மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) அவிழ் பைன_ெப.(பைன_ெப.) ெயாடும் அர நிக,
இைல நிம்பத் $திருவி.0869.1
தாெராடு புலிெயாடு சிைலெயாடு தகு கயெலாடு தழுவாப் $திருவி.0869.2

பாெராடு திைச பரவிய_ெப.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தமிழ் பயில்
அரச,கள் குழுமிச் $திருவி.0869.3
சீ ெராடு பல திரு ெவாடு வரு ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
அைனயது நதிேய. $திருவி.0869.4
கல்லா, கவி ேபால் கலங்கிக் கைல மாண்ட ேகள்வி $திருவி.0870.1
வல்லா, கவி ேபால் பலவான் துைற
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாய்த்துச் $திருவி.0870.2
ெசல்லாறு ேதாறும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆழ்ந்து
ெதளிந்து_வி.எச்.(ெதளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதயத்து $திருவி.0870.3
எல்லாறும் வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
G
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இறுத்தது அன்ெற. $திருவி.0870.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஓைத மாறா மல, ேவணியின்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நGத்தம் $திருவி.0871.1
கண்டு ஓத நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) உண்டு அருள் கண் நுதன் மூ,த்தி ேபழ்வாய்
$திருவி.0871.2
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) அணியாது என் விடாய் என
ெவம்பி வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
G
$திருவி.0871.3
குண்டு ஓதரைன விடுத்தான் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
குடிைஞ_ெப.(குடிைஞ_ெப.) ஞாங்க,. $திருவி.0871.4
அடுத்தான் நதியின் இைட புக்கு
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆற்றல்
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0872.1
எடுத்தான் குறும்ைக இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) கைர ஏற நGட்டித்
$திருவி.0872.2
தடுத்தான் மைலேபால் நிமி, தண்புனல் வாய் அங்காந்து $திருவி.0872.3

மடுத்தான் விடாயும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மைழயு நாண.
$திருவி.0872.4
தG,த்தன் சைட நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இழி_வி.(இழி_வி.) தG,த்தம்
அருந்தி_வி.எச்.(அருந்து_வி.+இ_இ.க.+ண_வி.எச்.குறி.) வாக்குக் $திருவி.0873.1
கூ,த்து இன்பு_ெப.(இன்பு_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குழகன் திரு முன்ன,
எய்திப் $திருவி.0873.2
பா,த்தன் பணிந்த_ெப.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) முன் பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆடிப் பாடி $திருவி.0873.3
ஆ,த்த அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உருவாய்த் துதித்தான் அளவாத கீ தம்.
$திருவி.0873.4
பாட்டின் ெபாருளான் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) பாrட
வரன்_ெப.(வ
G
ரன்_ெப.)
G
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) $திருவி.0874.1
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.)
எய்திக் கணங்கட்குக் கிழைம
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0874.2
ேமாட்டு இன்புனன் மண்_ெப.(மண்_ெப.) முைற
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருந்தான் அளகக்
$திருவி.0874.3
காட்டின் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ேபாய் மடங்கும் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.)
கண்ணிேயாடும். $திருவி.0874.4
தG,த்தன் இதழிச் சைட நின்றும்
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வரலால் சிவகங்ைக
$திருவி.0875.1
தG,த்தன் உருவம் ெதளி ேவா,க்கு ஞானம் தரலால் சிவஞான $திருவி.0875.2

தG,த்தம் காலில் கடுகி வரும் ெசய்தியாேல ேவகவதி $திருவி.0875.3
தG,த்தம் கிருத மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) என ைவைக நாமம் ெசப்புவ, ஆல்.
$திருவி.0875.4
முடங்கன் மதி முடி மைறத்த_ெப.எச்.(மைற_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முடித் ெதன்னன் குறட்கு அன்னக் $திருவி.0876.1
கிடங்கெராடு நதி அைழத்த கிள, கருைணத் திறன்
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) ேமல் $திருவி.0876.2
மடங்கல் வலி கவ,ந்தான் ெபான் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏழு $திருவி.0876.3
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கடலும் ஒருங்கு அைழத்த தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
தைனச் சாற்றுவாம். $திருவி.0876.4
ஓத அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) வழுதி உருவாகி
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எலாம் $திருவி.0877.1
சீதள ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குைட நிழற்றி அறச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.)
ேகால் ெசலுத்தும்_ெப.எச்.(ெசலுத்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $திருவி.0877.2
ேபாத அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
உண,ந்த_ெப.எச்.(உண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இருடிகளும் புனித
முனி $திருவி.0877.3
மாதவரும் வரன் முைறயால் சந்தித்து வருகின்றா,. $திருவி.0877.4
ேவதமுனி ேகாத மனும் தைலப்பட்டு மீ ள்வான் ஓ, $திருவி.0878.1
ேபாது அளவில் கற்புைடய ெபான் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மைன புகுந்தான்
$திருவி.0878.2
மாது அவளும் வரேவற்று முகமன் உைர வழங்கிப் ெபான் $திருவி.0878.3
ஆதனம் இட்டு அஞ்சலி ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அrயதவத் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ேகட்பாள். $திருவி.0878.4

கள்ள விைனப் ெபாறி கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_ெப.எச்.குறி.) கைர
கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மைறச்
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $திருவி.0879.1
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) பரசிவம் என்று
உண,ந்த_ெப.எச்.(உண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபருந்தைக அடிேகள்
$திருவி.0879.2
தள்ளrய பவம் அகற்றும் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) அருள்
ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) எனக் கருைண $திருவி.0879.3
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) என முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
மல,ந்து_வி.எச்.(மல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முனிேவந்தன் விளம்பும்
ஆல். $திருவி.0879.4
தவ வலியான் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தடா தைகக்குத்
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) ஆனாய் $திருவி.0880.1
சிவ ெபருமான் மருகன் எனும் சீ , ெபற்றய் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) மலயத்
$திருவி.0880.2
துவசன் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) உைடயாய்
நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) அறியாத் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) $திருவி.0880.3
அவனி இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) எவ, அறிவா, ஆனாலும்
இயம்_ெப.(இயம்_ெப.) பக்ேகள். $திருவி.0880.4
மானதேம வாசிகேம காயிகேம என வகுத்த $திருவி.0881.1
ஈனம் இல் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) மூன்றம் இவற்றின் ஆனந்தம் தருமது
$திருவி.0881.2
தான மிைச மதி ைவத்தறயவு ெபாைற ெமய் சிவைன $திருவி.0881.3
ேமானம் உறத் தியானித்தல் ஐந்து அடக்கல் முதல் அனந்தம். $திருவி.0881.4
வாசிக ஐந்து எழுத்து ஓதன் மனுப் பஞ்ச சாந்தி மைற $திருவி.0882.1

ேபசுசத உருத்திரம் ேதாத்திரம்
உைரத்தல்_ெதா.ெப.(உைர_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தருமம் $திருவி.0882.2
காசு_ெப.(காசு_ெப.) அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓதன் முதல் அனந்தம்
ஆயிகங்கள் $திருவி.0882.3
ஈசன் அருச்சைன ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) வலம் ெசய்ைக எதி,வணங்கல்.
$திருவி.0882.4
நிருத்தன் உைற பதிபலப் ேபாய்ப் பணிதல் பணி நிைற $திருவி.0883.1
திருத்தன் முடி நதி ஆதி தG,த்த யாத்திைர ேபாய் ெமய் $திருவி.0883.2
வருத்தமுற ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட,.பன்.) முதல் பல அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
வைக மூன்றில் $திருவி.0883.3
ெபாருத்த முறு காயிகங்கள் சிறந்தன இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
புண்ணியத்துள். $திருவி.0883.4
திருத்த யாத்திைர அதிகம் அவற்ற அதிகம் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) உருவாம்
$திருவி.0884.1
திருத்த ஆம் கங்ைக முதல் திரு நதிகள் தனித் தனி ேபாய்த் $திருவி.0884.2
திருத்த மாடு அவதrத்த திரு நதிகள் தனித் தனி ேபாய்த் $திருவி.0884.3
திருத்தமாய் நிைறதலினால் அவற்று
இகந்து_வி.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) திைர முந்நG,. $திருவி.0884.4
என்று முனி விளம்பக் ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காஞ்சன
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $திருவி.0885.1
துன்று திைரக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஆடத் துணிவுைடய விருப்பினள் ஆய்த்
$திருவி.0885.2

தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) திருமா மகட்கு உைரத்தாள் சிறிது
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) தள,வு எய்திச் $திருவி.0885.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறவற்கு உைரப்பல்
எனச் ெசழிய, தவக் ெகாழுந்து அைனயாள். $திருவி.0885.4
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தன்ைன உைடய ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தைக
ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.) ெபருமான் முன் $திருவி.0886.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) என
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசப்புவாள் குறள் வர,க்கு
G
$திருவி.0886.2
அன்று அன்னக் குழியு ெனாடு ஆறு அைழத்த அருட்கடேல $திருவி.0886.3
இன்று அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டினாள் என்று இரந்தாள்.
$திருவி.0886.4
ேதவி திரு ெமாழி ேகட்டுத் ெதன்னவராய் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
புரக்கும்_ெப.எச்.(புர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.0887.1
காவி திகழ் மணி_ெப.(மணி_ெப.) கண்ட, கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஒன்ேறா எழு
கடலும் $திருவி.0887.2
கூவி வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) அைழத்தும் என உன்னினா,
குணபால் ஓ, $திருவி.0887.3
வாவி இைட எழுேவறு வண்ணெமாடும் வருவன ஆல். $திருவி.0887.4
துண்ட மதித் திரள் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) சுrவைள வாய் விட
உைதத்து $திருவி.0888.1
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தவள நுைர ததும்பச் சுறா ஏறு மிைசக் ெகாட்பத்
$திருவி.0888.2

தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தரள மணித் ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.)
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எறியும் தரங்க நிைர
$திருவி.0888.3
அண்ட ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) முகடு உrஞ்ச
ஆ,த்து_வி.எச்.(ஆ,_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஏழும்.
$திருவி.0888.4
காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாநக, பனிப்பக்
கலி முடிவில் அயன் பைடப்புக் $திருவி.0889.1
ேகாணுமாறு எழுந்தது எனக் ெகாதித்து
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
அரவம் $திருவி.0889.2
பூணு நாயகன் அகில புவனம்_ெப.(புவனம்_ெப.) எலாம்
கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திரு $திருவி.0889.3
ஆைணயால் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) அடி
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடந்தா, ேபால்
அடங்கியது ஆல். $திருவி.0889.4
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) எழு கடலின் தனி
வண்ணெமாடு கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0890.1
ெபான் வண்ண நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) ெபாகுட்டுப் பூம்
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) ெபாலிவு
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0890.2
மின் வண்ணச் சைடதாழ ெவள்ளி மணி_ெப.(மணி_ெப.) மன்று ஆடும்
$திருவி.0890.3
மன் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) என எட்டு வண்ண ெமாடும் வயங்கியது
ஆல். $திருவி.0890.4
எழு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அைழத்த வாறு இயம்பினாம் இனிச் $திருவி.0891.1

ெசழு மதி மரபிேனான் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.)
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$திருவி.0891.2
பழுது இல் கற்பில் ெலாடும் பரைவ
ேதாய்ந்து_வி.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரன் $திருவி.0891.3
அழகிய_ெப.அ.(அழகு_ெப.) திரு உரு அைடந்தது ஓதுவாம். $திருவி.0891.4
புரவலன் தடாதைகப் பூைவேயாடும்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0892.1
உரவு நG,க் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) உடுத்த
சந்தனம்_ெப.(சந்தனம்_+ெப.) $திருவி.0892.2
மரவ மந்தார மா வகுளம் பாடலம் $திருவி.0892.3
விரவு நந்தனத்து அr அைணயின் ேமவினான். $திருவி.0892.4
தாது_ெப.(தாது_ெப.) அவிழ் மல்லிைக_ெப.(மல்லிைக_ெப.)
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) சண்பகப் $திருவி.0893.1
ேபாது ெகாய்து_வி.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைளயரும் ேசடிப்
ெபான் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) $திருவி.0893.2
மாதரும் ெகாடுத்திட வாங்கி ேமாந்து உயி,த்து $திருவி.0893.3
ஆதரம் இரண்டாற அமரும் எல்ைலயில். $திருவி.0893.4
தன்னம, காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) தன்ைன ேநாக்கிேய $திருவி.0894.1
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) உன் ெபாருட்டு ஏழு வாrயும் $திருவி.0894.2
இந் நக, அைழத்தனம் ஈண்டுப் ேபாந்து நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
$திருவி.0894.3
அன்ைனைய ஆடுவான் அைழத்தி ஆல் என. $திருவி.0894.4
மடந்ைதயும் அன்ைனையக் ெகாண,ந்து வாவி மாடு $திருவி.0895.1

அைடந்தனள் ஆக மற்று அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பட,.ஒரு.) புராண நூல்
$திருவி.0895.2
பட,ந்த ேகள்விய, தைம ேநாக்கிப் ெபௗவநG, $திருவி.0895.3
குைடந்திடும் விதி எவன் கூறும் என்னேவ. $திருவி.0895.4
ேகாது அறு கற்பினாய் ெகாழுநன் ைகத்தலம் $திருவி.0896.1
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) ைகத்தலம் அன்றிக் கன்றின் வால் $திருவி.0896.2
ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) இம் மூன்றில்
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அம் ைக பற்றிேய $திருவி.0896.3
ஓத நG, ஆடுதல் மரபு_ெப.(மரபு_ெப.) என்று ஓதினா,. $திருவி.0896.4
மைறயவ, வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) ெபான் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமல் $திருவி.0897.1
குைறவு அறத் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெசயாக் ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.)
பாவிேயற்கு $திருவி.0897.2
இைறவனும் சிறுவனும் இல்ைலேய இனிப் $திருவி.0897.3
ெபறுவது கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) அலால் பிறிது உண்டாகுேமா. $திருவி.0897.4
ஆதலால் கன்றின் வால் பற்றி ஆடுேகா $திருவி.0898.1
மாதராய் என்று தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மகட்குக் கூறலும் $திருவி.0898.2
ேவதன் மால் பதவியும் ேவண்டினா,க்கு அருள் $திருவி.0898.3
நாதன் ஆருயி,த் துைண ஆய நாயகி. $திருவி.0898.4
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உயி,க் கிழவைன
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாழ்ந்து
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $திருவி.0899.1
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) குைற உைர
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆண் தைக $திருவி.0899.2

மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) வலாrேயாடு ஒருங்கு
ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0899.3
ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) ேமல் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெசலுத்தினான்
அேரா. $திருவி.0899.4
சிைலயத் திrயா, திரு உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
உண,ந்து_வி.எச்.(உண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0900.1
தைலயத் திr அட்டவன் ஆதனம் நGத்து $திருவி.0900.2
உைலயத் திr ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விமான ெமாடு
$திருவி.0900.3
மைலயத் துவசச் ெசழியன் வரும் ஆல். $திருவி.0900.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ேபறு அைடவான் வரும் ஏழ் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வாய்
$திருவி.0901.1
எண் ேபறு அைடயா அருளின் அமுைதப் $திருவி.0901.2
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ேபறு அதனால்
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேபறு
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) எனாக் $திருவி.0901.3
கண் ேபறு அைடவான் எதி, கண்டனேன. $திருவி.0901.4
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) மருகன் சரணம்
பணிவான் $திருவி.0902.1
முந்தாமுனம் மாமன் எனும் முைறயால் $திருவி.0902.2
அந்தா மைர அம் ைகயைமத்து மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $திருவி.0902.3
தந்தாைன எதி,ந்து தழG இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) யினன்
ஆல். $திருவி.0902.4
ஆத்தன் திரு உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளால் $திருவி.0903.1

பா,த்து_வி.எச்.(பா,_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
நிரம்பிய பன்னிெயாடும் $திருவி.0903.2
தG,த்தம் புகுந்து ஆடிய_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனப் $திருவி.0903.3
பூத்தண் ெபாருைநப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) நாடவனும். $திருவி.0903.4
முன்ைனத் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
முயன்று_வி.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0904.1
அன்னப் ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) அன்னவள்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதிேர $திருவி.0904.2
தன்ைனத் தழுவத் தழுவிக் கிrேவந்து $திருவி.0904.3
என்னக் குைறயா மகிழ் எய்தினேன. $திருவி.0904.4
தண்ேட ெமாழிேவள் விதவக் குைறயால் $திருவி.0905.1
கண்ேடன் இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) என்று கருத்து
அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) $திருவி.0905.2
உண்ேட அஃது இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உவைகக் களிேதன் $திருவி.0905.3
வண்ேட என உண்டு
மறந்தனன்_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.) ஆல்.
$திருவி.0905.4
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உற்றவைனச் சிலநாள் கழியக் $திருவி.0906.1
காண் உற்றவள் ேபால் நிைற கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) உைடயாள் $திருவி.0906.2
பூண் உற்று மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.) ஒ, ெபான் ெகாடிேபால்
$திருவி.0906.3

நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) உற்று எதி,
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்சினள் ஆல்.
$திருவி.0906.4
மஞ்சு ஓதிய காஞ்சன மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ைகயில் $திருவி.0907.1
ைபஞ் ேசாதி விளங்குப இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திைரயாய்ச் $திருவி.0907.2
ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ேசாதி முடிச் சிவ நாம எழுத்து $திருவி.0907.3
அஞ்சு ஓதி ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஆதும் அேரா.
$திருவி.0907.4
துங்கக் கைல ேவதிய, ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) மைற நூல்
$திருவி.0908.1
சங்கற்ப விதிப்படி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) துைணக்ைக $திருவி.0908.2
அம் ைகத் தளி, பற்றி அகத்து உவைக $திருவி.0908.3
ெபாங்கப் புணrப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆடினேள. $திருவி.0908.4
குைடந்தா, கைர ஏறின, ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) முடி $திருவி.0909.1
மிைடந்தா, கருைணக் கண் விழிக் கமலம் $திருவி.0909.2
உைடந்தா, அைனமாரும் உதரம் குருகாது $திருவி.0909.3
அைடந்தா, உைம பாக, அருள் படிவம். $திருவி.0909.4
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) மிடற்று ஒளியும்
ஒருநால் $திருவி.0910.1
எண் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புயத்து எழிலும்
அழல் ேச, $திருவி.0910.2
கண் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) கவினும் ெபாலியா $திருவி.0910.3
மண்_ெப.(மண்_ெப.) கண்டு வியப்ப வயங்கின, ஆல். $திருவி.0910.4

விண்ணின்று வழுக்கி விழும்_ெப.எச்.(விழு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கதி, ேபால் $திருவி.0911.1
கண் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
கருணா கரன் வாழ் $திருவி.0911.2
எண் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புரத்தின்
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைமயா $திருவி.0911.3
மண்_ெப.(மண்_ெப.) நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட,.ஒரு.) ஓ,
ெதய்வ விமானம் அேரா. $திருவி.0911.4
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ெதய்வ விமானம் அடுத்திடலும் $திருவி.0912.1
முத் ெதய்வதம் முக்கணவன் பணியால் $திருவி.0912.2
நத் ெதய்வ தருக் கரன் அம் ைகெயாடும் $திருவி.0912.3
எத்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+த்_ஒற்.) ெதய்வதமும் ெதாழ ஏறினன் ஆல்.
$திருவி.0912.4
ேதமாr எனும் படி சிந்த நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) $திருவி.0913.1
பூ மாr_ெப.(மாr.) ெபாழிந்தது ெபான் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) $திருவி.0913.2
தூமா மைற அந்தர துந்துபி கா, $திருவி.0913.3
ஆம் ஆம் என எங்கும் அதி,ந்தன ஆல். $திருவி.0913.4
எழுந்தது விமனம் வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துந்துபியும் நாணி
$திருவி.0914.1
விழுந்தது ேபாலும் என்ன அர ஒலி எங்கும் விம்மத் $திருவி.0914.2
ெதாழும் தைக முனிவ, ஏத்தச் சுராதிகள் பரவத் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
$திருவி.0914.3
ெகாழுந்து அணி ேவணிக் கூத்த, ேகா நக, குறித்துச் ெசல்வா,. $திருவி.0914.4

முன்பு தம் உருவாய் ைவய முைறபுr ேகால் ைகக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0915.1
பின்பு தம் உருவம் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மருகனும்
ெபருகு ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) $திருவி.0915.2
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருகு
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தடா தைக அணங்கு
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0915.3
ெபான் புைன குடுமிக் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புகுந்து
நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) இருப்பக் கண்டா,. $திருவி.0915.4
முன்ைன வல் விைனயால் யாக்ைக முைற தடுமாறித் ேதாற்றம்
$திருவி.0916.1
மன்னிய மனித, ேபாலப் பண்ைடய வடிவம் மாறி $திருவி.0916.2
அன்ைனேய மகளா ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அப்பேன
மருகன் ஆக $திருவி.0916.3
என்னயா ேநாற்ேறம் யா,க்கும் இயற்ற அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவம்தான்
என்ன. $திருவி.0916.4
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) அகலா ஆன் ேபால ஐயன் கைன கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
விடாது பற்றி $திருவி.0917.1
ஒன்றிய அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) பின்நின்று ஈ,த்து
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உள்ளத்ேதாடும் $திருவி.0917.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரு கண்ணும் முட்டி
அடிக்கடி திரும்பி ேநாக்கக் $திருவி.0917.3
குன்று உறழ் விமானத்து அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) அஞ்சலி
கூப்பிச் ெசல்வா,. $திருவி.0917.4
புவ ேலாகம் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_ெப.எச்.குறி.) ேபாய்ப்
புண்ணியருக்கு எண் இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேபாகம் ஊட்டும் $திருவி.0918.1

சுவேலாகம் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_ெப.எச்.குறி.) ேபாய்
மகேலாகம் சனேலாகம் துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேமைலத் $திருவி.0918.2
தவேலாகம் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_ெப.எச்.குறி.) ேபாய்ச் சத்திய
ேலாகம் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_ெப.எச்.குறி.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துழாேயான் $திருவி.0918.3
நவேலாகம் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_ெப.எச்.குறி.) உலக நாயகம்
ஆம் சிவேலாகம் நண்ணினாேர. $திருவி.0918.4
அறக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) பின் இைற மகைன அடி
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தைன ஈன்றா,க்கு ஆதி
ேவத $திருவி.0919.1
மைறப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வடிவு
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அருளின் மன நிைற
மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) வாய் ெகாள்ளாமல் $திருவி.0919.2
புறப்படுவது என இ,ண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) திருச் ெசவிக்கும் ெசம்குமுதம்
ெபாதிந்த தGம்ேதன் $திருவி.0919.3
நிைறப்பது எனப் பல் முைறயால் துதி
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
நிகழ்த்தா நின்றாள். $திருவி.0919.4
எண் இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதவ,க்கும்
யாவ,க்கும் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) சுரக்கும் இைமேயா, நாட்டுப் $திருவி.0920.1
புண்ணியவான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) புனிற்றுக் கன்றுக்குக் குைறவு ஏது என்
ெபாருட்டு என் ஈன்றாள் $திருவி.0920.2
எண்ணியது கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஒன்ெற எழு கடலும் ஈண்டு அைழத்தாய்
ஈன்றாள் ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.0920.3

விண்_ெப.(விண்_ெப.) இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண
வைனயும் விளித்து உன் அருள் வடிவு அளித்து உன் ேமனாடு ஈந்தாய்.
$திருவி.0920.4
ெதன்ன, மரபு_ெப.(மரபு_ெப.) இறந்தது எனப் படு பழியில் ஆழவரும் ெசவ்வி
ேநாக்கிப் $திருவி.0921.1
ெபான் அவி, தா,_ெப.(தா,_ெப.) முடி
புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) ேகால் ஒச்சி
வருகின்றாய் ேபாலும் ேமலும் $திருவி.0921.2
இந் நிைலைமக்கு இைடயூறும் இனி இன்ேற எனத் தைலவி_ெப.(தைலவி_ெப.)
இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேலாடும் $திருவி.0921.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இைறவி உட் ேகாைள அகம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருந்தான் தமிழ,
ேகாமான். $திருவி.0921.4
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) குல ேசகரன் திரு மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) $திருவி.0922.1
தன்ெனாடும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ஆடிய_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தகுதி_ெப.(தகுதி_ெப.) ஈது
அந்தத் $திருவி.0922.2
ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) தனித் திருமகள் திருஉளம் களிப்ப
$திருவி.0922.3
உன்னரும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) உக்கிறன் உதித்தவாறு உைரப்பாம்.
$திருவி.0922.4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நிலா ெமௗலி ேவய்ந்த சுந்தர சாமி ஞாலத்து
$திருவி.0923.1
எண் இலா ைவகல் அன்னது இைணயடி நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ேபால்
யா,க்கும் $திருவி.0923.2

ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) நிலாக் கவிைக நGழல்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் ெசம்ேகால் ஓச்சி
$திருவி.0923.3
உண்ணிலா உயி, தானாகி முைற புrந்து
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாளில்.
$திருவி.0923.4
கrயவன் கமலச் ெசம்மன் மைற முதல் கைலகள் காண்டற்கு $திருவி.0924.1
அrயவன் அன்ப,க்கு என்றும் எளியவன்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேமன்ைம
$திருவி.0924.2
ெதrயவன் பகன்ற சிந்ைதத் ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) தனக்கும்
கற்பிற்கு $திருவி.0924.3
உrயவள் தனக்கும் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மகெளன உைமையத் தந்தான்.
$திருவி.0924.4
மற்று அதற்கு இைசயத் தானும் மருமகன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ைவயம் $திருவி.0925.1
முற்றும் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குைடக் கீ ழ் ைவக முைற ெசய்தான்
ஆக மூன்று $திருவி.0925.2
ெகாற்றவ, தம்மில் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ேகாக்குடி விழுப்பம் எய்தப்
$திருவி.0925.3
ெபற்றது ேபாலும் இன்னும் ெபறுவேதா, குைறவு தG,ப்பான். $திருவி.0925.4
ஒன்றிைனச் ெசய்ைக
ெசய்யாது_எதி,.ம.வி.எச்.(ெசய்_வி.+ஆத்_எதி,.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழிைக
ேவறு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ெசய்ைக $திருவி.0926.1
என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட,.பன்.) உைடேயான் ஆதி ஈறு இலாப் பரம
ேயாகி $திருவி.0926.2

நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) தGது_ெப.(தGது_ெப.) இகழ்ச்சி ேவட்ைக நட்பு_ெப.(நட்பு_ெப.)
இகல் விைளக்கும் மாைய $திருவி.0926.3
ெவன்றவன் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாைய
விருத்தி யா, அளக்க வல்லா,. $திருவி.0926.4
இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) சால விச்ைச காட்டுவான் என்னத் தன்பால்
$திருவி.0927.1
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) தழல் நாட்டம்
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசல்வைனக் கருப்பம் எய்தா
$திருவி.0927.2
தம் தமில் உயிரும் ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) அைனத்ைதயும்
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாயாம் $திருவி.0927.3
சுந்தரவல்லி தன்பால் ேதான்று மாறு உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ெசய்தான்.
$திருவி.0927.4
அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) வரவுக்கு ஏற்ப ஆயமும் பிறரும்
தாழ்ந்து $திருவி.0928.1
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வடிவுக்கு ஏற்பக்
கருவுரு வனப்பும் சீரும் $திருவி.0928.2
திங்கேதாற் ஆற்று மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) ெசவ்வியும் காண
ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) $திருவி.0928.3
ெபாங்கியது எங்கட்கு என்றா, புனிைத அப்படி ேபால் ஆனாள். $திருவி.0928.4
கரு மணிச் சிகரச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் கனவைர
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) காட்சித் $திருவி.0929.1
திரு முைல_ெப.(முைல_ெப.) அமுதம்
ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசப்பு
இ,ண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) வாக
$திருவி.0929.2

வரு முைல_ெப.(முைல_ெப.) சுமந்து மாய்ந்த மருங்குலும்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.0929.3
அருள் கனிந்த அைனயாள் நாவிற்கு இன் சுைவ ஆ,வம் ெபாங்க. $திருவி.0929.4
என்னவும் எளிய ேவனும் அrயன என்ன ேவட்டாள் $திருவி.0930.1
அன்னவும் ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பூமி
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) நல்கிப் $திருவி.0930.2
பன்னக, அமுதும் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) படுசுைவ அமுதும் ெதய்வப்
$திருவி.0930.3
ெபான்னக, அமுதும் ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) புைதபடக் கணங்கள் நல்க.
$திருவி.0930.4
புண்ணிய முனிவ, ேவத பண்டித, ேபாந்து ேவந்த,க்கு $திருவி.0931.1
கண்ணிய சடங்கு மூதூ, அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடி ெவள்ளத்து ஆழ
$திருவி.0931.2
எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ேதாறும் இயற்ற இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கன்னித்
ேதயம் $திருவி.0931.3
பண்ணிய தருமச் சா,பால் படுபயன் தைலப்பாடு எய்த. $திருவி.0931.4
மாசு அறத் துறந்ேதா, உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ஆன வான்_ெப.(வான்_ெப.)
களங்கம் நGங்க_குைற.எச்.(நGங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.0932.1
ஈச, தம் கிழைம என்னும் இந்து ஆதிைர நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0932.2
பூைசயின் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எr பசும் ெபான் ேகாள்வந்து
$திருவி.0932.3

ேதசு ஒடு ேகந்திரத்தில் சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஓைர வாய்ப்ப. $திருவி.0932.4
முந்ைத நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மைறகள் தாேம
முழங்க_குைற.எச்.(முழங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மந்தார மாr_ெப.(மாr.)
$திருவி.0933.1
சிந்த நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மல, பூத்து_வி.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆடும் மின் எனத் திைசகள் ேதாறும் $திருவி.0933.2
அந்தர மகளி,_ெப.) ஆடத் துந்துபி ஐந்தும்
ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.0933.3
விந்ைதயும் திருவும் ெவள்ைளக் கிழத்தியும் வறு
G வாய்ப்ப. $திருவி.0933.4
அந்தண,_ெப.(அந்தண,_ெப.) மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) தூங்க அடுத்து
அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) வள,க்கும் முன்ன, $திருவி.0934.1
மந்திர ேவள்விச் ெசந்தG வலம் சுழித்து
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆ,த்து_வி.எச்.(ஆ,_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடச் $திருவி.0934.2
சிந்துர நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) மா எட்டும் ேசடனும் ெபாைற எய்ப்பு ஆற
$திருவி.0934.3
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ேமருப் புத்ேதள் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) இைறக்கு
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ஆட. $திருவி.0934.4
ஆலத்ைத அமுதம் ஆக்கும் அண்ணலும் அணங்கும்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0935.1
ேகாலத்துக்கு ஏற்பக் காைலக் குழந்ைத_ெப.(குழந்ைத_ெப.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதி, ேபால் அற்ைறக் $திருவி.0935.2
காலத்தில்_ெப.(காலம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) உதித்த ேசய்ேபால்
கண் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) பிலிற்று நிம்ப $திருவி.0935.3

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெசழியன் ெசல்வ
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) ேதான்றினாேன.
$திருவி.0935.4
எடுத்தனள் ேமாந்து புல்லி ஏந்தினள் காந்தன் ைகயில் $திருவி.0936.1
ெகாடுத்தனள் வாங்கி வங்கு_ஏவ.(வ
G
ங்கு_வி.)
G
ெகாங்ைக
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இழிபால்
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $திருவி.0936.2
விடுத்தனள் குமுதப் ேபாதில் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நிலா
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ேபால்வாய் $திருவி.0936.3
மடுத்தனள் அருத்தி னாள்தன் ைமந்தைன எம் பிராட்டி. $திருவி.0936.4
சலத்தைலக் கிடக்ைகப் புத்ேதள் அருநிழல் வாழ்க்ைகப் புத்ேதள் $திருவி.0937.1
அல,த்தைல இருக்ைகப் புத்ேதள் ஆதி இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புத்ேதளி,
ேவதப் $திருவி.0937.2
புலத்தைலக் ேகள்வி சான்ற புண்ணிய முனிவ, ஏேனா, $திருவி.0937.3
குலத்தைல மகளி ேராடும் ேகாமகன் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்கா,.
$திருவி.0937.4
குட புலத்து அரசும் ெபான்னிக் குளி, புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) ேவந்தும் $திருவி.0938.1
வடபுலத்து அரச,_ெப.(அரச,_ெப.) யாரும் குறுநில வாழ்க்ைகச் ெசல்வத்து
$திருவி.0938.2
அடல்ெகழு ெதாண்ைடத் தண்தா, அரெசாடு மணிகம் சூழக் $திருவி.0938.3
கடல்கள் நால் திைசயும்
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வருவ ேபால் கலிப்ப
வந்தா,. $திருவி.0938.4
மன்னைனத் ேதவிதன்ைன முைறயினால்
வழுத்தி_வி.எச்.(வழுத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0939.1

நன்ன, ேகாளாகி ஓைக நவின்று ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மழு மான் நGத்த
$திருவி.0939.2
ெதன்னவ, ெபருமான் ேதவி திருமுகக் கருைண ெபற்றுப் $திருவி.0939.3
ெபான்னடி பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம் ஊ,
ேபாகுவா, இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெசால்வா,.
$திருவி.0939.4
வழுதிய, ெபருமான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பால் கந்தேன
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) என்பா, $திருவி.0940.1
பழுதறு கற்பினாள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பாக்கியம் இதுேவ என்பா,
$திருவி.0940.2
அழகினான் மதனும் ெபண்ைம அவா உறும் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பட,.ஒரு.)
ேகால் ஆைண $திருவி.0940.3
எழுகடல் உலேகாடு ைவயம் ஏைழயும்
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என்பா,. $திருவி.0940.4
மனித, வான்_ெப.(வான்_ெப.) தவேமா ெதன்பா, ைவகு_ஏவ.(ைவகு_வி.) ேவா,
தவேமா வானப் $திருவி.0941.1
புனித, வான்_ெப.(வான்_ெப.) தவேமா ேவள்விப் பூசுர, தவேமா ேகள்வி
$திருவி.0941.2
முனிவ, வான்_ெப.(வான்_ெப.) தவேமா ஈறு முதல் இலா முதல்வன் உள்ளக்
$திருவி.0941.3
கனிதரு கருைண ேபாலிக் காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) ேதாற்றம் என்பா,.
$திருவி.0941.4
தரும மா தவத்தின் ேபேறா வருத்த_குைற.எச்.(வருத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மாதவத்தின் ேபேறா $திருவி.0942.1
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) சால் காமன் ேநாற்ற ெபருந்தவப் ேபேறா
எய்தற்கு $திருவி.0942.2

அருைம_ெப.(அருைம_ெப.) ஆம் வடுேநாற்ற
G
அரும்தவப் ேபேறா இந்தத்
$திருவி.0942.3
திருமகன் என்று தம்மில் வினாய் மகிழ் சிறப்பச் ெசன்றா,. $திருவி.0942.4
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) மைனகள் ேதாறும்
மங்கல அணிகளாகக் $திருவி.0943.1
ெகௗைவ_ெப.(ெகௗைவ_ெப.) மங்கலங்கள் ஆ,ப்பக் கடிநக, எங்கும்
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.0943.2
ெநய் விழா எடுப்பக் ேகள்வி நிரம்பிய மைறேயா,க்கு ஈந்த $திருவி.0943.3
ெதய்வ மா தான நGத்து அந் திைரக் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) மடுத்தது அம்மா.
$திருவி.0943.4
சுண்ணமும் ெபாrயும் தூ ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அrசியும் தூ,ைவக்
காடும் $திருவி.0944.1
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அறும் சிவிறி வசு
G தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பனி நGரும்
சாந்தும் $திருவி.0944.2
எண்ெணயும் நானச் ேசறும் பைச அற
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாrக் $திருவி.0944.3
கண்ணகன் நகரம் எங்கும் கழுவின தான ெவள்ளம். $திருவி.0944.4
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் ெசய் துருத்தி தூம்பு_ெப.(தூம்பு_ெப.) ெசய்
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.) ஆக $திருவி.0945.1
அம் ெபான் ெசய் சிவிறி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ெபான் அண்ைட
ெகாண்டாரம் தூங்கும்_ெப.எச்.(தூங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.0945.2
வம் பஞ்சு முைல_ெப.(முைல_ெப.) யினாரும் ைமந்தரும் மாறி
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.0945.3
அம் பஞ்சு மாறி மாறி அனங்கனும்
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெசய்தான். $திருவி.0945.4

இன்னணம் களிப்ப மூதூ, இந்து ஆதிைர நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாளில்
$திருவி.0946.1
ெபான்னவன் ேகந்திrத்த புனித லக்கினத்தில் ேபாந்த $திருவி.0946.2
ெதன்னவ, ெபருமான் ேசய்க்குச் சாதகச் ெசய்தி ஆதி $திருவி.0946.3
மன்னவ,க்கு இயன்ற ேவத மரபினால்
வயங்க_குைற.எச்.(வயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆற்றி. $திருவி.0946.4
கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திைர நG,ச்
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) கல் இறகு அrந்த ெவன்றித் $திருவி.0947.1
ெதrயலன் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) தாங்கும் ெதய்வதக் வைரக்ேகான் ஆதித்
$திருவி.0947.2
தrயல, வரம்_ெப.(வ
G
ரம்_ெப.)
G
சிந்தத் தருக்கு
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.)
ேதாற்றற்கு $திருவி.0947.3
உrய காரணத்து ஆனா உக்கிர வருமன் என்பா,. $திருவி.0947.4
நால் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மதியில் சந்தி
மிதிப்பது நடாத்தி ஆறு ஆம் $திருவி.0948.1
பாலாகும் மதியில் அன்ன மங்கலம்
பயிற்றி_வி.எச்.(பயிற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆண்டின் $திருவி.0948.2
ேமல் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மதியில் ேகச
விைன முடித்து ஐந்தாம் ஆண்டின் $திருவி.0948.3
நூல் ஆறு ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பூண நூல் கடி
முடித்துப் பின்ன,. $திருவி.0948.4
பத நிைர பாழி சாைக ஆரணம் பைணத்த ேவத $திருவி.0949.1
முதல் நிைர கைலயும் ெவன்றி மூr வில் கைலயும் வாளும் $திருவி.0949.2
மத நிைர ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஐயன்
மா நிைர ைவயம் பாய்மா $திருவி.0949.3

வித நிைர ஏற்றம் மற்றும் உண,த்தினான் வியாழப் புத்ேதள். $திருவி.0949.4
குரு முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அறிய_குைற.எச்.(அறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டும் என்பது ஓ, ெகாள்ைக
ஆேல $திருவி.0950.1
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) முைற
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு எண் நான்கு
கைலகளும் ஒருங்கு ேதறி $திருவி.0950.2
அரன் அல ஒருவராலும் ேதற்றுவது அருைம_ெப.(அருைம_ெப.) ஆல்
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $திருவி.0950.3
பரன் இைடத் ெதளிந்தான் பாசு_ெப.(பாசு_ெப.) பதாத்திரப் பைடயும் மன்ேனா.
$திருவி.0950.4
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் கைலகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அகைவ
நால் இரண்டின் முற்றத் $திருவி.0951.1
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) உைடயன் ஆகித்
குரவைரத் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.0951.2
வல்லவன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அன்னா,
மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) ெகாள் கனலாய் ெவன்றிச் $திருவி.0951.3
ெசல்வ ஏற்று இைளய ேராடும் திரு விைளயாடல் ெசய்வான். $திருவி.0951.4
புக,_ெப.(புக,_ெப.) மத ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) முட்டிப் ேபா, விைளயாடி
என்றும் $திருவி.0952.1
தகெராடு தகைரத் தாக்கித் தருக்கு அம, ஆடி ெவன்றும் $திருவி.0952.2
வகி, படு குருதிச் சூட்டு வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) ஆடி ெவன்றும்
$திருவி.0952.3
நைக மணிப் பலைக ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான்னால் குறுப் பாடி ெவன்றும்.
$திருவி.0952.4
காற்றினும் கடிய மாவில் காவதம் பல ேபாய் மீ ண்டும் $திருவி.0953.1

கூற்றினும் ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) சீற்றக் குஞ்சரம் உைகத்தும்
ைவைக $திருவி.0953.2
ஆற்றின் உய்யானத்து ஆவி அகத்தின் உள் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) துய்த்தும்
$திருவி.0953.3
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) திறன் ைமந்தேராடு மல் அம, விைளத்து ெவன்றும்.
$திருவி.0953.4
சந்த ெவற்பு அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவட்டம்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைசல
வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) $திருவி.0954.1
அந்தண,_ெப.(அந்தண,_ெப.) ஆசி கூற அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.)
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) வினாயும் அன்னா, $திருவி.0954.2
கந்த ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கனி விருத்து ஊண் ைக தழG க்
களித்து_வி.எச்.(களி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ ண்டும் $திருவி.0954.3
இந்தவாறு ஐம் மூ ஆண்டு கழிய_குைற.எச்.(கழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேமல்
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆண்டில்.
$திருவி.0954.4
சூ, முதல் தடிந்த தங்கள் ேதான்றேல இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பட,.ஒரு.) என்று
எண்ணிக் $திருவி.0955.1
கா, முக மயிலும் ேவலும் ைக விடாக் காக்கு மா ேபால் $திருவி.0955.2
வா, முக முைலயினாரும் வடிக் கணும் மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) ெமாய்ப்பக்
$திருவி.0955.3
கூ, முக ேவலான் இன்ன ெகாள்ைகயன் ஆகத் தாைத. $திருவி.0955.4
பங்கயச் ெசவ்வித்து ஆகித் கண் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) பருகு காந்தி
$திருவி.0956.1
அங்கு அழல் காலும் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அைடவினில் திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நGண்ட_ெப.எச்.(நGள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0956.2

சங்கமும் வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.) ேதான்றச் ெசழு முழந்தாளும் நால் வாய்த்
$திருவி.0956.3
துங்க ஈ,ங் கவுண் மால் யாைனத் துதிக்ைக_ெப.(துதிக்ைக_ெப.) ேபால் திரள்
கவானும். $திருவி.0956.4
சிறுகிய வயிறும் தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாபியும்
ெசவ்வி ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.0957.1
மறு இல் கண்ணடியின் அன்ன கடிய கல் வைர ெகாள் மா,பும் $திருவி.0957.2
எறி இைச வைணக்
G
தண்டின் இைணந்து நGண்டு
இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைகயும் $திருவி.0957.3
ெவறிய தா,_ெப.(தா,_ெப.) கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேமரு ெவற்பு இ,ண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.)
ேதாளும். $திருவி.0957.4
வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.) என்ன வாய்ந்த கண்டமும் மலராள் மன்னும்
$திருவி.0958.1
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) புr கமலம் அன்ன வதனமும் ெபாதுவான்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0958.2
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) புr தவப் ேபறு
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) வடிவு எலாம்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்று $திருவி.0958.3
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) புr நூேலான் ேநாக்கிச் ேசாதிப்பான் அடிக்க வல்லான்.
$திருவி.0958.4
உன்னத ஆறு நGண்ட_ெப.எச்.(நGள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உறுப்பும்
ஐந்து சூக்கம் தானும் $திருவி.0959.1
அன்னது குறுக்க நான்காம் அகல் உறுப்பு இ,ண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ஏழ் ஆகச்
$திருவி.0959.2

ெசான்னது_வி.அ.ெப.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அது_பட,.ஒரு.) சிவப்பு மூன்று
கம்பிரம் ெதாகுத்த வாேற $திருவி.0959.3
இன்னைவ விrக்கின் எண் நான்கின் இலக்கண உறுப்பாம் என்ப. $திருவி.0959.4
வயிறு ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) நாசி
மா,பு_ெப.(மா,பு_ெப.) ைக அடி இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஆறும்
$திருவி.0960.1
உயிrல் வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒளி கவ, கண்
கேபாலம் $திருவி.0960.2
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) புைர வள்ளல் ெசம்ைக புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.)
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) துண்டம்
$திருவி.0960.3
வியன் முைல_ெப.(முைல_ெப.) நகுமா,பு ஐந்து
நGண்ட_ெப.எச்.(நGள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
விைளக்கும் நன்ைம. $திருவி.0960.4
நறிய பூம் குஞ்சி ெதாக்கு விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) கணு நகம்_ெப.(நகம்_ெப.) பல்
ஐந்தும் $திருவி.0961.1
சிறியேவல் ஆயுள் ேகாசம் சங்க நா_ெப.(நா_ெப.) முதுகு இந் நான்கும்
$திருவி.0961.2
குறியேவல் பாக்கியப் ேபறாம் சிரம் குளம்_ெப.(குளம்_ெப.) என்று ஆய்ந்ேதா,
$திருவி.0961.3
அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட,.ஒரு.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உறுப்பு இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.)
அகன்றேவல் அதுவும் நன்றாம். $திருவி.0961.4
அகவடி அங்ைக நாட்டக் கைட இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) அண்ணம்
நாக்கு_ெப.(நாக்கு_ெப.) $திருவி.0962.1

நகம்_ெப.(நகம்_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட,.பன்.) ஏழும் ேசந்த நன்ைம
நாற் ெபறுமா இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) $திருவி.0962.2
இகல் வலி ஓைச நாபி என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட,.பன்.) மூன்றும்
ஆழ்ந்த $திருவி.0962.3
தைகைமயால் எவ,க்கும் ேமலாம் நன்ைம சால் தக்ேகான் என்ன.
$திருவி.0962.4
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இன் மூ,த்தி ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
இலக்கண நிைறவிேனாடு $திருவி.0963.1
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஆம் குணனும் ேநாக்கிப் ெபாது அற
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) காக்க $திருவி.0963.2
வல்லவன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாழ்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இனி ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வல்லன் என்னா $திருவி.0963.3
அல் அணி மிடற்றான் பின்னும் மனத்தினால் அளந்து $திருவி.0963.4
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தகு பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) சான்ற நG,ைமயால்
இைசைம நGதி $திருவி.0964.1
வித்தக நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) உைடைம ெமய்
வறு
G ெதய்வ $திருவி.0964.2
பத்திைம உலகுக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.)
ெசய் பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) சாந்த $திருவி.0964.3
சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உயி,க்கும்
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) ெசய்ைக நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஈைக கல்வி.
$திருவி.0964.4
ெவல்லுதற்கு அrயா, தம்ைம ெவல்லுதல் ேதவராலும் $திருவி.0965.1
ெசல்லுதற்கு அrய ஏத்தும் ெசன்றிடும் திைறயும் ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.)
$திருவி.0965.2

புல்லுதற்கு அrய ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ேபால்
புயத்தில் ஏந்திச் $திருவி.0965.3
ெசால்லுதற்கு அrய வரம்_ெப.(வ
G
ரம்_ெப.)
G
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் சுமப்ப
ைவத்தல். $திருவி.0965.4
என்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட,.பன்.) ஆதி ஆய இயல்
குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) உைடயன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0966.1
நன்றி_ெப.(நன்றி_ெப.) ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உலகுக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) நாயகன் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0966.2
நின்றிடும் இவற்குப் பின்ன, நGள் முடி கவித்து முன்ன, $திருவி.0966.3
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.)
என்று சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மதிஞேராடு
உசாவினாேன. $திருவி.0966.4
உருக்கும் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) உக்கிர குமரன் உதயம்
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) மதியும் நதிப்
$திருவி.0967.1
ெபருக்கும் கரந்த சைடக் கற்ைறப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேத,ச்
ெசழிய, பிரான் அவற்குச் $திருவி.0967.2
ெசருக்கும் ெசல்வ மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) முடித்துச் ெசவ்ேவல் வைள
ெசண்டு அளித்து உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $திருவி.0967.3
தருக்கு முடி தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) உrைம_ெப.(உrைம_ெப.)
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசயலும் சாற்றுவாம்.
$திருவி.0967.4
ைவையக் கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
அருைம_ெப.(அருைம_ெப.) குமரன் தனக்கு மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
புண,ச்சி_ெப.(புண,ச்சி_ெப.) $திருவி.0968.1

ெசய்யக் கருதும்_ெப.எச்.(கருது_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அறிஞேராடும் திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அைமச்ச, $திருவி.0968.2
ைம அற்று அழியா_வி.எச்.(அழி_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_வி.எச்.குறி.) நிலத்
திருவும் மரபும் குடியும் புகழ்ைமயும் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) $திருவி.0968.3
ஐயற்கு இைசயத் தக்க குலத்து அரச,_ெப.(அரச,_ெப.) யா, என்று
அளக்கின்றா,. $திருவி.0968.4
தGம்_ெப.அ.(தGம்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சூழ்
வடபுலத்து மணவூ, என்னும் திருநக,க்கு $திருவி.0969.1
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) பrதி திரு மரபின்
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேசாம ேசகரன்
என்று $திருவி.0969.2
ஆய்ந்த ேகள்வி அவனிடத்துத் திருமாது என்ன அவதrத்த $திருவி.0969.3
காந்திமதிைய மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
ேபச_குைற.எச்.(ேபசு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இருந்தா, அற்ைறக் கைன
இருள்வாய். $திருவி.0969.4
ெவள்ைளக் களிற்றின் பிட, சுமந்த குடுமிக் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ேமய
இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) $திருவி.0970.1
பிள்ைளக் கதி, ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மதி ெமௗலிப் ெபருமான் இரவி
மருமான் ஆம் $திருவி.0970.2
வள்ளல் கரத்தான் கனவில் எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அருளி வாேனா, நனவிற்கும் $திருவி.0970.3
கள்ளத்து உருவாம் திருேமனி காட்டி இதைன விளம்புவா,. $திருவி.0970.4
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) இைற ெகாள் வயன் மதுைரச்
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) அரச
நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.0971.1

ெபான்ைன அைனயாள் தைன மதுரா புrயில் ெகாடுேபாய் மறு புலத்து
$திருவி.0971.2
மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) மகுட மணி_ெப.(மணி_ெப.) இடற மழுங்கும்
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) கால் சுந்தரன் ஆம் $திருவி.0971.3
ெதன்ன, ெபருமான் குமரனுக்குக் ெகாடுத்தி என்று ெசப்புதலும். $திருவி.0971.4
உள்ளக் கமல முக கமலம் உடேன
மலர_குைற.எச்.(மல,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இரு தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கண்
$திருவி.0972.1
அள்ளல்_ெப.(அள்ளல்_ெப.) கமல
மல,ந்து_வி.எச்.(மல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தனது அம் ைக கமல
முகிழ்த்து எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.0972.2
வள்ளல் பரமன் கருைண எளி வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசயைல நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அதன் பின்
$திருவி.0972.3
ெவள்ளத்து அழுந்தி எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரவி
ேவைள முைளக்கும் ேவைலயினில். $திருவி.0972.4
நித்த நியமக் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) நிரப்பி நிருபன் அைமச்சேராடு நான்கு
$திருவி.0973.1
ைபத்த கருவிப் பைடயிெனாடு பல்ேவறு இயமும் கலிப்பத்தன் $திருவி.0973.2
ெபாய்த்த மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) உற்று திருமகைளப் ெபான் அன்னாேராடு
இரதமிைச $திருவி.0973.3
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
ேச, திருவிெனாடு மதுைர
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வழிக் ெகாண்டான்.
$திருவி.0973.4
ெநன்னல்_ெப.(ெநன்னல்_ெப.) எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) ேபச_குைற.எச்.(ேபசு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நிைனந்தவாேற அைமச்ச, மதி $திருவி.0974.1

மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) ெபருமான் தமேராடு மணவூ,
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வழி வருவா,
$திருவி.0974.2
அன்ன ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) தைனக் கண்டா, அடல்
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) குமரன் அைனயான் எம் $திருவி.0974.3
ெதன்ன, ெபருமான் குமரனுக்கு உன் திருைவத் தருதி என அைனயான்.
$திருவி.0974.4
குலனும் குடியும் கனவின் கண் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) முடியா,
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0975.1
நலனும் கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) ேந,ந்து நயப்ப அதைன நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.)
முதிேயா, $திருவி.0975.2
புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைழய, தைம விடுத்துப்
ெபாருைனத் துைறவ,க்கு உண,த்தி வரு $திருவி.0975.3
வலனும் அயில் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) மன்னெனாடு மதுைர மூது,
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைணந்தா,. $திருவி.0975.4
இரவி மருமான் மதி மருமான் எதிெர பணியத் தழG இமுகமன் $திருவி.0976.1
பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இருக்ைக
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உய்த்துப் பாண்டி
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) இருந்தான் ேமல் $திருவி.0976.2
விரவி அைமச்ச, திரு முகங்கள் ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.) யா,க்கும்
விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நக, $திருவி.0976.3
வைரவு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அணி ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) அைறவித்தா,. $திருவி.0976.4
மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) புதுக்கிப் பூகதமும் கதலிக் காடும் மறுகு எங்கும்
$திருவி.0977.1

நGடு நிைரத்துப் பாலிைகயும் நிைற ெபான் குடமும் முைற நிறுத்தி
$திருவி.0977.2
ஆடு ெகாடியும் ேதாரணமும் புைனவித்து அழகுக்கு அழகு_ெப.(அழகு_ெப.)
ஆகக் $திருவி.0977.3
கூட ெநருங்கு நகைர மணக் ேகாலம் ெபருகக் ெகாளுத்தினா,. $திருவி.0977.4
ெதன்றல் நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) திருமகைளத்
ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ெபருமான் மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) புrய $திருவி.0978.1
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) அழகால் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நக,
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அதிகம் இன்றி
மதுைரநக, $திருவி.0978.2
அன்று தாேன தனக்கு ஒப்பது
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) அணி அைமத்தா, $திருவி.0978.3
இன்று தாேன தனக்கு அதிகம் என்னும் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) அைமத்தா,. $திருவி.0978.4
முன்ன, மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) முடி அணி சுந்தரத் $திருவி.0979.1
ெதன்ன, ஏற்றின் திருமுகம் கண்டு தாழ்ந்து $திருவி.0979.2
அன்ன வாசகம் உள் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அயல் புல $திருவி.0979.3
மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) மாதவ, யாரும்
வருவ,_வி.மு.(வா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ,_பட,.பன்.) ஆல். $திருவி.0979.4
புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ெவள்ளமும் ேபா,க் கr ெவள்ளமும் $திருவி.0980.1
வரவில் கால் வலி மள்ளrன் ெவள்ளமும் $திருவி.0980.2
விரவி ஆழிய ெவள்ளமும் உள் உற $திருவி.0980.3
இரவி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வழித் ேதான்றல்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தினான். $திருவி.0980.4

ேகாடு வில்ெலாடு ேமகக் குழாங்கள் மின் $திருவி.0981.1
நGடு வாெளாடு ேந,ந்து என மா,பு_ெப.(மா,பு_ெப.) தாழ்ந்து $திருவி.0981.2
ஆடு குண்டலக் காது உைட ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) $திருவி.0981.3
ேசடன் ஈகத்துச் ேசரன்_ெப.(ேசரன்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈண்டினான். $திருவி.0981.4
கடலும் உள்ளமும் காற்றும் பல் வண்ணமும் $திருவி.0982.1
உடலம்
ெகாண்டன_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட,.பன்.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறு வாம் பrப் $திருவி.0982.2
படு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உள் பrதியில் ேதான்றினான் $திருவி.0982.3
அடு பrப் பதி ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவந்தேன.
$திருவி.0982.4
அலகு இலா உதயம் ஒறு மாதவ, $திருவி.0983.1
அலகு இலா,_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ,_பட,.பன்.) உதித்து என்னப் ெபான்
ஓைட ேச, $திருவி.0983.2
அலகு இலாைன அன Gகெமாடு
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.0983.3
அலகு இலா ஆற்றல் கயபதி அண்ணேல. $திருவி.0983.4
ெதாக்க மள்ள, அடிப்படு தூளி ேபாய்த் $திருவி.0984.1
திக்கு அடங்க_குைற.எச்.(அடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விழுங்கித் திைரக்
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) $திருவி.0984.2
எக்க,_ெப.(எக்க,_ெப.) ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயம்_ெப.(இயம்_ெப.) கல்
என $திருவி.0984.3
நக்க_ெப.எச்.(நகு_வி.+க்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ைக
நரபதி நண்ணினான். $திருவி.0984.4

மீ ன ேவைலயில் கந்துகம் ேமல் ெகாடு $திருவி.0985.1
கூனல் வா, சிைல வஞ்சக் ெகாடும் சம,க்கு $திருவி.0985.2
ஆன வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) அரட்டக் கரும் பைட $திருவி.0985.3
மான ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) குறு மன்னவ, நண்ணினா,. $திருவி.0985.4
சீன, ேசானக, சிங்கள, ெகாங்கண, $திருவி.0986.1
மான ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) வல மாளவ, சாளுவ, $திருவி.0986.2
தான மா நிைரச் சாவக, ஆதி ஆம் $திருவி.0986.3
ஏைன நாட்டு உள மன்னரும் ஈண்டின,. $திருவி.0986.4
நூெலாடும் துவக்குஉண்டு நுடங்கு மான் $திருவி.0987.1
ேதால, தூங்கு சுருக்கு உைடத் தாைனய, $திருவி.0987.2
ேகால முஞ்சிய, கிஞ்சுகக் ேகாலின, $திருவி.0987.3
நாலு நூல் நாவின, நண்ணினா,. $திருவி.0987.4
வட்ட நG,க் கலக் ைகயின, வா,ந்து ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $திருவி.0988.1
விட்ட குண்டலக் காதின, ேவட்ட தGத் $திருவி.0988.2
ெதாட்ட ேகாலின, ேவள்வியில் சுட்ட நGறு $திருவி.0988.3
இட்ட ெநற்றிய, இல்ெலாடு நண்ணினா,. $திருவி.0988.4
முண்ட ெநற்றிய, ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) மூரல,
$திருவி.0989.1
குண்டி ைகக் ைகய, ேகாவணம் வக்கிய
G
$திருவி.0989.2
தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) ைகய, கல் தாைனய, ெமய்யிைனக் $திருவி.0989.3
கண்டு ெபாய்யிைனக் காய்ந்தவ, நண்ணினா,. $திருவி.0989.4
தGம்_ெப.அ.(தGம்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) துகி,க் காட்ெடாடும் $திருவி.0990.1

ேபாந்த ேபால் ெமய்யில் புண்ணியப் பூச்சின, $திருவி.0990.2
ேசந்த ேவணிய, ேவதச் சிரப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $திருவி.0990.3
ஆய்ந்த ேகள்வி அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவ, எய்தினா,. $திருவி.0990.4
ஆதி ைசவ, முதல் ைசவ, ஐவரும் $திருவி.0991.1
ேகாது இலா அகச் ைசவக் குழாங்களும் $திருவி.0991.2
பூதி ேமனிய, புண்ணிய ஐந்து எழுத்து $திருவி.0991.3
ஓது நாவின, ஒல்ைல வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தினா,. $திருவி.0991.4
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) களிற்றவன் ேவr அம்
தாமைரப்_ெப.(தாமைர_ெப.+ப்_ஒற்.) $திருவி.0992.1
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) களிப்பு உறு மா,பன் பிரமேனடு $திருவி.0992.2
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) களிப்பு உற உம்ப,_ெப.(உம்ப,_ெப.) முதல் பதி
$திருவி.0992.3
ெநண் கணத்தவ, யாவரும் ஈண்டினா,. $திருவி.0992.4
அைணந்து ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அrச் ேசக்ைக ேமல்
$திருவி.0993.1
குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) கடந்தவன் ேகாமள வல்லிேயாடு $திருவி.0993.2
இணங்கி ைவகும் இருக்ைக கண்டு ஏத்தினா, $திருவி.0993.3
வணங்கினா, வணங்கும்_ெப.எச்.(வணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
முைற வாழ்த்தினா,. $திருவி.0993.4
விைர ெசய் தா,_ெப.(தா,_ெப.) முடிச் சுந்தர மீ னவன் $திருவி.0994.1
சுர,கண் மாதவ, ேவந்த,க்குத் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) முைற
$திருவி.0994.2

வrைச_ெப.(வrைச_ெப.) நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.)
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) $திருவி.0994.3
திரு மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) ெசய் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.)
ெசப்புவாம். $திருவி.0994.4
ேசம ேசகரன் ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) எலாம்
$திருவி.0995.1
ேகாமகன் கண்டு உவப்ப_குைற.எச்.(உவப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ெகாள்ைக கண்டு $திருவி.0995.2
ஏம ேமனிய நூல் வழி யா,க்கும் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $திருவி.0995.3
ேதமன் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) உறுப்பு இயல் ேதற்றுவான். $திருவி.0995.4
ெபருக நGண்டு அறவும் குறுகிடா தாகிப் பிளந்திடா கைடய வாய்த் தைழத்து
$திருவி.0996.1
கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) வண்டின் கணம்_ெப.(கணம்_ெப.)
எனக் கறுத்துக் கைட குழன்றி இயல் மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கான்று
$திருவி.0996.2
புைர அறச் ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெநறித்து
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) என்று புந்தி கண் கவர ெநய்த்து இருண்ட
$திருவி.0996.3
மருமல,க் குழலாள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பதிக்கு
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) உண்டாகும். $திருவி.0996.4
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) மத ேவழ_ெப.அ.(ேவழம்_ெப.) மத்தகம் ேபாலத்
திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய, ெசன்னியாள்
அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பட,.ஒரு.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $திருவி.0997.1
உள் மகிழ் கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) ஆயுள் நGண்டு அகில உலக
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) உrயன் ஆம் எட்டு ஆம் $திருவி.0997.2

தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மதி ேபான்று மயி,_ெப.(மயி,_ெப.)
நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைசந்து மூ விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) இைட
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.0997.3
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) மதி நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
பதிக்கு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) திருேவாடு உலப்பு இல் ஆேராக்கியம்
உண்டாம். $திருவி.0997.4
கண் கைட சிவந்தான் பால் என ெவளுத்து நடுவிழி கழியவும் கrதாய்
$திருவி.0998.1
எண்கவின் அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேகாமளம்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இைம கரு மயி,த்து எனின்
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) $திருவி.0998.2
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கரும் புருவம் குனிசிைல
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தத்தமில்
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இரு ெதாைளயும் $திருவி.0998.3
பண் ெகாள உருண்டு துண்டம் எள் ேபாது பதும ேமல பூத்தது ேபாலும்.
$திருவி.0998.4
வள்ைள ேபால் வா,ந்து தாழ்ந்து இரு ெசவியும் மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) சுழி
நல்லவாய் முன்ன,த் $திருவி.0999.1
தள்ளிய காது மேனா கரம்_ெப.(கரம்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தன்ைமயான்
நன்ைமேய தைழக்கும் $திருவி.0999.2
ஓள்ளிய_ெப.அ.(ஓள்ளிய_ெப.அ.) கேபாலம் வட்டமாய்த் தைசந்திட்டு
உய,ந்து_வி.எச்.(உய,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கண்ணாடி மண்டலம்
ேபால் $திருவி.0999.3
ெதள்ளிய ஊற்றம் இனியது நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என்று ஓதினான் திைரக்
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெசல்வன். $திருவி.0999.4

ெகாவ்ைவ வாய் அதரம் திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருபுைடயும் குவிந்து $திருவி.1000.1
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அணி இைழ தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அன்பனுக்கு
என்று நண்பு $திருவி.1000.2
வல்ல வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிறும் இைட ெவளி இன்றி வா,ந்து
$திருவி.1000.3
ெசவ்வன் ேந,ந்து ஆவின் பால் என ெவள்கித் திகழின் $திருவி.1000.4
ெமல்லிதாய்ச் சிவந்து_வி.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேகாமளம்
ஆன நாவினாள் ேவட்ட ேவட்டு ஆங்ேக $திருவி.1001.1
வல்ைல வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நுக,ந்திடும் தைசந்து வட்டமாய்
அங்குலம் இரண்டின் $திருவி.1001.2
எல்ைலயது ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மஞ்சுளம்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இருப்பது சிபுக
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என்ப, $திருவி.1001.3
அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) அம் கமலம் ேபால்
மல,ந்து_வி.எச்.(மல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
தG,ந்து_வி.எச்.(தG,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவி, மதி ேபால்வது முகேம.
$திருவி.1001.4
திைர வைளக் கழுத்துத் தைசந்து நால் விரலின் அளவது ஆய்த்
திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மூன்று இேரைக
$திருவி.1002.1
வைர படில் ெகாழுநன் அகில மன்ன வனாம் மா,பகம் தைசந்து மூ ஆறு
$திருவி.1002.2
விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) அளவு
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மயி,_ெப.(மயி,_ெப.)
நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மிதந்தது ஏல் விழுமிது ஆம் ேவய் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $திருவி.1002.3

புைர அறத் தைசந்து மயி,_ெப.(மயி,_ெப.)
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்பு புலப்படா
ெமாழிய_குைற.எச்.(ெமாழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேகாமளம் ஆம்.
$திருவி.1002.4
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ைக நGண்டு உருண்டு கணுக்கள்
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடேவ சிறுத்திடில்
ெசல்வேமாடு இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) $திருவி.1003.1
தங்கும்_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வள்
உகி,_ெப.(உகி,_ெப.) ேசந்து உருண்டு கண் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
கவ,வதாய்ச் சர சரப்பு அகன்றால் $திருவி.1003.2
அங்கு அைவ நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அகங்ைக ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.)
எனச் ேசந்து இைட ெவளி
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைட
உய,ந்து_வி.எச்.(உய,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1003.3
மங்கலமாய்ச் சில் வைரகளின் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இலக்கண வைர
உள மாேதா. $திருவி.1003.4
முத்து அணி தனங்கள் கடினம் ஆய் அைசந்து வட்டமாய் முகிழ்த்து இரு கட
ேந, $திருவி.1004.1
ஒத்து இருமாந்து ஈ,க்கு இைட அற
ெநருங்கி_வி.எச்.(ெநருங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உள்ளன
ெமலிந்து_வி.எச்.(ெமலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அம,ந்து_வி.எச்.(அம,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உேராமம் $திருவி.1004.2
பத்தி ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயேல
மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.)
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பண்டியாள் உண்டி
ேவட்டு ஆங்ேக $திருவி.1004.3
துய்த்திடும் நாபி வலம் சுழித்து ஆழ்ந்தால் ெதாைலவு இலாத் திருவளம்
ெபருகும். $திருவி.1004.4

இைட மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) அற்று இருபேதாடு
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நான்கு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) விரல்_ெப.(விரல்_ெப.)
அளேவாடு வட்ட $திருவி.1005.1
வடிவு அதாய்ச் சிறுகி ெமலிவது நிதம்ப மத்தகம் ஆைமயின்
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ேபால் $திருவி.1005.2
படிவ ேந, ஒத்தல்_ெதா.ெப.(ஒத்து_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இரு குறங்கும் படுமயி, என்பு
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) யாைனத் $திருவி.1005.3
தட உைடக் ைகயும் கரபமும் கதலித் தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) ஒத்து இருக்கின்
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என்ப. $திருவி.1005.4
அங்கம் உள் மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வட்டமாய்த் அைசவ அணி முழந்தாள் மயி,_ெப.(மயி,_ெப.)
நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) $திருவி.1006.1
தங்கிடாது அைடேவ உருட்சியாய்ச் சிறுத்துச் சம வடிவாய்
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.1006.2
சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) ஆம் சிைர என்பறத் அைசந்து ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.)
முதுகு எனத் திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உய,ந்த_ெப.எச்.(உய,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.)
$திருவி.1006.3
மங்கலம் ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புறவடி
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) பன்னி ஆம்
மன்ேனா. $திருவி.1006.4
அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) அம் கமலக் கால் விரல்_ெப.(விரல்_ெப.)
உய,ந்து_வி.எச்.(உய,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தூயவாய் அழகவாய்க்
கழுநG, $திருவி.1007.1
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) நிைரத்தாங்கு ஒழுங்கு உறத்
திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வால்
உகி,_ெப.(உகி,_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மதிப் பிளவு $திருவி.1007.2

புல்லிய ேபான்று ெமல்லிய ஆகிப் புக,_ெப.(புக,_ெப.) அறத் தைசந்தன
அகத்தாள் $திருவி.1007.3
ெசால்லியது_வி.அ.ெப.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அது_பட,.ஒரு.) அைசவும்
ெமன்ைமயும் சமமும் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) அறப் பைடத்தன
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ஆல். $திருவி.1007.4
வண்ண மாந்தளி, ேபால் சிவந்து_வி.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எr ெபான்ேபால் ைவகலும் ெவய,ைவ அற்று ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.)
$திருவி.1008.1
உண்ணம் ஆய் இருக்கின் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) உண்டாகும்
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) பாடலம்
குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) $திருவி.1008.2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அறா முளr மல்லிைக_ெப.(மல்லிைக_ெப.)
நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) சண்பகம் ேபால்வன
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1008.3
பண்ணவாம் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) குயில்_ெப.(குயில்_ெப.)
கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) யாழின் படி வரும் பாக்கியம் என்னா. $திருவி.1008.4
கரும் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) கற்ைற ெதாட்டுச் ெசம்மல,க் காலின்
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $திருவி.1009.1
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
கூ,ந்து_வி.எச்.(கூ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.)
வடிவு எலாம் வாக்கின் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) $திருவி.1009.2
ஒருங்கு நூல் உண,வால் ெதள்ளி இம்பrன் உம்ப,_ெப.(உம்ப,_ெப.) ேதத்தும்
$திருவி.1009.3
இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) அன்னாள் ெமய்
இலக்கணம் அrயது என்றான். $திருவி.1009.4
அங்கு அது ேகேடா, யாரும் அகம் களி துளும்ப இப்பால் $திருவி.1010.1

ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) அல, நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தா,_ெப.(தா,_ெப.)
குஞ்சி உக்கிர குமரன் ேபாந்து $திருவி.1010.2
மங்கல வrைச_ெப.(வrைச_ெப.) மாண மத்த மான் சுமந்த ைவைகச்
$திருவி.1010.3
சங்கு எறி துைற நGராடித் தகும் கடி வனப்புக் ெகாள்வான். $திருவி.1010.4
கட்டு அவிழ் கண்ணி ேவய்ந்து_வி.எச்.(ேவய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மான் மதக் கலைவச் சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) $திருவி.1011.1
மட்டனம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முத்தான் மாண்
கலன் முழுதும் தாங்கி $திருவி.1011.2
விட்டவ, கைல வான்_ெப.(வான்_ெப.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கதி,ச் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) ேபால்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1011.3
இட்ட பூம் தவிசின் ேமல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.)
சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) ஏங்க. $திருவி.1011.4
அந்நிைல மண நG, ஆதி அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கலப் ேபா,ைவ ேபா,த்த
$திருவி.1012.1
கன்னிையக் ெகாண,ந்து நம்பி வல வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) கவின
ைவத்தா, $திருவி.1012.2
பன்னிெயாடு எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசாம
ேசகரன் பரனும் பங்கின் $திருவி.1012.3
மன்னிய உைமயும் ஆக மதித்து நG,ச் சிரகம் தாங்கி. $திருவி.1012.4
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) அல, மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) சூட்டிக் குளி, மது
பருக்கம் ஊட்டி $திருவி.1013.2
நங்ைக தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ைகையப் பற்றி நம்பி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ைகயில் ஏற்றிப் $திருவி.1013.3

புங்கவ, அறிய_குைற.எச்.(அறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நன்ன G, மந்திரம்
புகன்று ெபய்வான். $திருவி.1013.4
இரவி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மருமான் ேசாம ேசகரன் என் ேப,
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) $திருவி.1014.1
மரபிைன விளக்க வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுந்தர
மாறன் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) $திருவி.1014.2
உரவு நG, ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) தாங்கும் உக்கிர வருமற்கு இன்று என்
$திருவி.1014.3
குரவு அல,க் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மாைதக்
ெகாடுத்தனன்_வி.மு.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.)
என நG, வா,த்தான். $திருவி.1014.4
ைமந்து உறு மடங்கல் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) கால் மணி_ெப.(மணி_ெப.)
வட வயிர ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) $திருவி.1015.1
ஐந்துடன் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) ெசய் பஞ்சி அைணயிேனாடு அன்னத்தூவிப்
$திருவி.1015.2
ைபந்துகில் அைண ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஐந்து பவளவாய்ப் பசும் ெபான்
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $திருவி.1015.3
இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) மணிக்கண் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) விளக்கு
நான்கு இரட்டி என்ப. $திருவி.1015.4
அட்டில் வாய் அடுக்கும் ெசம்ெபான் கலங்கள் நூறு அம் ெபான் ஆக்கி
$திருவி.1016.1
இட்டு இைழ மணிக் களாஞ்சி ஏழு ெபான் கவr எட்டு $திருவி.1016.2
விட்டு ஒளி, பசும் ெபான் கிண்ணப் பந்தி சூழ்
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாப்பண் $திருவி.1016.3
நட்ட ெபான் கலிேனாடு நைக மணிக் கலன் நூறு என்ப. $திருவி.1016.4
ெபரு விைல_ெப.(விைல_ெப.) ஆரப் ேபைழ ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நுண் தூசு $திருவி.1017.1

அரு விைலப் பட்டு ெவவ் ேவறு அைமந்தன ேபைழ முந்நூறு $திருவி.1017.2
உரு அமுது எழுதிச்_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.+ச்_ஒற்.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓவியப்
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) அன்னா, $திருவி.1017.3
திருமணிக் கலேனாடு ஏவல் ேசடிய, எழு நூற்று ஐவ,. $திருவி.1017.4
விைள ெவாடு மூன்று மூதூ, மின்னு விட்டு எறியும் ெசம்ெபான் $திருவி.1018.1
அளவு இருேகாடி இன்ன அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மகட்குச் ெசல்வ $திருவி.1018.2
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) உற வrைச_ெப.(வrைச_ெப.) ஆக வழங்கினான்
முழங்கி_வி.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) $திருவி.1018.3
திைள மதுக் கண்ணிச் ேசம ேசகர மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) மாேதா.
$திருவி.1018.4
ஆ,த்தன_வி.மு.(ஆ,_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட,.பன்.)
வியங்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அமர, மந்தார மாr_ெப.(மாr.)
$திருவி.1019.1
தூ,த்தன, ேவள்விச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) தG சுழித்தது வலமாய்த் துள்ளி
$திருவி.1019.2
ஆ,த்தன_வி.மு.(ஆ,_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட,.பன்.) மடவா,
நாவின் முைளத்தன வாழ்த்து மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) $திருவி.1019.3
பா,த்தன, கண்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
ெபற்றன_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட,.பன்.) பைடத்த
ேபறு. $திருவி.1019.4
ெபாதி அவிழ் கடப்பந் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தா,ப் புயத்து
இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) காைள_ெப.(காைள_ெப.)
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.1020.1
முதியவ, ெசந்தG ஓம்ப இன்னியம் முழங்கக் காந்தி $திருவி.1020.2

மதிைய மங்கல நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) பூட்டி வr வைளச் ெசங்ைகப் பற்றி
$திருவி.1020.3
விதி வழி ஏைன மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) விைன எலாம் நிரம்பச் ெசய்தான்.
$திருவி.1020.4
எண் இலாத வளத்திெனாடும் இரவி மருமான் மடப்பிடிைய $திருவி.1021.1
பண் நிலாவு மைற ஒழுக்கம் பயப்ப ேவள்வி விைன முடித்துக் $திருவி.1021.2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நிலா ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கைல மதியும்
தாரா கணமும் தவழ்ந்து_வி.எச்.(தவழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலவ
$திருவி.1021.3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) நிலாவு மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட வதி
G வலமாய் வரும்
எல்ைல. $திருவி.1021.4
மின் ேந, ெபான் அம் ெதாடியினரும் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) பஞ்சி அடியினரும் $திருவி.1022.1
ெபான் ேந, மணிப்பூண் முைலயினரும் புலம்பு மணிேமகைல யினரும்
$திருவி.1022.2
அன் ேந, ஓதித் தாrனரும் ஆகிக் கண்ணும் மனமும்
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.1022.3
முன்ேன துது_ெப.(தூது_ெப.) நடப்பது என நடப்ப நடந்தா, முகிழ் முைலயா,.
$திருவி.1022.4
சுருங்கும் இைடயா, தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பவனி
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வருவா, தமக்கு
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1023.1
மருங்குல் பாரம் கழிப்பான் ேபால் கைலையக் கவ,ந்தும் வைரத்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ேமல் $திருவி.1023.2
ஒருங்கு பாரம் கழிப்பான் ேபால் வைளையக் கவ,ந்தும் உள்ளத்துள்
$திருவி.1023.3

ெநருங்கு பாரம் கழிப்பான் ேபால் நிைறையக்
கவ,ந்து_வி.எச்.(கவ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெநறிச் ெசல்வான்.
$திருவி.1023.4
வான மதி ேச, முடி மைறத்த_ெப.எச்.(மைற_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வழுதி மகேன இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பட,.ஒரு.) என் என்றால் $திருவி.1024.1
ஆைன எழுத்தில் சிங்க இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) அடேலறு என்ன
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.) $திருவி.1024.2
ெசைன தழுவ_குைற.எச்.(தழுவ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வரும் பவனிக்கு ஒப்பு
ஏது ஒப்புச் ெசப்பும் கால் $திருவி.1024.3
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) மகைள
மணந்து_வி.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வரும் இைளேயான்
பவனிச் ெசல்வேம. $திருவி.1024.4
இம்ைம தனிலும் நன்ைம தரும் ஈசன் தைனயும் வாசவற்கு $திருவி.1025.1
ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.) தருவன் பழிதவி,க்க விமலன் தைனயும் அம்
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண் $திருவி.1025.2
அம்ைம தைனயும் பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈன்ேறா,
$திருவி.1025.3
தம்ைம முைறயால் அடிக் கமலம் தைலயில்_ெப.(தைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
பணிந்தான் தனிக்குமரன். $திருவி.1025.4
ஆனாவறு சுைவ அடிசில் அயில் ேவா, தம்ைம அயில் வித்து $திருவி.1026.1
நானா வrைச_ெப.(வrைச_ெப.) வரன் முைறயா
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விைடயும் நல்கிப் பின்
$திருவி.1026.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) நாடவ,க்கும் விைடெகாடுத்து மதிக்ேகான் ஒழுகி
ைவகும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $திருவி.1026.3

ேதனா, கண்ணித் திரு மகனுக்கு இதைனச் ெசப்பி
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) ெசய்வான். $திருவி.1026.4
ைமந்த ேகட்டி இந்திரனும் கடலும் உனக்கு வான்_ெப.(வான்_ெப.) பைக ஆம்
$திருவி.1027.1
சந்த ேமருத் தருக்கு
அைடயும்_ெப.எச்.(அைட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சத ேவள்விக்
ேகான் முடி சிதற_குைற.எச்.(சிதறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.1027.2
இந்த வைள ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எறி
கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) விடுதி இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ெசண்டால்
$திருவி.1027.3
அந்த ேமரு தைனப் புைட என்று எடுத்தும் ெகாடுத்தான் அைவ மூன்றும்.
$திருவி.1027.4
அன்ன மூன்று பைடக் கலமும்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாங்கி அடல் ஏறு
$திருவி.1028.1
தன்ைன ேநரா எதி,நிற்கும் தனயன் தைன உக்கிர வழுதி $திருவி.1028.2
என்ன ஆதி மைற முழங்க_குைற.எச்.(முழங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வியங்கள் ஏங்க முடி கவித்துத் $திருவி.1028.3
தன்னது ஆைண அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) உrைம_ெப.(உrைம_ெப.) தனிச்
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ேகாலும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) நல்கா.
$திருவி.1028.4
சூட்சி விைனயில் ெபான் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) சுமதி தன்ைனத்
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நூலின் $திருவி.1029.1
மாட்சி அறிஞ, தைம ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வம்மின் இவைனக் கண் இைமேபால் $திருவி.1029.2

காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) பயக்கும் கல்வியும் ேபால் காப்பீ,
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.)
கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) இம் மண்_ெப.(மண்_ெப.) $திருவி.1029.3
ஆட்சி இவனது என்று இைளய அr ஏறு அைணயான் தைன நல்கா.
$திருவி.1029.4
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
காைள_ெப.(காைள_ெப.) அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.)
தன்ைனயும் ேவறு ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.1030.1
ஐய இவ்ைவயும் தாங்கி அளித்தன ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இந்த $திருவி.1030.2
ைம அறு மனத்தா, ெசால்லும் வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) ஆறு ஒழுகி நGயும்
$திருவி.1030.3
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேகான் முைற
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆண்டு திருெவாடும்
ெபாலிக_வியங்.வி.மு.(ெபாலி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றான்.
$திருவி.1030.4
பன்னரும் கணங்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) பண்ைடய வடிவம் ஆகத்
$திருவி.1031.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அருள் துைணயாய்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தடாதைகப் பிராட்டி ேயாடும்
$திருவி.1031.2
ெபான் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்குப்
ெபாலிந்தனன் இச்ைச தன்னால் $திருவி.1031.3
இன் அருள் படிவம்_ெப.(படிவம்_ெப.)
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஈறு இலா இன்ப
மூ,த்தி. $திருவி.1031.4
பின்ன, உக்கிர ெபய, தrத்த அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $திருவி.1032.1

ெதன்ன, ேகா மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ெதய்வ நால் மைற $திருவி.1032.2
மன்னும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
வளர_குைற.எச்.(வள,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ைவயகம்_ெப.(ைவயகம்_ெப.)
$திருவி.1032.3
தன்னது ஆைணயால் தாங்கி ைவகினான். $திருவி.1032.4
வைள ெயாடு ெசண்டு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ைமந்தற்கு அஞ்சுரும்
$திருவி.1033.1
பைனய ேவம்பு_ெப.(ேவம்பு_ெப.)
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகான்
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாறிதத் $திருவி.1033.2
தைள அவிழ் தாrனான் தைனயன் ேவைல ேமல் $திருவி.1033.3
இைளயவன் என்ன ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) எறிந்தது ஓதுவாம். $திருவி.1033.4
திங்களின் உக்கிரச் ெசழியன் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குைட
$திருவி.1034.1
எங்கணும் நிழற்ற_குைற.எச்.(நிழற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வற்று
G
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வயில் $திருவி.1034.2
சங்ைக இல்லாத மா தரும ேவள்விகள் $திருவி.1034.3
புங்கவ, புைடதழG இப் ேபாற்ற_குைற.எச்.(ேபாற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஆற்றும் நாள். $திருவி.1034.4
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பr மகம் ெதாண்ணூற்று ஆறு ெசய்துழிச்
$திருவி.1035.1
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) அr ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பைடத்
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
அறா $திருவி.1035.2
விரும்பr முரன்று சூழ் ேவம்பின் அம் குைழப் $திருவி.1035.3

ெபாரும் பr வரன்_ெப.(வ
G
ரன்_ெப.)
G
ேமல் ெபாறாது ெபாங்கினான். $திருவி.1035.4
மன்னிய நாடு எலாம் வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) சுரந்து வான்_ெப.(வான்_ெப.)
$திருவி.1036.1
ெபான்னிய நாடு ேபால் ெபாலிதலால் இந்த $திருவி.1036.2
மின்னிய ேவலினான் ேவள்வி ெசய்வது என்று $திருவி.1036.3
உன்னிய மனத்தன் ஓ, சூழ்ச்சி உன்னினான். $திருவி.1036.4
ெபாரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேவந்தைனக் கூவிப் ெபான் என $திருவி.1037.1
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உடுத்த பா, ஏழும் ஊழிநாள்
$திருவி.1037.2
ஒருங்கு அடு ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஒத்து உருத்துப் ேபாய்
வைளந்து_வி.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1037.3
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடி மதுைரைய அழித்தியால் என்றான்.
$திருவி.1037.4
விைளவது ெதrகிலன் ேவைல ேவந்தனும் $திருவி.1038.1
வளவயன் மதுைரைய வைளந்திட்டு இம் எனக் $திருவி.1038.2
கைளவது கருதினான் ேபயும் கண் பைட $திருவி.1038.3
ெகாள் வரு நனந்தைலக் குருட்டுக் கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) வாய்.
$திருவி.1038.4
ெகாதித்தைலக் கரங்கள்_ெப.(கரங்கள்_ெப.) அண்ட கூடம் எங்கும் ஊடு ேபாய்
$திருவி.1039.1
அதி,த்து அைலக்க ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) நாளில்
ஆ,த்து_வி.எச்.(ஆ,_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைலக்கும் நGத்தம் ஆய்
$திருவி.1039.2
மதித் தலத்ைத எட்டி முட்டி வரும் ஓ, அஞ்சனப் ெபாருப்பு $திருவி.1039.3
உதித்தல் ஒத்து மண்ணும் விண்ணும் உட்க வந்ததுஉத்திேய. $திருவி.1039.4

வங்க ேவைல ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) மாட மதுைர மீ து வரு
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $திருவி.1040.1
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) வாய திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) மீ து காr வாய கா,
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) $திருவி.1040.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரா விழுங்க வழ்வது
G
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அலது கா,
$திருவி.1040.3
அம் கண் மூட வருவது
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அல்லது
ஏதுெசால்வேத. $திருவி.1040.4
வட்ட ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) பலைக வசு
G வாைள_ெப.(வாைள_ெப.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண் மகரேம $திருவி.1041.1
பட்ட யாைன_ெப.(யைன_ெப.) பாய் திைரப் பரப்பு வாம் பrத்திரள் $திருவி.1041.2
விட்ட ேதாணி இரதம் இன்ன விரவு தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ெயாடு
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) $திருவி.1041.3
அட்டம் ஆக வழுதி ேமல் அம,க்கு எழுந்தது ஒக்குேம. $திருவி.1041.4
இன்னவாறு எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவைல மஞ்சு
உறங்கும்_ெப.எச்.(உறங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இஞ்சி சூழ்
$திருவி.1042.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நக,க் குணக்கின்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நணுகும்
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) அைர இரா_ெப.(இரா_ெப.) $திருவி.1042.2
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) கனாவின் ெவள்ளி மன்ற வாண, சித்தராய்
$திருவி.1042.3
முன்ன, வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரும்பு
முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)

ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெமாழிகுவா,.
$திருவி.1042.4
வழுதி உன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நக, அழிக்க வருவது ஆழி வல்ைல
நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) $திருவி.1043.1
எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேபாதி ெவன்றி
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வாைக ெபறுக_வியங்.வி.மு.(ெபறு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனத்
$திருவி.1043.2
ெதாழுத ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கரத்தினான் துதிக்கும் நாவினான் எழG இக்
$திருவி.1043.3
கழுது_ெப.(கழுது_ெப.)
உறங்கும்_ெப.எச்.(உறங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கங்குலில்
கனா_ெப.(கனா_ெப.) உண,ந்து_வி.எச்.(உண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
காவலான். $திருவி.1043.4
கண் நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அமளியின்
கழிந்து_வி.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.)
பல கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1044.1
உண் நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மதி
அைமச்சருடன் விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
குறுகிேய $திருவி.1044.2
மண்_ெப.(மண்_ெப.) இறந்தத என
முழங்கி_வி.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வரு தரங்க வாr
கண்டு $திருவி.1044.3
எண் இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அதிசயத்தன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எல்ைலவாய். $திருவி.1044.4

கனவில் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சித்த ேவட,
நனவில் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காவேலான்
$திருவி.1045.1
நிைனவு கண்டு ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) தாழ நிற்பது என் ெகால் அப்பேன
$திருவி.1045.2
சினவி ேவைல ேபால வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதவ்ைவ மான வலிெகட $திருவி.1045.3
முைனய ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஞால முடிவு தG,த்தி ஆல்
என. $திருவி.1045.4
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
வலம் திrத்து எறிந்த ேவைல ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) முைன $திருவி.1046.1
மடுத்த_ெப.எச்.(மது_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவைல சுஃெறனவ்
அறந்தும் ஆன வலி ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$திருவி.1046.2
அடுத்து ேவr வாைக இன்றி அடி
வணங்கும்_ெப.எச்.(வணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெதவ்வைரக்
$திருவி.1046.3
கடுத்த ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) வலான் கைணக் காலின் மட்டது ஆனேத.
$திருவி.1046.4
சந்த ேவத ேவள்விையத் தடுப்பது அன்றி உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம்
$திருவி.1047.1
சிந்த ேவறு சூழ்ச்சி ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ேகாவின் ஏவலால் $திருவி.1047.2
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவைல வலி
அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வஞ்ச,க்கு
நன்றி_ெப.(நன்றி_ெப.) ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.1047.3

இந்த ேவைல வலி
இழப்பது_ெதா.ெப.(இழ_வி.+ப்ப்_ெபாரு.உரு.+அது_ெதா.ெப.குறி.) என்றும்
உள்ளேத ெகாலாம். $திருவி.1047.4
புண் இைட நுைழந்த ேவலால் புணrையப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) கண்ேடான்
பால் $திருவி.1048.1
மண்_ெப.(மண்_ெப.) இைட நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சித்த, வான்_ெப.(வான்_ெப.) இைட
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஞானக் $திருவி.1048.2
கண் இைட நிைறந்து_வி.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கருைணயால்
வடிவம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1048.3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைட அணங்கி ேனாடு விைட இைட
விளங்கி_வி.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றா,.
$திருவி.1048.4
முக்கணும் புயங்கள் நான்கும் முைள மதிக் கண்ணி ேவய்ந்த $திருவி.1049.1
ெசக்க, அம் சைடயும் காள கண்டமும்
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதன்னன் $திருவி.1049.2
பக்கேம பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப, அன்பும் தானும்
$திருவி.1049.3
தக்க அஞ்சலி ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தித் தைர
மிைச நடந்து_வி.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசல்வான்.
$திருவி.1049.4
துந்துபி ஐந்தும் ஆ,ப்பப் பா, இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபா,ப்பத் $திருவி.1050.1
தந்திர ேவத கீ தம் ததும்பி எண் திைசயும்
தாக்க_குைற.எச்.(தாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.1050.2

அந்தர நாட, ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அகல் விசும்பு
ஆறது ஆக $திருவி.1050.3
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்கான் வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) ேபாக்கு
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வள்ளல். $திருவி.1050.4
அஞ்சலி முகிழ்த்துச் ேசவித்து அருகு உற
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
$திருவி.1051.1
இஞ்சி சூழ் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்சினன் விைட
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகிப் $திருவி.1051.2
பஞ்சின் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அடியா, அட்ட மங்கலம் பrப்ப
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1051.3
மஞ்சு இவ, குடுமி_ெப.(குடுமி_ெப.) மாட மாளிைக புகுந்தான் மன்ேனா.
$திருவி.1051.4
வைள எயில் மதுைர மூதூ, மறி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இவற்றின் நாப்பண்
$திருவி.1052.1
விைள வயன் நகரம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெவள்ளி அம்பலத்துள் ஆடும்
$திருவி.1052.2
தைள அவிழ் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) ேவணித் தம்பிரான் தனக்ேக
ேச,த்துக் $திருவி.1052.3
கைள கணாய் உலகுக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.)
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ேவந்தன். $திருவி.1052.4
மின் அவி, மணப்பூண் மா,பன் ேவைலைய ேவலால்
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1053.1
ெபான் அவி, வாைக ேவய்ந்த புகழ் உைர ெசய்ேதம் நாக $திருவி.1053.2

நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நக, ஆளி ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் ைக முடி
சிதற_குைற.எச்.(சிதறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1053.3
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) வைள
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓச்சி ெவன்றதும்
வகுத்துச் ெசால்வாம். $திருவி.1053.4
ேகாமகன் நிகழும் நாளில்ேகாள் நிைல பிைழத்துக் ெகாண்மூ $திருவி.1054.1
மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) மறுப்பப் ைபங்கூழ் வறந்து புல்_ெப.(புல்_ெப.)
தைலகள் தGந்து $திருவி.1054.2
காமரு நாடு மூன்றும் ைக அறவு
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.)
$திருவி.1054.3
தாம் அது தG,வு ேநாக்கித் தமிழ் முனி இருக்ைக சா,ந்தா,. $திருவி.1054.4
முனிவைன அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.) மூவரும் தங்கள் நாட்டில் $திருவி.1055.1
பனிவரு மாr_ெப.(மாr.) இன்றி வறந்தைம
பகர_குைற.எச்.(பக,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேமருக் $திருவி.1055.2
குனி வரு சிைலயா,க்கு அன்பன் ேகாள் நிைல
குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1055.3
இனி வரு மாr_ெப.(மாr.) இல்ைல ஆதினால் என்னில் ேகண்மின்.
$திருவி.1055.4
காய் சின ெவய்ேயான் ேசேயான் முன் ெசலக் கதி,கால் ெவள்ளித்
$திருவி.1056.1
ேதசிகன் பின்பு ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நடக்கும்_ெப.எச்.(நட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ெசயலான் முந்நG, $திருவி.1056.2

தூசின உலகில் பன்ன Gராண்டு வான்_ெப.(வான்_ெப.) சுருங்கும் என்று
$திருவி.1056.3
ேபசின நூல்கள் மாr_ெப.(மாr.) ெபய்விப் ேபான்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேகண்மின். $திருவி.1056.4
என்றவன் எதி, யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) எவ்வாறு ஏகுது என்றா, ஐந்தும்
$திருவி.1057.1
ெவன்றவன் ேசாம வார விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) நG, ேநாற்று ெவள்ளி
$திருவி.1057.2
மன்றவன் அருைளப் ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) வழிச் ெசல்மின் என்ற அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
$திருவி.1057.3
குன்றவன் சிைலயா ேநான்பின் விதியிைனக் கூறு கின்றான். $திருவி.1057.4
உத்தம வாேனா, தம்முள் உத்தமன்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஈசன் $திருவி.1058.1
உத்தம சத்தி மருள் உத்தமி உருத்திராணி $திருவி.1058.2
உத்தம விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) தம்முள் உத்தமம் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
ேநான்பு_ெப.(ேநான்பு_ெப.) என்று $திருவி.1058.3
உத்தம மைற நூல் ஆதி உைரக்கும் இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ேசாம வாரம்.
$திருவி.1058.4
மந்தரம் காசி ஆதிப் பதிகளில்
வதிந்து_வி.எச்.(வதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேநாற்கத் $திருவி.1059.1
தந்திடும் பயனில் ேகாடி தைழத்திடும் மதுைர தன்னில் $திருவி.1059.2
இந்த நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) ேநாற்ேபா, அதிகம்
யாது என்னில் ேசாம $திருவி.1059.3
சுந்தரன் உrய வாரம் ஆதலால் ேசாம வாரம். $திருவி.1059.4

அங்கு அதின் அதிகப் ேபறு உண்டு அருக்கனின் மதி
ேதாய்ந்து_வி.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒன்றித் $திருவி.1060.1
தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
ேநான்பு_ெப.(ேநான்பு_ெப.) தகுதியின் ேநாற்க வல்லா,க்கு $திருவி.1060.2
இங்கு அதின் அதிக நGதி ஈட்டிய ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆற்றும்
$திருவி.1060.3
மங்கல விரதப் ேப, ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அனந்தமாய்
வளரும்_ெப.எச்.(வள,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற.
$திருவி.1060.4
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) மலி விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) ேநாற்பத் ெதாடங்குநாள்
நவில்வாம் ேதளிற் $திருவி.1061.1
சிைலயினில் ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) இன்றி இரட்டியது
எrசம் ேச,ந்து_வி.எச்.(ேச,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1061.2
மல மதி ஒழித்து_வி.எச்.(ஒழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மற்ைற
மதியிலும் முந்ைத பக்கத்து $திருவி.1061.3
அல, கதி, வாரத்து அல் ஊண் அயின்றிடாது அயலில் துஞ்சா. $திருவி.1061.4
ைவ கைற எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசல் கண்
மணாளைன உள்கி அற்ைறச் $திருவி.1062.1
ெசய்கடன் நிறGஇக் காமாதி சிந்ைத நGத்து அல, ெபான் கஞ்சப் $திருவி.1062.2
ெபாய்ைகைய அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைகயில்
பவித்திரம் புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) வாக்கு
$திருவி.1062.3
ெமய் கருத்து ஒருப்பாடு எய்தச் சங்கற்பம் விதந்து கூறி. $திருவி.1062.4
கடம்பு_ெப.(கடம்பு_ெப.) அடி முைளத்த முக்கண் கருப்பிைன
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஞாலத்து $திருவி.1063.1

திடம் படு தG,த்தம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
ஆடிய_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பயைன ஈண்டுத்
$திருவி.1063.2
திடம் படத் தருதி என்னாத் திைரத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.)
படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
நGறு $திருவி.1063.3
உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தக்க மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஒளி
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விதியால் தாங்கி. $திருவி.1063.4
ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) மந்தாரம் முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.)
மல்லிைக_ெப.(மல்லிைக_ெப.) ெவடி வாய் சாதி $திருவி.1064.1
கள் அவிழ் மயிைல ஆதி ெவண்மல,
கவ,ந்து_வி.எச்.(கவ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவழப் $திருவி.1064.2
பிள்ைளைய முந்தப் பூசித்து இரந்து_வி.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சங்கற்பம் ேபசி_வி.எச்.(ேபசு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1064.3
உள் அைணந்து உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) ேமல் பன்னிரு விரல்_ெப.(விரல்_ெப.)
உய,ச்சிக்கு உம்ப,. $திருவி.1064.4
சத்திய ஞான ஆனந்த தத்துவம் தன்ைன உள்கி $திருவி.1065.1
ைவத்த தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வடிவம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மண்_ெப.(மண்_ெப.)
முதல் சிவம்_ெப.(சிவம்_ெப.) ஈறு ஆன $திருவி.1065.2
அத்துவ லிங்கம் தன்ைன ஆசன மூ,த்தி மூல $திருவி.1065.3
வித்ைத மற்று நாலு நூலின் விதியினால் பூைச ெசய்க. $திருவி.1065.4
ஐந்து அமுது ஆவின் ஐந்து நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) கனி ஐந்து ெசம்ேதன்
$திருவி.1066.1
சந்தன ேதாயம் புட்பத் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) நGராட்டிச் $திருவி.1066.2

சுந்தர ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பட்டு ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) கருப்புரம்
சுண்ணம் சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) $திருவி.1066.3
கந்த மல்லிைக_ெப.(மல்லிைக_ெப.) முன் ஆன ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
மல,க் கண்ணி சாத்தி. $திருவி.1066.4
காசணி ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) பூண் சாத்திக் கைனகழல் ஆதி அங்க
$திருவி.1067.1
பூசைன ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசல் கண் பூரண
பைரைய அவ்வாறு $திருவி.1067.2
ஈசன் ஐந்து எழுத்ைதப் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) பால்
இைசய_குைற.எச்.(இைச_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உச்சrத்துப் பூசித்து
$திருவி.1067.3
தாசறு சுரபித் தGம்பால் அட்ட இன் அமுதிேனாடும். $திருவி.1067.4
பண்ணிய வைக பான Gய நிேவதனம் பண்ணி வாசம் $திருவி.1068.1
நண்ணிய அைடக்காய் நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) விைரத் தூபம் தGபம் $திருவி.1068.2
எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வைகயால் ேகாட்டிக்
கண்ணடி ஏைன மற்றும் $திருவி.1068.3
புண்ணியன் திரு முன் காட்டி வில்வத்தால் பூைச ெசய்தல். $திருவி.1068.4
புரகரன் இச்சா ஞானக் கிrைய ஆய்ப் ேபாந்த வில்வ $திருவி.1069.1
மர முதல் அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மூன்று
ைவகல் ஊண் உறக்கம்_ெப.(உறக்கம்_ெப.) இன்றி $திருவி.1069.2
அரகர முழக்கம் ெசய்ேவா, ஐம் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பாதகங்கள்
$திருவி.1069.3
விரகில் ெசய் ெகாைலகள்
தGரும்_ெப.எச்.(தG,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆதலால் விேசடம்
வில்வம். $திருவி.1069.4

மடங்கி இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) சுருங்கல் வாடி உல,ந்தது மயி,_ெப.(மயி,_ெப.)
சிக்கு உண்டல் $திருவி.1070.1
முடங்கு கால் சிலம்பிக் கூடு புழுக் கடி முதல் ஆம் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.)
$திருவி.1070.2
அடங்கினும் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) இல்ைல உத்தமம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வில்வம் $திருவி.1070.3
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ைக
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈசன் நாமம்
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) சாற்றிச் சாத்தல். $திருவி.1070.4
அடியேனன் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) அற்ைறக்கு அன்று அனந்தம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1071.1
ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அமுதாக் ெகாண்டாய்
குற்றமும் குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) ஆக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1071.2
படி எழுத_குைற.எச்.(எழுது_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அrய நங்ைக பங்கேன
காத்தி என்று $திருவி.1071.3
முடி உற அடியில் வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
G
மும்
முைற வலம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தி.
$திருவி.1071.4
வன் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) கைர
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரங்கள் ேவண்ட
$திருவி.1072.1
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) மணப் ேபறு மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.)
ெபறுதல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) வாக்குக் கல்வி $திருவி.1072.2
ெபான் மனக் இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ேபாகம் ெதவ்வைரப் புறகு காண்டல்
$திருவி.1072.3

இம்ைமயில் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) மற்று எண்ணியாங்கு
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மன்ேனா.
$திருவி.1072.4
ஆதி இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இலிங்கம் தGண்டல் அருக, அல்லாத ேவத
$திருவி.1073.1
ேவதிய, முதேலா, இட்ட இலிங்கத்து இவ்விதியால் அ,ச்சித்து $திருவி.1073.2
ஓதிய விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) ேநாற்க அ,ச்சைனக்கு உrய, அல்லாச்
$திருவி.1073.3
சாதிய, ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேந,ந்து ஆதி ைசவரால் பூைச ெசய்தல்.
$திருவி.1073.4
ெபாருவில் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) ஐ வைகத்து
உச்சிப் ேபாதில் ஊண் இரவில் ஊண் இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.)
$திருவி.1074.1
ஒருவுதல் உறங்காது
இருத்தல்_ெதா.ெப.(இரு_வி.+த்த்_இ.கா.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அ,ச்சைன நால்
யாமமும் உஞற்றுதல் என்னக் $திருவி.1074.2
கருதின் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஐந்தும் ஒன்றினுக்கு
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) கழியவும் ஐகமாம் ேநாற்கும் $திருவி.1074.3
வருடம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இ,ண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) மூன்று
பன்னிரண்டு வருடம் வாழ்நாள் அளவில் இவற்றுள். $திருவி.1074.4
உடலளவு எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேநாற்பவ,
முந்த உத்தியாபனம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேநாற்கக் $திருவி.1075.1
கடவ, அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வருடக் கட்டைளக்கு இறுதி கழிப்பதுத்
தாபன விதிதான் $திருவி.1075.2
மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) அவிழ் மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) குண்டம் மண்டலம் வகுத்து மா பதிையப்
$திருவி.1075.3

பட, ஒளி ெவள்ளி முப்பது கழஞ்சில் படிைமயான் நிருமிதம் ெசய்து.
$திருவி.1075.4
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ஆசான் ெசால்வழி நித்தக்
கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) முடித்து உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) ெதாட்டு அந்தி
$திருவி.1076.1
மாைலயின் அளவும் புராண நூல்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
ெதாட்டு யாமம்_ெப.(யாமம்_ெப.) ஒ, நான்கும் $திருவி.1076.2
ேசல் அன கண்ணாள் பங்கைனப் பூைச
ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
பூசைன முடிவின் $திருவி.1076.3
மூல மந்திரம் நூற்று எட்டு நூற்று எட்டு முைறயினால் ஆகுதி முடித்தல்.
$திருவி.1076.4
வில்லம் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) நாமம் விளம்பி நால் யாமமும் சாத்தல்
$திருவி.1077.1
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஐந்து எழுத்தால் ஐந்து எழுத்து உருவின் நாதனுக்கு
அருக்கியம் ெகாடுத்தல் $திருவி.1077.2
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் மூல மந்திரத்தாலும் ஏைன
மந்திரங்களினாலும் $திருவி.1077.3
வில் அழல் ஓம்பிப் பூரண ஆகுதி
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈறு இலான் ேவள்விைய
முடித்தல். $திருவி.1077.4
புல,ந்த_ெப.எச்.(புல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் நித்த விைன
முடித்து அரம்ைப ெபாதுளும் பாசிைல பதின் மூன்றின் $திருவி.1078.1
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) தரு தூ ெவள்ளrசி
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.)

நறிய காய் கறிெயாடு பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.1078.2
அலந்தர வான்_ெப.(வான்_ெப.) பால் நிைற குடம் பதின் மூன்று அrசி ேமல்
ைவத்தான் அடியில் $திருவி.1078.3
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்பினராய்ச் சிவாஅ,ச்
சைனக்கு உrய கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ேவதிய, கைள வrத்து.
$திருவி.1078.4
காது அணி கலனும் ைக அணி கலனும் கவின்
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அளித்தன, ஆக $திருவி.1079.1
ஆதரம் ெபருக நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அருச்சைன ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அrய தக்கிைண
ெயாடும் பாதப் $திருவி.1079.2
ேபாதணி காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.) விசிறி தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கவிைக
பூந்துகில் முதல் பல உடேன $திருவி.1079.3
ேமதகு தானம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின்
குருைவக் கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) உைட மின் இைட ேயாடும். $திருவி.1079.4
ஆசனத்து இருத்திப் ெபாலந்துகில் காதுக்கு அணிகள் ைகக்கு அணிகளும்
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1080.1
வாச நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மல, இட்டு அருச்சைன
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மைலமகள் தைலவைன
வைரந்து $திருவி.1080.2
பூசைன ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) படிைமேயாடு அம்
ெபான் பூதலம் பதாதிகள் பிறவும் $திருவி.1080.3
தூசு அல, மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ேகாட்டணி புைனந்த சுரபிமா தானமும்
ெசய்து. $திருவி.1080.4
இைனயவாறு உத்தாபனம் முடித்து ஆசான் ஏவலால் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.)
அடிக்கு அன்ப, $திருவி.1081.1

தைனய ேராடு ஒக்கலுடன் அமுது
அருந்த_குைற.எச்.(அருந்த்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தகுதி_ெப.(தகுதி_ெப.)
இவ்விரத முன் கண்ணன் $திருவி.1081.2
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேயான்
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) முதல் வான்_ெப.(வான்_ெப.) நாடவ, மூவறு
கணத்ேதா, $திருவி.1081.3
அைனவரும் ேநாற்றா, மனிதரும் அனுட்டித்து அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேபாகம் வடு_ெப.(வ
G
டு_ெப.)
G
அைடந்தா,. $திருவி.1081.4
ஈது ேநாற்பவ, ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைக மனத்துய,
தG,ந்து_வி.எச்.(தG,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
பிறவியில் இயற்றும் $திருவி.1082.1
திது ேச, விைன தG,ந்து_வி.எச்.(தG,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யாக்ைகயினில் சிவகதி
அைடவ, இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) $திருவி.1082.2
ஓதிேனா, ேகட்ேடா, மைனவிய, மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) ஒக்கேலாடு இனிது
வாழ்ந்து_வி.எச்.(வாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உம்ப,_ெப.(உம்ப,_ெப.)
$திருவி.1082.3
ேமதகு பதினாலு இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) பதத்தில் வற்று
G
இனிது இருப்ப,
என்று அறேவான். $திருவி.1082.4
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநறியால் ேசாம
சுந்தரன் விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) ேநாற்பான் $திருவி.1083.1
வில் இடு மணிப் பூண் ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.) முனிவைன விைடெகாண்டு
ஏகி $திருவி.1083.2
அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) அம் கனக கஞ்சத்து ஆடி அம் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.)
கண் வல்லி $திருவி.1083.3

புல்லிய பாகன் தன்ைன வழிபடீஇ
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேநாற்றா,.
$திருவி.1083.4
சுந்தரன் தன்ைனப் பூைசத் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.)
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகி $திருவி.1084.1
அந்தரத்து ஆறு ெசல்வா, அஃது
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அமர,
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $திருவி.1084.2
வந்தவ, இருக்க ேவறு மடங்கல் மான் தவிசு மூன்று $திருவி.1084.3
தந்திடப் பணித்தான் இட்டா, தனது அrயைணயில் தாழ. $திருவி.1084.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) வழி வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மூன்று மன்னரும் ெபான் நாடு எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.1085.1
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) வழி குலிச ைவேவல் உம்ப,_ெப.(உம்ப,_ெப.) ேகான்
மருங்கில் புக்கா, $திருவி.1085.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) வழி ேபாந்தின் கண்ணிச் ேசரனு ஆ,த்தா, ேவந்தும்
$திருவி.1085.3
கான் வழி தாரு நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) காட்டிய தவிசின்
ைவக. $திருவி.1085.4
ைமக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வறப்ப
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) வாைக
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெசழியன் ெமௗலிச் $திருவி.1086.1
ெசக்க, மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) வில் காலத் ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ேகான்
தவிசில் ஏறி $திருவி.1086.2
ஒக்க வற்று
G
இருந்தான் ஆக உம்ப,_ெப.(உம்ப,_ெப.) ேகான் அழுக்காறு எய்திப்
$திருவி.1086.3

பக்கேம இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏைனப்
பா,த்திவ, முகத்ைதப் பாரா. $திருவி.1086.4
முகமன் நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) இயம்பி நGவி, வந்தது என் ெமாழிமின் என்ன
$திருவி.1087.1
மகபதி எங்கள் நாட்டின் மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) மறுத்து அைடந்ேதம் என்றா,
$திருவி.1087.2
அகம் மல,ந்து_வி.எச்.(மல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைனயா,
நாட்டின் அளவும் வான்_ெப.(வான்_ெப.) சுரக்க
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1087.3
நைக மணிக் கலன் ெபான் ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.)
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நG, ேபாமின் என்றான்.
$திருவி.1087.4
அன்னவ, அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்ைன
அமர, ேகான் கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.)
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.1088.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அr அைண ேமல் ஒக்கத் தருக்கிேனாடு இருக்கு மாறும்
$திருவி.1088.2
பின்னரும் மாr_ெப.(மாr.) ேவண்டாப் ெபருமித வறும்
G
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1088.3
இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட,.ஒரு.) புலப் படாைம இைனயது ஓ,
வினயம் உன்னா. $திருவி.1088.4
ெபாற்பு உற வrைச_ெப.(வrைச_ெப.)
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) ேபால் அளவு
இறந்ேதா,_வி.அ.ெப.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ,_பட,.பன்.) தாங்கி $திருவி.1089.1
ெவற்பு உறழ் திணி ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ஆற்றல் ெமலிவது ஓ,
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) தன்ைன $திருவி.1089.2
அற்புற அளித்தான் வாங்கி அல, மதுத் தா,_ெப.(தா,_ெப.) ேபால் ஈசன்
$திருவி.1089.3

கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) உைட உைமயாள் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) கதும் என
கழுத்தில்_ெப.(கழுத்து_ெப.+இல்_இட.ேவ.) இட்டான். $திருவி.1089.4
கண்டனன் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) நாதன் கழியவும் இறும் பூது
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $திருவி.1090.1

ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.
) இன்று ெதாட்டுக் குைர அளி துழாவு நிம்பத் $திருவி.1090.2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) மா,ப ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.)
தாங்கும் பாண்டியன்_ெப.(பாண்டியன்_ெப.) என்று உன்ைன $திருவி.1090.3
மண்டலம் மதிக்க என்றான் வான நாடு உைடய மன்னன். $திருவி.1090.4
அன்னது சிறிதும் எண்ணாது அங்கு
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதன்னன் $திருவி.1091.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நக, அைடந்தான் இப்பால் சத மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
ஆைணயால் அம் $திருவி.1091.2
மன்னவ, இருவ,_ெப.(இருவ,_ெப.)
நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.)
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெபருகப்
ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1091.3
ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) நாடு பண்ைடச்
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அதாய் இருந்தது அன்ேற.
$திருவி.1091.4
ஆயது ஓ, ைவகல் ேவட்ைட ஆடுவான் அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
விண்ணந்து $திருவி.1092.1
ஆயது ஓ, ெபாதியக் குன்றில் சந்தனச் சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.)
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1092.2
ேமயேதா, அrமான்_ெப.(அrமான்_ெப.) ஏனம் ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.)
எண்கு இரைல இன்ன $திருவி.1092.3

தGயேதா, விலங்கு ேவட்டம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உயி, ெசகுக்கும் எல்ைல. $திருவி.1092.4
ெபான்றத்து மருவிக் குன்றில் புட்கலா வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) ஆதி
$திருவி.1093.1
மின்றத்து ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) நான்கும் வழ்ந்தன
G
ேமயக் கண்டு
$திருவி.1093.2
குன்றத்தின் ெநடிய திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
ெகாற்றவன் அவற்ைறப் பற்றிக் $திருவி.1093.3
கன்றத் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ேபாலக் கடும் தைள
சிக்க யாத்தான். $திருவி.1093.4
ேவட்டத்தில் பட்ட ெசம்கண் ேவழம்ேபால்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாகிக் $திருவி.1094.1
ேகாட்டத்தில் இட்டான் ஆக குன்று இறகு அrந்த ெவன்றி $திருவி.1094.2
நாட்டத்துப் படிவத்து அண்ட நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.)
மற்று அதைனக் ேகட்டுக் $திருவி.1094.3
காட்டத்துக் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ேபால் சீறிக் கடும் சம, குறித்துச் ெசல்வான்.
$திருவி.1094.4
வாங்கு நG, வறப்ப ேவைல விடுத்ததும் வலிய வாரம் $திருவி.1095.1
தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசருக்கும் காைரத்
தைள இடு தருக்கு ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.1095.2
ஈங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மனித யாக்ைகக் இத்துைண வலியாது என்னா
$திருவி.1095.3
வங்கியம்
G
ஆன மூக்க மீ னவன் மதுைர சூழ்ந்தான். $திருவி.1095.4
ஓடின, ஒற்ற, ேபாய்ச் ெசழிய ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
$திருவி.1096.1

சூடினா,_வி.மு.(சூடு_வி.+இன்_இ.கா.+அ,_பட,.பன்.) நக,ப்புறம் சுர,கள்
ேசைனகள் $திருவி.1096.2
மூடின என்னலும் முனிவும் மானமும் $திருவி.1096.3
நGடினன் அrயைண இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நGங்குவான். $திருவி.1096.4
பண்ணுக ேத, பr பகடு_ெப.(பகடு_ெப.) வர,_ெப.(வ
G
ர,_ெப.)
G
முன் $திருவி.1097.1
நண்ணுக கடிது என நடத்தி_வி.எச்.(நடத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எஎ.குறி.)
யாவ, என்று $திருவி.1097.2
எண்ணலன் மத மைல எருத்த ேமல் ெகாடு $திருவி.1097.3
கண்ணகன் கடி நக,க் காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.) நGங்கு_ஏவ.(நGங்கு_வி.) முன்.
$திருவி.1097.4
அடுத்தன, வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) ஆ,த்துப் பல் பைட $திருவி.1098.1
எடுத்தன, வசின,
G
சிைலயில் எய்கைண $திருவி.1098.2
ெதாடுத்தன, இறுதி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெசாrயும் மாrேபால் $திருவி.1098.3
விடுத்தன, மதிக்குல வரன்_ெப.(வ
G
ரன்_ெப.)
G
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ேமல்.
$திருவி.1098.4
ஆ,த்தன, மலய ெவற்பு அைரயன் ேசைனேயா, $திருவி.1099.1
பா,த்தன, ேவறு பல் பைடக்கலக் குைவ $திருவி.1099.2
தூ,த்தன, குனிசிைல ெதாடுத்து வாளியால் $திருவி.1099.3
ேபா,த்தன, அமர, ெமய்
புைதத்த_ெப.எச்.(புைத_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்பேவ. $திருவி.1099.4
தறிந்தன தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) சிரம்
தக,ந்த_ெப.எச்.(தக,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) $திருவி.1100.1

பறிந்தன குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) நG, கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
பாய்ந்தன $திருவி.1100.2
ெசறிந்தன பாrடம் ேசனம் கூளிகள் $திருவி.1100.3
முறிந்தன் வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) முதல்வன் ேசைனேய. $திருவி.1100.4
ஆடின குறத்தல அவிந்த ேபா,க்களம் $திருவி.1101.1
பாடின பாrடம் விந்தப் பாவ தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) $திருவி.1101.2
சூடின கூளிகள் ேசாr ேசாரப் பா, $திருவி.1101.3
மூடின பிணக் குவ அண்டம் முட்டேவ. $திருவி.1101.4
ெவஞ்சின வலாrதன் வரச்
G ேசனகள் $திருவி.1102.1
ஞ்சின கண்டு எr ெசாrயும் கண்ணன் ஆய்ப் $திருவி.1102.2
பஞ்சின் முன் எr எனப் பதத் ெதய்வத $திருவி.1102.3
வஞ்சினப் படகளான் மலவ உன்னினான். $திருவி.1102.4
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதி,ப் பட விட்டு ஆ,த்தான் விண்ணவன் அதனத்
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) $திருவி.1103.1
பங் கதி,ப் பட ெதாட்டு ஓச்சி அவித்தனன் பா, ஆள்
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $திருவி.1103.2
சிங்க ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பட விட்டு ஆ,த்தான் ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.)
ேகான் அதனச் சிம்புட் $திருவி.1103.3
புங்கவன் பட ெதாட்டு ஓச்சி அடக்கினான் புணr_ெப.(புணr_ெப.) ெவன்ேறான்.
$திருவி.1103.4
தானவ, பகவன் ேமாக சரம் ெதாடுத் எறிந்தானாக $திருவி.1104.1
மீ னவன் அதன ஞான வாளியால் விளித் மாய்ந் $திருவி.1104.2
ேபானபின் மற்ேபா, ஆற்றிப் புக்கன, புக்கா, தம்மில் $திருவி.1104.3
வானவன் மண்ணினான் ேமல் வச்சிரம் வசி
G ஆ,த்தான். $திருவி.1104.4

காய்சின மடங்கல் அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) க வள
சுழற்றி வல்ேல $திருவி.1105.1
வசினான்
G
குலிசம் தன்ன வழ்த்த
G
விடுத்தான் ெசன்னித் $திருவி.1105.2
ேதசினன் மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) தள்ளிச் சிதத்த சிதத்த ேலாடும்
$திருவி.1105.3
கூசினன் அஞ்சிப் ேபானான் குன்று இற கrந்த வரன்.
G
$திருவி.1105.4
இந் இ,ண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) அனய கூ,_அம்பல் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) ேபாழ்ந்த
$திருவி.1106.1
மந்தனின் வலிய காள வரந் எறி ேநமி ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $திருவி.1106.2
சிந்திடா ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அம் ெபான்
மணி_ெப.(மணி_ெப.) முடி சிதறச் ேசாம $திருவி.1106.3
சுந்தர நாதன் பூசத் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) பயன்_ெப.(பயன்_ெப.)
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்னா. $திருவி.1106.4
ேபாrனுக்கு ஆற்றா_ெப.எச்.(ஆற்று_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஓடிப்
ெபான் நக, புகுந்த ெவன்றித் $திருவி.1107.1
தாrனுக்கு இசந்த கூ, ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) சதமகன் பின்பு
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) நாட்டு $திருவி.1107.2
ஊrனுக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) மாr_ெப.(மாr.) உதவுேவன் இகள
நGக்கிக் $திருவி.1107.3
காrனத் தருக என்னாக் கவுrயற்கு ஓல விட்டான். $திருவி.1107.4
முடங்கல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணந்த
தூதன் முடி ெகழு ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) பாதத் $திருவி.1108.1
ஓடுங்கி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓல
நGட்ட_குைற.எச்.(நGட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உழ உளான்
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) வாங்கி $திருவி.1108.2

மடங்கல் ஏறு அனயான் முன்ன, வாசித்க் காட்டக்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1108.3
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) கலுழ் ேவலான் விண்ேணா,_ெப.(விண்ேணா,_ெப.)
ேவந் உர ேதறான் ஆகி. $திருவி.1108.4
இட்ட வன் சிறய நGக்கி_வி.எச்.(நGக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எழிலிய
விடா மாறு $திருவி.1109.1
பட்ட சிந்தயேன ஆகப் பாக சாதனனுக்கு என்று $திருவி.1109.2
நட்டவன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேவளாளன் ஆன் பிண என்று தாழ்ந்தான்
$திருவி.1109.3
மட்டு அவிழ்ந் ஒழுகு நிம்ப மாலிக மா,பினானும். $திருவி.1109.4
இடுக்கண் வந் உயி,க்கு மூற்றம் எய்தினும் வாய்ம காத் $திருவி.1110.1
வடுக்களந் ஒழுகு நாலா மரபினான் உரய ஆத்தன் $திருவி.1110.2
எடுத் உர மற ேபால் சூழ்ந் சிறக் களத் இட்ட யாப்பு $திருவி.1110.3
விடுத்தனன் பகடு_ெப.(பகடு_ெப.) ேபால மீ ண்டன ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.)
எல்லாம். $திருவி.1110.4
ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ேகான் ஏவலாேல திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) மும்
மாr_ெப.(மாr.) ெபய் $திருவி.1111.1
வாவியும் குளனும் ஆறு மடுக்களும் அடுத்க் கள்வாய்க் $திருவி.1111.2
காவி சூழ் வயலும் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ெநலும் கன்னல் காடும் $திருவி.1111.3
பூ விr ெபாழிலும் காவும்
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கன்னிநாடு.
$திருவி.1111.4
அண்ட, அஞ்ச அம, உழந்த அமர, ேகான அரச,_ெப.(அரச,_ெப.) ேகான்
$திருவி.1112.1

வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அலம்பு மவுலி சிந்த வள எறிந் ெவந்
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) $திருவி.1112.2
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) இன்ன தன்ன கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.)
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) ேமருவில் $திருவி.1112.3
ெசண்டு எறிந் வப்பு எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசயலு
நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) ெசப்புவாம். $திருவி.1112.4
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) தனக்கு முன்ன, மலய ெவற்பின் முனிவ,
ேகான் $திருவி.1113.1
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) அன்று ெதாட்டு ேநாற்று
வரலும் அந் $திருவி.1113.2
நன்னலம் ெசய் ேபறு ேபால நங்க காந்தி மதி வயிற்று $திருவி.1113.3
உன்னரும் சயம் ெகாள் மந்தன் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) வந் ேதான்றினான்.
$திருவி.1113.4
வயந்தன பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்ன மந்தனப்
பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபா $திருவி.1114.1
இயந் வத் நக, களிப்ப இனி
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புரவலன் $திருவி.1114.2
சயம் தழக்க இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) சயந்தனப்
பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$திருவி.1114.3
வியந் அகத் அடந்த இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) விள மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.)
எய்தினான். $திருவி.1114.4
ெதன்ன, ஏறு சாதகாதி ெசய் வரG பாண்டியன்_ெப.(பாண்டியன்_ெப.)
$திருவி.1115.1

என்ன நாம வின நிரப்பி எழுத_குைற.எச்.(எழுது_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஓணாத கல முதல் $திருவி.1115.2
பன்னு ேகள்வி கrகள் ேத,கள் பr பட கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) பயின்று
$திருவி.1115.3
அன்ன காதலான் விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அகம்மகிழ்ச்சி அடயும் நாள். $திருவி.1115.4
மல்கு மாறுஇல் ேகாள் திrந் மழ சுருங்கி நதியும் நG, $திருவி.1116.1
ஒல்கு மாறு பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) மாறி உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) மாறி
உயி, எலாம் $திருவி.1116.2
ெமல்குமாறு பசி உழந் ேவந்தனுக்கு விளெபாருள் $திருவி.1116.3
நல்கு_ஏவ.(நல்கு_வி.) மாறி இலம இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.)
நலிய_குைற.எச்.(நலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாடு எலாம். $திருவி.1116.4
மழ வறந்த_ெப.எச்.(வற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என் ெகால் என்று
வழுதிகூற முழு உண,ந் $திருவி.1117.1
அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) இலாத பிரம கற்பம் அளவு எல்ல
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நூல் $திருவி.1117.2
உழவ,_ெப.(உழவ,_ெப.) ேகாள்கள் இரவி தன்ன உற்று
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிற்றலால்
$திருவி.1117.3
தழயும் மாr_ெப.(மாr.) வருடியா ஓ, வருடம் என்று சாற்றினா,. $திருவி.1117.4
மகவு உறு ேநாய ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வருந்
உறு தாய்ேபால் மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $திருவி.1118.1
பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உறு மதியம் சூடும் பரம் சுட, முன்
ேபாய் தாழ்ந் $திருவி.1118.2
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உறு பசியால் வயம் ெமலிவத ஐய
என்னாத் $திருவி.1118.3

தகவு_ெப.(தகவு_ெப.) உற
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
கண்ண,_ெப.(கண்ண
G
,_ெப.)
G
தம்ப
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரந் ேவண்ட. $திருவி.1118.4
திரக்கடல் விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) ேச, கண்ட, காலத்தின் ெசவ்விேநாக்கி
$திருவி.1119.1
இரக்கம் இல்லாதவ, ேபால் வாளா இருத்தலும் மருத்தா, மா,பன்
$திருவி.1119.2
கரக்கு அr ஆய ன்பக் கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) வழ்ந்
G
இருக்கபுக்கான் $திருவி.1119.3
அரக்க, ேபால் கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
நGந்தி_வி.எச்.(நGந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அருக்கன் நG,க்
கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) வழ்ந்தான்.
G
$திருவி.1119.4
வள்ளல் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) குடக் கீ ழ்
தங்கும்_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உயி,ப்பசி
வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.1120.1
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநஞ்சில் குளி, முகச்
ெசவ்விகுன்றத் $திருவி.1120.2
தள் உரும் யrன் மூழ்கித் தர இடத் யின்றான் ஆக $திருவி.1120.3
ெவள்ளி மன்று உடயா, சித்த ேவடராய்க் கனவில் வந்தா,. $திருவி.1120.4
அடல் கதி, ேவேலாய் மாr_ெப.(மாr.) அrதி இப்ேபா அதன
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1121.1
இடப் படல் வரக்கு ேவந்தாய் இருக்கின்ற எr ெபான் ேமருத் $திருவி.1121.2
தடப் ெபரு வரயின் மாடு ஓ, தனிப் ெபரு முழயில் இட்டுக் $திருவி.1121.3

கிடப்ப ஒ, எல்ல இல்லாக் ேகடு இலாச் ேசம வப்பு. $திருவி.1121.4
கிடத் மற்று அனய ேமரு கிr ெசருக்கு அடங்கச் ெசண்டால் $திருவி.1122.1
புடத் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ஆணத் தாக்கிப் ெபான் அற ெபாதிந்த பாற
$திருவி.1122.2
உடத் நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) ேவண்டும் காறும் ெதாட்டு எடுத் அதன
மீ ள_குைற.எச்.(மீ ள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.1122.3
அடத் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) குறி இட்டு ஐய
வருதி_வி.மு.(வா_வி.+ருத்_(?)+இ_முன்.ஒரு.) என்று அடிகள் கூற. $திருவி.1122.4
விழித்தன எழு மான் ேதேரான் விழிக்கும் முன் கடன்கள்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.1123.1
கழித்தனன் மீ ன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
கணவன வலமாப் ேபாந் $திருவி.1123.2
கழித் எறி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அன Gகத் ெதாக புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) சூழக்
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) $திருவி.1123.3
கிழித் எழு வாயின் நGங்கிக் கீ ழ்த் திச ேநாக்கிச் ெசல்வான். $திருவி.1123.4
அதி,ந்தன முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) அதி,ந்தன
வியங்கள் அண்டம் $திருவி.1124.1
பிதி,ந்தன என்ன ஆ,ப்பப் ெபய,ந் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கவr ள்ள
$திருவி.1124.2
முதி,ந்த_ெப.எச்.(முதி,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மறேயா, ஆசி
ெமாழிய_குைற.எச்.(ெமாழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நா_ெப.(நா_ெப.) வல்ேலா,
ஏத்தப் $திருவி.1124.3
பதிந் பா, கிழியத் திண்ேத, பாகுமுன்
ெசலுத்த_குைற.எச்.(ெசலுத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஊ,ந்தான். $திருவி.1124.4
பவளக்கால் பிச்சம் ெபான் கால் பல் மனிக் கவிக முத்தக் $திருவி.1125.1

தவளக்கால் பதாகக் காம் தான வான்_ெப.(வான்_ெப.) அருவி
தூங்கும்_ெப.எச்.(தூங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1125.2
கவளக்கால் ெபாருப்பும் பாய்மாக் கடலும் மண்_ெப.(மண்_ெப.) மடந்த
ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) $திருவி.1125.3
வளக் கால் வயவ, மான் ேத, ெதாகுதியும் சூழல் ேபாக. $திருவி.1125.4
ேகாழ் இண, ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.) அன்ன ேகாட்டு உகி,ப் புலவுப் ேபழ்
வாய்த் $திருவி.1126.1
தாழ்சின உழுவ ஒற்றத் தனிப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெகாடியும் கூனல்
$திருவி.1126.2
காழ் சிலக் ெகாடியும் சூழக் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ழாங்க $திருவி.1126.3
ஏழ் உய, வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) ேமல்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) விசும்பு அகடுகீ ற. $திருவி.1126.4
ெதன் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வடபால் ேநாக்கிச் ெசல்வ ேபாலத் ெதன்னன்
$திருவி.1127.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அணிகம் கன்னித்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தமிழ் நாடு
நGந்தி_வி.எச்.(நGந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1127.2
வன் கட ெநறிக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகி
வளவ, ேகான் எதி, ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆற்றும் $திருவி.1127.3
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) முகமன் ஏற்று நளி,
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) நாடு நGந்தி. $திருவி.1127.4
தண்டக நாடு தள்ளித் ெதலுங்க நாடு
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சாய்
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) $திருவி.1128.1

கண்டகக் கத ேவலிக் கரு நடம் கடந் காடும் $திருவி.1128.2
ெதாண்டகம் வக்கும் குன்று நதிகளும் றந் கள்வாய் $திருவி.1128.3
வண்டக மல,க்கா ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) மாளவ ேதசம் நண்ணி. $திருவி.1128.4
அங்கு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந் தGவா
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுர ெநறிப் பட்டு ஏகி $திருவி.1129.1
அங்கு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அதிரும் ெசம்ெபான்
மாட நGள் விராட நண்ணிக் $திருவி.1129.2
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவிழும் கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) குன்று ஒrஇ வாள பாயத் $திருவி.1129.3
ெதங்கு_ெப.(ெதங்கு_ெப.) நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இளநி, சிந் மத்திய ேதயத் எய்தி. $திருவி.1129.4
அந் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நாடு
நிங்கி_வி.எச்.(நGங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஏறு உய,த்த ேதான்றல்
$திருவி.1130.1
ெபான் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சடயில் தாழ்ந் புனிதம் ஆம் தG,த்தக் காசி
$திருவி.1130.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நகரம்
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நளி, புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
கங்க நGந்திக் $திருவி.1130.3
கல் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெநறி அேநக காவதம்
கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்ன,. $திருவி.1130.4
மடம்கல் மா நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) யாளி வழங்கலான் மனித,
ெசல்லா_எதி,.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1131.1
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) கடந்தாக வஞ்நூற்று இரட்டி ேயாசனத்தாம் எல்லக்
$திருவி.1131.2

கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) ெகழு குமr_ெப.(குமr_ெப.) கண்டம் கடந் மற்று அ ேபால்
எட்டுத் $திருவி.1131.3
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ெகழு கண்டம்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாரத வருடம் தள்ளி.
$திருவி.1131.4
யாவயும் ஈன்றாள் தன்ன ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபான் இமயம் தன்னத் $திருவி.1132.1
தாவி அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ேபாய்ப் ேபாகம் தம்பு
கிம்புருடக் கண்டம் $திருவி.1132.2
ேமவி அங்கு அ நGத் ஏம ெவற்பு அடந் அ பின் ஆக $திருவி.1132.3
ஓவியப் புறத்த்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அr வருடத்த
உற்று. $திருவி.1132.4
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) கழிந் அப்பால் ேபாய் நிடத
ெவற்பு ஒழிந் சம்புப் $திருவி.1133.1
ெபான் தருக் கனி கால் யாறு ேபாகி இளா விருத கண்டத் $திருவி.1133.2
உற்றனன் கண்டான் மூன்று ஊ, ஒருங்கடு ஞான்று கூனி $திருவி.1133.3
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிலயாய்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவற்பின மலய ெவற்பன்.
$திருவி.1133.4
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பட மறவ,_ெப.(மறவ,_ெப.) ேசன
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) நGத் ஏகித் ெதன்பால் $திருவி.1134.1
சம்புவின் கனியின் சாறு வலம் படத்
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1134.2

அம் ெபான் ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஆறு ஆற்றின் அருகு ெபான் மயமாய்
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.1134.3
பம்புனம் கானம்_ெப.(கானம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வளந் ெதன்பால் வந்
எய்தா. $திருவி.1134.4
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) அரச
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வரகளுக்கு அரேச எந்த
$திருவி.1135.1
கவr சிலேய பாrன் களகேண அளவில் வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
$திருவி.1135.2
த வரு சுடரும்_ெப.எச்.(சுட,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேகாளும்
நான்களும் தழுவிச் சூழும் $திருவி.1135.3
ெதய்வத வரேய ேமலத் ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ஆலயேம என்னா.
$திருவி.1135.4
மாணிக்கம் இமக்கும் பூணான் விளித்தலும் வரக்கு
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $திருவி.1136.1
பாணித் வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) தாழ்ப்பப் பாக சாதனன ெவன்ேறான்
$திருவி.1136.2
நாணித் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) சினமும் ேமரு நக வரச் ெசருக்கு மாறச்
$திருவி.1136.3
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
சிகரம்_ெப.(சிகரம்_ெப.) தன்னில் ெசண்டினால் அடித் நின்றான். $திருவி.1136.4
அடித்தலும் அசயா ேமரு அசந் ெபான் பந் ேபாலத் $திருவி.1137.1
டித்த சிகர பந்தி சுர, பயில் மாடப் பந்தி $திருவி.1137.2
ெவடித்தன தருண பானு மண்டலம் விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) தூளாய்ப்
$திருவி.1137.3

படித்தல ெதறித்தால் என்னப் பல் மணி_ெப.(மணி_ெப.)
உதி,ந்த_ெப.எச்.(உதி,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற. $திருவி.1137.4
புட வரக் குலங்கள் எட்டும் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) தழG இக் கிடக்கும்
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் $திருவி.1138.1
அடகல் ஓ, நான்கு கிடங்கரும் மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.) நான்கு
$திருவி.1138.2
தட மல,ப் ெபாழிலும் நான்கு தருக்களும் சலித்த அம்மா $திருவி.1138.3
உடயவன் இடயூறு உற்றால் அடுத்த வ,க்கு உவக உண்ேடா. $திருவி.1138.4
புடத்த பின் ேமருத் ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) புடக்குல
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) எட்டு என்னப் $திருவி.1139.1
படத்த எண் ேதாளும் நான்கு
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேமல் படு
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேசாதி $திருவி.1139.2
உடத் தனிக் குடயும் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உருவிேனாடு எழுந் நாணிக் $திருவி.1139.3
கிடத்த கருண ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) கிள, சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) தணிந்
ேநாக்கா. $திருவி.1139.4
இத்தன வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) தாழ்த்த என் என ேமருத்
ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) $திருவி.1140.1
வித்தக நம்பி ேகட்டி மீ ெனடும் கண்ணிேயாடும் $திருவி.1140.2
பத்தல அரவம் பூண்டபரன இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
படிவம்_ெப.(படிவம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1140.3
நித்தலும் ேபாகிப் ேபாகி வழிபடு நியமம் பூண்ேடன். $திருவி.1140.4
இன்று ேகட்டிலேயா ஐயா ஏந்திழ ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.)
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) $திருவி.1141.1

ன்று மா கடலின் ேமாகச் சுழித்தலப் பட்டு ெவள்ளி $திருவி.1141.2
மன்றுள் ஆடிய_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான்
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) வழிபடல் மறந் தாழ்ந் $திருவி.1141.3
நின்றுேளன் இனய தGங்கின் இமித்தினால் அடியும் பட்ேடன். $திருவி.1141.4
திருவடி பிழத்த தGங்கு தG,த்தன இதனில் ஐயன் $திருவி.1142.1
தருவ ஓ, உறுதி தானும் தக்க ஒ, கம்மாறு என்னால் $திருவி.1142.2
வருவ உண்டாம் ெகால்ேலா மற்று அ
நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.)
$திருவி.1142.3
பருவர மா,ப வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பrசு என் ெகால்
பக,தி என்ன. $திருவி.1142.4
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ெவறுக்க
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.)
என்றான் ஐய $திருவி.1143.1
உன்ன புலத் ஓ,க் ஏற்ப உரபடு மாற்ற ஆய $திருவி.1143.2
ெபான் அவி, ேதமா நGழல் புத படக் கிடக்கும் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான்
$திருவி.1143.3
என்ன அம் கயால் சுட்டிக் காட்டிய ெதr ெபான் குன்றம். $திருவி.1143.4
மின் நகு ேவலான் முந்நG, ேவலய வணக்கம் கண்ேடான் $திருவி.1144.1
ெபான்னற மருங்கில் ேபாகிப் ெபாத்திய பாற நGக்கித் $திருவி.1144.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அவா அளவிற்று ஆய தபனிய முகந் மூடிப்
$திருவி.1144.3
பின்னம் தன்ன ஆகப் ெபய, இலச்சனயும் தGட்டா. $திருவி.1144.4

மின் திகழ் மணிப் பூண் மா,பன்
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
தான ேயாடும் $திருவி.1145.1
ெதன் திச ேநாக்கிப் பாகன்
ெசலுத்த_குைற.எச்.(ெசலுத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மான் தடம்ேத, ஊ,ந்
$திருவி.1145.2
ெபான் திகழ் வரயும் ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பூமியும்
பிறவும் நGத் $திருவி.1145.3
நன்றி_ெப.(நன்றி_ெப.) ெகாள் மனித, வப்பின் நண்ணுவான் நண்ணும் எல்ல.
$திருவி.1145.4
மாத்திம, விராட மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) மாளவ, ெதலுங்க ேதயப்
$திருவி.1146.1
பா,த்திப, பிறரும் தத்தம் பதிெதாறும் வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) ேநாக்கித்
$திருவி.1146.2
ேத,த்திகழ் அனிகத் ேதாடும்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி, முகமன் ெசய்யத்
$திருவி.1146.3
தா,த் திரு மா,பன் கன்னித் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தமிழ் நாடு சா,ந்தான்.
$திருவி.1146.4
கன்னிப் ெபான் எயில் சூழ் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் கடி நக,க்கு அணியன்
ஆகிப் $திருவி.1147.1
ெபான்னில் ெசய் இழத்த நGள் ேகாபுரத்தினக் கண்டு தாழ $திருவி.1147.2
உன்னித் ேத, இழிந் எட்ேடாடு ஐந் உறுப்பினால் பணிந் எழுந் $திருவி.1147.3
வன்னிச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) சுட,க் கண் ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.)
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) மர சா,ந்தான். $திருவி.1147.4
அறத்ற அந்தணாள, றந்தவ, அரன் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) பற்றிப் $திருவி.1148.1

புறத்ற அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சவபூதிய,
புனிதன் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $திருவி.1148.2
நிறத்ற அகத்த் ெதாண்ட,
திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி,
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முத்தின் $திருவி.1148.3
நிறத்ற வக நGத் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மதில்_ெப.(மதில்_ெப.)
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) புக்கான். $திருவி.1148.4
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) அல, ேகாத மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) குங்குமம்
பனிப்பச் சிந்ம் $திருவி.1149.1
மங்கல மறுகின் ஏகி மறகள் சூழ் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) எய்தித்
$திருவி.1149.2
தங்கள் நாயகனச் சூழ்ந் தாழ்ந் எழுந் ஏத்திப் ேபாந் $திருவி.1149.3
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) சூழ் குடுமிச் ெசல்வத் திருமணிக்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்கான். $திருவி.1149.4
ெபான் மலக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ஈந்த புண்ணிய நிதிய அந்த
$திருவி.1150.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மல மானக் கூப்பி நல்கிப்பல் குடியும் ஓம்பித்
$திருவி.1150.2
ெதன்மலக் கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.) ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) ெதன் புல
வாண, ஒக்கல் $திருவி.1150.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மன விருந் காத்த் தருக்கினான்
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாளில்.
$திருவி.1150.4
ஐ வின நடாத்ம் ஈசன் ஆணயால்
நடக்கும்_ெப.எச்.(நட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேகாளும் $திருவி.1151.1

ெசய்வினத் திrவும் மாறத் ெதன்னன் நாடு எங்கும் மாr_ெப.(மாr.)
$திருவி.1151.2
ெபய் வின உடய ஆகிப் ெபருவளம் பகி,ந் நல்க $திருவி.1151.3
உய் வின உடய ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உயி, எலாம்
தழத்த அன்ேற. $திருவி.1151.4
புவனி இம் முறயால் புரந் அளித் ஆரம்பூண்ட பாண்டியன்_ெப.(பாண்டியன்_ெப.)
திரு மகனுக்கு $திருவி.1152.1
அவனி ஏழ் அறிய_குைற.எச்.(அறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வரபாண்டியன்
G
என்று அணிமுடி கவித் அரசளித் $திருவி.1152.2
நவ நிரதிசய பூரண இன்ப ஞான ேநாக்கு அருளிய மரச் $திருவி.1152.3
சிவனடி நிழலில் பிளப்பு அற பழய ேதசு ஒடு நிறந் வற்று
G
இருந்தான்.
$திருவி.1152.4
உலம் ெபாரு தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) உக்கிரச் ெசழியன்
உயrய ேமரு மால் வரயப் $திருவி.1153.1
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) புr ெசண்டால் புடத் வப் ெபடுத்ப் ேபந்_அருள்
அடந்த வா புகன்றும் $திருவி.1153.2
வலம் படு திணிேதாள் வரபாண்டியன்
G
ேகால்
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மர எம் ெபருமான் $திருவி.1153.3
புலம் ெபாரு முனிவ, ேதற நால் ேவதப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
உண,த்திய திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) புகல்வாம். $திருவி.1153.4
ஐம் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பூத நில திrந் ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஏழ்
அடுக்கிய_ெப.எச்.(அடுக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உலெகாடு மயன்
மால் $திருவி.1154.1
உம்ப,_ெப.(உம்ப,_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) பதமும் உதித்தவாறு
ஒடுங்க_குைற.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உருத்த ஓ,
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) வந் எய்தச் $திருவி.1154.2

ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) மறயும்
ஒடுங்கிய_ெப.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வழி
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) சுட, கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) முன்
மலரும்_ெப.எச்.(மல,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1154.3
வம்பு அவிழ் கமலம் என அரன் திருமுன் மல,ந்ததால் அகிலமும் மாேதா.
$திருவி.1154.4
பண்டுேபால் பின்னும் முத் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) நடாத்தப் பரா பரஞ்சுட,
திரு உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $திருவி.1155.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபா,த்
திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) வலவனத் தாவிக் குr சிறன் நாபி முண்டகத்தில்
$திருவி.1155.2
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ேபால் பிரமன் உதித் மூ
உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) வரன் முற படக்கும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
நஞ்சம் $திருவி.1155.3
உண்டு ேபாற்றிய_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வானவ,க்கு
உயி, அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உம்ப,_ெப.(உம்ப,_ெப.) நாயகன் திருவாக்கில். $திருவி.1155.4
பிரணவம் உதித்த அதன் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) பிறந்தன நமி சாரணியத் $திருவி.1156.1
அருள் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) முனிவ, கண்ணுவ, கருக்க, ஆதிேயா, அதிகrத்
அவற்றின் $திருவி.1156.2
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) நில ெதrயா உள்ளமும் முகமும் புல,ந்தன,
இருப்பவ, ேபாதத் $திருவி.1156.3
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) மல வலி ெவன்றவன் அரபத்தன் என்று
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேவதியன் வந்தான். $திருவி.1156.4
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவதியன
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவதிய,கள்

வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) எதி,ந் இறஞ்சி ேவறு இருக்க
$திருவி.1157.1
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவலயில் அம் மறயவன்
முனிவ, தம முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஈ உரப்பான்
$திருவி.1157.2
பந்த ேவதன சாலவா ெவறுப்பு_ெப.(ெவறுப்பு_ெப.) இகந்த பண்பினன் ஆயினி,
நGவி, $திருவி.1157.3
சிந்த ேவறு ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) புல,ந்
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசய்தி யா என
அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) ெசால்வா,. $திருவி.1157.4
மருள் படு மாய கழிந்தவன் ெமாழிந்த மற பயின்று உர ெசய்ேத சிகனன்
$திருவி.1158.1
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) படு மனத்ேதம் இருத் மாலய யா சூழ் இதற்கு எனக்
ேகட்ட $திருவி.1158.2
ெதருள் படு மனத்ேதான் ெசப்புவான் ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) ெசப்பிய சிவபரம்
சுடேர $திருவி.1158.3
அருள் படி எடுத்ப் ெபாருளயும் உண,த்ம் அல்ல சூழ்ச்சி யா அறவ,.
G
$திருவி.1158.4
பண்ணிய தவத்தால் அன்றி யாதானும் படுெபாருள் பிறி இல தவமும்
$திருவி.1159.1
புண்ணிய தவத்தின் அல்ல பலியா புண்ணிய தவத்தினும் விழுப்பம்
$திருவி.1159.2
நண்ணிய சவ தலத்தினில் இயற்றின்
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சிவ தலங்களினும் $திருவி.1159.3

எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அதிக தலத்தினில்
இயற்றின் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) எளி உடன்
பயக்கும். $திருவி.1159.4
அத்தகு தலம் மற்று யா எனில் உலக அகிலமும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) ஆன $திருவி.1160.1
வித்தகன் ெசன்னிப் பன்னிரு விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) ேமல்
விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தலம் அ சீ வன்
$திருவி.1160.2
முத்தராய் எண்ணில் வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) முனிேவா,
முயன்று_வி.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மா தவப்
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) அடந் $திருவி.1160.3
சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) மாசு
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வதிவ என்று அற நூல்
ெசப்பிய மர அந் நகrல். $திருவி.1160.4
ெதளி தரு விசும்பின் இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ,
விமான சிகாமணி அருகு ெதன் மருங்கின் $திருவி.1161.1
முனிதரு பரார வட நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) பிrயா முழுமுதல் வழி படும்
அறேவா,க்கு $திருவி.1161.2
களிதரு கருண முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) மல,ந் அளவா வரும் கல அனத்தயும்
ெதளிவித் $திருவி.1161.3
ஒளிதரும் அனய மூ,த்திேய நுங்கட்கு ஓதிய மறப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
உண,த்ம். $திருவி.1161.4
அங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) திருமுன் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
தவ விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) ஆற்றுவான் ெசல்லுமின் என
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $திருவி.1162.1
புங்கவன் அருள் ேபால் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) பின் புனித மா முனிவரும் நங்க $திருவி.1162.2

பங்கவன் மரப் பதி புகுந் அம் ெபான் பல் மணிக் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
புக்கு ஆழிச் $திருவி.1162.3
சங்கவன் க ேபால் வள ெசறி ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் தாமரத் தடாக நG, ஆடி.
$திருவி.1162.4
கர கடந் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உந்தக்
கடி ேபாய் நான்கு இரு ெவள்ளி $திருவி.1163.1
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) கள் தம் பிடrல்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ, ேமரு
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) புர விமானம் ேமல் காணா
$திருவி.1163.2
உககள் தம் ெபாருளக் கண்களால் கண்டு ஆங்கு உம்ப,_ெப.(உம்ப,_ெப.) தம்
பிரான ேந,கண்டு $திருவி.1163.3
திர கடந்திடும் ேப, இன்ப வாrயிலும் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) நிலத்திலும்
விழுந் எழுந்தா,. $திருவி.1163.4
க தல முகிழ்த்க் கரசரணங்கள் கம்பிதம் ெசய் கண் அருவி $திருவி.1164.1
ெபய் தல ெவள்ளத் ஆழ்ந் வாய் குழறிப் பிரமன் மால் இன்னமும் ேதறா
$திருவி.1164.2
ம தழ கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவள்ளி மன்று
ஆடும் வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) நாயக வாேனா, $திருவி.1164.3
உய்தர விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) உண்டு அமு அருள் புrந்த உத்தம
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்று ஏத்தா.
$திருவி.1164.4
மற ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) காணா உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) மால் உழந்
வாதிய எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) நGேய அந் $திருவி.1165.1
நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) ெபாருளாகி
நினறன_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட,.பன்.) அதற்கு

நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) அலால் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) பிறிதி யா என்று
$திருவி.1165.2
இறவன இறவன் பங்கில் அம் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண் இறவிய அம் முற
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1165.3
முறவலம் ெசய் வடநிழல்
அம,ந்த_ெப.எச்.(அம,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூ,த்தி முன் எய்தினா,
முனி ேவா,. $திருவி.1165.4
சீதளப் பளிக்கு ேமனியும் பளிக்குச் ெசழுமல பதித்ப் பன்ன $திருவி.1166.1
பாதமும் ெசவ்வாய் மலரும்_ெப.எச்.(மல,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
முக்கண்ணும் பங்கயச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) நான்கும்
$திருவி.1166.2
ேவத புத்தகமும் அமுத கும்பமும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) விழி
மணி_ெப.(மணி_ெப.) வடமும் ெமய்ஞ்ஞான $திருவி.1166.3
ேபாதமும் திரயும் தrத்த ஓ, தனிமப் ேபாதன் முன் தாழ்ந் எழுந் ஏத்தா.
$திருவி.1166.4
வடநிழல் அம,ந்த_ெப.எச்.(அம,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மற முதல்
ேமதா மனு எழுத் இருபம் இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.)
$திருவி.1167.1
திடம் உற வரபத்தன் தன்னால் ெதளிந் ேதள் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) மதி முதல்
அடவில் $திருவி.1167.2
படுமதி அளவும் தருப்பணம் ஓமம் பா,ப்பன_ெப.அ.(பா,ப்பனன்_ெப.) உண்டி
முப் ேபாம் $திருவி.1167.3
அடவுற நுவன்று ேநாற்கும் மாதவ, முன் அரு மறப்
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெவளிவரும் ஆல். $திருவி.1167.4
மான முனிேவா, அதிசயிப்ப வட நGழல் $திருவி.1168.1
ேமான வடிவு ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முதல்
குரவன் எண் நான்கு $திருவி.1168.2

ஊனம் இல் இலக்கண உறுப்பு அகவ நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) நான்
$திருவி.1168.3
கான ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காள மறேயான் வடிவம் ஆகி. $திருவி.1168.4
நGண்ட_ெப.எச்.(நGள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திrமுண்டம் அழல்
ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) விழி ெபாத்தக் $திருவி.1169.1
காண் தகய கண்டிக வளந் ஒழுகு காதில் $திருவி.1169.2
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குழ ெகௗவிய ெபாலன்
ெசய் பல காசு_ெப.(காசு_ெப.) $திருவி.1169.3
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) தவழ் இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) கதி, சிrத் அருள் சிதப்ப.
$திருவி.1169.4
உத்தrய ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) படம் வலம் பட ஒங்க $திருவி.1170.1
முத்த வள நூலிெனாடு முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.)
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இட்டு $திருவி.1170.2
வத் அணியும் அக்க வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) மால எறி வாளால் $திருவி.1170.3
பத்தர மறத்த மல பந்த இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) சிந்த. $திருவி.1170.4
கண்டிக ெதாடுத் இரு கரத்திெனாடு வாகு $திருவி.1171.1
தண்டின் இடு மால விட வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரவு தள்ள $திருவி.1171.2
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கிலின் ஆன விr ேகாவண மருங்கில்
$திருவி.1171.3
தண்டrய பட்டிக வளந் ஒளி தழப்ப. $திருவி.1171.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) வr பாடுவன ேபால மல, பாத $திருவி.1172.1
புண்டrக ேமல் உழல் சிலம்புகள் புலம்பத் $திருவி.1172.2
ெதாண்ட, அக மாசு இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ணித் முடி சூட்டும் $திருவி.1172.3
முண்டக மல,ப்புறம் விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) முழங்க.
$திருவி.1172.4

ஏதம் இல் பவித்திரம் வலக்கரன் இமப்பப் $திருவி.1173.1
ேபாதம் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) புத்தகம் இடக்கய ெபாற்ப
$திருவி.1173.2
ஒதி உணராதல் அறி ஓலம் இடும் ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) $திருவி.1173.3
பா ககள் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இரு பாத மல, சூட.
$திருவி.1173.4
கன்ன முளrக் குள் முரல் கான அறு கால $திருவி.1174.1
புள்_ெப.(புள்_ெப.) ஒலியின் நாவும் இதமும் புட ெபய,ந் $திருவி.1174.2
ள்ள எழு ேவத ஒலி ெதாண்ட, ெசவி ஆற்றால் $திருவி.1174.3
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) வயல்புக்கு வக ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
பயி,_ெப.(பயி,_ெப.) வள,ப்ப. $திருவி.1174.4
சீதமணி மூரல் திரு வாய் சிறி அரும்ப $திருவி.1175.1
மாதவ,கள் காண ெவளி வந் ெவளி
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.1175.2
நாத முடிவாய் அளவினான் மறயின் அந்த $திருவி.1175.3
ேபாத வடிவாகி நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) பூரண புராணன். $திருவி.1175.4
வட்ட வாண்மதி கண்டு ஆ,க்கும் மூவாக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மான மாண்ட
$திருவி.1176.1
சிட்ட, ஆம் முனிவ, காளத் ேதசிக வடிவம்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1176.2
ஒட்டு அறா உவக ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ேமற் ெகாள உருத்த கூற்ற
$திருவி.1176.3
அட்டதாமர தம் ெசன்னிக்கு_ெப.(ெசன்னி_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) அணி மல, ஆகத்
தாழ்ந்தா,. $திருவி.1176.4

அள வறு கலகட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உறவிடம்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேவத $திருவி.1177.1
விள ெ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.) ேவதிய சரணம் என்ற
$திருவி.1177.2
வள உறு மனத்தினாரத் ேதசிக வள்ளல் ேநாக்கிப் $திருவி.1177.3
பளகறு தவத்தG, ேவட்க யா எனப் பணிந் ெசால்வா,. $திருவி.1177.4
அடியேர உய்யும் ஆறு உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம்
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆறும் $திருவி.1178.1
படியிலா வரத்த ேவதப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) அருள் ெசய்தி என்னக்
$திருவி.1178.2
ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) மா பாசம் தG,ப்பான் குரவன்
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) முனிவேராடு $திருவி.1178.3
முடிவுஇலா இலிங்கம் முன்ேபாய் மறப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெமாழிவ
ஆனான். $திருவி.1178.4
அந்தணி, ேகண்மின் சால அருமறப் ெபாருள்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$திருவி.1179.1
மந்தணம் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இந்த மறப்
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
தாேன $திருவி.1179.2
நந்தல் இல்லாத ேபாகப் பயனுக்கு
நலியும்_ெப.எச்.(நலி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பாச $திருவி.1179.3
பந்தன கழிக்கும் வட்டின்
G
பயனுக்கும் கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) ஆகும்.
$திருவி.1179.4

உத்தம சயம்புக்கு உள்ளும்_ெப.எச்.(உள்ளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
உத்தம தரமாய் ேமலாம் $திருவி.1180.1
தத்வம் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இந்த சுந்தர
சயம்பு லிங்கம் $திருவி.1180.2
நித்தம்_ெப.(நித்தம்_ெப.) ஆய் மறகட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) நிதானம்
ஆம் ெபாருளாய் உண்மச் $திருவி.1180.3
சுத்த அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) விதம்_ெப.(விதம்_ெப.) ஆன சுயம் பிரகாசம்
ஆகும். $திருவி.1180.4
நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) பாரற் பரம் விஞ்ஞான நிராமயம் என்று நூல்கள்
$திருவி.1181.1
அற பரம் பிரமம் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இதன்
உரு ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஏக $திருவி.1181.2
மற இதன் ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) இந்தச் சுந்தர வடிவாய்
இங்ஙன் $திருவி.1181.3
உறசிவ லிங்கம் ஒன்ெற என்ப, நூல்
உண,ந்த_ெப.எச்.(உண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நல்ேலா,.
$திருவி.1181.4
ஆகயால் மறயும் ஒன்ேற அருமறப் ெபருளும் ஒன்ேற $திருவி.1182.1
சாகயால் அந்தம் ஆகித் தழத்த அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.)
சாக_குைற.எச்.(சாவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$திருவி.1182.2
ஓகயால் இவன ஏத்ம் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) தாயாதிக்கு ஈந்த $திருவி.1182.3
ஏகன் ஆணயின் ஆன் மூன்று மூ,த்தியாய் இருந்தான் அன்ேற. $திருவி.1182.4
மல, மகனாகி மூன்று வயமும் படத் மாலாய் $திருவி.1183.1
அலவற நிறுத்தி முக்கண் ஆதியாய் ஆழித்தம் மூவ, $திருவி.1183.2
தலவனாய் பரமாகாச சrrயாய் முதல் ஈறு இன்றித் $திருவி.1183.3

ெதால வரும் ேசாதி ஆம் இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சுந்தர இலிங்கம்
தன்னில். $திருவி.1183.4
ஆதி இலான் மதத்வம் ஆன அல, மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) பாகமும் நடுவில்
$திருவி.1184.1
நGதியில் விச்சா தத்வம் ஆன ெநடியவன் பாகமும் முடிவில் $திருவி.1184.2
ஓதிய சிவத் தத்வம் எனலாம் ஆன உருத்திர பாகமும் உதிக்கும் $திருவி.1184.3
ேபதி இம் முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) எண்ணில் தத்வங்கள் பிறக்கும் இம்
மூன்றினும் முறயால். $திருவி.1184.4
ஓத அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) அகார உகாரேம மகாரம் உதித்திடும்
பிரணவம் விந் $திருவி.1185.1
நாதேமாடு உதிக்கும் வியத்த தாரகத்தின் அல்ல காயத்திr மூன்று
$திருவி.1185.2
ேபதம் ஆம் பதத்தால் பிறக்கும் இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காயத்திr
இருேபதம் ஆம் ேபதம் $திருவி.1185.3
யா எனில் சமட்டி வியட்டி என்று இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) ஏ
ஆம் ேவட்டவ எல்லாம். $திருவி.1185.4
இன்னவ இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.)
இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பட,.ஒரு.) அருள் வலியால்
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.)
மறய அந் நான்கும் $திருவி.1186.1
பின்னவன் அருளால் அளவு இல ஆன பிரணவம் ஆதி மந்திரமும்
$திருவி.1186.2
அன்னவாறு ஆன தாரகத் தகாரம் ஆதி அக்கரங்களும் உதித்த $திருவி.1186.3
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கரத்தில் சிவாகம நூல்
இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சுரவன் நடுமுகத்தில் உதித்த. $திருவி.1186.4

கீ ட்டிச முகத் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அடுத்த நால் ஐந்தில் கிளத்த ஆல் இருக்க
அ ெதன்பால் $திருவி.1187.1
ஈட்டிய இரண்டாம் ேவத நூறு உருேவாடு
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வடதிச முகத்தில்
$திருவி.1187.2
நGட்டிய_ெப.எச்.(நGட்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாமம்
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) முகத்தான்
நிமி,ந்த_ெப.எச்.(நிமி,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குடதிச முகத்தில்
$திருவி.1187.3
நாட்டிய ஒன்ப உருெவாடு கிளத்
நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நான்கு அதாம் மறேய.
$திருவி.1187.4
அருமற நால் ேவறு ஆகயால் வருண ஆச்சிரமங்களும் நான்காம்
$திருவி.1188.1
தருமம் ஆகதி கருமமும் மறயின் ேதான்றின மறயும் $திருவி.1188.2
கரும நூல் ஞான நூல் என இரண்டாம் கரும நூல்
இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பட,.ஒரு.) அருச்சனக்கு $திருவி.1188.3
வரும் வின உண,த் ஞான நூல் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பட,.ஒரு.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வடிவு இலா வடிவின உண,த்ம். $திருவி.1188.4
முதல் நுக, நGரால் சின குழத் தாங்கி இம் முழு முதல் கருத்
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அவியின் $திருவி.1189.1
பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பட,.ஒரு.) வடிவப் பண்ணவ,
பிற,க்கும் திருத்தி யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) பரன்
இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பட,.ஒரு.) முகத்தின் $திருவி.1189.2
விதம்_உறு நித்தம்_ெப.(நித்தம்_ெப.) ஆதி மூவினக்கும்
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு உலகவ,
ேபாகம் $திருவி.1189.3

கதி ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இயற்றும் சிவா,ச்சன
வினக்கும் காரணம் இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சிவ ேகாசம். $திருவி.1189.4
மறபல முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அறிவாய் இளத்
மயங்க_குைற.எச்.(மயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவறு அகண்ட பூரணமாய்
$திருவி.1190.1
நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) பரம் பிரமம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குறியக் கரும நன்ெனறி வழாப் பூச $திருவி.1190.2
முறயினும் ஞான ெநறி இனிப் ெபாருள அருளினான் முயக்குஅற முயங்கும்
$திருவி.1190.3
அறி வினும் ெதளிவ உமக்கு நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) உரத்த அருமறப்
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) பிற,க்கு அr ஆல். $திருவி.1190.4
கருமத்தான் ஞானம் உண்டாம் கருமத்தச் சித்த சுத்தி $திருவி.1191.1
தருமத்தால் இகந்த சித்த சுத்தியத் தருமம்
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1191.2
அருமத் ஆம் தருமத்தாேல சாந்தி உண்டகும் ஆண்ட $திருவி.1191.3
ெபருமத் ஆம் சாந்தியாேல பிறப்ப அட்டாங்க ேயாகம். $திருவி.1191.4
கிrயயான் ஞானம் தன்னால் கிள, சிவ பத்தி பூச $திருவி.1192.1
தrசனம் சவ லிங்க தாபனம் ெசய்தல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஈசற்கு $திருவி.1192.2
உrய ெமய் அன்ப, பூச உருத்திர சின்னம் தாங்கல் $திருவி.1192.3
அrய ேதசிகன் பால் பத்தி அனத்தயும் ெதrயல் ஆகும். $திருவி.1192.4
மறவழி மதங்கட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) மற பிரமாணம் பின்ெசன்ற
$திருவி.1193.1

அறதரு மிருதி எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அவக்கனு குணம்_ெப.(குணம்_ெப.)
ஆம் இன்ன $திருவி.1193.2
முறயின் ஆன் மா,த்தம் என்று ெமாழிவ தம்மா,த்தம்
ேச,ந்த_ெப.எச்.(ேச,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1193.3
றகள் வதிகம் ஆம் ஏலாச் ெசால்வ இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சுத்த மா,க்கம்.
$திருவி.1193.4
ெதருள் ெபறு ேபாகம் வடு_ெப.(வ
G
டு_ெப.)
G
காரணமாய் சிவமயம் ஆம் மறப்
ெபாருள $திருவி.1194.1
இருள்ெகட உரத்ேதம் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாருட்கு அதிகம் இல்ல
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எலாம் உமக்கு
$திருவி.1194.2
மருள் ெகடத் ெதளிவதாக என வினய வழி வழா மாதவ, புறத்த $திருவி.1194.3
அருள் கயால் தடவி இலிங்கத்ள் புகுந்தான் அருள் பழுத்தன்ன ேதசிகேன.
$திருவி.1194.4
சுகந்த வா, ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) மர எம் பிரான் தன ணத்தாள்
$திருவி.1195.1
உகந்த வாவறு கண்ணுவ முனி முதல் ஓம் $திருவி.1195.2
அகந்த வாத ேப, அன்பருக்கு அருமறப் ெபாருளப் $திருவி.1195.3
பக,ந்த வாறு இ மாணிக்கம் பக,ந்த வா பக,வாம். $திருவி.1195.4
அன்ன நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
வரபாண்டியற்கு
G
அணங்கு அனய $திருவி.1196.1
மின் அனா, உளம் ேபாகமும் விளநிலம் அனய $திருவி.1196.2
ெபான் அனா, ெபறு காளய, ஐங்கணப் புத்ேதள் $திருவி.1196.3
என்ன வறினா,
G
வான்_ெப.(வான்_ெப.) பயி,க்கு எழுகள என்ன. $திருவி.1196.4
பின்னரும் ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) குமரனப் ெபறுவ
கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1197.1

மன்னனும் குலத்ேதவியும் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கணி மணாளன்
$திருவி.1197.2
தன்ன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அட்டமி ச,த்தசி
மதிவாரம் $திருவி.1197.3
இன்ன ேநான்பு_ெப.(ேநான்பு_ெப.) ேநாற்று ஒழுகுவா, இற வனின் அருளால்.
$திருவி.1197.4
சிறி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) கழிந்
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் கங்கயில்
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1198.1
மறுவிலா வடமீ ன் புர கற்பினாள் வயிற்றில் $திருவி.1198.2
குறிய ஆல வித் அங்குரம் ேபான்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குமரன்
$திருவி.1198.3
நிறயும் நG, உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உருட்டு குட
நிழற்ற_குைற.எச்.(நிழற்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வந் உதித்தான்.
$திருவி.1198.4
அத்தன் இச்சிறு குமரனுக்கு அகம் களி
சிறப்ப_குைற.எச்.(சிறப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.1199.1
ெமய்த்த நூல் முற சாதக வின முதல் வினயும் $திருவி.1199.2
வத்த நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) ெபாலிவுஎய் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ஊழ் வந் $திருவி.1199.3
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) ேவட்டபுக்கு உழுவ ேகாள் பட்டாள்.
$திருவி.1199.4
ேவங்க வயப்பட்டு மீ னவன் விண்_ெப.(விண்_ெப.) விருந் ஆக $திருவி.1200.1
வாங்குநூல் மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) இறக்கரம் மா,பு_ெப.(மா,பு_ெப.) எறிந்
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) $திருவி.1200.2

தாங்கு ெகாங்க சாந் அழிந்திட தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கண் முத் இறப்ப
$திருவி.1200.3
ஏங்க மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) ெபான் நக, உளா, யாவரும் இரங்க. $திருவி.1200.4
மற்ற ேவலக் காமக் கிழத்திய, ெபறு மந்த, $திருவி.1201.1
அற்றம் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஈ
அமயம்_ெப.(அமயம்_ெப.) என்று ஆன மா ஆதி $திருவி.1201.2
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) பல் பிற
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) நிதி ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கலேனாடும்
$திருவி.1201.3
ெகாற்ற ேமாலியும் கவ,ந்தன,
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய் மறந்தா,.
$திருவி.1201.4
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ஆண ஆறு
ஒழுகிய_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மந்திரக்_ெப.அ.(மந்திரம்_ெப.+க்_ஒற்.) கிழவ,_ெப.(கிழவ,_ெப.) $திருவி.1202.1
மின்னு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) குமரனக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விண்_ெப.(விண்_ெப.)
அடந்த $திருவி.1202.2
ெதன்ன, ேகாமகற்கு இறுதியில் ெசய்வின நிரப்பி $திருவி.1202.3
அன்ன காதலற்கு அணி முடி சூட்டுவான் அமந்தா,. $திருவி.1202.4
நாடிப் ெபான் அற திறந்தன, நவமணி மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) $திருவி.1203.1
ேதடிக் கண்டில, நிதி சில கண்டில, திகத் $திருவி.1203.2
வாடிச் சிந்த ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) உழந் இ மாற்றல, கூட்டு உண்டு
$திருவி.1203.3
ஓடிப் ேபாயின ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று
உண,ந் இ நினவா,. $திருவி.1203.4

ேவறு மா முடி ெசய்ம் ஆல் என்னிேனா வில மிக்கு $திருவி.1204.1
ஏறுமா மணி_ெப.(மணி_ெப.) இல அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) இருக்கயின்றி இன்ேறல்
$திருவி.1204.2
ஏறு நG, உல கலயும் என் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இங்கு என்னா $திருவி.1204.3
ஆறு ேச, சடயா, அருள் காண்டும் என்று அமச்ச,. $திருவி.1204.4
கர ெசயாப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கவல சூழ் மனத்தராய்க் கறங்கும்
$திருவி.1205.1
முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) கண் படாக் கடிமன முற்ற நGத் அரும $திருவி.1205.2
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) தனிக் ெகாழுந்தினக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய் அம்ெபான்
$திருவி.1205.3
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) ெசய் ேகாபுர வாயின் முன் வருகுவா,
வருமுன். $திருவி.1205.4
எற்ற ம்பு ேகாவண உட இடம்படக் பிறங்கத் $திருவி.1206.1
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) பல் கதி, மணிப் ெபாதி சுவன்
மிசத் தூங்க $திருவி.1206.2
மல் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) புய வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) மிச
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இலா விலகள் $திருவி.1206.3
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வங்க தம் பrதியில் ேப,ந்
ேப,ந் இமப்ப. $திருவி.1206.4
மந்திரப் புr நூல வலம்படப் பிறழ $திருவி.1207.1
இந்திரத் திரு வில் என ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) மா,பு_ெப.(மா,பு_ெப.) இலங்கச்
$திருவி.1207.2
சுந்தரக்குழ குண்டலம் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) புரண்டு ஆடத் $திருவி.1207.3

தந்திரம் தரு மற கழி தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ேதாய.
$திருவி.1207.4
ெபான் அவி,ந் இலங்கு ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.) முன் ேபாவா,
$திருவி.1208.1
முன்னவ, னிவு கூ, முன்ன நGக்கிய $திருவி.1208.2
ெதன்னவ, குலப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1208.3
மன்னவ, வணிகராய் வந் ேதான்றினா,. $திருவி.1208.4
வந்தவ, எதி,வருவார மம்ம, ெகாள் $திருவி.1209.1
சிந்தய, ஆய் வரு ெசய்தி யா என $திருவி.1209.2
முந்த இல் விளவு எலாம் முறயில் கூறினா,க்கு $திருவி.1209.3
எந்த ஆம் வணிக, ஈ இயம்புவா, அேரா. $திருவி.1209.4
என் பட, எய் கின்றG,கள் என் வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) $திருவி.1210.1
ஒன்ப மணிகளும் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) ஆல் அவ $திருவி.1210.2
ெபான் பதினாயிரம் ேகாடி ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
என்று $திருவி.1210.3
அன்புற_குைற.எச்.(அன்புறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.)
எலாம் அடவில் காட்டுவா,. $திருவி.1210.4
இருந்தன, கீ ழ்த்திச ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இட்ட ஓ, $திருவி.1211.1
கரும் கின் நடுவும் இந்திராதி காவல,_ெப.(காவல்_ெப.+அ,_பட,.பன்.)
$திருவி.1211.2
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) திச எட்டினும் அடவு இல் ெசம்மணி $திருவி.1211.3
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) முத் ஆதி எண்
மணியும் ெபய்தேரா. $திருவி.1211.4

இம் மணி_ெப.(மணி_ெப.) வலன் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) சின்னம் என்ன
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $திருவி.1212.1
கம் மறி கரந்தவ, கூறக் கற்றநூல் $திருவி.1212.2
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) மதி அமச்ச, அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ெசம்மல் யா,
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.1212.3
ெமய்ம் மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆய என் விளம்புக என்னேவ. $திருவி.1212.4
ேமவரும் வலன் எனும் அவுணன் ேமல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $திருவி.1213.1
மூவrன் விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முக்கண்
மூ,த்தி ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) $திருவி.1213.2
ேசவடி அருச்சனத் தவத்தின் ெசய்தி ஆல் $திருவி.1213.3
ஆவ ேவண்டும் என்று இறவன் கூறலும். $திருவி.1213.4
தாழ்ந் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயம்பும்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) சமrல் யாrனும் $திருவி.1214.1
ேபாழ்ந் இறவா வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) புrதி ஊழ்வின $திருவி.1214.2
சூழ்ந் இறந்தால் என் ெமய் றந்த மாந்தரும் $திருவி.1214.3
வழ்ந்திட
G
நவமணி ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவண்டும்
ஆல். $திருவி.1214.4
என்று ேவண்டலும் வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ஈசன் நல்கினான் $திருவி.1215.1
அன்று ேபாய் அம, குறித் அமர, ேகாெனாடு $திருவி.1215.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபா, ஆற்றலும்
ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ேகான் எதி, $திருவி.1215.3
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபா, ஆற்றலன் நGங்கிப்
ேபாயினான். $திருவி.1215.4
ேதாற்று வான்_ெப.(வான்_ெப.) நாடவன்
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சூழ்ந் அம, $திருவி.1216.1

ஆற்றினும் ெவல்லr அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) இலா வரம்_ெப.(வரம்_ெப.)
$திருவி.1216.2
ஏற்றவன் ஆதலால் இவனச் சூழ்ச்சியால் $திருவி.1216.3
கூற்றின் ஊ, ஏற்றுதல் குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.) என்று உன்னிேய.
$திருவி.1216.4
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) கலுழ் படக்கலன் இன்றி
விண்ணவ,_ெப.(விண்ணவ,_ெப.) $திருவி.1217.1
அடங்கலும் தழG இக் ெகாள அடுத்த் தானவ $திருவி.1217.2
மடங்கல வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வானவக் $திருவி.1217.3
கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) கலுழ் யான ேபால் கரந் கூறுவான். $திருவி.1217.4
விசய நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வலி ெவன்றி
வக்கம்
G
எத்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+த்_ஒற்.) $திருவி.1218.1
திசயினும் பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அச்சீ,த்தி
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உண் $திருவி.1218.2
நச அறா மகிழ்ச்சியால் நல்குேவன் உனக்கு $திருவி.1218.3
இசய ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) யா ேகள் என. $திருவி.1218.4
கடிபடு கற்பக நாடு காவேலான் $திருவி.1219.1
ெநாடி உர ெசவித்ள நுழத் தானவன் $திருவி.1219.2
ெநடிய க புடத் உடன் நிமி,ந் கா,படும் $திருவி.1219.3
இடி என நகத் இகழ்ந் இனய கூறுவான். $திருவி.1219.4
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இ ெமாழிந்தா, யாரும் நகக்க நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.)
என ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1220.1

ெவன்றியும் அதனால் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வறு
G பாடும் $திருவி.1220.2
இன்று நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேபாrல் காணப்பட்ட ேவய் இச ேபாய்
எங்கும் $திருவி.1220.3
நின்றேத இ ேபால் நின்க வண்மயும் நிற்ப அன்ேறா. $திருவி.1220.4
ஈறு இலான் அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) எனக்கு இருக்க நின்பால்
$திருவி.1221.1
ேவறு நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) ெபறுவ உண்ேடா ேவண்டுவ உனக்குயா
என்பால் $திருவி.1221.2
கூறு நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) அதன இன்ேன ெகாடுக்கேலன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
ேபால் $திருவி.1221.3
பாறு வழ்
G கனத்தில் ேதாற்ற பழிப்புகழ் ெபறுவன் என்றான். $திருவி.1221.4
மாதண்ட அவுணன் மாற்றம் மகபதி
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வந் $திருவி.1222.1
ேகாதண்ட ேமருக் ேகாட்டிக் ெகாடும் புரம் ெபாடித்தான் ெவள்ளி $திருவி.1222.2
ேவதண்டம் எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு ஓ,
ேவள்வி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) புrவன் நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.)
அப்ேபா $திருவி.1222.3
அண்ட,க் கூட்ட வா வாய்ப் ேபா வாய் வல்ல என்றான். $திருவி.1222.4
அன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தவத்ேதான் என்பு வச்சிரம் ஒன்ெற ஆக
$திருவி.1223.1
ஒன்றிய ெகாடயால் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புகழ்
உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) ஒன்ெற என்ேபால் $திருவி.1223.2
ெவன்றியினாலும் ஈயா ெமய் எலாம் மணிகள் ஆகப் $திருவி.1223.3

ெபான்றிய ெகாடயினாலும் புகழ் உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.)
இ,ண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) உண்டாேம. $திருவி.1223.4
ேமலவன் அல்ல நGேய நட்டவன் ேமல வாேனா, $திருவி.1224.1
யாவரும் அருந்ம் ஆற்றால் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) புகழ் எனக்ேக ஆக
$திருவி.1224.2
ஆ உரு ஆதி என்றாய் அன்னேத
ெசய்ேவண்ன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) என்றான்
$திருவி.1224.3
ஈவேத ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) அன்றி இரக்கின்ற இழிேப
அன்ேறா. $திருவி.1224.4
அதற்கு இசந் அவுண, ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) அமர, ேவந் அதன
முன்ேபாக்கி $திருவி.1225.1
மத,க் கடும் குருதிச் ெசம்கண் மந்தனுக்கு இறம ஈந் $திருவி.1225.2
முதல் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கல ஆம் ேவத ெமாழி மரபு_ெப.(மரபு_ெப.)
அமந்த வானாய்ப் $திருவி.1225.3
புத,க்கடு ேவள்விச் சால புறத் வந் இறுத் நின்றான். $திருவி.1225.4
வாய்மயான் மாண்ட நின்ேபால் வள்ளல் யா, என்று ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.)
$திருவி.1226.1
ேகாமகன் வியந் கூறத் தருக்கு ேமல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமரு $திருவி.1226.2
ேநமிேயாடு இகலும் இந்த வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) என நிமி,ந்
ேவள்விக்கு $திருவி.1226.3
ஆம் என யூபத்ேதாடும் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) இன்று எடுத் நின்றான்.
$திருவி.1226.4
யாத்தன, தருப்பத் தாம்பால் ஊ,ணயால்
யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிங்கப் $திருவி.1227.1

ேபாத் என நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.) வாயப் புதத்
உயி,ப்பு அடங்க_குைற.எச்.(அடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வட்டி
G
$திருவி.1227.2
மாய்த்தன, மாய்ந்த வள்ளல் வலனும் மந்தார மாr_ெப.(மாr.) $திருவி.1227.3
தூ,த்திட விமானம் ஏறித் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) விதி
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ேச,ந்தான். $திருவி.1227.4
மணித்தல மலயின் பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) மாய்த்தவன் வயிர ேவலால்
$திருவி.1228.1
பிணித் உயி, ெசகுத்த வள்ளல் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தக ஆவாய்
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) $திருவி.1228.2
பணித்திடும் வபய வாங்கிப் பட, எr சுவ முன் பா,க்கக் $திருவி.1228.3
குணித்த வான்_ெப.(வான்_ெப.) நாடா, கூட்டிக் ேகா இலா ேவள்வி ெசய்தான்.
$திருவி.1228.4
அத்தக ஆவின் ேசாr மாணிக்கம் ஆம் பல் முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.)
$திருவி.1229.1
பித்த வடூயம் என்பு வச்சிரம் பித்தம் பச்ச $திருவி.1229.2
ெநய்த்த ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நிணம்_ெப.(நிணம்_ெப.) ேகாேமதந் தச
கி, ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் நGலம்_ெப.(நGலம்_ெப.) $திருவி.1229.3
எய்த்தவ புருடராகம் இவ நவ மணியின் ேதாற்றம். $திருவி.1229.4
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வடிவு எடுத்த்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) பிளப்பக் காந்தி $திருவி.1230.1
தவரு மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஒன்பானும் சா,விட நிறங்கள் சாதி $திருவி.1230.2
ெதய்வத ஒளி மாசு எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேசாதன ெசய் ேதசும் $திருவி.1230.3

ெமய்வர அணிேவா, எய்ம் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) இவ விதியால் ேகண்மின்.
$திருவி.1230.4
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) மாணிக்கம் கிேரத உகம்
நான்கும் வழிேய மக்கம் $திருவி.1231.1
காளபுரம் ம்புரம் சிங்களம் இந் நான்கு இடப் படும் அக்கமல ராகம் $திருவி.1231.2
ஆளுநிற ஒன்ப அரவிந்த மாளம் பூ இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தழல் கல்
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) $திருவி.1231.3
ேகாள் அrய அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ேசாத நரந்த
நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) பலம் தGபம் ேகாபம்_ெப.(ேகாபம்_ெப.) என்ன.
$திருவி.1231.4
இந்நிறத்த ெபா வாய மாணிக்கம் மறயவ,
முன்னிய_ெப.எச்.(முன்னு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நால் சாதி
$திருவி.1232.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இயல்பால் சாதரங்கம் குருவிந்தம் ெசௗகந்தி கங்ேகா
வாங்கம் $திருவி.1232.2
என்னும் இவற்றால் சிறந் நான்கு
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அடேவ இந் நான்கிற்கும் $திருவி.1232.3
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒளி பத் இரு நான்கு
இரு முன்று நான்கு அவயும் ெசால்லக் ேகண்மின். $திருவி.1232.4
சாதரங்க நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) கமலம் கரு ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) இரவி
ஒளி தழல் அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ேசாதம் $திருவி.1233.1
மாளம் ேபா அதன் வித்க் கா, விளக்குக் ேகாபம்_ெப.(ேகாபம்_ெப.) என வகுத்த
பத்ம் $திருவி.1233.2
ேமதகய குருவிந்த நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) குன்றி முயல் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.)
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஓத்தம் $திருவி.1233.3

ேபா பலா_ெப.(பலா_ெப.) சல, திலகம்_ெப.(திலகம்_ெப.)
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) அரத்தம் விதார ெமr ெபான் ேபால் எட்டு.
$திருவி.1233.4
களி தரு ெசௗகந்திகத்தின் இற இலவம்_ெப.(இலவம்_ெப.) ேபா
குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) கண் அேசாகம் $திருவி.1234.1
தளி, அவி, ெபான் ெசம்பஞ்சிய வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) என ஆறு
தகுேதா வாங்க_குைற.எச்.(வாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.1234.2
ஒளி குரவு குசும்ப மல, ெசங்கல் ெகாவ்வக் கனி என ஒருநான்கு அந்த
$திருவி.1234.3
மிளி, பம ராகத்தப் ெபாமயினால் ேசாதிக்க ேவண்டும் எல்ல. $திருவி.1234.4
திண்ணிய_ெப.அ.(திண்ணிய_ெப.அ.) தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) ேமல் கீ ழ் சூழ்
பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) உற ஒளிவிடுதல் ெசய்தால் ெசவ்ேவ $திருவி.1235.1
அண்ணிய உத்தமம் முதல் மூன்று ஆம் என்ப, சாதரங்கம் அணிேவா, விச்ச
$திருவி.1235.2
புண்ணியவான் கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) அறுசுவ அன்ன முதலான புனித
தானம் $திருவி.1235.3
பண்ணியம் பrேமத யாகம் முதல் மகம் புrந்த பயனும் ேச,வ,. $திருவி.1235.4
குருவிந்தம் தrப்பவ, பா, முழும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குட நிழலில்
குளிப்ப ஆண்டு $திருவி.1236.1
திருவிந்த உடன் இருப்ப, ெசௗகந்திகம் தrப்ேபா, ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
கீ ,த்தி $திருவி.1236.2
மருவிந்தப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) அடவ, ேகாவங்கம் தrப்ேபா, தம் மனயில்
பாலும் $திருவி.1236.3
ெபரு விந்தம் எனச் சாலி முதல் பண்டம் உடன் ெசல்வப் ெபருக்கும் உண்டாம்.
$திருவி.1236.4
எள்ளி இடும் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) எலாம் இகந் குணன்_ெப.(குணன்_ெப.)
ஏற்று ஒளிவிட்டு இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கால் சீத்த் $திருவி.1237.1

தள்ளிய இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ெசம்ப மராகம் அ புன தக்ேகா, தம்பால்
ஏனத் $திருவி.1237.2
ெதள்ளிய முத் உள்ளிட்ட பன் மணியும் வந்
ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசய்யா_எதி,.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேளாடும்
$திருவி.1237.3
ஓள்ளிய_ெப.அ.(ஓள்ளிய_ெப.அ.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) அதற்கு
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
பால் கடலின் ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாேலா. $திருவி.1237.4
பிற நிறச் சா,பு உள்ளி புள்ளடி பிறங்கு கீ ற்று $திருவி.1238.1
மறு அறு தராசம் என்ன வகுத்த ஐம் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) தள்ளி
$திருவி.1238.2
அற தரு பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) சான்ற அரதன மணியும்
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $திருவி.1238.3
ெசறுந, வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ஊற்றம் இன்றிச் ெசரு மகட்கு அன்பன் ஆவான்.
$திருவி.1238.4
குறுநிலக் கிழவேனனும் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குடக்கீ ழ்த் தங்கி $திருவி.1239.1
மறுகுநG, ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) வாழும் மற்று
அவனப் பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) $திருவி.1239.2
ெதறு விலங்கு அலக பூதம் சிறு ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) வறும
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) தGக் $திருவி.1239.3
கருவு ெகாள் கூற்றச் சீற்றம் கலங்கிட ஆதி ஆவாம். $திருவி.1239.4
முன்னவ, என்ப கற்ேறா, வச்சிர முந்நG, முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.)
$திருவி.1240.1

மன்னவ, என்ப ப்பு மாணிக்கம் வணிக, என்ப $திருவி.1240.2
மின் அவி, புருடராகம் வயிடூrயம் ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) ேகா ேமதம்
$திருவி.1240.3
பின்னவ, என்ப நGல_ெப.அ.(நGலம்_ெப.) மரகதம்
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாதி. $திருவி.1240.4
பா,த்திப, மதிக்கும் முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) பளிங்கு அன்றி பச்ச தானும்
$திருவி.1241.1
சாத்திகம் கி, மாணிக்கம் ேகாேமதம் தாேம அன்றி $திருவி.1241.2
மாத் திகழ் புருடராகம் வயிடூயம் வயிரம் தாமும் $திருவி.1241.3
ஏத்திரா சதமா நGலம்_ெப.(நGலம்_ெப.) தாமதம் என்ப, ஆய்ந்ேதா,. $திருவி.1241.4
இனயவ அளந் கண்டு மதிக்கும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) எழு மான் ெபான்ேத,
$திருவி.1242.1
முனவ நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) முதல் ஏழின் முறயினால் பமராகம் $திருவி.1242.2
கன கதி, முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) ப்புக் காருடம் புருடராகம் $திருவி.1242.3
புன ஒளி வயிரம் நGலம்_ெப.(நGலம்_ெப.) என் மனா, புலம சான்ேறா,.
$திருவி.1242.4
ெவய்யவன் கிழம தாேன ேமதக மணிக்கும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1243.1
மயறு திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) தாேன வயிடூrய மணிக்கும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1243.2
ஐயற இவ ஒன்பானும் ஆய்பவ, அகம் புறம்பு $திருவி.1243.3
ய்யராய் அறேவாராய் முன்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
அடேவ ஆய்வ,. $திருவி.1243.4
அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) அம் பமம் சாதி அரத்தவாய் ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.)
ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) $திருவி.1244.1

வல்லி ேச, ெமௗவல் ேபா நூற்று இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) மர கால் ஏயம்
$திருவி.1244.2
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இதழ்க் கழுநG, ேபழ்வாய் ெவள்ள மந்தாரம் இன்ன
$திருவி.1244.3
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முறயால்
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) சூழத்தன் முடிேமல் சூடி. $திருவி.1244.4
தலத்தினச் சுத்தி ெசய் தவிசின இட்டுத் தூய $திருவி.1245.1
நலத்கில் விrத்த் ெதய்வ மாணிக்கம் நடுேவ வத்க் $திருவி.1245.2
குலத்த முத் ஆதி எட்டும் குணதிச முதல் எண் திக்கும் $திருவி.1245.3
வலப்பட முறேய பானு மண்டலம் ஆக வத். $திருவி.1245.4
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உறு பமராகம் ஆதி ஆம் அரதனங்கள் $திருவி.1246.1
ஒன்பம் கதிேரான் ஆதி ஒன்ப ேகாளும் ஏற்றி $திருவி.1246.2
முன்புர கமலப் ேபா முதல் ஒன்பான்
மலரும்_ெப.எச்.(மல,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சாத்தி $திருவி.1246.3
இன்புற_குைற.எச்.(இன்புறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நினந் பூச இயல் முற வழா
ெசய்தல். $திருவி.1246.4
தக்க முத் இ,ண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ேவறு தலசேம சலசம் என்ன
$திருவி.1247.1
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கதி, முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.)
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) பதின் மூன்று சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) $திருவி.1247.2
மக் கரு முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ேவய் பாம்பின் மத்தகம் பன்றிக்ேகாடு
$திருவி.1247.3
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) சாலி இப்பி
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) தல ேவழக் கன்னல். $திருவி.1247.4

கr மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) பவாய் மான்க கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) உட மடவா,
கண்டம் $திருவி.1248.1
இரு சிறக் ெகாக்கின் கண்டம் எனக் கட
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூன்றும் $திருவி.1248.2
அrயன ஆதிப்பத் நிறங்களும் அணங்கும் தங்கட்கு $திருவி.1248.3
உrயன நிறுத்தவாேற ஏனவும் உரப்பக் ேகண்மின். $திருவி.1248.4
மாட ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) புறவின் முட்ட வடிவு எனத்
திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபழ் வாய்
$திருவி.1249.1
ேகாடு கான் முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) ெவள்ள நிறத்தன ெகாண்மூ
முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) $திருவி.1249.2
நGடு ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) பrதி அன்ன நிறத்த கிள முத் ஆலிப் $திருவி.1249.3
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) சால் நிறத்த அராவின் ெபரு முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) நGலத்
ஆம் ஆல். $திருவி.1249.4
ஏனமா வாரம் ேசாr ஈ,ஞ் சுவ சாலி முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) $திருவி.1250.1
ஆன பசுமத் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பாதிr_ெப.(பாதிr_ெப.) அனய
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1250.2
மீ ன தரளம் ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) இரண்டினும் விளயும்
முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) $திருவி.1250.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அ ெபான்னின் ேசாதி ெதய்வதம் சாற்றக் ேகண்மின்.
$திருவி.1250.4
பால் முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) வருணன் முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) பகன்
முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) பகேலான் முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) $திருவி.1251.1
மான் முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) நGல_ெப.அ.(நGலம்_ெப.)
முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) மாசு அறுகுருதி முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.)
$திருவி.1251.2

கான் முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) பசிய_ெப.அ.(பசிய_ெப.அ.)
முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) காலன்தன் முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.)
ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) $திருவி.1251.3
ேகான் முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) ெபான் ேபால் முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.)
குணங்களும் பயனும் ெசால்வாம். $திருவி.1251.4
உடுத்திரள் அனய காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) உருட்சி மாசு இன்ம கயால்
$திருவி.1252.1
எடுத்திடில் திண்ம பா,வக்கு இன்புறல் புடிதம் என்ன $திருவி.1252.2
அடுத்திடு குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) ஆறு இன்ன அணியின் மூ அணங்ேகாடு
இன்ம $திருவி.1252.3
விடுத்திடும் திருவந் எய்ம் விளந்திடும் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) வாழ்நாள்.
$திருவி.1252.4
மாசு அறு தவத்ேதான் என்பும் வலாசுரன் என்பும்
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
G
$திருவி.1253.1
ேகாசலம் ஆதி நாட்டில் பட்ட குணத்தான் மாண்ட $திருவி.1253.2
ேதசதாய் இேலச ஆகித் ெதள்ளிதாய் அளக்கின் எல்ல $திருவி.1253.3
வசிய_ெப.எச்.(வ
G
சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
G
விலய
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேமம்படு வயிரம் தன்ன.
$திருவி.1253.4
குறுநிலத் அரசும் தாங்கில் குறவுதி, ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1254.1
உறுபக எறிந் தம் ேகான் முழு உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஓச்சிக்
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.1254.2
வரும ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) விலங்கு சாரா வரந்த நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
அன்றிச் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.1254.3

கறுவு ெகாள் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) பூதம் கணங்களும் அணங்கும் ெசய்யா.
$திருவி.1254.4
மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) மரபுக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) வயிரேம
முதன்மச் சாதி $திருவி.1255.1
ஆம் என உரப்ப, நூேலா, அதிகம் யா என்னின் ஏனக் $திருவி.1255.2
காமரு மணிகட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) தம, இடு
கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) ஆம் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $திருவி.1255.3
தூமணி தனக்குத் தாேன ள இடும் கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) ஆகும். $திருவி.1255.4
மரகதத் ேதாற்றம் ேகண்மின் வலாசுரன் பித்தம் தன்ன $திருவி.1256.1
இர தமக்கு ஆகக் ெகௗவிப் பறந்தபுள் ஈ,ந்த தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) டில்லித்
$திருவி.1256.2
தர தனில் சிதற_குைற.எச்.(சிதறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
G
தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேதாற்றம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1256.3
உரதரு ேதாற்றம் இன்னும் ேவறு ேவறு உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) ேகண்மின்.
$திருவி.1256.4
விதித்த ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அனய வாள்கண் வினத மா அருணச்
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) $திருவி.1257.1
உதித்தவான் முட்ட ஓட்ட உவண ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) தரயில் யாப்பக்
$திருவி.1257.2
கதி,த்தேவாடு அரயில் தப்பி வழ்ந்
G
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சூழ் வப்பில் $திருவி.1257.3
உதித்தவாறு ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இன்னும்
உண்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வகயால் ேதாற்றம். $திருவி.1257.4
முள்ளர முளrக் கண்ணன் ேமாகினி அணங்காய் ஓட $திருவி.1258.1

வள்ளர மதியம் சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மந்தர
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) மட்டாகத் $திருவி.1258.2
ள் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) அr ஏறு ேபாலத் ெதாட,ந் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
விளயாட்டாேல $திருவி.1258.3
எள் அrதாய ெசந்தி_ெப.(ெசந்தி_ெப.) இந்தியக் கலனம் ெசய்தன். $திருவி.1258.4
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாழு அமலன் வித்தில் அrகரகுமரன் கான
$திருவி.1259.1
வப்புர ெதய்வத் ேதாடும்
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.) அந்த
விந் $திருவி.1259.2
ப்புரு கருடன் ெகௗவிக் கடலினும் ருக்க நாட்டும் $திருவி.1259.3
பப்புற விடுத்தவாேற பட்ட கலுழப் பச்ச. $திருவி.1259.4
காடேம சுப்பிரேம காளம் எனக் குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) மூன்றாம் கருடப்
பச்சக் $திருவி.1260.1
கீ ட அறுகின் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) நிறத்த காடம் அ சாதியினால் இரு ேவறு
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1260.2
சாடrய சகுணம் எனச் சேதாடம் என அவ இரண்டில் சகுணம் ஆறாம்
$திருவி.1260.3
பீடுெபறு காடெமாடு முல்ல சிதம் ேபசல் அம்பித் தகேம முத்தம். $திருவி.1260.4
புல்லrய பிகம் என இவ ஆறில் காடம புல்லின் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
$திருவி.1261.1
உல்லசித ெமலிதாகும் ேபசலேம குளச் ெசந்ெநல் ஒண்தரளம் ேபாலும்
$திருவி.1261.2
அல் அடரும் பித்தகாம பசுங்கிளியின் சிற நிறத்த
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) $திருவி.1261.3

குல்ல நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) பிகம் மர இலயின் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
சேதாடத்தின் குணன்_ெப.(குணன்_ெப.) ஐந்தாகும். $திருவி.1261.4
ேதாடேல சாஞ்சிதேம ட்டேம ேதாட மூ,ச்சிதேம சிதேம
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) $திருவி.1262.1
ேதாடேல சத்திெனாடு சூழ் மந்த ேதாடம் எனத் ெதாகுத்த ஐந்தில் $திருவி.1262.2
ேதாடேல சாஞ்சி தஞ்சம் பிரவிலயா மலr இல ட்ட நGலத் $திருவி.1262.3
ேதாடதாம் புல்லின் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) ேதாட மூ,ச்சித முளr ேதாடேலசம்.
$திருவி.1262.4
மந்த ேதாடம் கலப மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) இறகின் நிறமாம்
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வகுத்த ேதாடம் $திருவி.1263.1
உந்த வாழ் ஆ,வலன் கண் நGலம்_ெப.(நGலம்_ெப.) இ,ண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.)
அரன் கண்டத் ஒளிவிட்டு
ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1263.3
இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) நGலம்_ெப.(நGலம்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
மா நGலம்_ெப.(நGலம்_ெப.) என ேவறு இ,ண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) உண்டு இன்
நGலம். $திருவி.1263.4
முந்தியவிந்திர நGலம்_ெப.(நGலம்_ெப.) விச்சுவ ரூபன மகவான் முடித்த நாளின்
$திருவி.1264.1
நந்தி அடு பழி தவி,ப்பான் புrயும் மகப் பrமகத்தின்
அறிய_குைற.எச்.(அறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தூமம் $திருவி.1264.2
உந்தி அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பr இமயா நாட்ட நுழந் அளி ேசற்றின்
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பீள $திருவி.1264.3
சிந்திய_ெப.எச்.(சிந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆற்றிடப் படும் ஒன்றி
இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) வில் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) எனத்
திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நGலம். $திருவி.1264.4

சஞ்ச ஆம் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) மனவி
அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பட,.ஒரு.) கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) உடலம் தழுவல்
ஆற்றா_ெப.எச்.(ஆற்று_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1265.1
அஞ்சுவாள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நிழலத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உருவா
நிறுவி வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) அடந் ேநாற்க $திருவி.1265.2
விஞ்சயால் அறிந் இரவி பின்ெதாடர மாப் பrயா மின்னத் தானும்
$திருவி.1265.3
ெசஞ்ெசேவ வயப்பrயாய் மயல் ெபாறா இந்தியத்தச் சிந்தினாேன.
$திருவி.1265.4
அவ சிதறும் புலம்ேதான்று நGலமா நGலம்_ெப.(நGலம்_ெப.) இவ அணிேவா,
வாேனா, $திருவி.1266.1
நவ அறு சீ, மானவ, இந் நக நGலம்_ெப.(நGலம்_ெப.) சாதியில் நால் ேவறு அந்தக்
$திருவி.1266.2
கவல் அrய ெவள்ள சிவப்பு எr ெபான்ம கலந் இருக்கில் அrதாய் முற்றும்
$திருவி.1266.3
தவலrதாய் இருக்கில் இரு பிறப்பாள, முதல் முதல் நால் சாதிக்கு ஆகும்.
$திருவி.1266.4
இலங்கு ஒளிய இந் நGலம்_ெப.(நGலம்_ெப.) ெமய்ப் படுப்ேபா, மங்கலம் ேச,ந்
இருப்ப, ஏன $திருவி.1267.1
அலங்கு கதி, நGலத்தில் ெபருவில ஆயிரப் பத்தின் அளவத் ஆகித் $திருவி.1267.2
லங்குவதான் பால் கடத்தின் நூறு குணச்சிறப்பு அடந் ேதாற்றும் ேசாதி
$திருவி.1267.3
கலங்கு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உடவப்பில் அr இந்த
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ேப,க் கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) நGலம்.
$திருவி.1267.4
மந்று ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) முத் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
வயிரம் பச்ச ஒளி

வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நGலம்_ெப.(நGலம்_ெப.) $திருவி.1268.1
ஐந் இவ ேமல் ேகாேமதக முதல் பவளம்_ெப.(பவளம்_ெப.) ஈறாக
வறந்த_ெப.எச்.(வற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நான்கும் $திருவி.1268.2
நந் ஒளிய ேவனும் அவ சிறு ேவட்க பயப் பவழ நகு ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) குஞ்சி
$திருவி.1268.3
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) தறுகண் வலன் நிணங்கள் சிதறும் இடப் படுவன
ேகா ேமதம் என்ப. $திருவி.1268.4
உருக்கு நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) ெநய்த் ளி ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ளி
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஆன் புண்ணிய நG, ஒத்ச் ேசந் $திருவி.1269.1
ெசருக்கு பசும் ெபான் நிறமும்
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெமலிதாய்த் தூய்தாய்த்
திண்ணிதாகி $திருவி.1269.2
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அ தrக்கின்
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) ேபாம் பrசுத்தி எய்ம் ெவன்றித்
$திருவி.1269.3
தருக்கு வலன் கபம் விழுந்த_ெப.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விடப் புருடராகம் ஒளி தழயத் ேதான்றும். $திருவி.1269.4
தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிலத் இழிந் எrெபான்
கண் அவுணன் உயி, குடிக்கும் தறுகண் பன்றி_ெப.(பன்றி_ெப.) $திருவி.1270.1
ேபாழ்ந்த முழ வாய் திறந் திச ெசவிடு பட நகத்ப் ெபான் ேபால் கக்கி
$திருவி.1270.2
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
G
கபம் படுதவில் படும்
உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) வட்டமாய் ெமலிதாய்ப் ெபான் ேபால் $திருவி.1270.3
சூழ்ந் ஒளி விட்டு அவி, தழல் ேபால் ெதளிவு
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) கவ,ந்
ேதாற்றம் ெசய்யும். $திருவி.1270.4

இந்த மணி_ெப.(மணி_ெப.) பாrயாத் திரகிrயில் ெகாடு முடியாய்
இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெதய்வ
$திருவி.1271.1
மந்தர மால் வரப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) சூழ் ேமகலயாம் மயன் இந்த
மணியினாேல $திருவி.1271.2
அந்தர நாடவன் நகரும் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) இருப்பும் மண்டபமும் அமத்தான்
இந்தச் $திருவி.1271.3
சந்த மணி_ெப.(மணி_ெப.) தrப்பவேர தrயா, ெவந் நிட வாக தrக்க வல்லா,.
$திருவி.1271.4
வலன் மயிராம் வயிடூrயம் இளாவிருத கண்டத்தில் வந் ேதான்றிப்
$திருவி.1272.1
பல,_பதி.ெப.(பல,_ெப.)
புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேகாரக்க மகதம்
சிங்களம் மலயம் பாரசீ கம் $திருவி.1272.2
இலகு திr கூடாதி ேதயங்கள் பிற தGபம் எங்கும் ேதாற்றும் $திருவி.1272.3
அல கடலும் படும் இறுதிக் கா, இடிக்கும் ேபா நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) அதற்குயா
என்னில். $திருவி.1272.4
கழ இல கா, மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) எருத்தம் ெவருகின் கண் நிறத்த ஆய்க்
கனத்த ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1273.1
விழவு தரு ெதளிதாகித் திண்ணிதாய் ெமலிதாகி
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஈதில்
$திருவி.1273.2
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வலம்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ேமல் கீ ழ் ஒளி விட்டன முறேயா, அறேவா, ஆதித்
$திருவி.1273.3
தழ உறு நால் சாதி களாம் தினம் இதனப் பூசித்த் தrக்க சான்ேறா,.
$திருவி.1273.4

வலத் அவுணன் தச வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
G
வழிபடுப்பு அயன் சந்தி வடிவ மாத் என் $திருவி.1274.1
புலத்தவர விதிக்கும் இடத்தவனுடன் மாசி இழிபுலத்ம் புயல்_ெப.(புயல்_ெப.)
ேபால் வண்ணள் $திருவி.1274.2
வலத்த ம கடவரக் குற குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) வழிநிலத்ம் மகவான் ெவற்பின்
$திருவி.1274.3
குலத்த இற கr ேசாr சிதறிடத்ம் வந் குடி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்றும்.
$திருவி.1274.4
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழியில் பகு பவள முருக்கம் பூ பசுங்கிளி மூங்கு
அல,ந்த ெசவ்வி $திருவி.1275.1
ெசவ்வரத்த மல, ெகாவ்வக் கனி ேபாலும் குணம்_ெப.(குணம்_ெப.)
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) திருகிக் ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) $திருவி.1275.2
எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) உறப் புழு அrத்தல் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ஒடிதல் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பாலும்
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பூண் ஏந்தல் $திருவி.1275.3
ெபய் வளயா, தமக்ேக ஆம் தrக்கின் மகப்ேபறு முதல் ேபறு உண்டாகும்.
$திருவி.1275.4
இரவி எதி, எr இறக்கும் கல்லும் மதி எதி, ெசழு நி, இறக்கும் கல்லும்
$திருவி.1276.1
உர இடு ஒன்பதில் ஒன்றில் உள் கிடயாய்க் கிடக்கும் என ஒன்பான் ேவறு
$திருவி.1276.2
மரபு_ெப.(மரபு_ெப.) உரத் வணிக, ஏறு
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.)
ஏறு வடபால் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.1276.3

பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
அருச்சித் மணிக் கக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எதி, மர பரன ேநாக்கா. $திருவி.1276.4
அஞ்சலி ெசய் அக ேநாக்கால் இக்கு மரற்கு அளவிறந்த ஆயுள்
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) $திருவி.1277.1
விஞ்சுக என்று அளித் அருள் இற மகனும் விண்_ெப.(விண்_ெப.)
இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விமானம் ேநாக்கிச்
$திருவி.1277.2
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) சரணம் பணிந் இருக்கத் தாமரயும் விrத் ஏற்றான் ெசல்வ
நாய்க, $திருவி.1277.3
மஞ்சனயும் புடநின்ற அமச்சரயும்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
மல,ந் ெசால்வா,. $திருவி.1277.4
இம் மணியால் இழத் நவ முடி சூட்டி இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சிங்க
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ஏறு அன்ன $திருவி.1278.1
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) மறன அபிேடக பாண்டியன்_ெப.(பாண்டியன்_ெப.) என்று
இயம்பும் எனச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் தூக்கிக் $திருவி.1278.2
கம் மறியில் வணிகருக்கு வில ெகாடுப்பான் வருவா, முன் கருண நாட்டாம்
$திருவி.1278.3
அம் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ேமல் நிரப்பி இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நக அரும்பி
நின்றார அங்குக் காணா,. $திருவி.1278.4
ஓ, உருவாய் ேத, நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வணி
ேகச, விடயின் ேமல் உமயா ேளாடும் $திருவி.1279.1
ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) உருவாய் முக்கண்ணும் நால்கரமும் அஞ்சாமல்
இறவாவாறு $திருவி.1279.2
கா, உருவாய் எழு மிடரும் காட்டித் தம் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புகக்
கண்டா, இன்று $திருவி.1279.3

பா, உருவாய் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அணி
ேகசவ, எனேவ பின் பற்றிப் ேபாவா,. $திருவி.1279.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகான்ற ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சடயா, முன் தாழ்ந் எழுந்
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) க கூப்பி $திருவி.1280.1
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கம் மாறாய்
எம்பிராற்கு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உண்ேடா யானும் என்ன $திருவி.1280.2
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) ெசய் உடலும் ெபாருளும் உயிரும் எனின் அவயாவும்
உனேவ ஐயா $திருவி.1280.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நன்றிக்கு
வயகத்ேதா, ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கம்மாறு உண்ேடேயா. $திருவி.1280.4
என்னா முன் வழுத்தல் உறும் விறன் மாறன் ேகாக் ெகாழுந்த இகல்
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) விந்த $திருவி.1281.1
மன் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இவற்கு
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) வாக்கு
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூரணமாம் மர நாதன்
$திருவி.1281.2
ெபான்னாரு மணி_ெப.(மணி_ெப.) மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.)
சூட_குைற.எச்.(சூடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) நல்குதலால்
புவியேநகம் $திருவி.1281.3
பன்னாளும் முற புrயத் தக்க என வாழ்த்தினா, பல் சான் ேறாரும்.
$திருவி.1281.4
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வலம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நான்கு இபம் தழுவப்
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)

இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அட்ட
$திருவி.1282.1
மூ,த்தி விட அருள் ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மூவ
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) மலயாகி முனிவ, கூறப் $திருவி.1282.2
பா,த்திவன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெபாலன் மாட மனபுகுந்தான் இற மணிப்
பண் பயும் ேகள்விச் $திருவி.1282.3
சத்திரரும் மந்திரரும் மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வியப்பு_ெப.(வியப்பு_ெப.) அடந்தா, சங்க கூ,ந்தா,. $திருவி.1282.4
ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) என வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாய்க, சுந்தர விடங்க, ஆனால் $திருவி.1283.1
நாள்களும் ேகாளும் பற்றி நவமணி ஆக்கினாேரா $திருவி.1283.2
தாள்களும் ேதாளும் மா,பும் தrத்த நGள் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.)
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1283.3
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) விடு_ஏவ.(விடு_வி.) மணிேயா ஈந்தா, யா என மதிக்கற்
பாேலம். $திருவி.1283.4
இந்திரக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) நாட்கும் இம் மணி_ெப.(மணி_ெப.) அrய
என்னா $திருவி.1284.1
மந்திரக்_ெப.அ.(மந்திரம்_ெப.+க்_ஒற்.) கிழவ,_ெப.(கிழவ,_ெப.)
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மயனினு மாண்ட ேகள்வித்
$திருவி.1284.2
தந்திரக் கனகக் ெகால்ல,க்கு உவப்பன தம்ப வசிச்
G
$திருவி.1284.3
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) திரு மா,பினா,க்கு திருமணி மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.)
ெசய்தா,. $திருவி.1284.4
மங்கல மரபன் மால மணி_ெப.(மணி_ெப.) முடி சூட்டி நாமம் $திருவி.1285.1
ெசம்கண் ஏறு உய,த்த நாய்க, ெசப்பிய முறயால் ேவத $திருவி.1285.2

புங்கவ, இசப்ப வதி
G வலம் ெசய் புனிதன் பாத $திருவி.1285.3
பங்கயம் இறஞ்சி ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) பன் மணிக்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) எய்தா. $திருவி.1285.4
ேபா, மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) உறயுள் ஆன புயத் அபிேடகத் ெதன்னன்
$திருவி.1286.1
ேத, முதல் கருவித் தானத் ெதவ்வ, நGள் முடி எலாம் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$திருவி.1286.2
வா, கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) கமலம் சூட_குைற.எச்.(சூடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மனு முற பம் கூழ்
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.1286.3
கா, எனக் கருண ெபய் வயகம்
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாளில். $திருவி.1286.4
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) காமக்
கிழத்திய, ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தனயராய் தனக்கு
முன்னவராய் $திருவி.1287.1
முந்த நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) ெபான்னற முrத் முடி
முதல் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) கவ,ந் உட்கும் $திருவி.1287.2
சிந்தய, ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மறு புலத் ஒளித்த
ெதவ்வரச் சில,_ெப.(சில,_ெப.) ெகாடு விடுப்ப $திருவி.1287.3
வந்தவ, கவ,ந்த_ெப.எச்.(கவ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தனம்_ெப.(தனம்_ெப.) எலாம் மீ ள_குைற.எச்.(மீ ள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வாங்கினா, ஈ,ங்கதி, மருமான். $திருவி.1287.4
காழ் ெகழு கண்டத் அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ெகௗrயன்
மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) சூட_குைற.எச்.(சூடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$திருவி.1288.1

வழ்கதி,
G
மணிகள் ஈந்த வியப்பு_ெப.(வியப்பு_ெப.) இ விடேயான்
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $திருவி.1288.2
வாழ் கரு முகிலப் ேபாக்கி மர ேமல் வருணன் விட்ட $திருவி.1288.3
ஆழ் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வறப்பக்
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆடலப்
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ெசய்வாம். $திருவி.1288.4
சித்திர மதியில் ேச,ந்த_ெப.எச்.(ேச,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சித்திர
நாளில் ெதன்னன் $திருவி.1289.1
மத்திரள் மிடற்று ெவள்ளி மன்று உளாற்கு களவு_ெப.(களவு_ெப.) மாண்ட
$திருவி.1289.2
பத்திம விதியில் பண்டம் பலபல
சிறப்ப_குைற.எச்.(சிறப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நல்கிப் $திருவி.1289.3
புத்தியும் வடு_ெப.(வ
G
டு_ெப.)
G
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பூசன
நடத்தல்_ெதா.ெப.(நட_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) உற்றான். $திருவி.1289.4
நறிய ெநய் ஆதி ஆர_குைற.எச்.(ஆ,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) குழம்பு ஈறா
ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1290.1
ெவறிய க,ப்புர நG, ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அற்புத
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.)
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.1290.2
இறவன வியந் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏத்வான்
எறிநG, வக $திருவி.1290.3
றவ நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) என் க,ப்பூர சுந்தரேனேயா என்றான்.
$திருவி.1290.4
பூசன புrயும் எல்லப் ெபான் நக,க்கு இறம
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1291.1

வாசவன் வருடம் ேதாறும் பூசித் வருவான் அன்ன $திருவி.1291.2
காசறு மனத்தான் பூச கழி உறும் அளவும் தாழத்த் $திருவி.1291.3
ேதசு அம சிறப்பா, பூச ெசய் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நாடு புக்கான். $திருவி.1291.4
அன்று நG,க் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ேவள்வி நாயகன் அவயத்
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1292.1
நின்றவன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
தGரும்_ெப.எச்.(தG,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசவ்வியின் இகழ்ச்சி
ேதான்றக் $திருவி.1292.2
குன்ற வன் சிறகு_ெப.(சிறகு_ெப.) ஈ,ந்த ெகாற்றவன் முகத்த
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1292.3
இன்று நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) சிறி ேதம்பி இருத்தியால் என் ெகால் என்றான்.
$திருவி.1292.4
சிலப்படு முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ஊ, அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
ெசப்புவான் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) தG, அன்பின் $திருவி.1293.1
வலப்படு ெபருமான் எம்மான் மர எம் பிரான அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
$திருவி.1293.2
தலப்படு பூச ெசய்யத் தாழ்த்த இன்று அதனால் இப்ேபா $திருவி.1293.3
அலப்பட சிறி என் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ஆகுலம் அடந்த உண்டால்.
$திருவி.1293.4
என்ன அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) இலிங்கம் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
மாஇலிங்கேமா என்று முந்நG, $திருவி.1294.1
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) வினவேலாடு மகபதி ெமாழிவான் முன்பு என்
$திருவி.1294.2
தன்னரும் பழியும் ேவழச் சாபமும் ெதாலத்த அன்ேறா $திருவி.1294.3
அன்னத அறிந்திலாய் ெகால் என்ன நG, அண்ணால் கூறும். $திருவி.1294.4
அற்று அ ஆகில் ெதய்வ மருத்வராலும் தGரச் $திருவி.1295.1

ெசற்றிட அrதா என்னத் ெதறும் ெபரு வயிற்று ேநாய $திருவி.1295.2
அற்றிடு மாறு தG,க்கும் ெகால் என வலாr ஐயம் $திருவி.1295.3
உற்று நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) வினாய என் என்று உள் நக அரும்பிச்
ெசால்வான். $திருவி.1295.4
அr அயரலும் தGராப் பிறவி ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) அறுக்க வல்ல $திருவி.1296.1
ெபrயவன் இந்த யாக்கப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பிணி பிறவும்
தG,த்தற்கு $திருவி.1296.2
அrயேனா ஐயன் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
திருவிளயாட்ட இன்ேன $திருவி.1296.3
ெதrய நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) ேசாதி என்னத் ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேச,ப்பன்_ெப.(ேச,ப்பன்_ெப.) ெசால்வான். $திருவி.1296.4
கல் இறகு அrந்ேதாய் இங்கு நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) வரும் கால
ேவட்டா,க்கு $திருவி.1297.1
எல்ல இல் காம நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சுரபியும் இன்பால் ேசாரப் $திருவி.1297.2
புல்லிய கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) மாற்றுப் பட்ட அப்ேபா
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1297.3
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேசாபனத்தால் இந்த நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெமாழி
ேகட்ேடன் என்னா. $திருவி.1297.4
வருணனும் ஏகி ெவள்ளி மன்று உட அடிகள்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1298.1
திருவிளயாடல் கண்டு வயிற்று ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) தG,ப்பான்
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1298.2
முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) அதி, மர மூதூ, முற்றும் நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.)
அழித்தி என்னாக் $திருவி.1298.3
குர கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தன்ன வல்ேல கூவினான் ஏவினாேன. $திருவி.1298.4

ெகாதித் எழுந் தருக்கள் இறக் ெகாத்தி எடுத் எத்திசயும் $திருவி.1299.1
அதி,த் எறிந் வகள் எல்லம் அகழ்ந் திசப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ெசல்லப்
$திருவி.1299.2
பிதி,த் எறிந் மாட நிர ெபய,த் எறிந் பிரளயத்தில் $திருவி.1299.3
உதித் எழுந் வருவ என ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) திரக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
வரும் ஆல். $திருவி.1299.4
கந்த மல,த் தனிக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) கற்பத்ம் அழியாத $திருவி.1300.1
இந்தவளம் பதிக்கு இடயூறு
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம் பதிக்கும் இனி
$திருவி.1300.2
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எனச் சுந்தரன வந் இறஞ்சி
வானவரும் $திருவி.1300.3
சிந்த கலங் கின, வருணன் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெதளியாதா,. $திருவி.1300.4
சூலேமாடு அழல் ஏந்ம் ெசாக்க, திரு விளயாட்டின் $திருவி.1301.1
சீலேமா நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) இழத்த தG வினயின் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.)
இ ேவா $திருவி.1301.2
ஆலேமா உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எலாம்
அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வரும் ேப, ஊழிக் $திருவி.1301.3
காலேமா எனக் கலங்கிக் கடி நகரம் பனிப்பு எய்த. $திருவி.1301.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) புதக்கத் திச புதக்க
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
ேபால் வருநGத்தம் $திருவி.1302.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) புதக்க எழு மாட வியன் நகrன் புறத் இரவி $திருவி.1302.2
கண் புதக்க வரும் அளவில் கண்டு அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) நடுங்கிப்
$திருவி.1302.3

ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) புதக்கும் ஒருபாகப் பிரான் அடிேய சரண் என்னா.
$திருவி.1302.4
ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.) எழுந் இமயவ, ேமல் அட,க்க வரும் ெபாழு அஞ்சும்
$திருவி.1303.1
மால் எனவும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உயி, ேமல் மறலி வரும் ெபாழு அஞ்சும்
$திருவி.1303.2
பாலன் எனவும் கலங்கிப் பசுபதி ேசவடியில் விழுந் $திருவி.1303.3
ஓலம் என முற இட்டான் உலகுபுக முற இட்டான். $திருவி.1303.4
முற இட்ட ெசழியன் எதி, முறுவலித் அஞ்சல என்னாக் $திருவி.1304.1
கற இட்டு விண்_ெப.(விண்_ெப.) புரந்த கந்தர சுந்தரக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
$திருவி.1304.2
ற இட்டு வருகடலச் சுவறப் ேபாய்ப் பருகும் எனப் $திருவி.1304.3
பிற இட்ட திருச் சடயில் ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
நான்கும் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) விடுத்தான். $திருவி.1304.4
நிவப்பு உற எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நான்கு
ேமகமும் நிமி,ந் வாய் விட்டு $திருவி.1305.1
உவ,பு உறு கடல வாr உறிஞ்சின உறிஞ்ச ேலாடும் $திருவி.1305.2
சிவப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) யா,க்கும் ேதவ்
எனத் ெதளிந்ேதா, ஏழு $திருவி.1305.3
பவப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபௗவம்_ெப.(ெபௗவம்_ெப.) ேபாலப் பச
அற வறந்த_ெப.எச்.(வற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ெற. $திருவி.1305.4
அந் நில நக, உளாகும் வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) ஆதி ேயாரும்
$திருவி.1306.1
ெதன்னவ, பிரானும் எந்த திருவிள யாடல் ேநாக்கிப் $திருவி.1306.2
பன்னரு மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) ெபாங்கப் பன் முற புகழ்ந் பாடி
$திருவி.1306.3

இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) தG, மனத்த,
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஈறு இலா இன்பத் ஆழ்ந்தா,.
$திருவி.1306.4
பூதங்கள் அல்ல ெபாறி அல்ல ேவறு புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) அல்ல
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) மதியின் $திருவி.1307.1
ேபதங்கள் அல்ல இவ அன்றி
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிறி அல்ல என்று ெபருநூல்
$திருவி.1307.2
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) கிடந் தடுமாறும் வஞ்ச ெவளி என்ப கூடல் மறுகில்
$திருவி.1307.3
பாதங்கள் ேநாவ வள இந்தன் ஆதி பக, வார ஆயும் அவெர. $திருவி.1307.4
திருமகள் வலக்கண் வாக்கின் ேசயிழ இடக்கண் ஞானப் $திருவி.1308.1
ெபருமகன் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) கணகப்
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) கல்வி $திருவி.1308.2
அரும வடு_ெப.(வ
G
டு_ெப.)
G
அளிப்பாள் யாவன் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.)
உயி,த் ணவன் காண $திருவி.1308.3
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) முல மறந் நாணி ஒசிந்த பூம் ெகாம்பின் நின்றாள்.
$திருவி.1308.4
கதி, மதி மிலந்த ேவணிக் கண்ணுதல் வருணன் ஏய $திருவி.1309.1
அதி, கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வறப்பச்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஈ அனயான் ஏய $திருவி.1309.2
முதி, மழ ஏழின் ேமலும் முன்ன நால் முகிலும் ேபாக்கி $திருவி.1309.3
மர நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மாடக் கூடல் ஆக்கிய
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ெசால்வாம். $திருவி.1309.4

எற்று ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திர நG,ச் ேச,ப்பன்_ெப.(ேச,ப்பன்_ெப.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) இழுக்கி
நாணம்_ெப.(நாணம்_ெப.) $திருவி.1310.1
உற்று இரு கண்ணும் ேசப்ப உடன்று எழு ேகாபச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) தGப்
$திருவி.1310.2
பற்றிட ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) ெவம்பிப் பரவயும் ஆறும் ெவந் $திருவி.1310.3
வற்றிட ெவகுண்டு நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.)
மானமும் வலியும் குன்றான். $திருவி.1310.4
நளி, புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) மர மூ, நாயகன்
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) தன்னத் $திருவி.1311.1
ெதளிகிலன் ஆகிப் பின்னும் ெசழு முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ஏழும் கூவிக்
$திருவி.1311.2
குளி, கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வறந்த_ெப.எச்.(வற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
என்னக் குடித் எழுந் இடித்ப் ெபய்யா $திருவி.1311.3
ஒளி வள, மர முற்றும் ஒல்_ஒ.குறி உr.ெசா.(ஒல்_ஒ.குறி.) எனக் களமின்
என்றான். $திருவி.1311.4
ெபாள் என ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) ஏழும் புகுந் பா, ெதrய முந்நG,ப்
$திருவி.1312.1
பள்ளமும் வறப்ப முற்றப் பருகி ெமய் கருகி மின்னித் $திருவி.1312.2
ெதள்ளரும் திசயும் வானும் ெசவிடு உறப் பிலமும் பாரும் $திருவி.1312.3
விள்ளாமல் வரகள் எட்டும் ெவடிபட ேமருச் சாய. $திருவி.1312.4
ஊழிநாள் ெவடிக்கும் அண்ட கடாகத்தின் ஒலிேபால் ஆ,த்ப் $திருவி.1313.1
பாழிவான் உருமு வழப்
G
பணாடவி மணிகள் சிந்தி $திருவி.1313.2
ஆழி நG, ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) தாங்கும் அரா உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ெநளிய
திக்கில் $திருவி.1313.3

சூழி மால் யான நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நில ெகடத்
ணுக்கம் ெகாள்ள. $திருவி.1313.4
ெவள்ளிய நGறு பூத் முழெவன வங்கு_ஏவ.(வ
G
ங்கு_வி.)
G
காய் ேபால் $திருவி.1314.1
ெதள்ளிய வாலி சிந்தத் திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) பளிக்குத் நூண்ேபால் $திருவி.1314.2
ஓள்ளிய_ெப.அ.(ஓள்ளிய_ெப.அ.) தார ேசார உம்ப,_ெப.(உம்ப,_ெப.)
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) கணங்க ேளாடும் $திருவி.1314.3
ள்ளிய திரயில் ஆடு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) டித் வழ.
G
$திருவி.1314.4
ஆ,த் எழு ெகாண்மூ ஏழும் சராசரம் அனத்ம் சூழ்ந் $திருவி.1315.1
ேபா,த்தன ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) உண்ணப் புக்க ஓ, வடிவம்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1315.2
தG,த்தனில் விசும்பும் பாரும் திசகளும் ெதrயா ஆகப் $திருவி.1315.3
பா,த்த_ெப.எச்.(பா,_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண் நுழயா வாகப் பரந்
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கான்ற அன்ேற. $திருவி.1315.4
பஞ்சுட, எறிக்கும் பச்ச கா, ஒளி பரப்பு நGலம்_ெப.(நGலம்_ெப.) $திருவி.1316.1
புஞ்ச வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உடுக்கள் அன்ன நித்திலம் ெபான்னம் குப்ப
$திருவி.1316.2
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) சுட, மணிகள் ப்புச் சிதறுவ கணவ ேராடும் $திருவி.1316.3
விஞ்சய, மகளி,_ெப.) ஊடி ெவறுத் எறி கலன்கள் ேபால. $திருவி.1316.4
கடிய கால் உதப்பப் ெபய்யும்_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கடும் ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.)
மாடக் $திருவி.1317.1
ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) நGள் கரச் சூழ்ந் புதத்தலும் ேகால்
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஓச்சிப் $திருவி.1317.2

படி எலாம்
புரக்கும்_ெப.எச்.(புர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேகானும் நக, உளா, பலரும் ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) $திருவி.1317.3
மடியும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இேவ என்னா மயங்கினா, உயங்கினாேர.
$திருவி.1317.4
கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) மூ,த்தி தாேன இன்னமும்
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என்னாப் $திருவி.1318.1
புண்ணிய நகேராடும் ெபாருக்ெகன ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1318.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இழி_வி.(இழி_வி.) விமான வாழ்க்க விடயவன் அடிக்கீ ழ்
வழ்ந்தான்
G
$திருவி.1318.3
அண்ணலா, ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) முன்னும் அறிந் க
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவந்தன். $திருவி.1318.4
விடயின ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.) உண்ட மிடற்றின கங்க தாங்குச்
$திருவி.1319.1
சடயின கூற்ற ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) தாளின
ேமரு சாபப் $திருவி.1319.2
படயின அடிேயம் ன்பப் பாட்டின
நGக்கி_வி.எச்.(நGக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆளும் $திருவி.1319.3
நடயின ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எங்கள்
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உயி, காத்தல் ேவண்டும். $திருவி.1319.4
என்னலும் ெதன்ன,க்கு என்றும்
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இடுக்கண் தG,க்கும்
$திருவி.1320.1
முன்னவன் முன்ேபால் நான்கு முகிலயும்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இன்ன $திருவி.1320.2

ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நக, எல்ல நான்கும் சூழ்ந்
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மடம்_ெப.(மடம்_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1320.3
வின் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மாr_ெப.(மாr.) ஏழும் விலக்குமின் என
விடுத்தான். $திருவி.1320.4
வந் நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வளந் நால் திசயும் சூழ்ந்
$திருவி.1321.1
சந் வாய் ெதrயா ஒன்றித் தாம் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குடிலாய் மாடப்
$திருவி.1321.2
பந்தி ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.) ெசய் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) கால்கள்
ேபால் பrப்பப் ேபா,த்த $திருவி.1321.3
இந் வா, சடேயான் ஏய எழிலிமா நகரம் எங்கும். $திருவி.1321.4
அன்ன நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மாடத்ள்ளும் நக, உளா, அமச்ச,
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $திருவி.1322.1
அன்ன நால் கருவித் தான சராசரம் பிறவும் தாழ்ந் $திருவி.1322.2
முன்ன நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) தனினும் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) மூழ்கி
நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) இருந்தா, ஊழில் $திருவி.1322.3
ெபான்ன நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) பாகன் தாளில் புக்கு அம,ந் இருந்தா, ஒத்தா,.
$திருவி.1322.4
கழ ெகழு வரயின் உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) கவிழ்கின்ற புயல்_ெப.(புயல்_ெப.)
ேபால் கா, சூழ்ந் $திருவி.1323.1
இழ மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாடத் உம்ப,_ெப.(உம்ப,_ெப.) எறிளி உடந் ள்ளத்
$திருவி.1323.2
தழ கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வறப்ப வாங்கித் தம் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) வறப்பப்
ெபய் $திருவி.1323.3

மழகளும் ெவள்கி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வருணனும் ெவள்கி நின்றான். $திருவி.1323.4
நடுங்கினன் கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) நாணம்_ெப.(நாணம்_ெப.) மீ ர மானம் $திருவி.1324.1
ஒடுங்கினான் உள்ளத் உள்ளத் ஓ, உவக வந் எய்தப் ெபான்பூத் $திருவி.1324.2
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கர குறுகா முன்ேனாய் தணிந் பின் ேதாய்ந் பாசம்
$திருவி.1324.3
மடங்கினன் அடங்கா அன்பின் வள்ளலப் பூச ெசய்வான். $திருவி.1324.4
புனித நGராடிக் கண்டி பூண்டு வான்_ெப.(வான்_ெப.) கங்க ஆதி $திருவி.1325.1
வனிதய, பசும் ெபான் கும்ப வாசநG, வடித் நGட்டப் $திருவி.1325.2
பனிமல, சந்தம் கந்தம் அணிகலன் பசும் ெபான்
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.1325.3
இனயன பிறவும் ஈன்று கற்பகம் எடுத்க் காட்ட. $திருவி.1325.4
ஐம் கனி அமுதம் ஐந் ெகௗவிய அமும் தூபம் $திருவி.1326.1
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கதி, விளக்க மின்ன ேதவரான் ெகாடுப்ப ேசல்கண்
$திருவி.1326.2
நங்க தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பதிய பூசித் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) நாமம்
கூறிப் $திருவி.1326.3
பங்கதி, முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) சாத்தித் ெதாழு அடி பணிந் நின்றான்.
$திருவி.1326.4
அருச்சன உவந்த ஆதி அமலன் நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) யா ேவண்டிற்று
$திருவி.1327.1
உரத்தி என்று ஓத நG,க் ேகான் ஒல்ல தாழ்ந் ஒன்றினாலும் $திருவி.1327.2
கரத்திட அrய இந்தக் கடிய என் வயிற்று ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $திருவி.1327.3

திரத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ஆடும் முன்ேன தG,ந்திடப்
ெபற்ேறன்_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) எந்தாய். $திருவி.1327.4
ேவத முதல் கல காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) முதல் அளவ விrஞ்சன் முதல்
விண்ேணா,_ெப.(விண்ேணா,_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1328.1
ேசாதன உள் அகப்படா ேசாதி உனச் ேசாதிக்கத் ணிந்ேதன் அந்ேதா
$திருவி.1328.2
ேபதமேயன் இடத் என்ன குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) கண்டு என் பிணி தG,த் என்
ெபற்றாய் ஆச $திருவி.1328.3
ேகாதம் இலாய் குற்றேம குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) ஆகக் ெகாள்வ
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) குணேமா ஐயா. $திருவி.1328.4
ெபான் நகரான் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) தாழ்த் உன அருச்சித் அய,ச்சிேயாடும்
ேபானவாறும் $திருவி.1329.1
என் என யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) வினவியம் வலாr இற ெகாடுத்தம்
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இறக்கு ேந, யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
$திருவி.1329.2
பின்ன வினாயம் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) ெசால் வழி உன்ன
ேசாதித்த ெபற்றி தானும் $திருவி.1329.3
முன்னவேன உன் அருளால் என் பிணிக்கு மருந்தாகி
முடிந்த_ெப.எச்.(முடி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாேற. $திருவி.1329.4
ஆறு மதி முடி அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அருள்
கடேல வயிற்று ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) அன்றி ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$திருவி.1330.1
மாறுபடு_ஏவ.(மாறு_வி.+படு_து.வி.) இரு வினயும் மனவலியும்
ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வட்டின்
G
வழியும்
ெபற்ேறன்_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $திருவி.1330.2
ேவறு இனி மந்திரம் என்ன மணி_ெப.(மணி_ெப.) என்ன மருந் என்ன ெமய்ம்ம
ஆகத் $திருவி.1330.3

ேதறும் அவ,க்கு இப்புனித தG,த்தேம பிணி அனத்ம் தG,ப்ப அன்ேறா.
$திருவி.1330.4
அடியேனன் முன்னம் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அபராதம் இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.)
தGரும்_ெப.எச்.(தG,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1331.1
படி ெபாறுத் அருள்வாய் என்று பன் முற பரவித் தாழ்ந் $திருவி.1331.2
மடி விலா மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.)
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வரங்களும் சிறி ேவண்டிக்
$திருவி.1331.3
கடியதன் நகரம் புக்கான் குடதிச காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ேவந்தன்.
$திருவி.1331.4
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வருணன் விட்ட மாrய விலக்க ஈசன்
$திருவி.1332.1
மின் திகழ் சடயினின்று நGங்கிய_ெப.எச்.(நGங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) நான்கும் $திருவி.1332.2
குன்று ேபால் நிவந் நான்கு கூடமாக் கூடலாேல $திருவி.1332.3
அன்று நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மாடக் கூடல் ஆன ஆன் மர மூதூ,.
$திருவி.1332.4
சத்த நால் மறப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) தள்ளு நGள் முடிேமல் $திருவி.1333.1
வத்த கா,கள் நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மாடமாய் மர ேமல் வருணன்
$திருவி.1333.2
உய்த்த_ெப.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாrயத் தடுத்தவாறு
உரத்ேம உய,த்ேதா, $திருவி.1333.3
சித்தராய் விளயாடிய ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) சிறி
உரப்பாம். $திருவி.1333.4

ேதட அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கதி, மணி_ெப.(மணி_ெப.) முடிச் ெசழியனும்
பாண்டி $திருவி.1334.1
நாடரும் திரு எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேமல்
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வடு_ெப.(வ
G
டு_ெப.)
G
எய்தக் $திருவி.1334.2
கூடல் அம் பதி ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) குறி கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.1334.3
ேவட, அங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சித்த ெமய் ேவடராய் வருவா,.
$திருவி.1334.4
வட்ட வா, சடக் குஞ்சியும் பூண நூல் மா,பும் $திருவி.1335.1
இட்ட நGறு அணி திலகமும் இணக் குழ தூங்க $திருவி.1335.2
விட்ட ெவள்ள முத்திரயும் ேதால் விrத்த பட்டிகயும் $திருவி.1335.3
சுட்ட ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ெபாடிப் ெபாக்கணம் தூக்கிய ேதாளும்.
$திருவி.1335.4
ய்ய ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ெபாடி அழிந் ெமய் சிவந்திடச் சுவடு
$திருவி.1336.1
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெவண்திரள் படிக
நGள் மாலயும் சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1336.2
கயில்_ெப.(கயில்_ெப.) அங்கு கட்டங்கமும்
கண்டவ,_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ,_பட,.பன்.)
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.1336.3
உய்ய வன்புற வக்கிய
G
உதர பந்தனமும். $திருவி.1336.4
அட்ட ேவங்க ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) உrவ கீ ண்டு அசத்த ேகாவணமும்
$திருவி.1337.1
ஒட்ட வக்கிய
G
புலி_ெப.(புலி_ெப.) அதன் உடுக்கயும் இடத்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $திருவி.1337.2

இட்ட ேயாக பட்டிகயும் ெபான் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இட
கட்டப் $திருவி.1337.3
பட்ட சுஃெறாலி ேவத்திரப் படக்கயும் படத். $திருவி.1337.4
ேவத கிங்கிணி சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அடிகளில் மிழற்ற
$திருவி.1338.1
ஓத அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பத முளr ஊறு அருண் ம ஒழுகப்
$திருவி.1338.2
ேபாத ஆனந்த ம நுக,ந் அல, முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ெபாலியப் $திருவி.1338.3
பாத பங்கய உப நிடதப் பாக சூட. $திருவி.1338.4
சிறி மூரலும் ெவய, வயும் திருமுகத் அரும்பக் $திருவி.1339.1
குறுகி ஆவணம் சித்திர கூட நால் சந்தி $திருவி.1339.2
மருகு சூளிக உபrக மாளிக வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) $திருவி.1339.3
அறுகு சூழ் நிரத்த ெதற்றி இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விடம்_ெப.(விடம்_ெப.)
ெதாறும் அடந். $திருவி.1339.4
ெதற்கு இருப்பவ, ேபால் வடதிச வயில்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1340.1
புக்கு இருப்பம் கிழக்கு உள்ளா, ேபால ேமல் திசயில் $திருவி.1340.2
நக்கு இருப்பம் யாவரும் நாடின, அறியத் $திருவி.1340.3
தக்க அன்றிேய இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) சாலமாத் தணந்ம். $திருவி.1340.4
ேசய ெவற்பின அணியதாச் ெசய் மற்று அணித்தாய் $திருவி.1341.1
ேமய ெவற்பினச் ேசயதா விடுத்ம் ெமய்ம் மு மூப்பு $திருவி.1341.2
ஆய மக்கள இளயவ, ஆக்கியும் குதல $திருவி.1341.3
வாய மக்களக் கழிமு மக்களாய் வகுத்ம். $திருவி.1341.4

ஆணப் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) உரு ஆக்கியும் ெபண்ண ஆண் உருவாய்
$திருவி.1342.1
மாணக் காட்டியும் மலடிய மகப் ெபறச் ெசய்ம் $திருவி.1342.2
ேகாணல் கூன் ெசவிடு ஊம கண்குருடு பங்கு எவரும் $திருவி.1342.3
காணத் தG,த் நாலு ேலாகமும் கனகமாச் ெசய்ம். $திருவி.1342.4
ெசல்வ, தம் மனப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
வறுமயில் சிறந்ேதா, $திருவி.1343.1
இல்லம் எய்தவும் நட்டவ, இகல் இன்றித் தம்மின் $திருவி.1343.2
மல்லு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சம, இழப்பவும் காஞ்சிர மரத்தின்
$திருவி.1343.3
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தGம்_ெப.அ.(தGம்_ெப.அ.) கனி பழுப்பவும் விஞ்சய
கண் ஐந்ம். $திருவி.1343.4
பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) மாrய பருவத்தில் வக நG, பரந் $திருவி.1344.1
வருவ ஆக்கியும் மீ ளவும் வறந்திடச் ெசய்ம் $திருவி.1344.2
ெபாருவி தGம்_ெப.அ.(தGம்_ெப.அ.) சுவேயாடு அடயும் ெபாய்கயும் உவ,ப்புத்
$திருவி.1344.3
தருவ ஆக்கியும் உவrயின் சுவயவாத் தந்ம். $திருவி.1344.4
வசி
G மாத்திரக் ேகாலின விண்ணில் நட்டு அதன்ேமல் $திருவி.1345.1
ஊசி நாட்டி இட்டு ஊசிேமல் ெபருவிரல்
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1345.2
ஆசு இல் ஆடியும் ஊசிேமல் அவ கிழக்காக $திருவி.1345.3
மாசு இல் ேசவடிப் ேபாவான் மல,ந்திடச் சுழன்றும். $திருவி.1345.4
சண்ட ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பணிப்
பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எனப் பறந் விண்_ெப.(விண்_ெப.)
தாவிக் $திருவி.1346.1

ெகாண்டலப் பிடித் இடி ெயாடும் குடித்த நG, பிழிந் $திருவி.1346.2
கண்டவ,க்கு அதிசயம் ெபறக் காட்டியும் காண $திருவி.1346.3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) தலத்தினில் பண்டுேபால் இற ெகாள விடுத்ம்.
$திருவி.1346.4
எல் இடப் படும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) கள இரா_ெப.(இரா_ெப.) எழப்
பா,த்ம் $திருவி.1347.1
அல் இடப் படும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) களப் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) அமத்ம் $திருவி.1347.2
வல் அழல் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) உள, வலி ெகடப் பா,த்ம் $திருவி.1347.3
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேபா காய் கனி இலா நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) படக்
கண்டும். $திருவி.1347.4
பீளயால் விழிக் கிழவரப் பிரம்பினால் வருடிக் $திருவி.1348.1
காள ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) ஆக்கி அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கணவருக்கு
இசய $திருவி.1348.2
ஈள வாய் மு கற்பினா, கரு அடந் இளம $திருவி.1348.3
ஆள ேவத்திரம் வருடி நGறு அளித் அருள் ெசய்ம். $திருவி.1348.4
அகரம்_ெப.(அகரம்_ெப.) ஆதி மூன்று
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆகருடணேம $திருவி.1349.1
புக,_ெப.(புக,_ெப.) இலா அதிrச்சிய அஞ்சனம் ெபாருவில் $திருவி.1349.2
வகரம் ஆதி மூன்று ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வசியேம வாதம் $திருவி.1349.3
இகல் இலா வயத்தம்பம் என்று இன்னவ ெசய்ம். $திருவி.1349.4
ேவத நூல் ெதளியா,கள் எக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கலகளும் விளங்கப்
$திருவி.1350.1
பூதி நாவினில் சிதறியும் பூழியன் காதன் $திருவி.1350.2

மாதராெராடும் பயில் பு மணமல,க் காவில் $திருவி.1350.3
காதநGண்ட ேகாள் ெதங்கினக் கரும் பன ெசய்ம். $திருவி.1350.4
ஏன வான்_ெப.(வான்_ெப.) தருக் குலங் களப் புட்கள இருேகாட்டு $திருவி.1351.1
ஆன ஆதி பல் விலங்கின_வி.மு.(விலங்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட,.பன்.)
ஒன்ற ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆக $திருவி.1351.2
நான ேநாக்கினால் ேநாக்கியும் நாடிய இளேயா, $திருவி.1351.3
மானின் ேநாக்கிய, ஆகிேலாம் என எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) வாய்த்ம்.
$திருவி.1351.4
நாக நாடு ெபான் நாட்டு உள ெபாருளும் அந் நகருள் $திருவி.1352.1
ஆக ஆக்கியும் இன்னணம் விச்சகள் அனந்தம் $திருவி.1352.2
மாக நாயகன் மலமகள் நாயகன் மர $திருவி.1352.3
ஏக நாயகன் திரு விளயாடல் ெசய் இருந்தான். $திருவி.1352.4
சித்த ேயாகிகள் ெசய்கின்ற ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேமல்
ெசலுத்தி_வி.எச்.(ெசலுத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1353.1
வத்த கண்களும் சிந்தயும் வாங்கல, திகத்த் $திருவி.1353.2
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாள் வினத்
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) மறந் இருந்தன, தகசால் $திருவி.1353.3
முத்த ேவதிய, ஆதிய முநக, மாக்கள். $திருவி.1353.4
இனய ெசய்திய உழயரால் இறமகன் அறிந்தான் $திருவி.1354.1
அனய சித்தர இங்ஙனம் தருக என அடுத்தா, $திருவி.1354.2
தன அகற்றினன் சித்தரச் சா,ந்தவ, தாமும் $திருவி.1354.3
வினய ெவன்றவ, ஆடல வியந் கண்டு இருந்தா,. $திருவி.1354.4
அமச்ச, தங்கள விடுத்தனன் அமச்சரும் சித்த, $திருவி.1355.1

அமச்ச, அண் பணிந் அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) முன்
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனத் தவத்ேதா,
$திருவி.1355.2
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) மன்னனால் என்
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) என மறுத்திட மண்_ெப.(மண்_ெப.) $திருவி.1355.3
சுமக்கும் மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) தம்மவ, ெதாழுதன, ேபானா,.
$திருவி.1355.4
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) முன் அமச்ச, சித்த, மறுத் உர மாற்றம் கூற
$திருவி.1356.1
முன்னவன் அருள் ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இம்ம
மறுமயும் முனிந்த ேயாக, $திருவி.1356.2
இந் நில ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.) மட்ேடா இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) அயன்
மால் ஏேனா, $திருவி.1356.3
தன்னயும் மதிப்பேரா என்று
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.)
தரும ேவந்தன். $திருவி.1356.4
ெசல்லா, ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சூழ் மரா புrச் சித்த,
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.1357.1
வல்லா, அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) ஆடல யா, உர
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா, $திருவி.1357.2
எல்லாரும் வியப்பு_ெப.(வியப்பு_ெப.) உற இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தனிச்
சித்த சாமி $திருவி.1357.3
கல்லான தின்னக் கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) ஈந்த கதயும் ெசால்வாம்.
$திருவி.1357.4
பின்ேனய அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) ெபருகப் ெபrேயார எண்ணா $திருவி.1358.1
என்ேன எளியா, என யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இகழ்ந் இங்ஙன நGண்டச்
$திருவி.1358.2

ெசான்ேனன்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஏன்) அவ,க்கு என்குற
என்னில் உருவி நாேன $திருவி.1358.3
தன்ேன, இலாதா, தமக் காணத் தகுவன் என்னா. $திருவி.1358.4
ஆனந்த சித்த, தமக் காண்பல் என்று அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) கூ,ந்த
$திருவி.1359.1
மீ னம் தrத்த ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.) ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.1359.2
ேமானம் தrத்த சிவேயாகரும் முந்தித் தம்ெபான் $திருவி.1359.3
மானம் தனக்கு வட ேமல் திச வந் இருந்தா,. $திருவி.1359.4
அருகாத ெசல்வத் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) அன்று தத்
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ேதாற்றம் $திருவி.1360.1
வரு காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ஆக மேரன வந் வந்தித் $திருவி.1360.2
உருகா தரத்தால் கழிந் உள் வலமாக
மீ ள_குைற.எச்.(மீ ள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.1360.3
வருவான் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) முன் வரு காஞ்சுகி
வன்கண்_ெப.(வன்கண்_ெப.) மாக்கள். $திருவி.1360.4
சீறிட்ட ேவங்க அதள் ேசக்கய, சீ றி ஐந்ம் $திருவி.1361.1
பாறிட்ட ேவட, ேயாக பட்டத்த, கட்டங் கத்தில் $திருவி.1361.2
ஏறிட்ட கய, இறுமாந் இருப்பார
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1361.3
மாறிட்டு நGக்கி_வி.எச்.(நGக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எழப்
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என வந் ெசான்னா,.
$திருவி.1361.4
பின்னா வரு ெதன்ன, பிரான் ெபrேயார
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1362.1

என் நாடு நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) ஊ, நுமக்கு என் வரும் யா ேவண்டும்
$திருவி.1362.2
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) நாமம் ஏ நுவல் மின் என வய எந்தன் $திருவி.1362.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நா_ெப.(நா_ெப.) எந்த நக,
உள்ளும்_ெப.எச்.(உள்ளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திrவம் அப்பா.
$திருவி.1362.4
ஆனாலும் இப்ேபா அணி கான்மிர நாட்டில் காசி $திருவி.1363.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தலம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அநாத,
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1363.2
ஆனாத பிச்சப் ெபரு வாழ்வு உடயா, நமரா $திருவி.1363.3
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) நாளும் விஞ்ச நடாய்த் திr சித்தேரம் யாம். $திருவி.1363.4
ஆனந்த கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) ெதாடுத் இங்கு உள ஆன சவத் $திருவி.1364.1
தானம் பலவும் ெதாழுதல் பரமாகி வந்ேதம் $திருவி.1364.2
ஞானம் தரும் இந் நக, இம்மயில் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) முத்தி $திருவி.1364.3
ஆனந்தம் ஆன பர முத்தி மறும நல்கும். $திருவி.1364.4
ஈண்டு உள்ளவ,க்கு எம் விள யாடலக் காட்டி இச்ச $திருவி.1365.1
ேவண்டும் பலசித்தியும் நல்குவம் ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) ஆதி $திருவி.1365.2
மாண்டு அங்கு எண் எண் கல ஞானமும் வல்லம் அல்லால் $திருவி.1365.3
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) தங்கு எல்லாப் ெபாருளும் வல்ல சித்தேரம் யாம்.
$திருவி.1365.4
உன்னால் நமக்குப் ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவண்டுவ
ஒன்றும் இல்ல $திருவி.1366.1
ெதன்னா என உள் நக ெசய்தன, சித்தேயாக, $திருவி.1366.2

மன்னா இவ, தம் இறுமாப்பும் ெசருக்கும் வறும்
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$திருவி.1366.3
என்னால் அளவிட்டு அறிேவன் என எண்ணித் ேத,வான். $திருவி.1366.4
ேதறும் ெபாழு ஓ, உழவன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெசல்வக் கன்னல்
$திருவி.1367.1
ஆரும் கமுகு என்ன வயி,ப் உறக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாழப் $திருவி.1367.2
பாரும் திசயும் புகழ் பங்கயச் ெசங்க தாங்கி $திருவி.1367.3
நGரும் பிறயும் கரந்தா, தம ேந,ந் ெசால்வான். $திருவி.1367.4
வல்லாrல் வல்ேலம் என உம்ம மதித்த நG, இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
$திருவி.1368.1
கல் ஆனக்கு இந்த கரும்ப அருத்தின் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$திருவி.1368.2
வல்லாரும் நGேர மரப் ெபருமானும் நGேர $திருவி.1368.3
அல்லால் எவ, நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ேவட்ட
அளிப்பன் என்றான். $திருவி.1368.4
என்னா முகிலத் தள இட்டவன் கூறக் ேகட்டுத் $திருவி.1369.1
ெதன்னா வருதி_வி.மு.(வா_வி.+ருத்_(?)+இ_முன்.ஒரு.) எனப் புன்னக ெசய்
சித்த, $திருவி.1369.2
நின்னால் வருவ எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) ஏ நினக்கு நாேம
$திருவி.1369.3
உன் ஆச தGரத் தருகின்ற அலாமல் உண்ேடா. $திருவி.1369.4
ெசல்லா_எதி,.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) உலகத்தினும்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
விஞ்ஞ கற்ேறா, $திருவி.1370.1
பல்லாரும் நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) மதிக்கப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) எய்வா,கள்
$திருவி.1370.2

எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
அறிந்த_ெப.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) ஒன்றிலும் ஆச இல்ல
$திருவி.1370.3
கல் ஆன கன்னல் கறிக்கின்ற காண்டி என்றா,. $திருவி.1370.4
கடக்கண் சிறிேத குறித்தா, முன் கடாக் கல் யான $திருவி.1371.1
மடக் கண் திறந் மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) மூன்றும் வழிய விண்_ெப.(விண்_ெப.)
வாய் $திருவி.1371.2
அடக்கும் படிவாய் திறந் ஆ,த்ப் புழக்க நGட்டித் $திருவி.1371.3
ெதாடக் குன்று அனான் கச் சுவத் தண்டப்
பறித்த_ெப.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற. $திருவி.1371.4
பறித்க் கடவாய் வழிசாறு அளி பாய்ந் நக்கக் $திருவி.1372.1
கறித்க் குதட்டிப் பருகிக் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.)
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.1372.2
ெநறித்த் தருக்கி நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) சீறி நிமி,ந் நிற்ப $திருவி.1372.3
மறித்க் கடக்கண் குறித்தா, பினும் மாயம் வல்லா,. $திருவி.1372.4
மட்டு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) தாரான்
கழுத்தில்_ெப.(கழுத்து_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மால தன்ன
$திருவி.1373.1
எட்டிப் பறித்த_ெப.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இகல் காஞ்சுகி
மாக்கள் சீ றிக் $திருவி.1373.2
கிட்டிக் களிற்றப் புடப்பான் கிள, ேகால்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓச்சச் $திருவி.1373.3
சிட்டத்தவ, கண் சிவந் ஆனயச் சீறி ேநாக்க. $திருவி.1373.4
கண்டா வளியச் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) உண்ட கண்கள் ேசப்புக் $திருவி.1374.1

ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.)
அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) சிவ ேயாகrல் ேகாபம்_ெப.(ேகாபம்_ெப.) மூளத்
$திருவி.1374.2
தண்டா அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) தமருள் தறு கண்ண, சீறி $திருவி.1374.3
வண்டா, இதழி மறத்தார அடிக்க வந்தா,. $திருவி.1374.4
அப்ேபா இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மூரல் அரும்பியச் சித்த சாமி $திருவி.1375.1
கப்ேபா அமத்க் கடிந்ேதா, தம நின்மின் என்ன $திருவி.1375.2
மப் ேபாதக மன்னவ, வத்த அடி ேபாக்கல்
ஆற்றா_ெப.எச்.(ஆற்று_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1375.3
ஒப் ேபா அrய நில ஓவியம்_ெப.(ஓவியம்_ெப.) ேபால நின்றா,. $திருவி.1375.4
மத்தக் களிற்றான் ெவகுளித் தழல் மாறி அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) $திருவி.1376.1
ெபாத்தப் புதந்த மனத் அற்புதம் ெபாங்கிச் ேசாரச் $திருவி.1376.2
சித்தப் ெபருமான் அடிமா முடி தGண்டப் பாச $திருவி.1376.3
ெபத்தத் தமிேயன் பிழயப் ெபாறும் என்று வழ்ந்தான்.
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$திருவி.1376.4
அன்புக்கு இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கருணக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஆன வய, $திருவி.1377.1
இன்பு_ெப.(இன்பு_ெப.) உற்று ேவண்டும் வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ேகள் எனத் தாழ்ந்
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $திருவி.1377.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) புத்திரப் ேபறு அருள் வாய் என நல்கிச்
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) க $திருவி.1377.3
வன்பு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவழ_ெப.அ.(ேவழம்_ெப.) மிச வத் அருள் நாட்டம் வத்தா,. $திருவி.1377.4
தழக்கும் நGள் கதி,த் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) முத்த மாலயப் $திருவி.1378.1
புழக்க நGட்டிக் ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேபாதகம் $திருவி.1378.2

மழக்க நGட்டினன் வாங்கினன் நGதியில் $திருவி.1378.3
பிழக்கல் ஆத ெபருந்தக ேவந்தேன. $திருவி.1378.4
முத்த மாலிக வாங்குமுன் முன்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1379.1
சித்த சாமி திரு உருக் கண்டிலன் $திருவி.1379.2
மத்த யான வடிவமும் ஏனய $திருவி.1379.3
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆக உரேவான் ெவருவினான்.
$திருவி.1379.4
இந்த ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) உயி, ஆய
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $திருவி.1380.1
அந்தம் இல்லி அருள் விளயாட்டு எனா $திருவி.1380.2
முந்த ேவத முதல் வன மீ ளவும் $திருவி.1380.3
வந் வந்தன
ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.)
மன்னேன. $திருவி.1380.4
முழு உண,ந்த_ெப.எச்.(உண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முதல்வ
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ஆடல $திருவி.1381.1
இழுதேயன் அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) அளந்ேதன்
எனா $திருவி.1381.2
அமு இறஞ்சி அபராதம் ஈந் க $திருவி.1381.3
ெதாழு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) திக்கத்
ெதாடங்கினான். $திருவி.1381.4
ேவதியாய் ேவத விள ெபாருளாய் ேவதத்தின் $திருவி.1382.1
நGதியாய் நGதி ெநறி கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நGள்
ஒளியாய் $திருவி.1382.2

ஆதியாய் ஈராய் நடுவாய் அவ
கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1382.3
ேசாதியாய் நின்றாய் என் ேசாதனத்ேதா நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
இயல்ேப. $திருவி.1382.4
நின்னான் ெமாழிந்த மற நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அடிகள் வந்தித்ம்
$திருவி.1383.1
பல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அருச்சித்ம் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) தல சுமந்ம்
$திருவி.1383.2
உன் நாமம் வாசித்ம் உன்ன
அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி,.ம.+என்_தன்.ஒரு.) என்று $திருவி.1383.3
ெசான்னால்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆல்_நி.எச்.குறி.) அடியேனன்
ேசாதனத்ேதா நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) இயல்ேப. $திருவி.1383.4
ெபrயதினும் ெபrயம் ஆய்ச் சிறியதினும் சிறியம் ஆய் $திருவி.1384.1
அrயதினும் அrயம் ஆய் எளியதினும் எளியம் ஆய்க் $திருவி.1384.2
கrயம் ஆய் காண்பானும் காட்சியும் ஆய் அவ
கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1384.3
rயமும் ஆய் நின்றய் என் ேசாதனத் ேதா நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
இயல்ேப. $திருவி.1384.4
என்று பல முற பழிச்சி மன எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விக்கிரமன ஈன்று பன்னாள் $திருவி.1385.1
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) முற ேகால் ஓச்சி விக்கிரமன் சுவன் மிசப் பா,சுமத்திப்
பாசம் $திருவி.1385.2
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) களந் அருள் சித்த சாமி
திரு அருள் ேநாக்கால் விள ேபrன்ப $திருவி.1385.3
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) ம வழ்
G வண்டில் கலந் இருந்தான் அபிேடக மாறன்
மன்ேனா. $திருவி.1385.4

கட்டு அவிழ் கடுக்கய, கல்யான கழ தின்ன $திருவி.1386.1
இட்ட இ பஞ்சவன் இடத் அமண, ஏவி $திருவி.1386.2
விட்ட மத யான விழ ேமவல, புரத்தச் $திருவி.1386.3
சுட்ட கண விட்டு உயி, ெதாலத்த முற ெசால்வாம். $திருவி.1386.4
விக்கிரம பாண்டியன்_ெப.(பாண்டியன்_ெப.) ெவலற்கு அrய
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ேகால் $திருவி.1387.1
திக்கு நிலனும் திற ெகாள் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) நிறவு
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.1387.2
அக்கிரம ெவம்கலி அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒங்கச் $திருவி.1387.3
சக்கரம்_ெப.(சக்கரம்_ெப.) உருட்டி இட, சாய்த் முற ெசய்வான். $திருவி.1387.4
புத்த, அமண் அதிய புறக்கள அகழ்ந் $திருவி.1388.1
நித்த மற ஆகம ெநறிப் பயி,_ெப.(பயி,_ெப.) வள,த் $திருவி.1388.2
ெமய்த்த விதி பத்தியின் விளந்த பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) யாரும் $திருவி.1388.3
ய்த்திட மனுத் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
நடத்தி_வி.எச்.(நடத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எஎ.குறி.) வரு தூேயான்.
$திருவி.1388.4
மரு இதழியான் உறயும் வான்_ெப.(வான்_ெப.) இழி_வி.(இழி_வி.) விமானத்
$திருவி.1389.1
அருகு வட பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) உற ஆலயம்_ெப.(ஆலயம்_ெப.) எழுப்பி
$திருவி.1389.2
உருவரு இரண்டினயும் ஒருவி வரு சித்த, $திருவி.1389.3
திரு உருவு கண்டு பணி ெசய் ஒழுகு நாளில். $திருவி.1389.4
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கதிேரான் வழிய ெசம்பியன்
ஒருத்தன் $திருவி.1390.1

கயன் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) ெவன்றி பயில் காஞ்சி நக, உள்ளான்
$திருவி.1390.2
ெபாய் அமண, கட்டுர புறத் றயின்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.1390.3
மயின் மதி மாற ெனாடு மாறு பட நின்றான். $திருவி.1390.4
முடங்கல் மதி ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) சட முடித் விட ஏறும் $திருவி.1391.1
விடங்கர ேசவடி விழுங்கிய மனத் $திருவி.1391.2
மடங்கல் நிக, ெதன்னன் எதி, வந் ெபார
ஆற்றா_ெப.எச்.(ஆற்று_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1391.3
தடங்கல் ஓ, வஞ்சனயினால் அட மதித்தான். $திருவி.1391.4
அஞ்சனம் கவுஞ்சம் ேகாவ,த்தனம் திrகூடம் காஞ்சிக் $திருவி.1392.1
குஞ்சரம் சயம் ஏம கூடேம விந்தம் என்னும் $திருவி.1392.2
மஞ்சு இவ, வரகள் எட்டும் வகுறு அமண, தம்மில் $திருவி.1392.3
எஞ்சல் இல் குரவ,க்கு ஓல ேவறு ேவறு
எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விட்டான். $திருவி.1392.4
வடிவு ேபால் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) மாசு
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) புதய
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1393.1
அடிகள்மா, ஆவா, எண்ணாயிர வரும் ஆ,த்தா, ேவய்ந்த $திருவி.1393.2
முடி ெகழு ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) விட்ட முடங்கல நிமி,த் வாசித்
$திருவி.1393.3
இடி ெகழு கா, ேபால் குன்றின் இழிந் ேவறு
இடத்தில்_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) ெசல்வா,. $திருவி.1393.4
யாவரும் ஒருங்கு கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) வழி ெகாள்வ ஏய்ப்பக் $திருவி.1394.1

காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) வல் அரணம்_ெப.(அரணம்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காஞ்சி மா நகரத் எய்திப்
$திருவி.1394.2
பூ அல, தாரான் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) கட புகுந்
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $திருவி.1394.3
ஏவல, விடுப்ப உள் ேபாய் இறமகன் இருக்க புக்கா,. $திருவி.1394.4
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) முடிேமல் பீலி வத்தன, ஆக்கம் கூற
$திருவி.1395.1
அன்னவன் அவர ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வசிய
முன் ஆறும் வல்l, $திருவி.1395.2
ெதன்னன யாபி சாரம் ெசய் உயி, ெசகுத்தால் உங்கட்கு $திருவி.1395.3
என்ன நாடு பாதி தருவல் ேபாய் இயற்றும் என்றான். $திருவி.1395.4
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrந் அவேம
ெசய்வா,_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) தாம் அதற்கு உடன்
பட்டு ஏகி $திருவி.1396.1
சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திர நG,ப் பாலி ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கரக்
காதம் மூன்றில் $திருவி.1396.2
கவ,ந் அகன் சால ேகாலி ேயாசன அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) கல்லி
$திருவி.1396.3
அவம் படு ேவள்விக் குண்டம் ேகாணம் எட்டு ஆகக் கண்டா,. $திருவி.1396.4
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) ெபாதி காட்டம் ெபய் நிம்ப ெநய் விராய நஞ்சின்
$திருவி.1397.1
உடம் புட உயிrன் ேகா ழூன் கறிப் ெபாடி ஊறு எண்ெணய் $திருவி.1397.2
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) பட வாயம் காத்த ெவrக் குழி புதயப் ெபய் $திருவி.1397.3

ெகாடும் பழி ேவள்வி ெசய்தா, ெகால்லாத விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) பூண்டா,.
$திருவி.1397.4
மாடு உள ெபாம்ப, நந்த_குைற.எச்.(நந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) உள ேசால உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $திருவி.1398.1
காடு_ெப.(காடு_ெப.) உள கருகிச் சயக் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) உள ஓட
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $திருவி.1398.2
ேகாடு உள வாவி உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) குளம்_ெப.(குளம்_ெப.) உள வறப்பத்
தாவிச் $திருவி.1398.3
ேசடு உள முகிலும் தGயச் சிக எழு குண்டத் தGவாய். $திருவி.1398.4
கூற்று எழு ேதாற்றம் ேபால அஞ்சனக் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) ேபாலக்
$திருவி.1399.1
காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) எழு ெசவியும் நால்வாய் ெகௗவிய மருப்பும் மாறா
$திருவி.1399.2
ஊற்று எழு மதமும் ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.)
ஆடிய_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒற்றக் கயும்
$திருவி.1399.3
ஏற்று எழு விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) ேபால் சீறி
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ, தறுகண் யான.
$திருவி.1399.4
அந்த மா ேவள்வித் தGயும் அவிய மும் மதமும் ேசார $திருவி.1400.1
வந்தமா களிற்ற நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) ேபாய் வழுதிய மர ேயாடும்
$திருவி.1400.2
சிந்தேவ ெதாலத்தி என்னாத் ெதன் திசச்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏவி $திருவி.1400.3
முந்தேவ விடுத்த மாசு மூழ்கு உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) அமணப் ேபய்கள்.
$திருவி.1400.4

அருள் அற்று இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) உடலில் புத அமணக் கயவ,களுள்
$திருவி.1401.1
அருள் அற்று மறயில் பட, ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
அற்று இக பர ெமய்ப் $திருவி.1401.2
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அற்றவன் அனிகத் ெதாடு புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
ெமாய்த்திட மதமா $திருவி.1401.3
ெவருள் அற்று இடி குரலில் ெவடி பட்டிட வரும் ஆல். $திருவி.1401.4
அடியின் அளவு அகல் பாதல முடியின் அளவு அண்டம் $திருவி.1402.1
இடியின் அளவு எழுகா, ெசவி எறி கால அளவு அகிலம் $திருவி.1402.2
மடியும் அளவு உள, கான் மத மழயின் அளவு உலக $திருவி.1402.3
முடிவின் எழு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கண் அழல் அளவாம் மு வடவ.
$திருவி.1402.4
கூற்று அஞ்சிய வரும் இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கr குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
அம் ெசவி முழவாய் $திருவி.1403.1
ஏற்றம் ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மடங்கும் ெசவி எறி கால்
வழி விழித்தG $திருவி.1403.2
ஊற்றம் ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மடவாய் உடத்
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கட மத நG,
$திருவி.1403.3
நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) ெசயத் திச ேவழமும் நடுக்கம் ெசய் நலியும்.
$திருவி.1403.4
இடிக்கும் புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) வயிற்றக் கிழித் இடி
ஏற்றிெனௗதி,க்கும்_ெப.எச்.(உதி,_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ
ச்.குறி.) $திருவி.1404.1
ெவடிக்கும் பிளி, ஒலியால் திச விழுங்கிச் ெசவிடாக்கும் $திருவி.1404.2
டிக்கும் புழக் க ஓச்சிவிண்ெதாடு குன்றினச் சுற்றிப் $திருவி.1404.3

பிடுக்கும்_ெப.எச்.(பிடி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
கலக்கும்_ெப.எச்.(கலக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தனிப் ெபரு மத்
எனத் திrக்கும். $திருவி.1404.4
உருமுக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ஒலி இற்றுள, ஒலி விட்டுஎறி ெசவியிற்று
$திருவி.1405.1
இரு முள்_ெப.(முள்_ெப.) பிற எயிற்றில் அழல் எr கண் இரு உடலில்
$திருவி.1405.2
தருமுக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வருவித் உரல் அடி இற்ெறன
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ேமல் $திருவி.1405.3
வரும் உக்கிர வடவக் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) வrன்
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மதமா. $திருவி.1405.4
ெதழிபட்ட திக் கயத்தின் ெசவி தGயப் பகேயாடும் $திருவி.1406.1
வழிபட்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கடும் கூற்று என வரு குஞ்சர வரவ
$திருவி.1406.2
விழிபட்டவ, ெமாழியால் உண, விர பட்டல, ேவம்பன் $திருவி.1406.3
சுழி பட்டல புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ேபால் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) சுழன்றான்
நினந் அழன்றான். $திருவி.1406.4
மப் ேபாதகம் ெபாற ஆற்றிய மணிக் ேகாயின்முன் குறுகாக் $திருவி.1407.1
கப் ேபாதகம் உrத்தான் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) கால் ேபாதகம் உறத் தாழ்ந்
$திருவி.1407.2
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ேபாதகம் தனயும் ெதாலத் எனக் காத்தி என்று
இரந்தான் $திருவி.1407.3
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ேபா அகல் வானின்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
திருவாக்கு எழுந்தன்ேற. $திருவி.1407.4

விட்டா, வலி ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வில் ேசவகனாகி
$திருவி.1408.1
ஒட்டா, விட வரும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கr உயி, ெவௗவு முதல்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $திருவி.1408.2
மட்டா, ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) கடி மாக, அயல் கீ ட்டிச
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) ஓ, $திருவி.1408.3
அட்டால மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.)
ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) என அ
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந் அரசன். $திருவி.1408.4
அகம் கவ்விய_ெப.எச்.(கவ்வு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) களிப்பு
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வந் அட்டால
மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) ெபான் $திருவி.1409.1
நகம்_ெப.(நகம்_ெப.) கவ்விய_ெப.எச்.(கவ்வு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எனத் தூண் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நானான் கினில் எடுத்ேத $திருவி.1409.2
சகம் கவ்விய_ெப.எச்.(கவ்வு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புகழான் ெசயத்
தறுகண் கன மதமா $திருவி.1409.3
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) கவ்விய_ெப.எச்.(கவ்வு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வில் ேசவகன் வருவான் அ ெமாழிவாம். $திருவி.1409.4
நGல்_ெப.அ.(நGலம்_ெப.) நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) நGத்த நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) மதி
இ,ண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) உண்டு என்ன $திருவி.1410.1
வானிற வலயக் சங்கவா, குழ நுழவித் அம் பூம் $திருவி.1410.2
பால் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) ெவகினம் காணப் பட, சட மறத்த் ேதாற்றும்
$திருவி.1410.3
கான் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) குஞ்சிச் சூட்டில் களிமயில் கலாபம் சூடி.
$திருவி.1410.4

கரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) முளத்த ெசக்கக் கதி, எனக் குருதிக் கச்ச
$திருவி.1411.1
மாங்குற வக்கிச்
G
ேசாr வாய் உட வாளும் கட்டி $திருவி.1411.2
இரங்கு நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மறகள் ஏங்க இருநிலம்
தGண்டு_ஏவ.(தGண்டு_வி.) தாளில் $திருவி.1411.3
ெபாருங்கழல் வளத் வாளிப் புட்டிலும் புறத் வக்கி.
G
$திருவி.1411.4
வங்கிய
G
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இட்ட வா, சில
வில்லிேனாடும் $திருவி.1412.1
பாங்குற இமயப் பாவ பாதிேய அன்றி முற்றும் $திருவி.1412.2
வாங்கிய வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ேபான்றும் அல்ல மாலும் ஓ,பால்
$திருவி.1412.3
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ேபான்று ஒளி நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) பசந்
ேதான்ற. $திருவி.1412.4
காமனும் காமுற்று அஞ்சும் காள ஆம் பருவத் ேதான்றத் $திருவி.1413.1
தாம் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அளந்த ெவன்றித் தனிவில் ேசவகனாய்த்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1413.2
மா மற மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) அன்ன மண்டபத் ஏறித் ெதன்ன,
$திருவி.1413.3
ேகாமகன் இடுக்கண் தG,ப்பான் குஞ்சர வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) ேநாக்கா.
$திருவி.1413.4
அஞ்சு கூவிளிச் ேசய்த் என்ன வவர வறன்_ெப.(வறன்_ெப.) இலாதான்
$திருவி.1414.1
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினக் ேகாலி ேநான்தாள் மிதித் ெமய் குழய
வாங்கிச் $திருவி.1414.2

ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) சில ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நாண்_ெப.(நாண்_ெப.)
பூட்டித் திரு விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) ெதறித்க் தாக்கிக் $திருவி.1414.3
குஞ்சரம் எட்டும் அஞ்சக் ேகாளr முழக்கம் காட்டி. $திருவி.1414.4
இங்கித ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேகாதண்டம் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
கயில்_ெப.(கயில்_ெப.) எடுத் நார $திருவி.1415.1
சிங்க ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண ெதாட்டு ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) திருக
முன் இடத்தாள் ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.1415.2
அங்குலி இரண்டால் ஐயன் ெசவி உற வலித் விட்டான் $திருவி.1415.3
மங்குலின் முழங்கும்_ெப.எச்.(முழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேவழ_ெப.அ.(ேவழம்_ெப.) மத்தகம் கிழிந்த அன்ேற. $திருவி.1415.4
ெகாண்டலின் அலறிச் சீறி வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
G
ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) $திருவி.1416.1
பிண்ட பாரும் ேசடன் ெசன்னியும்
பிளந்த_ெப.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தண்டம் $திருவி.1416.2
விண்ட ேபாலும் என்னத் ண் என ெவருவிப்
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1416.3
பண்டய தருக்கும் வறும்
G
படத்தன திச மால் யான. $திருவி.1416.4
புத படக் கrத்ேதால் ேபா,த்த புண்ணிய மூ,த்தி தாளால் $திருவி.1417.1
உத படக் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூற்றம்
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மத்த யான $திருவி.1417.2
சுதபடு மதிக்ேகா ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ெதாழுகுலச்
சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) ஒத்தான் $திருவி.1417.3
பத படும் அமண, கால பட, எனப் படrல் பட்டா,. $திருவி.1417.4
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அனய தான இட்ட சிந்ரங்கா, மால $திருவி.1418.1

இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) முகத் ஒங்கிச்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இரவி
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கிரணம்
ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1418.2
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) முழும் உண்ணக் கால எழு கதி,
வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.) அன்ன $திருவி.1418.3
இருளின மறத்த கண்டன் எய்தவாய்
ெபய்யும்_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசந்நG,.
$திருவி.1418.4
ெபாய் அறா மனத்தா, ேதற்றும் புன்ெநறி ஒழுக்கம்
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1419.1
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) ேகான் ெகாடுங்ேகால் தன்ன
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) ஆகத் தாங்கி
$திருவி.1419.2
மயன் மா வடிவம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
கலியத் ெதன்னன் $திருவி.1419.3
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேகால் ஐயன் சிங்க
வாளியாய்ச் சிதந்த அன்ேற. $திருவி.1419.4
உருமு வழ்ப்
G
உண்ட குன்றினும் பன்மான் அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) ெதாட்ட
$திருவி.1420.1
ெபருமுழ வாயும் வாயும்
ெபருகின_வி.மு.(ெபருகு_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட,.ஒரு.) அருவிச் ேசாr
$திருவி.1420.2
கருமுகில் மானச் ேசனம் கழுகள் பூதம் ெமாய்த்த $திருவி.1420.3
திருமணித் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வங்கத்
G
ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) உவக பூத்தான். $திருவி.1420.4

ஆனயின் புண் நG, உண்ண_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அடுத்த கா,
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) என்ன $திருவி.1421.1
ேசன பின் ெசல்லப் ேபாந்த திணி இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) அமண, தம்ம
$திருவி.1421.2
மீ னவன் கண்டு சீற ேவந் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) குறிப்பில்
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.1421.3
மான ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சின ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) மள்ள, வல்ல
ேபாய் முடுகல் உற்றா,. $திருவி.1421.4
எடுத்தன, கயில்_ெப.(கயில்_ெப.) தண்டம் எறிந்தன, மறிந் சூழ் ேபாய்த்
$திருவி.1422.1
தடுத்தன, கரகம் தூள் ஆத் தக,த்தன, பீலி ேயாடும் $திருவி.1422.2
ெதாடுத்தன, உடுத்த பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ணி படக்
கிழித்க் கால்வாய் $திருவி.1422.3
விடுத்தன, மானம் ேபாக்கி விட்டன, சில்ேலா, தம்ம. $திருவி.1422.4
எறி உண்டு ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாயம் இழப்
புண்டு ேசனேயாடு $திருவி.1423.1
முறியுண்டு நடுக்கம் பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) மூழ்குண்டு மாழ்கிச் சாம்பிப்
$திருவி.1423.2
பறி உண்ட தலய, யாரும் பழிப்பு உண்டு
பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தாமும் $திருவி.1423.3
உறி உண்ட கரகத்ேதாடும் ஒங்கு உண்டு பங்கிப் ேபானா,. $திருவி.1423.4
மாதங்கம் தடிந் தட்டால மண்டபத்
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரன்_ெப.(வ
G
ரன்_ெப.)
G
$திருவி.1424.1
பாதங்கள் கயால் பற்rப் பாண்டியன்_ெப.(பாண்டியன்_ெப.) இரந் ேவண்டிப்
$திருவி.1424.2

ேபாதங்கள் கடந்தாய் என்றும்
ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இங்கு இருத்தி என்ன
$திருவி.1424.3
ேவதங்கள் அருத்தம் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவதியன் அதற்கு ேந,ந்தான். $திருவி.1424.4
பின்னும் சில் வரங்கள் நல்கப்
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மாடக் கூடல் $திருவி.1425.1
மன்னும் சின் மயன வந் வந்தித் வருநாள் காமன் $திருவி.1425.2
என்னும் சில் மல,ப் பூம் தண்தா, இராச ேசகரனப்
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1425.3
மின்னும் சில்லியம் ேத, ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ேமதினி
புரக்கும்_ெப.எச்.(புர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மன்ேனா. $திருவி.1425.4
வம்புளாய் மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.) வா, ஆன் வரவிடு மத்தக் குன்றில்
$திருவி.1426.1
சிம்புளாய் வடிவம் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேசவகன் ஏவல் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.1426.2
அம்புளாய்த் தூணம் வள்ளவன் அவதrத்தவா ேபால் $திருவி.1426.3
ெசம்புளாய்க் ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) நார சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.)
ஆய் இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ெற.
$திருவி.1426.4
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் அழித்
மீ ள_குைற.எச்.(மீ ள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உண்டாக்கும் உருத்திரன் விர
சத்தியினில் $திருவி.1427.1
சில தrத் இறவா அவுணன் பிடந்த சிங்க நாயகன அங்கு
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1427.2

அலகுஇல் மாதவம் ெசய் உேராமசன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேப,
அறிய_குைற.எச்.(அறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓ, தG,த்தம் உண்டாக்கி
$திருவி.1427.3
இலகு ேப, அடந்தான் பிரகலாதனும் ேநாற்று ஈறு இலாப் ெபருவரம்
அடந்தான். $திருவி.1427.4
தழ உலாங் கய, ஏவிய தந்திேமல் விட ேமல் $திருவி.1428.1
அழக, ேசவகம் ெசய்தவாறு அறந்தனம் அவேர $திருவி.1428.2
கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.) ஆகிப் பின் காள யாய்க் கிஞ்சுகச் ெசவ்வாய்
$திருவி.1428.3
குழவியாய் விளயாடிய ெகாள்கயப் பக,வாம். $திருவி.1428.4
ெதன்னன் விக்கிரமன் புயத் திரு நிலச் ெசல்வி_ெப.(ெசல்வி_ெப.) $திருவி.1429.1
மன்னி வாழும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மரயின் மறயவன்
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) $திருவி.1429.2
அன்னவன் விருபாக்கன் ஆம் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) குடி வாழ்க்க
$திருவி.1429.3
மின்னல் ஆள் வட மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ஆள் ெபய, சுப விரத. $திருவி.1429.4
அனய, தங்களுக்கு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மகவு இன்றி அநந்தம்
$திருவி.1430.1
புனித நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெசய்
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ஒழுக்கமும் பூண்டு $திருவி.1430.2
நனய வா, குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) அன்னய, எழுவ, பால் அண்ணி
$திருவி.1430.3
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) மாதவம் ெசய் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) மகவு ஈன்றா,. $திருவி.1430.4
ேபரும் ெகௗr என்று அழத்தன, பிராயம் ஒ, ஐந்தில் $திருவி.1431.1

சாரும் ெகௗrயும் பிறவிேநாய் தணிப்பதற்கு உறுதி $திருவி.1431.2
ேதறும் சிந்தயால் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தந்தய வணங்கிச் ெசனனம்
$திருவி.1431.3
ஈரும் ெதய்வத மந்திரம் யா என வினவ. $திருவி.1431.4
அந்தணாளனும் அதிசயித் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மகட்குச் $திருவி.1432.1
சிந்த ஆ,வேமாடு இறவி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மனுவினச் ெசப்பத்
$திருவி.1432.2
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பால் அ ெதளிந் நாத் தழும்பு
உறப் பயின்றாள் $திருவி.1432.3
முந்த நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவக் குற முடித்திட
வந்தாள். $திருவி.1432.4
தாத தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தவக் ெகாழுந்தினுக்கு இசய மா சவ $திருவி.1433.1
மாதவத்தனா ஆதி ஆச்சிரமத்தில்
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1433.2
ேவத வித்ம் ஆய் மரபினான் ேமம் படுவான் எப்_சுட்.(எ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
$திருவி.1433.3
ேபா ேபாம் என்று உளத்ெதாடு புகன்று
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருந்தான்.
$திருவி.1433.4
பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) நால் இ,ண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ஆக ேமல் கடிமணப்
பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) $திருவி.1434.1
வருவ ஆக அங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) வணவப்
படிவப் $திருவி.1434.2
பிரம சாrயாய்க் கட ெதாறும் பிச்ச புக்கு உண்பான் $திருவி.1434.3

ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.) பலிக்கு
அவண் அயல் புலத் உள்ளான். $திருவி.1434.4
பிச்ச ேவண்டினான் அவற்குத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெபண்ணினக்
ெகாடுப்பான் $திருவி.1435.1
இச்ச கூ,ந் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவத்தினால்
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஈன்று
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1435.2
விச்ச ேவதியன் மனெயாடு சுற்றமும் வினவா $திருவி.1435.3
அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) இன்றி நG, எடுத் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.)
அங்கயில் ெபய்தான். $திருவி.1435.4
கலிக்கும் நூபுரச் சீறடிக் கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
விதியும் $திருவி.1436.1
பலிக்கு
வந்தவன்_வி.அ.ெப.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அன்_பட,.ஒரு.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வினப் பகுதியும் ரப்ப $திருவி.1436.2
ஒலிக்கும்_ெப.எச்.(ஒலி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மந்திரக்_ெப.அ.(மந்திரம்_ெப.+க்_ஒற்.) சிரக நG, ஒழுக்கினான் முந்திச்
$திருவி.1436.3
சலிக்கும் அன்னயும் தம,களும்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளம் தள,வா,.
$திருவி.1436.4
குலனும் ஓ,கிலன் ேகாத்திரம் ஓ,கிலன் குடிம $திருவி.1437.1
நலனும் ஓ,கிலன் ஒழுக்கமும் கல்வியும் நண்ணும் $திருவி.1437.2
தலனும் ஓ,கிலன் கன்னியத் தத்தம் ெசய்தான் எப்_சுட்.(எ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
$திருவி.1437.3
புலனும் ஓ,ந்தவன் விதி வழி மதி எனப் புல,ந்தா,. $திருவி.1437.4

மற்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) குடி ேகாத்திரம் சூத்திரம் மற்றும்
$திருவி.1438.1
உற்று அறிந் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) மரபினுக்கு
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மான் மாேயான்
$திருவி.1438.2
ெசாற்ற தந்திர வணவத் ெதாடக்குண்டு திrயும் $திருவி.1438.3
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இனி
மற்றுப்ப_குைற.எச்.(மறுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என் ெகாடுப்ப என்று
இசந்தா,. $திருவி.1438.4
தாயும் ஒக்கலும் ஒத்தபின் தாதயும் ேவதத் $திருவி.1439.1
ஆயும் எண் மணத் ஆதி ஆம் அறநில ஆற்றால் $திருவி.1439.2
ேதயும் நுண் இடக் கன்னியச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபானால் புதத்க்
$திருவி.1439.3
காயும் ஆ, அழல் முன்ன, அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காள கக் ெகாடுத்தான்.
$திருவி.1439.4
ெதய்வ மங்கல வrசகள் ெசய் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1440.1
ெமௗவல் அம் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) கன்னிய மணமக ேனாடும் $திருவி.1440.2
ெகௗவ அம் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) சூழ் கடிநக,
விடுத்தான் $திருவி.1440.3
சவ மங்கல ேவதியத் தாபதன் இப்பால். $திருவி.1440.4
இல்லா,க்கு கிழிஈடு ேந, பட்டால் எனப் பல்லா, இல்லந் ேதாறும்
$திருவி.1441.1
ெசல்லா_எதி,.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரந் உண்டு திrந்த
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) மணமகனாய்ச் ெசல்வ நல்க $திருவி.1441.2

வல்லாள மணந் வருவான்
ேபாற்றும்_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மன புகுத
வன்கண்_ெப.(வன்கண்_ெப.) சீலப் $திருவி.1441.3
ெபால்லாராய் வணவத்ப் புக்கு ஒழுகு தாய்_ெப.(தாய்_ெப.)
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாறா,கள் ஆகி.
$திருவி.1441.4
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மணவாட்டி சிவ சிந்தனயும்
சவ தவ வடிவு ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.1442.1
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
ேபால் மனமும் ெவந்தவள ேவறு ஒக்கி ேவண்டா,
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1442.2
நிந்தன ெசய் ஒழுகுவா, அவள ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாணத்
G
நிங்கி_வி.எச்.(நGங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேவற்றூ,த் $திருவி.1442.3
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம, மங்கலம் காண்பா,
தனிேய வத் அகம் பூட்டித் தாங்கள் ேபானா,. $திருவி.1442.4
உள் மாசு கழுவுவ நGறு என்ேற உபநிடதம் உரப்பக் ேகட்டும் $திருவி.1443.1
மண்_ெப.(மண்_ெப.) மாசு படப் பூசும் வடிவு உடயா,
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அதன் பின் மனயில்
வகும் $திருவி.1443.2
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) மாசு கழிய_குைற.எச்.(கழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) அடியா, தமக் காணப்
ெபாறாமல் இன்று என் $திருவி.1443.3
கண் மாசு படுவ எனக் கனிந் ஒழுகு தலயன் பால் கவல கூ,வாள். $திருவி.1443.4
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) அடியா,க்கு அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) இலாச் சிந்தேய
இரும்பு ஏவல் ெசய் நாளும் $திருவி.1444.1
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) அடியா, திறத் ஒழுகா ஆக்கேய
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ெசவி கண் ஆதி ஐந்ம் $திருவி.1444.2

பவன் அடியா, இடச் ெசலுத்தாப் படிவேம பாவ மற பரவுஞ் சவ $திருவி.1444.3
தவ ெநறி அல்லா ெநறிேய பவ ெநறியான் தனியாளாத் தள,வாள் பின்னும்.
$திருவி.1444.4
எனத் உயி,க்கும் உறுதி இக பரம் என்ப அவ ெகாடுப்பா,
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) தானாய் $திருவி.1445.1
அனத் உயி,க்கும் உயிராகும் அரன் என்ப அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.)
அறிவா,க்கு அங்கம் வாக்கு $திருவி.1445.2
மனத் உறு ெமய்ப் பத்தி வழி வரும் என்ப அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பத்தி
வழி நிற்பா,க்கு $திருவி.1445.3
வினத் ய, தG,த்திட எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வடிவு
என்ப அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) அடியா, ேவடம் அன்ேறா.
$திருவி.1445.4
என்ன இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) அலமருவாள்
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இடத்
அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பட,.ஒரு.) உள்ளத்
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆங்ேக $திருவி.1446.1
ெதன்னவனாய் இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிரான் அவட்கு அருளும்
ெசவ்வி ேநாக்கிக் $திருவி.1446.2
கன்னம்_ெப.(கன்னம்_ெப.) உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) சிரம்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) கண்டமும் கண்டிக பூண்டு கயில்_ெப.(கயில்_ெப.)
தம்ேபால் $திருவி.1446.3
பல் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) பழகிய ஓ, தனிப்
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) புத்தகமும் பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) ேச,த்தி.
$திருவி.1446.4
கrந்த நGள் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) உன்னின் அரயும் மு திர கவுளும் கனக்கும்
ெநஞ்சும் $திருவி.1447.1

சrந்த ேகாவண உடயும் தலப் பனிப்பும் உத்தrயம் தாங்கும் ேதாளும்
$திருவி.1447.2
புrந்த நூல் கிடந் அலயும் புண்ணிய நGறு அணி மா,பும்
ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நGழல் $திருவி.1447.3
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ, தனிக் குடயும்
தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) ஊன்றிக்
கவிழ்ந்த_ெப.எச்.(கவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அசயும் ெமய்யும்
தாங்கி. $திருவி.1447.4
ஒருத்தராய் உண்டி பல பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பசியின, ேபால் உயங்கி
வாடி $திருவி.1448.1
விருத்த ேவதியராய் வந் அகம் புகுதக் கண்டு எழுந் மீ தூ, அன்பின்
$திருவி.1448.2
கருத்தளாய்த் தவிசு இருத்திக் க ெதாழு சிவன இங்குக் காண என்ன
$திருவி.1448.3
வருத்த_குைற.எச்.(வருத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மா தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
உடேயன் என முனிவ, பசித் ன்பால் வந்ேதம் என்றா,. $திருவி.1448.4
இல் பூட்டிப் ேபாயின,_வி.மு.(ேபா_வி.+இன்_இ.கா.+அ,_பட,.பன்.) எமரங்கள்
எனக் ெகௗr இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேமரு
$திருவி.1449.1
வில் பூட்டிப் புரம் ெபாடித்த ேவதிய, நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) க ெதாட்டு
விடு_ஏவ.(விடு_வி.) முன் யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.1449.2
ெகால் பூட்டு விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திறந் கடி
அடிசில் சமத் இடுதி எனக் குமr_ெப.(குமr_ெப.) தாளில் $திருவி.1449.3
அல் பூட்டு மடவாலும் அவ்வாேற அட்டில் புகுந் அடிசில் ஆக்கி. $திருவி.1449.4
தயல் மா தவக் ெகாழுந்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ேபாந்
சிரக நG, தளி,க தாங்கி $திருவி.1450.1

ஐயேன அமு ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எழுந் அருளும் என
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அடிகள் பாதச் $திருவி.1450.2
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தாமர விளக்கி அந்நG,
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெசன்னின் ேமல் ெதளித்ப் பாச $திருவி.1450.3
ஐயன் மாசு இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கழுவி அகம் புகுவித்த் ஆசனம் ேமல் வத்ப்
பின்ன,. $திருவி.1450.4
நக மல, இட்டு அருச்சித் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) பrகலம் திருத்தி
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) வ முல்ல
G
$திருவி.1451.1
முக அனய பால் அடிசில் ெவள்ளி மல எனப் பருப்பு முகில்_ெப.(முகில்_ெப.)
ெசம்ெபான் $திருவி.1451.2
சிகரம்_ெப.(சிகரம்_ெப.) எனப் பல்ேவறு அருகு அன புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) தழG க்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிறு குன்று ஈட்ட
$திருவி.1451.3
வக என ெநய் அருவி எனப் படத் அனய சிற்றுண்டி வகயும் ெபய். $திருவி.1451.4
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாய்
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இடேய முகமன் உர இன் அமு
ெசவியில் ஊட்டத் $திருவி.1452.1
தயலாள் வளக்க அறு சுவ அமு வாய் ஊட்டத்
தள,ந்த_ெப.எச்.(தள,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யாக்க $திருவி.1452.2
ஐய, தாம் திரு அமு ெசய் அமு உண்டவ, என மூப்பு
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பூவில் $திருவி.1452.3
கயேத மல, வாளிக் காள வடிவாய் இருந்தா, கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) காண.
$திருவி.1452.4
பூசிய ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நGறு ேபாய் கலவ ஆய் கண்டிக ேபாய்ப்
ெபான் ெசய் பூணும் $திருவி.1453.1
காசு_ெப.(காசு_ெப.) அணி ெபான் குண்டலமும் கடகமும் ஆய் மூப்பு ேபாய் காள
ஆன $திருவி.1453.2

ேதசு உருவம் கண்டு நடு நடுங்கி வளக் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) ெநrத்த் திகத்
ேவ,த்க் $திருவி.1453.3
கூசி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புறத் ஒங்கி
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.)
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) மல, ெகம்ப, அன்னாள்.
$திருவி.1453.4
ஆன ெபாழு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) குறித் மனயில் தG,ந் அயலூ, புக்க $திருவி.1454.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஒழுகு ழாய் அலங்கல் தG,த்தனுக்கு
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உடயா, ேபால் திrயும் வஞ்ச $திருவி.1454.2
மானம் உடயா,மீ ண்டு மன புகலும் பதினாறு வய வயதின் ேமய $திருவி.1454.3
பால் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) கண்டன்
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.) அணிந்ேதா, பசும்
குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) படிவம்_ெப.(படிவம்_ெப.) ெகாண்டான். $திருவி.1454.4
எழுத_குைற.எச்.(எழுது_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அrய மறச்
சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) கிடந் புறத் அலம்ப அன்ப, இதயம்_ெப.(இதயம்_ெப.)
என்னும் $திருவி.1455.1
ெசழு மல, ஓடயின் மல,ந் சிவானந்தத் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) தம்பு ெதய்வக்
கஞ்சத் $திருவி.1455.2
ெதாழுதகு சிற்றடிப் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) சுவத் மக்
கணி, ளும்ப வாய்விட்டு $திருவி.1455.3
அழு அணயா ஆடயில் கிடந்தான் தன அனத் உயிரும் ஈன்று காத்
அழிக்கும்_ெப.எச்.(அழி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அப்பன். $திருவி.1455.4
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) விட்டுப் ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனிக் குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) எனக் கலங்கித் தாங்கித்
ேதடி_வி.எச்.(ேதடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1456.1

ஆய் விட்டுப் பிரமன் அழ_குைற.எச்.(அழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மறகள்
அழ_குைற.எச்.(அழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அன்புடயாள் அன்பில் பட்டு
$திருவி.1456.2
வாய்விட்டுக் கிடந் அழுத_ெப.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மகவினக் கண்டு அணங்கு அனயாள் மாமி என்னும் $திருவி.1456.3
காய் விட்டு மதக் ெகாடியாள் இம் மகவு ஏ எனக் ேகட்டாள் ெகௗr தன்ன.
$திருவி.1456.4
நத்தம் அனயன் தனக்கு அrய நாயகனுக்கு அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உடயாள்
நவில்வாள் ேதவ $திருவி.1457.1
தத்தனயன் தரு மனவி ெயாடு ேபாந் சிறு ேபா தயல் ஈண்டு $திருவி.1457.2
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தனயன் தனப் பா,த்க் ேகாடி என வத் அகன்றான்
என்னா முன்னம் $திருவி.1457.3
சித்த நயனம் கலங்கச் சீறி மணவாட்டி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேமல் ெசற்றம்
ெகாண்டாள். $திருவி.1457.4
என்பு பூண்டு இடு காட்டில் ெபாடி ஆடும் உருத்திரனுக்கு
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அறாத $திருவி.1458.1
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) பூண்டான் மகவுக்கு அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உடயாய்
நGயும் எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) ஆகா என்னாத் $திருவி.1458.2
ன்பு பூண்டு அய,வாள மகவயும்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகத்த ரத்தினா,கள்
$திருவி.1458.3
வன்பு பூண்டு ஒழுகு வணவம் பூண்டு ெபாற இரக்க மான நGத்ேதா,.
$திருவி.1458.4
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) இலாப் பிள்ள முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) தன ேநாக்கித்
ெதருவின் இடத் தள,வாள் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $திருவி.1459.1
ேகாயிலாக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறயும்
கூடல் நாயகன மனக் குறிப்பில் கண்டு $திருவி.1459.2

ேவயில் ஆக்கிய தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெகௗr திரு
மந்திரத்த விளம்ப ேலாடும் $திருவி.1459.3
ேசயிலாய்க் கிடந் அழுத_ெப.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) விசும்பு இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேமல் ெதrயக் கண்டாள். $திருவி.1459.4
மழவு உருநGத் அடல் ஏற்றின் வருவா, தம் இடத் அணங்கின் மனுவ ஓதிப்
$திருவி.1460.1
பழகிய பா,ப்பன_ெப.அ.(பா,ப்பனன்_ெப.) மகளப் பா,ப்பதியின் வடிவு ஆக்கிப்
பலரும் கண்டு $திருவி.1460.2
ெதாழ விட ேமல் ஏற்றி விசும்பு ஆறு ஆக மல, மாr_ெப.(மாr.) சுர,கள் ஊற்ற
$திருவி.1460.3
அழக, எழுந் அருளினா, களிதூங்கி அதிசயித்தா, அவனி மாக்கள்.
$திருவி.1460.4
திருத்தராய் மரா புr ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சித்த, ஆகியச் ெசல்வ, $திருவி.1461.1
விருத்தராய் இளயவரும் ஆய் மழவும் ஆய் ேவடம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடல் ஏற்றின்
$திருவி.1461.2
ஒருத்த, ஆய் விளயாடிய ஆடல உரத்தனம் இனி மன்றுள் $திருவி.1461.3
நிருத்த, ஆயவ, மாறி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆடிய_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நில சிறி உர ெசய்வாம்.
$திருவி.1461.4
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) மீ ன வண் ெகாடியவன்
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விக்கிரமன்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $திருவி.1462.1
வந் மண்_ெப.(மண்_ெப.) ெபாற இராச ேசகரன் புயத் இறக்கி ஐந்தரு
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.1462.2

பூம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மா மல, ேவதியன் மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.)
புரத்தின் ேமல் ெபாலிந்
ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1462.3
சாந்த நGறு எனக் கண்ணித்த புண்ணியத் தனி முதல் நக, சா,ந்தான்.
$திருவி.1462.4
கண்ணகன் புவி இராச ேசகரன் ெபாக் கடிந் ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.)
ஓச்சி $திருவி.1463.1
வண்ண ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குட நிழற்றுவான் ஆனந்த வடிவமாய்
தனி மன்றுள் $திருவி.1463.2
அண்ணால் ஆடிய_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திரு நடனத்
அன்பினால் ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) நூல் ஒழித் ஏன
$திருவி.1463.3
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மூ இரு பத்
முக்கலயும் கற்று இற முற
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாளில்.
$திருவி.1463.4
சிலம்பி_ெப.(சிலம்பி_ெப.) வாயின் நூல் இழத்திடும் பந்தrல்
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கண் மால் ெதாழ வகும் $திருவி.1464.1
அலம்பு ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திரப் ெபான்னி அம்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ற ஆனக்கா இறக்கு அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
$திருவி.1464.2
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிந்தயான் மூ இருபத் நால்
கலகளும் பயின்று உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $திருவி.1464.3
மல,ந்தவன் கrகால் ெபருவளத்தவன் வயம் புரக்கின்றான். $திருவி.1464.4
ெபான்னி நாடவன் வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) உள்ளான்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புலவன் வந் அல, ேவம்பின் $திருவி.1465.1
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) நாடனக் கண்டு முன் பரவுவான் கனகழல் கrகால் எம்
$திருவி.1465.2

மன்னவற்கு அறுபத் நால் கலகளும் வரும் வாரா உனக்கு
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $திருவி.1465.3
ெதன்ன, ஏறு அனயால் அ பரத நூல் ெதrந்தில எனச் ெசான்னான்.
$திருவி.1465.4
ேகட்ட மீ னவன் மறு புல விஞ்சயன் கிளத் ெசால் இகல் மானம் $திருவி.1466.1
மூட்ட ஆகுலம் மூழ்கிய_ெப.எச்.(மூழ்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மனத்தனாய் மு மறச் சிர மன்றுள் $திருவி.1466.2
நாட்டம் மூன்று உட நாயகன் ஆடல நானும் ஆடுதற்கு
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $திருவி.1466.3
ேவட்டேத ெகாலாம் இவும் எம் பிரான் விதி என அ கற்பான். $திருவி.1466.4
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) நூல் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.)
கண்டவ,_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ,_பட,.பன்.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அவ்வழி ஆடாலும்
பயின்ற_ெப.எச்.(பயில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1467.1
நாடக_ெப.அ.(நாடகம்_ெப.) நட ேத, புலவரத்ருவி நண்ணிய அவ,க்கு எலாம்
மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) $திருவி.1467.2
வடரும்
G
சிறப்பால் அறுவயும் பூணும் ெவறுக்கயும் ெவறுத்திடக் ெகாடுத்ப்
$திருவி.1467.3
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) வண்டாற்றும் தாrனான் பரதப் பனுவலும் கசடு அறப்
பயில்வான். $திருவி.1467.4
பாவேமாடு ராகம் தாளம் இம் மூன்றும் பக,ந்திடும் முறயினால் பரதம்
$திருவி.1468.1
ஆவியின் அங்கம் முபாங்கேம பிரத்தியாங்கேம அல, முக ராகம்
$திருவி.1468.2
ஓவறு சீ ,சால் கரப்பிரசாரம் உவமயில் சிரக்கர கருமம் $திருவி.1468.3
தாவறு கரேகந்திரம் கரகரணம் தானகேம சுத்த சாr. $திருவி.1468.4

விண்டிடாத் ேதசி சாrேய நியாயம் விருத்திேய பிரவி சாரம் பூ $திருவி.1469.1
மண்டலம் உடனா ஆகாச மண்டலேம மாசு இல் சுத்தக் கரணம் சீ ,
$திருவி.1469.2
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உற் புலித கரணேம
அங்க காரேம இேரசதம் என்னக் $திருவி.1469.3
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாலந் ேபதமும்
கற்று ேகா அறப் பயின்றபின் அவற்றுள். $திருவி.1469.4
வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) இல் மேனா பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) ஆதி ஆம்
எட்டுவக நிருத்தங்களில் சாr $திருவி.1470.1
நிருத்தம் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாண்டவம் அக
மா,க்கம் நிகழ்த்திடும் ேதசியும் வடுேக $திருவி.1470.2
அருத்தம் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிங்களம் என
மூன்றாம் அ நில ஆறு மூ இ,ண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) $திருவி.1470.3
திருத்தம் ஆம் பதமும் திகழ் இேரக ஆதி ெசப்பிய அங்கம் ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.)
எட்டும். $திருவி.1470.4
நால் வகத் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கரணமும்
ேமேலா, நாட்டிய இருவகக் கரமும் $திருவி.1471.1
கால்வக புrக முதல் பதினாறும் கவான் மன ஆதி ஆம்
இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) $திருவி.1471.2
பால மடிப்பு வக எழு நான்கும் பழிப்பு அறு சுத்த சாr எனும் $திருவி.1471.3
ஏல் உறு பூ சாrகள் பதினாறும் இத்ண ககன சாrகளும். $திருவி.1471.4
ஏற்ற திக்கிரந்தம் ஆதி ஆம் முப்ப இருவகத் ேதசி சாrகளும் $திருவி.1472.1
காற்றினும் கடும் ேத,ச் சக்கர முதல் ஆம் ககன சாrக கள் ஏழ் ஐந்ம்
$திருவி.1472.2
சாற்று வித் வற்பிராந்தம் ஆதிய வாம் சாrபத் ஒன்பம் ஆகப் $திருவி.1472.3

ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இவ அனத்ம் உட்படப்
புட்ப கடத் இலக்கண முதல் ெபாருள்கள். $திருவி.1472.4
ஆச வாத்தியம் முன் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) முதல் களாசம் ஆதி ஆம்
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேபதங்கள் $திருவி.1473.1
ேபசிய_ெப.எச்.(ேபசு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பதினாறு ஒன்பம் படக
ேபதம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நால் ஐந்ம் $திருவி.1473.2
மாசு அறும் அளகம் ஆதி ஆம் பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வககள் நால் ஏழும் மற்று அவற்றில் $திருவி.1473.3
பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) வா,த்திகம் ெதாட்டு ஐவக சச்சபுட ஆதி ஆம் தாள
மாத்திரயும். $திருவி.1473.4
கிளந்த மாத்திரயின் கதிகளும் ெசால்லும் கீ தமும் படமும் எழுத்ம்
$திருவி.1474.1
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) தரு மணிபந்தம் ஆதி கீ தத்தின் வகுத்த கட்டள எழு
நான்கும் $திருவி.1474.2
அளந்திடும் சரள ஆதி கட்டள ஏழ் ஐந் நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) அமந்த பா ஆதி
$திருவி.1474.3
விளம்பிய மூன்று கலப்பும் ஈறு ஆக விளத்திடும் கூத்த மா,க்கம்.
$திருவி.1474.4
உரத்த இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கூத்க் கற்கும் ேபா தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
உடன் பிறப்பில் சால $திருவி.1475.1
வருத்த_குைற.எச்.(வருத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இந்த
வருத்த_குைற.எச்.(வருத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மறயும் ேதறா $திருவி.1475.2
அருத்தமாய் அறிவாய் ெவள்ளி அம்பலத் ஆடி
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1475.3

நிருத்தனா, தமக்கும் உண்ேட என்ப நினவில் ெகாண்டான். $திருவி.1475.4
கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) தாமரக் கண்ணானும் கமல
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) முகனும் காண்டற்கு $திருவி.1476.1
அrய தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ஒன்ெற ேநாவ வாற்ற நாணி நிற்ப அந்ேதா
$திருவி.1476.2
உrயதாம் இதனக் கற்று வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) உற்று ஓ,ந்ம் ஈ
$திருவி.1476.3
ெதrய நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) இருப்பேத ேயா அறன் எனச் சிந்த
ேநாவான். $திருவி.1476.4
வடுப்படு பிறவிப் ெபௗவ வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) காண்கின்ற
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வந் $திருவி.1477.1
அடுப்பவ, யாவேரனும் அவ,க்கு எலாம் ேபாகம் வடு_ெப.(வ
G
டு_ெப.)
G
$திருவி.1477.2
ெகாடுப்பவ, ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இந்தக்
கூத்த எப்படி நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1477.3
தடுப்ப தகா அன்று ஏனும் வருந்ேம சரணம் என்னா. $திருவி.1477.4
இதற்கு இ ணிவு என்று உன்னி எழுந் ேபாய்ச் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) இராவில்
$திருவி.1478.1
கதக் களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) ஒருத்தல் ஏந்ம் கதி,மணிக் குடுமிக்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $திருவி.1478.2
மதக்கr உrயினாற்கு வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) அறச்
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூச $திருவி.1478.3
விதப்பட யாமம்_ெப.(யாமம்_ெப.) நான்கும் விதிவழி இயற்றல் ெசய்யா.
$திருவி.1478.4
விண்டக மல,த்தாள் ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெவள்ளி அம் பலத்ள் அன்ப, $திருவி.1479.1

ெதாண்டகம் மலர_குைற.எச்.(மல,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசாதி ெமய்ஞ் ஞானக்
கூத்தக் $திருவி.1479.2
கண்டக மகிழ்ந் தாழ்ந் கண்புனல் ேசரச் ெசம்க $திருவி.1479.3
முண்டக முடிேமல் ஏற்றி முகிழ்த்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இதன ேவண்டும்.
$திருவி.1479.4
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) எடுத்
வசி
G எடுத்ததாள் நிலமீ ஊன்ற_குைற.எச்.(ஊன்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$திருவி.1480.1
இன்று நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) காண மாறி ஆடி என்
வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.1480.2
ெபான்று மாசு எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அன்ேறல்
ெபான்றுவல் என்னா அன்பின் $திருவி.1480.3
குன்று அனான் சுrக வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ேமல் குப்புற வழ்ேவன்
G
என்னா.
$திருவி.1480.4
நாட்டினான் குறித்ப் பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நண்ணும்
முன் இடத்தாள் ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.1481.1
நGட்டினான் வலத்தாள் வசி
G நிருமலன் மாறி ஆடிக் $திருவி.1481.2
காட்டினான் கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.)
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) கவலயும் பாசம் மூன்றும்
$திருவி.1481.3
வட்டினான்
G
பரமானந்த ேவலயுள் வட்டினாேன.
G
$திருவி.1481.4
விளகள் வாய் வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
G
வண்டின்
ெமய் அறி இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) என்னும் $திருவி.1482.1
அளவு இலா முந்நG, ெவள்ளத் ஆழ்ந்தவன் எழுந் பின்னும் $திருவி.1482.2

உளமும் வாசகமும் ெமய்யும் உடயவன் அேவ ஆகப் $திருவி.1482.3
பளகிலா அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) தாேன படிவமாய்ப் பழிச்சல் உற்றான்.
$திருவி.1482.4
ெபrயாய் சரணம் சிறியாய் சரணம் $திருவி.1483.1
கr ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம் கணேன சரணம்
$திருவி.1483.2
அrயாய் எளியாய் அடி மாறி நடம் $திருவி.1483.3
புrவாய் சரணம் புனிதா சரணம். $திருவி.1483.4
நதி ஆடிய_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.)
சடயாய் நக ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) $திருவி.1484.1
மதியாய் மதியாதவ, தம் மதியில் $திருவி.1484.2
பதியாய் பதின் எண் கணமும்
பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1484.3
தியாய் சரணம் சுடேர சரணம். $திருவி.1484.4
பழயாய் புதியாய் சரணம் பணிலக் $திருவி.1485.1
குழயாய் சரணம் ெகாடுெவண் மழுவாள் $திருவி.1485.2
உழயாய் சரணம் உருகாதவ, பால் $திருவி.1485.3
விழயாய் சரணம் விகி,தா சரணம். $திருவி.1485.4
இருளாய் ெவளியாய் சரணம் எனயும் $திருவி.1486.1
ெபாருளாக நினந் புரந்தரன் மால் $திருவி.1486.2
ெதருளாத நடம் ெதrவித் என ஆள் $திருவி.1486.3
அருளாய் சரணம் அழகா சரணம். $திருவி.1486.4
அயனத்தன் எனப்படும் ஆடு அரவச் $திருவி.1487.1
சயனத்தவனத் தரு தத்வ நால் $திருவி.1487.2

வயனத் தவ வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) வானவ ேசல் $திருவி.1487.3
நயனத்தவள் நாயகேன சரணம். $திருவி.1487.4
கத ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கrயின் உrயாய் சரணம் $திருவி.1488.1
முதல் அந்தம் இலா முதேல சரண் என்று $திருவி.1488.2
அதி, பங் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) நூபுர வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அலரும்
$திருவி.1488.3
பத பங்கயன் முன்பு பணிந் அரசன். $திருவி.1488.4
என்று இப்படிேய இந்தத் திருநடம் யாரும் காண $திருவி.1489.1
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டும் நிருமலமான
ெவள்ளி $திருவி.1489.2
மன்றவ அடிேயன் ெவண்டும் வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) இ என்று தாழ்ந்தான்
$திருவி.1489.3
அன்று ெதாட்டு இன்று எம் ேகான் அந் நட நிலயாய் நின்றான். $திருவி.1489.4
ஈறு இலான் ெசழியன் அன்புக்கு எளியவன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மன்றுள் $திருவி.1490.1
மாறி ஆடிய_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூத் என்ெசால்
வரம்பின ஆேம கங்க $திருவி.1490.2
ஆறுேச, சடயான் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஓ, அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
பழிக்கு அஞ்சித் ெதன்னன் $திருவி.1490.3
ேதறலா மனத்தத் ேதற்றும் திருவிள
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெசால்வாம். $திருவி.1490.4
இனய நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) சிறி ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இராச ேசகரன் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) $திருவி.1491.1
தனயன் ஆம் குேலாத்ங்கற்குத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
இருக்க நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1491.2

வின எலாம் ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) ஞான
ெவள்ளி அம்பலத்ள் ஆடும் $திருவி.1491.3
கன கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) நிழலில் பின்னிக் கலந் ேபrன்பம் உற்றான்.
$திருவி.1491.4
குரவன் ெசம்ேகால் கக்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குேலாத்ங்க வழுதி
ெசம்கண் $திருவி.1492.1
அரவு அங்கம் பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூடல் ஆதி
நாயகன நித்தம்_ெப.(நித்தம்_ெப.) $திருவி.1492.2
பரவு அன்பின் வழிபாடு ஆனாப் பத்திம நியமம் பூண்டான் $திருவி.1492.3
இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) அஞ்சும் கப்பின் நல்லா, ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஐயா
இரவ, உள்ளான். $திருவி.1492.4
அப்பதின் ஆயிரவ,க்கு ஒவ் ெவாருத்திக்கு அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
ஆறாய் $திருவி.1493.1
ஒப்பrய அறுபதினாயிரம் குமர, உள, அவருள் $திருவி.1493.2
ெசப்ப அrய வல் ஆண்மச் சிங்க இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ஏறு அனயான்
$திருவி.1493.3
வப்பு அனயான் முதல் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மந்தன் ேப, அனந்த குணன். $திருவி.1493.4
கல பயின்று பr ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத, கr பயின்று பல கவாள்
$திருவி.1494.1
சில பயின்று வருகுமர, திறல்_ெப.(திறல்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மகிழ்
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $திருவி.1494.2
அல பயின்ற_ெப.எச்.(பயில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடலாட நில மகள
அடல் அணி ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $திருவி.1494.3
மல பயின்று குளி, தூங்க மகிழ்வித் வாழும் நாள். $திருவி.1494.4

ெசய் ஏந் திருப்புத்தூ, நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெசழு மற ேயான் $திருவி.1495.1
ப ஏந்ம் அரவு அல்குல் மனவி ெயாடும் பால் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வாய்
$திருவி.1495.2
க ஏந்ம் குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) ெயாடும் கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) புகுந் மாலன்
பால் $திருவி.1495.3
ம ஏந்ம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) மர நக,
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வருகின்றான்.
$திருவி.1495.4
வருவான் உண்ணு நG, ேவட்டு வருவாள வழி
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.1496.1
ெபரு வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) தடவும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேப, ஆலின்
நGழலின் கீ ழ் $திருவி.1496.2
ஒருவாத பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) உடன் இருத்தி நG,
ேதடித் $திருவி.1496.3
தருவான் ேபாய் மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மன
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) தலப் படுமுன். $திருவி.1496.4
இலத்தலய பழு மரத்தின் மிச முன் நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.)
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
$திருவி.1497.1
ெகாலத் தலய கூ, வாளி ேகாப்புண்டு
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கால் $திருவி.1497.2
அலத் அலய வழ்ந்
G
உம்ம வின உலப்ப ஆங்கிருந்த $திருவி.1497.3
வலத் தலய மான் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வயிறு உருவத் தத்த என்றால். $திருவி.1497.4

அவ்வாறு அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அணங்கு அனயாள் உயி, இழந்தாள்
உவ் ேவலச் $திருவி.1498.1
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாளி ஏறிட்ட சில உடயான் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ேவடன் $திருவி.1498.2
ெவவ் வாளி ஏறு அனயான் ெவயிற்கு ஒங்கும் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
ேதடி_வி.எச்.(ேதடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1498.3
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஆல நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அயல் நின்றன் இளப் பாற.
$திருவி.1498.4
தண்ணருக்குப்
G
ேபாய் ஆவி தலப் பட்ட மறயவனும் $திருவி.1499.1
உண் நG,க் கக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒருங்கு
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குழவி_ெப.(குழவி_ெப.)
ேயாடும் $திருவி.1499.2
புண் நG, ெவள்ளத்க்கா தாழ்ந் உயிரப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1499.3
பண் நGர மழல ெமாழிப் பா,ப்பனியக் கண் உற்றான். $திருவி.1499.4
அயில் ேபாலும் கண ஏறுண்டு அவ்வழிப் புண் நG, ேசார $திருவி.1500.1
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ேபால உயி, ேபாகிக் கிடக்கின்றாள்
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) அணந் என் $திருவி.1500.2
உயி, ேபால்வாய் உனக்கு இ என்
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) என மத் எறி
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) $திருவி.1500.3
தயி, ேபாலக் கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அழுந் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) சாம் பினான்.
$திருவி.1500.4

இனய ஒ, ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) பழிய யா, ஏற்றா, எனத் ேத,வான்
$திருவி.1501.1
அனய ஒ, பழு மரத்தின் புறத் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சால் அழல் காலும்
$திருவி.1501.2
முனய ஒ, கணேயாடு முடக்கி அகச் சில ஏந்தி $திருவி.1501.3
வினய ஓ,ந் எதி, நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ேவடன் தனக் கண்டான். $திருவி.1501.4
காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.) அணி தானன் வாெளாடு வக்கிய
G
கச்சாளன் $திருவி.1502.1
கூ,ப் பகழிக் ேகால் ஏறிடு வில்லன் ெகால
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.1502.2
ஏற்பன கக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.) இவேன என்
$திருவி.1502.3
பா,ப் பனியக் ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இன்
உயி, உண்டு பழி பூண்டான். $திருவி.1502.4
என்ன மதித்ேத ஏடா ேவடா என் ஏழ $திருவி.1503.1
தன்ன வதத்தாய் நGேய என்னா அழல் கால் கண் $திருவி.1503.2
மின்னல் எயிற்றுக் குற்று என வல் வாய் விட்டு ஆ,த் $திருவி.1503.3
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ஆணப் பாசம் எறிந் வலித் ஏகும். $திருவி.1503.4
மாண்டவளத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெவந்
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இட்டான் மகவு ஒக்கல்
$திருவி.1504.1
தாண்ட அணத்தான் தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) முல ேவட்டு அழும்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேசயக் $திருவி.1504.2

காண் ெதாறும் விம்மாக் கண் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ேசாரக் கடி ஏகா
$திருவி.1504.3
ஆண் தக மாறன் கூடல் அணந்தான் அளி அன்றான். $திருவி.1504.4
மட்டு அவிழ் தாரான் வாயின் மருங்ேக வந் எய்தா $திருவி.1505.1
உள் கள் இல்லா ேவடன முன் விட்டு உயி, அன்னாள் $திருவி.1505.2
சட்டக ேநேர இட்டு எதி, மாறன் தம, ேகட்பக் $திருவி.1505.3
கண்ளி சிந்தா முற யிடு கின்றன் க ஓச்சா. $திருவி.1505.4
ேகாமுற ேகாடாக் ெகாற்றவ, ஏேற முறேய ேயா $திருவி.1506.1
தாமரயாள் வாழ் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கடி மா,பா முறேயேயா
$திருவி.1506.2
மா மதி வாேனான் வழிவரு மந்தா முறேய ேயா $திருவி.1506.3
தGம ெசய்தாய்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) ேபால் ெசங்க
குறத்தாய் முறேய ேயா. $திருவி.1506.4
பிறங்கும் ேகாலான் மாறடு ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) ெபறு
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $திருவி.1507.1
உறங்கும்_ெப.எச்.(உறங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேபாம்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அருள் ஆண உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எங்கும்
$திருவி.1507.2
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) குன்றாவாக் காப்பத என்ப அஃதி யாதி இம் $திருவி.1507.3
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) குன்றாதான் ெசய் ெகால காவா வழி என்றான்.
$திருவி.1507.4
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) உளா, தம் மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) முன்
ேபாய் மன்னா நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) $திருவி.1508.1
ேகாயிலின் மாடு ஓ, ேவதியன் மாதக் ெகால ெசய்தான் $திருவி.1508.2
ஆயினன் என்று ஓ, ேவடன முன் விட்டு அவிந்தாளத் $திருவி.1508.3

ஆயினன் வந் இங்கு இட்டு அய, கின்றான் தமியன் என்றா,. $திருவி.1508.4
இற மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) அஞ்சா என் குட நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ஆல் என்
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) $திருவி.1509.1
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) மலி ெசம்ேகால் அஞ்சு பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) தG,த்
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ஆளும் $திருவி.1509.2
முறமயும் நன்றன் மண்_ெப.(மண்_ெப.) கலி மூழ்கா
முயன்று_வி.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏந்ம் $திருவி.1509.3
ெபாறமயும் நன்றல் என்று புலந் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ேபாந்தான். $திருவி.1509.4
ேவதியன்
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தன்ம
ெதrந்தான் ெமலிவு உற்றான் $திருவி.1510.1
சாதியின் மிக்காய் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உனக்கு
என் தள, கின்றாய் $திருவி.1510.2
ஓதி என்னக் காவலனப் பா,த் உர சான்ற $திருவி.1510.3
நGதி உளாய் ேகள் என்று உர
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) நிகழ் ெசய்தி.
$திருவி.1510.4
இன்று இவளக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ,
வட நGழல் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விட்டுச் $திருவி.1511.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தண,G
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) வருமுன் இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சில
ேவடன் $திருவி.1511.2
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயல்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.) என்று உல ஊட்டும்
ெகால ேவல்ேபால் $திருவி.1511.3
வன்திறல் மாறன் ெசவி நுழவித்தான் மறேயான் ஆல். $திருவி.1511.4

அந்தணன் மாற்றம் தன்னயும் உட்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அற
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1512.1
சந்தன ெவற்பன் மறவன ேநாக்கத் தாழ்ந்
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.1512.2
எந்த பிராேன நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) அடிேயன்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்ப்பாற $திருவி.1512.3
வந் புகுந்ேதன் அந்த மரத்தின் மருங்ேக ஓ, சா,. $திருவி.1512.4
ஐேய நானும் ெகான்றவன் அல்ேலன் ெகான்றாரக் $திருவி.1513.1
கேயன் ேவறும் கண்டிலன் என்றான் இவள்_பதி.ெப.(இ_சுத்.+அள்_பட,.ஒரு.)
ஆகத் $திருவி.1513.2
ெமய்ேய ஐயா யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி,.ம.+என்_தன்.ஒரு.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விளவு என்றான். $திருவி.1513.4
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ெகால ெசய்தான் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
அலன் என்னா ள என்னத் $திருவி.1514.1
தக்கவ ேனேயா தறுகண் மறவன் உர ெமய்ேயா $திருவி.1514.2
சிக்க ஒறுத்தால் அல்லத உண்ம ெசப்பான் என்று $திருவி.1514.3
ஒக்க உரத்தா, மந்திர, உள்ளா, பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) எல்லாம். $திருவி.1514.4
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) தானும் மற்று அ ெசய்மின் என மள்ள,
$திருவி.1515.1
பின்னம் தண்டம் ெசய்தன, ேகட்கப் பிழ இல்லான் $திருவி.1515.2
முன்னம் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால்
ெபயரானாய் ெமாழியா நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.1515.3

இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) தGரத் ேதருமின் என்றான் என்ெசய்வான்.
$திருவி.1515.4
ஆற்ற ஒறுக்கும் தண்டமும் அஞ்சான் அறகின்ற $திருவி.1516.1
கூற்றமும் ஒன்ெற ெகான்ற குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ேதாற்றான் $திருவி.1516.2
மாற்றவேரேயா மாேவா புள்ேளா வழி
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1516.3
ேகால் ெதாடியக் ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லான் ெகால ெசய்வான்.
$திருவி.1516.4
கதவன் ஆம் இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கானவேனேயா பிறேரேயா
$திருவி.1517.1
ெசய்தவ, யாேர இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ெகால ேவட்டம் ெசய்ேதா, மா
$திருவி.1517.2
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இலக்கில் தப்பிய ேகால்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஏறு உண்டு இம் $திருவி.1517.3
ம தவழ் கண்ணான் மாய்ந்தன ேளேயா
அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி,.ம.+என்_தன்.ஒரு.) ஆல். $திருவி.1517.4
என்னா உன்னித் ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) இன்னம் இ முன்னூல்
$திருவி.1518.1
தன்னால் ஆயத்தக்க அத என்றன் தகவிற்று தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$திருவி.1518.2
அன்னா, அந்நூல் ஆய்ந் இ நூலால் அமயா ஆல் $திருவி.1518.3
மன்னா ெதய்வத் தாேல ேதறும் வழி என்றா,. $திருவி.1518.4
ேவந்த,கள் சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) ேவதியனப் பா,த் இ
தGர_குைற.எச்.(தG,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.1519.1

ஆய்ந் உன உள்ளக் கவல ஒழிப் ேபன் அஞ்ேசன் இந் $திருவி.1519.2
ஏந்திழ ஈமக்கடன் நிறுவிப்ேபா என்ேறஇத் $திருவி.1519.3
ேதந் உண, ேவங்கத் தா,_ெப.(தா,_ெப.) மறேவானச் சிற ெசய்தான்.
$திருவி.1519.4
மின் அனயாள் ெசய்கடன் முற்றா மீ ண்ேடானத் $திருவி.1520.1
தன்னம, ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) கட வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
வத்த் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஏகிக் $திருவி.1520.2
ெகான்னவில் ேவலான் தங்கள் குடிக்கு ஓ, குல ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.)
$திருவி.1520.3
என்ன இருந்தா, அடிகள் பணிந்தான் இ கூறும். $திருவி.1520.4
மன்று ஆடும் மணிேய இம் மறவன் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) பா,ப்பனியக்
$திருவி.1521.1
ெகான்றாேனா பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) பிறிதால் ெகான்றேதா இ அறநூல்
$திருவி.1521.2
ஒன்றலும் அளப்பr ஆக் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஆல் உன் அருளால் $திருவி.1521.3
என் தாழ்வு ெகடத் ேதற்றாய் என்று இரந்தான் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
ேவல. $திருவி.1521.4
திரு நகrன் புறம்பு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சா, குலவணிகத் ெதருவின் கண்
$திருவி.1522.1
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மனயின் மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) உள அங்கு
அந்தணேனாடு ஒருங்கு நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) $திருவி.1522.2
வருதி_வி.மு.(வா_வி.+ருத்_(?)+இ_முன்.ஒரு.) உன உளம் ேதறா மாற்றம் எலாம்
ேதற்றும் என்று $திருவி.1522.3

இரு விசும்பின் அகடு கிழித்
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆல் ஒருவாக்கு.
$திருவி.1522.4
திரு வாக்குச் ெசவி மடுத்ச் ெசழியன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) கடயில் $திருவி.1523.1
ெபருவாக்கு மறயவேனாடு ஒருங்கு
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ேபாய்க் $திருவி.1523.2
கருவாக்கும் மருள் மாலக் கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) வாய்த் தன்ன ேவற்று
$திருவி.1523.3
உருவாக்கிக் கடிமனேபாய் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிற புக்கு இனி இருந்தான்.
$திருவி.1523.4
அன்று இறவன் அருளால் அங்கவ, ேகட்க அம் மனயின் $திருவி.1524.1
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) தனக்கு அளந்த
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உலப்ப மறலி இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) $திருவி.1524.2
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) இ,ண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) என விடுத்த ெகாடும்
பாசக் கயின, வாய் $திருவி.1524.3
ெமன்று வரும் சினத்தவrல் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) இ
வினவும்_ெப.எச்.(வினவு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல்.
$திருவி.1524.4
இன்ேற இங்கு இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பட,.ஒரு.) உயிரத் தருதி, எனும்
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பகட்டுக் $திருவி.1525.1
குன்று ஏறும் ேகான் உரயால் ெகாள்வ எவன் பிணி உடம்பின் $திருவி.1525.2
ஒன்ேறன் உமிலன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காரணம் இன்றி உயி, ெகாள்வ
$திருவி.1525.3
அன்ேற என் ெசய்ம் என மற்றவன் ஈ அறகிற்பான். $திருவி.1525.4
ஆற்று ஆல் ஏறு உண்ட கண அருகு ஒங்கும் பா,ப்பனியக் $திருவி.1526.1

காற்றுஆல் வழ்த்
G
எவ்வாறு கவ,ந்ேதாம் அப்படி இந்தச் $திருவி.1526.2
சாற்று ஆரவாரத்தில் தாம்பு அறுத்ப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1526.3
ஈற்று ஆவ ெவருள விடுத் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பட,.ஒரு.) ஆவி கவ,க
என்றான். $திருவி.1526.4
அந்த ெமாழி ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) அரு மறேயாய் ேகட்டனேயா $திருவி.1527.1
இந்த ெமாழி எனப் பனவன் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பட,.ஒரு.) இவ்வாறு
சிறந்தால் என் $திருவி.1527.2
பந்ெதாடியாள் இறந்தம் அப்படிேய என் மனக்கவல $திருவி.1527.3
சிந்த இ காண்ெபன்-வி.மு.(காண்_வி.+ப்_இ.இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) என்று
ஒருங்கு இருந்தான் ெதன்னேனாடும். $திருவி.1527.4
ஒட்டிய பல் கிள வன்றி ஒல்_ஒ.குறி உr.ெசா.(ஒல்_ஒ.குறி.) ஒலிமங்கலம்
ெதாடங்கக் $திருவி.1528.1
ெகாட்டிய பல்லியம் முழங்கக் குழுமிய ஓசயின் ெவருண்டு $திருவி.1528.2
கட்டிய தாம்பிறப் புனிற்றுக் கற்றா ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அதி,ந் ஓடி
$திருவி.1528.3
முட்டிய தால் மண மகன முடிந்த_ெப.எச்.(முடி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஆல் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) ஆவி. $திருவி.1528.4
மண மகேன பிண மகனாய் மணப் பறேய பிணப்பறயாய் $திருவி.1529.1
அணி இழயா, வாழ்த் ஒலிேபாய் அழுக ஒலியாய்க் கழியக் $திருவி.1529.2
கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) அதனில் பிறந் இறும் இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
காயத்தின் வரும் பயன $திருவி.1529.3
உண,வு_ெப.(உண,வு_ெப.) உடயா, ெபறுவ, உண, ஒன்றும் இலா,க்கு
ஒன்றும் இல. $திருவி.1529.4
கண்டான் அந்தணன் என்ன காrயம் ெசய்ேதன் எனத்தன் $திருவி.1530.1

வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆ, பூம் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) மனவி மாட்சியினுங்
கழி ன்பம் $திருவி.1530.2
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) மற்று
அவெனாடும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புகுந் அல,
ேவப்பந் $திருவி.1530.3
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தாரான் அமச்ச,க்கும் பிற,க்கும் இ சாற்றினான்.
$திருவி.1530.4
மறயவன இன்னும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மண முடித்க் ேகாடி என
$திருவி.1531.1
நிறய வரும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஈந் நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) ேபாதி என
விடுத்ச் $திருவி.1531.2
சிற அழுவத் இடக்கிடந்த ெசடித் தலய_இடிக் குரல $திருவி.1531.3
கற உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ேவடனத் ெதாடுத்த கால் யாப்புக் கழல்வித்.
$திருவி.1531.4
ெதளியாேத யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) இழத்த தGத்தண்டம் ெபாறுத்தி என
$திருவி.1532.1
விளி ஆவின் அருள் சுரந் ேவண்டுவன நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1532.2
அளி ஆனாம் மனத் அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) அவன
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) இடச் ெசலுத்திக் $திருவி.1532.3
கனி யான விழ எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெகௗrயனப்
ேபாய்ப் பணிவான். $திருவி.1532.4
ஆதரம் ெபருகப் பாவிேயன் ெபாருட்டு எம் மடி கண,G
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பழி அஞ்சு $திருவி.1533.1
நாதராய் இருந்தG, எந்தய,க் குண்ேடா நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) ெசயத்
தக்க ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) என்னாக் $திருவி.1533.2
காதலில் புகழ்ந் பன் முற பழிச்சிச் கரயின் மா பூசன சிறப் பித் $திருவி.1533.3

ஏதம் அ அகற்றி உலகினுக்கு குயிராய்
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.) இற
குேலாத்ங்கன். $திருவி.1533.4
ேவத நாயகன் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பழி அஞ்சிய $திருவி.1534.1
நாதன் ஆன நலன்_ெப.(நலன்_ெப.) இ நல்கிய $திருவி.1534.2
தாதயக் ெகால ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தனயன் மா
$திருவி.1534.3
பாதகம் தனத் தG,த்தம பாடுவாம். $திருவி.1534.4
விர ெசய் மாலக் குேலாத்ங்க மீ னவன் $திருவி.1535.1
திர ெசய் நG, நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ேகால் ெசலத் தனி
$திருவி.1535.2
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அந் நாளில் அவந்தி என்று $திருவி.1535.3
உர ெசய் மா நக, ஆன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பூசுரன். $திருவி.1535.4
ெவருவும் காய் சின மாறிய ேவதியன் $திருவி.1536.1
மருவும் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மன எனும் ேபrனாள் $திருவி.1536.2
திருவும் காமன் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேதவியும் மண்_ெப.(மண்_ெப.) புன
$திருவி.1536.3
உருவும் காமுறு ஒப்புஇல் வனப்பினாள். $திருவி.1536.4
படி இல் ஓவியப் பாவ ஒப்பு ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.1537.1
வடிவில் ஆள் அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பட,.ஒரு.) பான் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
என்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $திருவி.1537.2
ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) பாவி பிறந் ெகால முதல் $திருவி.1537.3

கடிய பாவக் கலன் ேபால்
வளரும்_ெப.எச்.(வள,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாள். $திருவி.1537.4
ேகாடி ேகாடி அடும் சில ேகாட்டிேய $திருவி.1538.1
ேகாடி ேகாடி ெகாடும் கண பூட்டிேய $திருவி.1538.2
ேகாடி ேகாடி விகாரமும் கூட்டிேய $திருவி.1538.3
ேகாடி ேகாடி அனங்க, எய்தா, ெகாேலா. $திருவி.1538.4
இளமச் ெசவ்விய யாக்கயன் மயல்கூ, $திருவி.1539.1
வளமக் காமமும் வல் வினயும் நிறத் $திருவி.1539.2
தளவிட்டு ஈ,த்தலில் தன்ன வயிற்று
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.1539.3
விளவித் ஈன்றவள் தன்ன விரும்பினான். $திருவி.1539.4
அன்ன எனும் அழிதக யாள் அகத் $திருவி.1540.1
இன் உயி,த் ணயும் மனக் காவலாய் $திருவி.1540.2
மன்னும் நாணம்_ெப.(நாணம்_ெப.) மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) முதல் நால்வரும்
$திருவி.1540.3
தன்ன நGங்கலில் ஊனும் ஒத்தாள் அேரா. $திருவி.1540.4
இன்பேமா சிறி ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இதில்
வரும் $திருவி.1541.1
ன்பேமா கர இல்லாத் ெதாடு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) $திருவி.1541.2
என்ப ஆரும் இவனால் அறிய_குைற.எச்.(அறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $திருவி.1541.3
வன்ப ஆன வினயால் வருந்வான். $திருவி.1541.4
மயன் ஆக மதிய விழுங்க அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $திருவி.1542.1

கயன் ஆயக் கலந் ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $திருவி.1542.2
ஐயன் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) குறிப்பால் கண்டு அயல் ெசவிக்கு
$திருவி.1542.3
உய்யலா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) உள்ளத் அடக்கினான். $திருவி.1542.4
ேவற்று ஓ, வகல் ெவளிப்படக் கண்டு அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) $திருவி.1543.1
சாற்று நாவினன் ேவறு ஒன்றும் சாற்றிலன் $திருவி.1543.2
சீற்றம் ேமல் ெகாடு ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) ெகால்ேவன் என
$திருவி.1543.3
ஏற்று எழுந்தனன் ஈன்றாள் விலக்குவாள். $திருவி.1543.4
தாயிலின் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) நுக,ந்தன தந்தயக் $திருவி.1544.1
காயில் என் ெபறுவாய் எனக் காமுக,க்கு $திருவி.1544.2
ஆயில் அன்னயில் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பனி என் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.)
$திருவி.1544.3
ஏயிலின் அருள் என் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) என் என்றான். $திருவி.1544.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ெதாடும் கருவிப்பட வன் கயில்_ெப.(கயில்_ெப.)
$திருவி.1545.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாத குரவன் என்று
ஓ, கிலான் $திருவி.1545.2
ண்டம் ஆகத் ணித்தான் ஆய் வாய்முகம் $திருவி.1545.3
ண்ட காம நறவால் உண,வு_ெப.(உண,வு_ெப.) இலான். $திருவி.1545.4
மக் கரும் கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) வாய்க் ெகான்ற தாதக்குத் $திருவி.1546.1
தக்க தGத் தவிசு இட்டு அன்ன தன்ெனாடும் $திருவி.1546.2
கக்கு அடங்கு ெபாருெளாடும் கல் ெநறி $திருவி.1546.3

புக்கனன் புடசூழ்ந்தா, புளி நேர. $திருவி.1546.4
எய்யும் ேகாெலாடு வில்ல, இடிக்கு ேந, $திருவி.1547.1
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசால்லின,
ெசல்லல நில் எனக் $திருவி.1547.2
கயில்_ெப.(கயில்_ெப.) உள்ளவும் கக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காrகத் $திருவி.1547.3
தயல் தன்னயும் தாம் ெகாடு ேபாயினா,. $திருவி.1547.4
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.)
இடச் சிக்கு அற வாழலாம் $திருவி.1548.1
என்ற எண்ணம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $திருவி.1548.2
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) என்னத்
ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1548.3
என்ற வா,த்த இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பட,.ஒரு.) இடப் பட்ட ஆல். $திருவி.1548.4
தாத தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தனயற்கு இனி யா, ண $திருவி.1549.1
மாத,யாய மறவ,_ெப.(மறவ,_ெப.) கக்
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
$திருவி.1549.2
ேபா தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ண என்பவன் ேபான்றுமா $திருவி.1549.3
பாத கத் உருவாய் வந் பற்றினான். $திருவி.1549.4
ஆவ என்னும் அழும் சிவ தா எனும் $திருவி.1550.1
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) பாவம் பழி இேவா வய $திருவி.1550.2
ேகா எனும் க குலத் எறியும் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) $திருவி.1550.3

பாவ ேபால விடா பின்
பற்றும்_ெப.எச்.(பற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல். $திருவி.1550.4
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தG,த்தம் சிவ தலம் நேலா, பக்கமும் $திருவி.1551.1
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒட்டா அரன் சீ,த்தி நாமம்
ெசவிப் $திருவி.1551.2
புல்ல ஒட்டா உளம் புகுத ஒட்டா நாச் $திருவி.1551.3
ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒட்டா கண்யில ஒட்டா
அேரா. $திருவி.1551.4
சுற்று முன் பின் புறச் சூழ்ந் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெகாடுக்கினில் $திருவி.1552.1
பற்றிநின்று ஈ,க்கு மா பாதகத்தால் அலந் $திருவி.1552.2
எற்றினில் ெசய்வ என் ஆற்றலால் இட, உழந் $திருவி.1552.3
உற்றேவ உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலம் அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) உற்று உழலும்
ஆல். $திருவி.1552.4
உறுகேணா ஆற்ற நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உற்று உழன்று உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
எலாம் $திருவி.1553.1
மறுகேவ திrயும் மா பாதகன் வலி எலாம் $திருவி.1553.2
சிறுகுவான் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) அருள் ெசயலினில் பாதகம் $திருவி.1553.3
குறுகு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) குறுகு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) கூடலக் குறுகினான்.
$திருவி.1553.4
அழிதகன் குறுகு வான்_ெப.(வான்_ெப.) முன் அங் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.)
கண்ணி தந்தக் $திருவி.1554.1
குழ இரு காம் ேகாத்க் ெகால ெகழு புலி_ெப.(புலி_ெப.) பல் தாலி_ெப.(தாலி_ெப.)
$திருவி.1554.2
நுழ மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
பின்னல்_ெப.(பின்னல்_ெப.) ேநான் பிட, அலப்பப் பூண்ேடா, $திருவி.1554.3

பழி தகயாத ேவடப் பாவ யாய்ப் படிவம்_ெப.(படிவம்_ெப.) ெகாள்ள.
$திருவி.1554.4
ெகால இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பழிக்கு அன்று அஞ்சும் கூடல் எம்
ெபருமான் ெகான்ற $திருவி.1555.1
மில இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) குஞ்சி ேவங்க ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.)
இண,க் கண்ணி ேவய்ந் $திருவி.1555.2
கல இரு மருப்பில் ேகாடிக் கா அளேவாடும் தாடி $திருவி.1555.3
சில இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) தடக்க ேவடம் திரு உருக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்றி.
$திருவி.1555.4
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) கண் படுக்கும் மாடக் ேகாபுர மருங்கில் ேபாந்
இன் $திருவி.1556.1
கண்டகக் கருக்கு வாய குரக்கும் நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) கவிக் காப்பப்
$திருவி.1556.2
புண் தள வாளி வில்ேலா, புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) கிடந் இமப்ப
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) $திருவி.1556.3
உண்ட வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதலாேளாடும் சூ ேபா,
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெசய்வான். $திருவி.1556.4
ெவரு வரு ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) உண்ட ெவள்ளில் ேபால் வறியன் ஆகிப்
$திருவி.1557.1
பருவரல் உடன் ஆங்கு எய்ம் பாதகன் வரவு_ெப.(வரவு_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1557.2
ஒருவரு உள்ளத்தாலும் உன்னரும் ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) பாவி
$திருவி.1557.3
வருவ காண்டி என்னா மாதர ேநாக்கிக் கூறும். $திருவி.1557.4

அணங்கு ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) எவ,க்கும்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அனங்கனால்
அலப்பு உண்டு ஆவி $திருவி.1558.1
உணங்கினா, உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இடன் அறிந் ஓடிச்
ெசல்லா_எதி,.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1558.2
குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ஒழுக்கம் குன்றல் ெகால பழி
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) பாரா $திருவி.1558.3
இணங்கு இன் உயி,க்கும் ஆங்ேக இறுதி வந் உறுவ எண்ணா. $திருவி.1558.4
கள் உண்டல் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) என்ப கருத் அற ேபாக்குச் ெசய்வ
$திருவி.1559.1
எள் உண்ட காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) ேபால எண்ணினில் காணில் ேகட்கில்
$திருவி.1559.2
தள் உண்ட விடத்தின் நஞ்சம் தலக் ெகாண்டால் என்ன ஆங்ேக $திருவி.1559.3
உள் உண்ட உண,வு_ெப.(உண,வு_ெப.) ேபாக்கா உண்டேபா
அழிக்கும்_ெப.எச்.(அழி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கள்
ஊண். $திருவி.1559.4
காமேம ெகால கட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) காரணம் கண் ஓடாத
$திருவி.1560.1
காமேம களவுக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) காரணம் கூற்றம் அஞ்சும்
$திருவி.1560.2
காமேம கள் உண்டற்கும் காரணம் ஆதலாேல $திருவி.1560.3
காமேம நரக பூமி காணியாக் ெகாடுப்ப என்றான். $திருவி.1560.4
ெகாலப்பழி ேகாட் பட்டு ஆங்ேக குறுகியான் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) கண்டு ஏட
$திருவி.1561.1
அலப்பட, உழந் சாம்பி அழிவ என் பா,ப்பான் என்னக் $திருவி.1561.2

கலப்படு திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ேவணிக்
கானவன்_ெப.(கானம்_ெப.+அன்_பட,.பன்.) அருள் கண் ேநாக்கம் $திருவி.1561.3
தலப்படச் சிறி பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) தணிந் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ேதான்ற. $திருவி.1561.4
முற் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) இழத்த பாவ முதி,ச்சியால் பிறந்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1562.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பகன் ஆன ஆறும் தாதய வதத்த ஆறும் $திருவி.1562.2
பிற் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) அந்தப் பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) பிடித் அலத் எங்கும்
தGரா $திருவி.1562.3
இப்பதி புகுந்த வாறு எடுத் உரத்
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றான். $திருவி.1562.4
மறப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) படிவம்_ெப.(படிவம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மனத் அருள் சுரந்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1563.1
அறப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கருண மூ,த்தி அழி தக அவனப் பா,த்
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $திருவி.1563.2
திறப் பழி ஆங்குச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈங்கு
அன்றித் தGரா என்றக் $திருவி.1563.3
கற பழி தGரும்_ெப.எச்.(தG,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓ, உறுதி கூறும்.
$திருவி.1563.4
வருதி_வி.மு.(வா_வி.+ருத்_(?)+இ_முன்.ஒரு.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
நாமம் ெசான்ேனா, வருக்கமும் நரகில் வழக்
G
$திருவி.1564.1
கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.)
கழிப்பவ, எவ, யா ேநாக்கம் $திருவி.1564.2

தருதலால் எளிதில் தGரச் சாற்றும் அய்யம் க ஏற்று $திருவி.1564.3
ஒருெபாழு உண்டி ஈசன் உறுதவ, ஏவல் ெசய்தி. $திருவி.1564.4
ெசம்கதி,க் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
தGண்டு_ஏவ.(தGண்டு_வி.) முன் எழுந் தGம்_ெப.அ.(தGம்_ெப.அ.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) $திருவி.1565.1
பங் கதி, அறுகு ெகாய் பசுக்கள அருத்தி ஆ,வம் $திருவி.1565.2
ெபாங்கமுப் ேபாம் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புறத் ெதாட்டித் தG,த்தம் ஆடிச்
$திருவி.1565.3
சங்கரன் தன நூற்று எட்டு ெமய்வலம் சாரச் ெசய்தி. $திருவி.1565.4
இத்தவ ெநறியில் நின்றால் இப்பழியும்
கழியும்_ெப.எச்.(கழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்னாச் $திருவி.1566.1
சித்த அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உடய ேவடத் திரு உருக்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகான்றக்
$திருவி.1566.2
ெகாத்தவன் உரத்தான் ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாடிச்சியாய் இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம்ம
$திருவி.1566.3
மத்தவன் கrத்ேதால் ேபா,த்த மறவன வினவுகின்றாள். $திருவி.1566.4
ஐய இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ெகாடிேயான்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாவத்க்கு அளவு இல்
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) $திருவி.1567.1
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) நால் ஏழு ேகாடி நரகு
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வழ்ந்தாள்_வி.மு.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.)
G
ஏனும் $திருவி.1567.2
உய்வக இலாத பாவி இவனுக்கு என் உய்யும் ேதற்றம் $திருவி.1567.3
ெசய்வக என்று ேகட்பச் ெசம்கண் மால் விட ேயான் ெசப்பும். $திருவி.1567.4

அடுபழி அஞ்சா நGச, ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
நினக்கின் அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) $திருவி.1568.1
படு பழி அஞ்சான் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாதகத்
ெதாடக்கு உண்டு எங்கும் $திருவி.1568.2
விடு_ஏவ.(விடு_வி.) வக இன்றி ேவறு கள கணும் இன்றி வயக்
G
$திருவி.1568.3
கடவனக் காப்ப அன்ேறா காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.) என்றன் கருணமூ,த்தி.
$திருவி.1568.4
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) ேபா அனய உண் கண் ேநrழ நGயா ஒன்றும்
$திருவி.1569.1
ெசய்தற்கும் ெசய்யாமக்கும் ேவறு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ெசயற்கும் ஆற்றல்
$திருவி.1569.2
ெமய் தக்க கருண வள்ளல் ேவண்டின்_நி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) வினஞ, ஏனும் $திருவி.1569.3
உய்தக்ேகா, ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) உன் அருள் விளயாட்டு
அன்ேறா. $திருவி.1569.4
என்று அக மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.)
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இயம்பினாள்
இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேலாடும் $திருவி.1570.1
குன்றக நாட்ட ேவடக் குழகனும் மறந் ெவள்ளி $திருவி.1570.2
மன்று அகம் நிறந்தான் ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) மறந்திட மறந்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1570.3
மின் தக விடா பின் ேபாம் விளங்கு இழ மடந்த ேயாடும். $திருவி.1570.4
ஆததாய் இயும் கண்டு ஆனா அற்புதம் அடந் கூடல் $திருவி.1571.1
நாதனா, நவின்ற_ெப.எச்.(நவில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆற்றான்
நல்ெநறி விரதச் ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) $திருவி.1571.2

மாதவ ஒழுக்கம் தாங்கி வரு முற மதிய மூன்றில் $திருவி.1571.3
பாதகம் கழிந் ெதய்வப் பா,ப்பன_ெப.அ.(பா,ப்பனன்_ெப.) வடிவம் ஆனான்.
$திருவி.1571.4
ெசால்பதம் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எந்த சுந்தர
நாதன் தாளில் $திருவி.1572.1
பல பல வடெசால் மால பத்தியில் ெதாடுத்ச் சாத்திச் $திருவி.1572.2
தற்பர அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ஆனந்தத் தனி உரு உடய ேசாதி $திருவி.1572.3
ெபான் பத மருங்கில் புக்கான் புண்ணிய மறேயான் அம்மா. $திருவி.1572.4
அன்னயப் புண,ந் தாத குரவன் ஆம் அந்தணாளன் $திருவி.1573.1
தன்னயும் ெகான்ற பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) தணித் வடு_ெப.(வ
G
டு_ெப.)
G
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்றால் $திருவி.1573.2
பின்ன நG, இழி_வி.(இழி_வி.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) குட்டம் ெபரு வயிறு ஈள
ெவப்பு என்று $திருவி.1573.3
இன்ன ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) தG,க்கும் தG,த்தம் என்பேதா இதற்கு ேமன்ம.
$திருவி.1573.4
அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவதியன் மா பாதகம்
தG,த்த அறிந் ேவந் அமச்ச, ஊ, உள்ளா, $திருவி.1574.1
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பா, உள்ளா,
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உளா, வியப்பம் உற்று நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உர
உண,வு_ெப.(உண,வு_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.1574.2
கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப, அருளிக் கயவன் ேமல்
வத்த காரணம் யா எனக் கண்ண,_ெப.(கண்ண
G
,_ெப.)
G
$திருவி.1574.3
வழிந் நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மாடக் கூடல் நாயகன வழுத்தினா,
மகிழ்ச்சியுள் திளத்தா,. $திருவி.1574.4
ேவதகம் தரத் முக்கண் ேவதியன் மறேயான்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1575.1

பாதகம் தவி,த்தவாறு பக,ந்தனம் விஞ்ச ஈந்த $திருவி.1575.2
ேபாதகன் மனக்குத் தGங்கு புந்தி முன்னாகச்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1575.3
சாதகன் தனப் ேபா, ஆற்றித் தண்டித்த தண்டம் ெசால்வாம். $திருவி.1575.4
கூ,த்த ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாட்டி யாவக் குேலாத்ங்க வழுதி
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) $திருவி.1576.1
காத் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாளில் கடிமதில் உடுத்த கூடல் $திருவி.1576.2
மாத் தனி நகருள் வந் மறு புலத்தவனாய் யாக்க $திருவி.1576.3
மூத்தவன் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) வகி முனய வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
பயிற்றி_வி.எச்.(பயிற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாழ்வான்.
$திருவி.1576.4
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வினக் குரவன்
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) வல் அமண் விடுத்த
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) $திருவி.1577.1
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வின வலியால் அட்ட சுந்தரவிடங்கன் தன்ன
$திருவி.1577.2
ஆள் வின அன்பும் தானும் வகலும் அடந் தாழ்ந் $திருவி.1577.3
மூள் வின வலிய ெவல்லும்_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.)
மூ அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) உடயன் அம்மா. $திருவி.1577.4
க வின மறவாள் விஞ்சக் காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) அவனத் தாழ்ந்
$திருவி.1578.1
ெதவ் வின ெவல்வான் கற்கும் சிங்க ஏறு அனயா, தம் முன் $திருவி.1578.2
உய்வின உணராப் பாவி சித்தன் என்று ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) உள்ளான்
$திருவி.1578.3

அவ்வின நிரம்பக் கற்றன் ஆகல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஊழ்
வலியால் அன்னான். $திருவி.1578.4
மானவாள் விஞ்ச யாேல தன நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) மதிக்கத் தக்க
$திருவி.1579.1
ஆன ஓ, ெசருக்கின் ஆற்றல் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஆசிrயற்கு மாறாய்த்
$திருவி.1579.2
தானும் ஒ, விஞ்சக் கூடம் சமத் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) பலரும் கற்க
$திருவி.1579.3
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) உலாம் பட வல்லானில் ஊதியம் மிதப்பக் ெகாள்வான்.
$திருவி.1579.4
ஒருத்தேன இருவ,_ெப.(இருவ,_ெப.) வாளின் விருத்தியும் ஒருங்கு
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1580.1
கருத்தனாய் விருத்தன் ஊrல் கழிவ
கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.1580.2
வருத் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) இளய, தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பால்
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) திrத் நாளும்
$திருவி.1580.3
விருத்தேம ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) தாய
விரும்பிேனான் கிளேயான் அன்னான். $திருவி.1580.4
ெதாடத் ெதாடத் ெபாறுக்கும் திண்மத் ஒன்னில மனயான் இல்லா
$திருவி.1581.1
இடத்தவன் ேதவிபால் ேபாய் இடன் உண்ேட இடன் உண்ேட என்று
$திருவி.1581.2
அடுத் அடுத் அஞ்சா என்றும் ேகட்டுக்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகல்வான் ஆக
$திருவி.1581.3

நடத் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) பாவ அன்ன நங்க வாளா இருந்தான்.
$திருவி.1581.4
பின் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ேபாய்ச் ெசம்க பிதித்தனன்
வலிப்பத் தள்ளி $திருவி.1582.1
வல்நிலக் கதவு நூக்கித் தாழக்ேகால் வலித் மாண்ட $திருவி.1582.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நிலக் காப்புச் ெசய்தாள் தனி மனக்
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) பூண்டாள் $திருவி.1582.3
அந்நில பிழத்த தGேயான் அநங்கத் தG ெவப்பப் ேபானான். $திருவி.1582.4
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) கட
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.)
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ஆற்றவும் கடயன் ஆகிப் $திருவி.1583.1
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) கட நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புலம தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
பதிக்கும் ேதற்றாள் $திருவி.1583.2
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) தவி, கற்பினாள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெபாதிந் உயி,கள் ேதாறும் $திருவி.1583.3
நிறந்த நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மாடக் கூடல் நிமலன நினந் ெநாந்தாள்.
$திருவி.1583.4
தாதக நிறந்த ெகான்றச் சடயவன் புறம்பு
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1584.1
பாதகம்
அறுக்கும்_ெப.எச்.(அறு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கூடல் பகவன் எவ்வுயி,க்கும் தாேன $திருவி.1584.2
ேபாதகன் ஆகித் ேதற்றும் புண்ணியன் புலஞன்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1584.3
தG அகம் உண,ந் தண்டம் ெசய்வதற்கு உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ெகாண்டான்.
$திருவி.1584.4

ேகாள் உடக் குரவேன ேபால் சித்தனக் குறுகிச் சித்தா $திருவி.1585.1
காளயாய் நGயும் சாலக் கழிய_குைற.எச்.(கழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மூப்பு
அடந்த யாமும் $திருவி.1585.2
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அம,_ஆடி நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) தம் வலிகளும் அளந்
காண்டும் $திருவி.1585.3
நாளவா வரும் நாமும் நக, புறத் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சா, என்றான்.
$திருவி.1585.4
நாதன் ஆம் குரவன் கூற நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என உவந் நாலாம்
$திருவி.1586.1
பாதகன் அதற்கு ேந,ந்தான் படக்கலக் குரவன் மீ ண்டும் $திருவி.1586.2
ேபாதரும் அளவில் வயம் புத இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ெவள்ளத் ஆழ
$திருவி.1586.3
ஆதவன் வய முந்நG, ெவள்ளத் ஆழ்ந்த அம்ம. $திருவி.1586.4
ஆசி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) குரவற்கு இன்னா ஆற்றிேனான்
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) ேபால $திருவி.1587.1
மாசு இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) திணிந்த கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) வலிெகட
வடிவாள் விஞ்சத் $திருவி.1587.2
ேதசிகன் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) திணி உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
சிதப்பத் தGட்டும் $திருவி.1587.3
காய் சின வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ேபால் கீ ழக் கல்
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முளத்தான் ெவய்ேயான்.
$திருவி.1587.4
நன்றியக் ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தின்ேறான்
நாயகன் ஆணக்கு அஞ்சம் $திருவி.1588.1
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அr மான் ஊ,தித் ெதய்வதம் வழிபட்டு
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1588.2

ெவன்றி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) பரவிக் கச்சு வக்கி
G
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) பலக
ஏந்திச் $திருவி.1588.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
உழவன் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசருக்களம்
குருகினாேன. $திருவி.1588.4
மக வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அம,க்கு ெநன்னல்_ெப.(ெநன்னல்_ெப.) வந் அற
கூவிப் ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1589.1
முகடும் புலி_ெப.(புலி_ெப.) ஏறு அன்ன முடங்கு உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) குரவன்
தானும் $திருவி.1589.2
அதி, கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) வக்கிக்
G
கச்சும் அசத் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
நGறும் சாத்திக் $திருவி.1589.3
கதி, ெகாள்வாள் பலகதாங்கிக் கயவனுக்கு எதிேர வந்தான். $திருவி.1589.4
மடங்கல் ஏறு ஒன்றும் பம் கண் அr ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) மலந்தால் என்ன
$திருவி.1590.1
முடங்கல் வான்_ெப.(வான்_ெப.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) முக்கணும் நான்கு ேதாளும் $திருவி.1590.2
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) கலும் மிடறும் ேதாறா ெவன்றி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
விஞ்ச ேவந்ம் $திருவி.1590.3
அடங்கல் தானும் ேநrட்டு அம, ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெசய்வா,. $திருவி.1590.4
எதி,ப்ப, பின் பறிவ, ேந, ேபாய் எழுந் வான்_ெப.(வான்_ெப.) ஏறு ேபால
$திருவி.1591.1
அதி,ப்ப, ேகடகத்ள் தாழ் உற்று அடங்குவ, முளப்பவ, வாள $திருவி.1591.2
விதி,ப்ப, சாrக ேபாய் வசி
G ெவட்டுவ, விலக்கி மீ ள்வ, $திருவி.1591.3
ெகாதிப்ப, ேபாய் நகப்ப, ஆண்ம கூறுவ, மாறி ேந,வ,. $திருவி.1591.4
ெவந் இடுவா, ேபால் ேபாவ, வட்டித் விளித் மீ ள்வ, $திருவி.1592.1

ெகான்_ெப.(ெகான்_ெப.) இடு வாண் மா, ேபற்ப, குறி வழி பிழத் நிற்ப,
$திருவி.1592.2
இந்நில நாலங் கன்னல் எல்ல
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெசய்தா, $திருவி.1592.3
அந்நில அடு ேபா, காண்பா, அனவரும் ேகட்க ஐயன். $திருவி.1592.4
குரத்திய நினத்த ெநஞ்சக் குறித் உர நாவத் ெதாட்ட $திருவி.1593.1
சரத்தினப் பா,த்த_ெப.எச்.(பா,_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணக்
காத்தன ேகாடி என்று என்று $திருவி.1593.2
உரத் உர தவற்றுக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உறும் முற தண்டம் ெசய்
$திருவி.1593.3
சிரத்தினத் தடிந் வட்டித்
G
திரு உரு மறந் நின்றான். $திருவி.1593.4
ேபா, ெகழு களம் கண்டாருள் ெபாரு படக் ேகள்விச் ெசல்வ, $திருவி.1594.1
வா, ெகழு கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) காலானக் கண்டில, மனயில்
ேதடி_வி.எச்.(ேதடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1594.2
ஏ, ெகழு கற்பினாள எங்கு உற்றான் குரவன் என்னக் $திருவி.1594.3
கூ, ெகழு வடிேவல் கண்ணாள் ேபாயினா, ேகாயிற்கு என்றாள். $திருவி.1594.4
என்ற அப்ேபாேத ேகாயிற்கு ஏகினான் மீ ண்டான் ேதடிச் $திருவி.1595.1
ெசன்றவ,_வி.அ.ெப.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ,_பட,.பன்.)
சித்தன் தன்னக் ெசருக் களத் அடுேபா, ெசய் $திருவி.1595.2
ெவன்றனேய பின் அந்த ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) களத் எங்கும்
ேதடி_வி.எச்.(ேதடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1595.3
நின்றனக் காணா இங்கு ேந,ந்தனம் யாங்கள் என்றா,. $திருவி.1595.4
விர ெசய் தா,_ெப.(தா,_ெப.) அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அங்கம் ெவட்டிேனன் அல்ேலன்
நGங்கள்_பதி.ெப.(நGங்கள்_முன்.பன்.) $திருவி.1596.1

உர ெசய்வ எவன் யா, என்ேபால் சித்தன உடன்று மாய்த் $திருவி.1596.2
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) ெசய் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) விந்தக்கு
ஈந்தா, மற்று இ சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) வகத் $திருவி.1596.3
திர ெசய் நG,க் கூடல் எந்த திரு உளச்
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெகால் என்றான். $திருவி.1596.4
மட்டித்த கலவக் ெகாங்க மனவியும் சித்தன் தன்னக் $திருவி.1597.1
கிட்டிப் பல் காலும் வந் ேகட்ட ெநருநல்_ெப.(ெநருநல்_ெப.) வாய் வந்
$திருவி.1597.2
ெதாட்டுத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கயப் பற்றி ஈ,த்தம் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
ெவந் $திருவி.1597.3
தட்டிப் ேபாய் கதவம்_ெப.(கதவம்_ெப.) தாழ் இட்டு இருந்தம் சாற்றினாேள.
$திருவி.1597.4
அம்மன அருளிச் ெசான்னபடி எலாம் அருளிச் ெசய் $திருவி.1598.1
ெதம் முன அடுவாள் வர,_ெப.(வ
G
ர,_ெப.)
G
சித்தன மாய்த்தா, ஈ $திருவி.1598.2
ெமய்ம ஆம் என்று கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மந்தரும் விளம்பக் ேகட்டான் $திருவி.1598.3
எம்ம ஆளுட கூடல் இற விளயாடல் என்றான். $திருவி.1598.4
ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) ேநrடயாள்
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெகாற்ற
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) இளஞ ேராடும் $திருவி.1599.1
கடிய நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மாடக் கூடல் கண்ணுதல் அடிக்கீ ழ்த் தாழ்ந்
$திருவி.1599.2
ெநடியன் நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) முகனும் ேதறா ெநறிய
சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) ஏழ $திருவி.1599.3
அடியேனன் அளவிற்ேற நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அருள் விளயாடல்
என்றான். $திருவி.1599.4

தண்மதி வழி வந்ேதானும் நக, உளா, தாமும் பாதி $திருவி.1600.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) மதி மிலந்த ேவணி விடயவன்
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேநாக்கிக் $திருவி.1600.2
கண்மல, ெவள்ளத் ஆழ்ந் கன கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அடியில் தாழ்ந்
$திருவி.1600.3
பண் மல, கீ தம் பாடி ஆடினா, பழிச்சி நின்றா,. $திருவி.1600.4
அடியவருக்கு எளிய, இவ, பரேதசி காவல,_ெப.(காவல்_ெப.+அ,_பட,.பன்.)
என்று அடி வழ்ந்
G
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.1601.1
வடி அயில் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) குேலாத்ங்கன் மாணிக்க மால எனும் மனயா
ேளாடும் $திருவி.1601.2
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) அணி ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மு மகனக்
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ஏற்றி நகர வலம் சூழ்வித் இப்பால் $திருவி.1601.3
முடி அணிவித் அனந்த குண பாண்டியற்குத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இறம
முழும் ஈந்தான். $திருவி.1601.4
நில நிலயாப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உண,ந் பற்று இகந் கரணம்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெநறிேய ெசல்லப் $திருவி.1602.1
புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) ெநறி நGத் அருள் வழி ேபாய்ப் ேபாதம் ஆம்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வலியப் ெபாத்தி
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1602.2
மலவலி விட்டு அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அரா உமிழ்ந்த
மதி ேபால் விளங்கி_வி.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மாறி
ஆடும் $திருவி.1602.3
தலவன் அடி நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) பிrயாப் ேபrன்பக் கதி அடந்தான் தமிழ்,
ேகாமான். $திருவி.1602.4

ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கண் மால் விட ேமல் விடங்க, ெசருக்களத்
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எடுத்
$திருவி.1603.1
அங்கம் ெவட்டிய ேசவகத்த அறந்தனம் தமிழ் மாறன் ேமல் $திருவி.1603.2
சங்க இட் அமனிசரா, ஆற்றிய தறு கண் ேவள்வி முளத் ஓ, $திருவி.1603.3
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரவத் ணித்
விளித்தவாறும் விளம்புவாம். $திருவி.1603.4
ேகா இலாத குனத் அனந்த குணப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தக மீ னவன்
$திருவி.1604.1
ஆதி நாயகன் உருவம் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஐந்
எழுத்ெதாடு கண்டி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) $திருவி.1604.2
பூதி சாதனம் ஆவேத ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) என்று பத்திம பூண்டு
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $திருவி.1604.3
தாதேய முதலாய மன்னவ, தம் மினும் தல ஆயினான். $திருவி.1604.4
அத்தகச் சிவ சாதனம் தனில் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) மிக்கவன் ஒழுகலால்
$திருவி.1605.1
அத்தன் ெமய்த் திரு ஐந் எழுத் ஒலியால் நGற்று ஒலியாலும் உள் $திருவி.1605.2
பத்த வல் இருளும் புற இருளும் சிதந் பராபரன் $திருவி.1605.3
வித்தக திருேவடம் ஆன மீ னவன் திரு நாடு எல்லாம். $திருவி.1605.4
நாயினும் கட ஆன மாசுடன் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) புர
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) அரண்_ெப.(அரண்_ெப.) $திருவி.1606.1
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) சமண் ேவட, அன்ன
தறிந் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவகுண்டு
அழற்று $திருவி.1606.2
ஓ இரும்பு என மான ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கனல்_ெப.(கனல்_ெப.)
சுட்டிடத்தrயா, களாய் $திருவி.1606.3

மாயிரும் தமிழ் மாறனத் ெதற_குைற.எச்.(ெதறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வஞ்ச
ேவள்வி இயற்றுவா,. $திருவி.1606.4
எல்ல காதம் அளந் சால எடுத் அழல் படு குண்டமும் $திருவி.1607.1
கல்லி ஆ, அழல் இட்டு எழும் புக ெகௗவி எண் திசகளும் உறச் $திருவி.1607.2
ெசல்லவான உடுக்களும் ெபாrயில் ெபாrந்தன
சிதற_குைற.எச்.(சிதறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நGள் $திருவி.1607.3
ஒல்லதாவி விசும்பு தவர ஒட்டி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) மூட்டினா,. $திருவி.1607.4
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) அழன்று எr குண்டம் நின்றும் அகன் பிலத்
எழுவான் என $திருவி.1608.1
பத் ஞ்சிருள் வாயும் வாய் இருபாலும் வலிய பகி, மதிக்கு $திருவி.1608.2
ஒத்ம் நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ஒழுகு பற்களும்
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஆரல் விழிகளும் $திருவி.1608.3
வத் அசந் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெவற்பு வந் என வந்ளான்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தானவன். $திருவி.1608.4
உதித்த ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கண் அரக்க வஞ்சகன் உருத் எழுந் எrவடவயில்
$திருவி.1609.1
ெகாதித் அடும் பசி தாகமும் ெகாடிதால் எனக் ெகாடிேயார நG, $திருவி.1609.2
விதித்திடும் பணி யா எனக்கு என மீ னவன் தன மர ேயாடு $திருவி.1609.3
எதி,த் எடுத் விழுங்கிவா என ஏவினா, உடன் ஏகினான். $திருவி.1609.4
பாய் உட அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) விட நாகப் படிவு ெகாள் இசி சர
நிலன்_ெப.(நிலன்_ெப.) அண்டம் $திருவி.1610.1
ேதாய் உடலின் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) விட மூறிச் ெசாr ள எயிற்றினன்
வடவச் ெசந்தG $திருவி.1610.2
தG உடயன என எr கண்ணன் திணி இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) முழ என விண்ட $திருவி.1610.3

வாய் உடயவ ெனாடு ெநறி முன்னி மழநுழ
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) என வருகின்றான். $திருவி.1610.4
அரவு இற உற பிலம் ெவளி காண வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.)
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) புத பட நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) விள்ள $திருவி.1611.1
வரு விழி அழல் எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உயி, கான் முன்
வளி_ெப.(வளி_ெப.) உள, கிள, வலி விளி எய்தப் $திருவி.1611.2
ெபாருசின விழி எதி, படு பங்கூழ் புக
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வன மர ெபாr ெபாங்க,
$திருவி.1611.3
கருகிட மு சின இற
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கக நிர சிற சுருள்
படவழ.
G $திருவி.1611.4
அகல் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ெவரு உற நிலன்_ெப.(நிலன்_ெப.) ஏந் மர இற
ெவரு உற ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) காலும் $திருவி.1612.1
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) மதி ெவரு உற இவ ெகௗவும் பணிகளும் ெவரு உற அகல்
திக்கின் $திருவி.1612.2
புக,_ெப.(புக,_ெப.) மல ெவருஉற வடு தண்டப் புரவலன் ெவரு உற வரு
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கண் $திருவி.1612.3
நக மதி புர எயிறவன் மாட மக, எதி, குடவயின் வரும் எல்ல. $திருவி.1612.4
கண்டவ,_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ,_பட,.பன்.)
கடிநக, கடி ஓடிக் ெகௗrயன் அடி ெதாழு அடி ேகள் அம் $திருவி.1613.1
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) கண் வள, மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) வள கூடல்
குடவயின் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபரு விடநாகம் $திருவி.1613.2
அண்டமும் அகிலமும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வாய் இட்டு அயிர வருவத
என நGள் வாய் $திருவி.1613.3

விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அனவத என ேலாடும்
ெவரு வலன் மதிகுல மறவரன்.
G
$திருவி.1613.4
மற்று இ முன் மதகr விட்ேடா, வரவிட வருவத என எண்ணம் $திருவி.1614.1
உற்று இ அனயும் விளத்தற்கு எம் உடயவ, விடயவ, விட
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) $திருவி.1614.2
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சடயின, உள, என்னாச்
சுர, உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) இழி_வி.(இழி_வி.) சுட, என
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.1614.3
கல் தளி இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உற இற முன் ேபாய்க்
கனகழல் அடி ெதாழு அற கிற்பான். $திருவி.1614.4
வழி வழி அடிம ெசய் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேபா மறவலன் வழிபடும்
அடிேயனின் $திருவி.1615.1
ெமாழி வழி முற ெசய் வருேவன் இம் மு நக, அடயவும் அமண் ஈச,
$திருவி.1615.2
அழிவ கருதின, விடு_ஏவ.(விடு_வி.) நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) அடவ அருள்வழி
அதன் ஆவி $திருவி.1615.3
கழிவ கருதிய_ெப.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அடிேயனக் கருண
ெசய் அருளிய கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) என்றான். $திருவி.1615.4
அனுமதி ெகாடு ெதாழு இற பாத மகமதி ெகாடு புறன் அடகின்ற $திருவி.1616.1
பனிமதி வழி வரு தமிழ் மாறன் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ெயாடு அடுசில யினன்
ஏகிக் $திருவி.1616.2
குனி மதி தவழ் தரு மதி நGடும் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அணி குட கட குறுகா
முன் $திருவி.1616.3
தனிவர என நிக, தரு ேகாபத்தழல் விழி அரவின எதி, கண்டான். $திருவி.1616.4

பல் ெபாறிப் பகுவாய்ப் படம் புட பரப்பிப் பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) எண் திச ெயாடு
விசும்பில் $திருவி.1617.1
ெசல் கதி, புதத்த் திணி இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) பரப்பத் திங்களின் பகி, புர
நஞ்சம் $திருவி.1617.2
பில் எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) அக்கிப் ெபr உயி,த் அகல் வாய் பிளந் மா நக,
எலாம் ஒருங்ேக $திருவி.1617.3
ஒல்_ஒ.குறி உr.ெசா.(ஒல்_ஒ.குறி.) எனக் ெகௗவி விழுங்கு
வான்_ெப.(வான்_ெப.) சீறி உறுத்தனன் உரக வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அவுணன்.
$திருவி.1617.4
அடுத்தனன் அரச சிங்க ஏறு இடி ஏறு அஞ்ச ஆ,த் அம் கயில்_ெப.(கயில்_ெப.)
சாபம் $திருவி.1618.1
எடுத்தனன் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இருதல வணக்கி எr
முகக் கூ,ங்கண ெதாடுத் $திருவி.1618.2
விடுத்தனன் விடுத்த சரம் எலாம் உரகன் ெவறும்_ெப.அ.(ெவறும்_ெப.அ.) கள்
படக் கறித் உமிழ்ந் $திருவி.1618.3
படுத்தனன் ெபாற பஞ்சவன் புராr பங்கயச் ேசவடி நினயா. $திருவி.1618.4
ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) ேதா, பிறவாய் அம்பின விடுத்த் ேகாள் அரா
வள உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ணித்தான் $திருவி.1619.1
இடியேதா என ஆ,த் எr நிறக் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.)
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வழ்
G அருவியில் கவிழ
$திருவி.1619.2
ெநடிய ஓ, உடலம் புரள் படக் கூ, வான்_ெப.(வான்_ெப.) எளி விளிபவன் ேமலக்
$திருவி.1619.3
கடிய ஓ, ஆல கால ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ேபாலக் கக்கினான் கற
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) நஞ்சம். $திருவி.1619.4
தGவிடம் உருத்த் திணி இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கடுப்பத் திருநக, எங்கணும்
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1620.1

காவிடம் கூவல் கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) தல சக்கம் கழகம் ஆவணம் அகழ் இஞ்சி
$திருவி.1620.2
ேகாவிடம் மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) உபrக ேமட ேகாபுர அரங்கம் எலாம் பரந்
$திருவி.1620.3
தாவிட மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உறங்கினா,
ேபாலச் சாம்பினா, தனிநக, மாக்கள். $திருவி.1620.4
நில தள,ந் உடலம் திமி,ந் ேவ, அரும்பி நிற_ெப.(நிறம்_ெப.)
புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) ெபாறி கரணங்கள் $திருவி.1621.1
தல தடுமாறி உர ெமாழி குழறித் தழு தழுப்பு அடந் நா_ெப.(நா_ெப.) உணங்கி
$திருவி.1621.2
மல தரு கபம் ேமல் நிமி,ந் உண,வு_ெப.(உண,வு_ெப.) அழிந்
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மூச்சு
ஒடுங்கி_வி.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உள் ஆவி
$திருவி.1621.3
அல தர ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) ஆடினா, கிடந்தா, அன்ன
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நக, உளா, எலாம். $திருவி.1621.4
ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) கண்டு அஞ்சும் ஆல்
ேபாலச் சினகரம் அடந் தாழ்ந் எந்தாய் $திருவி.1622.1
முன்னவ ஆதி முதல்வ வித்தின்றி முளத்தவ முடிவு இலா முனிவ
$திருவி.1622.2
என்னவ அன்ப,க்கு எளிய யாவ,க்கும் இறயவ இந் நக,க்கு என்றும்
$திருவி.1622.3
மன்னவ அநாதி மறயவ முக்கண் வானவ நினச் சரண் அடந்ேதன்.
$திருவி.1622.4
அடுத் வந் அலக்கும் ஆழியத் ரந்ம் ஆழி உண்டு ஏழும் ஒன்றாகத் $திருவி.1623.1
ெதாடுத் வந் அலக்கும் ெபருமழ தடுத் ளக்க விண்_ெப.(விண்_ெப.) ழவ
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பிறக் ேகாடு $திருவி.1623.2

எடுத்வந் அலக்கும் களிற்றின விளித் இந்நக, புரந்தன இன்று $திருவி.1623.3
மடுத் வந் அலக்கும் விடத்தினான் மயங்கும் வருத்தமும் களதி என்று
இரந்தான். $திருவி.1623.4
அருள் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அனய ஆதிநாயகன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அவி,
சட அணி மதிக் ெகாழுந்தின் $திருவி.1624.1
ெபருக்கு அட அமுதத் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ளி சிறி பிலிற்றினான்
பிலிற்றிடேலாடும் $திருவி.1624.2
ெபாருக்கு என எங்கும் பாலினில் பிர ேபால் புர அறக் கலந் பண்டு
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) $திருவி.1624.3
திருக்கிள, மரா நகரம் ஆப் புனிதம்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அச்சிறுளி அம்மா.
$திருவி.1624.4
இரவி முன் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) அ என இற அருண் முன் இருண் மல வலி
என எங்கும் $திருவி.1625.1
பரவிய_ெப.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அமுதால்
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவசப் படி ஒழிந் யாவரும் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) $திருவி.1625.2
விரவிய களிப்பின் ேமவினா, இருந்தா, மீ னவ, ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
தக ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $திருவி.1625.3
அரவு அணி சடயா,க்கு அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உருத் தாேன
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மண்_ெப.(மண்_ெப.)
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ெசய்தி இருந்தான். $திருவி.1625.4
சுருதி இன்புறத் அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) விடு_ஏவ.(விடு_வி.) அராவினச்
சுருதி $திருவி.1626.1
கருதரும் பரன் அருள் உடக் ெகௗrயன் ணித்த $திருவி.1626.2
பrசிதங்க ெபாறாத அமண் படிற, பின் விடுப்ப $திருவி.1626.3

வரு ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பசு_ெப.(பசு_ெப.) விடயினான் மாய்த்தம்
பக,வாம். $திருவி.1626.4
பணப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பகுவாய் உடப் பாந்தள அனந்த
$திருவி.1627.1
குணப் ெபருந்தக ணித்த பின் பின் வரு குண்ட, $திருவி.1627.2
தணப் பரும் குழாம் காலினால் தள்ளுண்டு
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1627.3
கணப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) ேபால் உடந் ஓடின
கலங்கி. $திருவி.1627.4
உடந் ேபானவ, அனவரும் ஓ, இடத் இருள்ேபால் $திருவி.1628.1
அடந் நாமுன்பு விடுத்த மால் யான ேபால் இன்று $திருவி.1628.2
ெதாட,ந்த_ெப.எச்.(ெதாட,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாம்பயும்
ெதாலத்தன, ேமலினிச் சூழ்ச்சி $திருவி.1628.3
மிடந் ெசய்வத யா என வினயம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஓ,வா,. $திருவி.1628.4
ஆவ ஊறு ெசய்யா,_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ஆ,_பட,.பன்.) பழி
அஞ்சுவா, அதன $திருவி.1629.1
ஏவாம் இேவ புண,ப்பு என்று சூழ்ந் இசந் $திருவி.1629.2
பாவ காrகள் பண்டு ேபால் பழித் அழல் வள,த்தா, $திருவி.1629.3
தாவிலா உரு ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓ, தானவன்
முளத்தான். $திருவி.1629.4
குண்டு அழல் கணின் எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பசுவப் $திருவி.1630.1
பண்டு ேபால் அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) விடுத்தன, கூடல் அம் பதிேமல்
$திருவி.1630.2
உண்டு இல்லயும் எனத் தடுமாற்ற நூல் உரத்த $திருவி.1630.3

பிண்டியான் உர ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உழல் ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) அமண் குண்ட,. $திருவி.1630.4
மாட மலி மாளிகயில் ஆடு ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மானக் $திருவி.1631.1
ேகாடுகளி ேனாடு முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) குத்தி மிச ேகாத்ச் $திருவி.1631.2
ேசடன் முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கதி, ெகாள்
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) வரயும் தூள் $திருவி.1631.3
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அடி இட்டு அலவ அஞ்சிட
உயி,த்ேத. $திருவி.1631.4
விடுத்திடும் உயி,ப்பின் எதி, பூள நற வேபால்
G
$திருவி.1632.1
அடுத்திடும் சரா சரம் அனத்ம் இrவு எய்தக் $திருவி.1632.2
கடுத்திடும் சினக் கனலிக்கு உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.1632.3
மடுத்திடும் அழல் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) வா, புனல மான. $திருவி.1632.4
உடன்றி இற ெகாள் புள்ெளாடு விலங்கு அலறி ஓட $திருவி.1633.1
மிடந்த பழுவத்ெதாடு விலங்கல மருப்பால் $திருவி.1633.2
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெதறி மருத் என ெவறிந் அளவி ேலாரத் $திருவி.1633.3
ெதாட,ந் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) சிதத் உயி, ெதாலத் இடியின் ஆ,த்ேத.
$திருவி.1633.4
மறலி வரும் ஆரு என மறப் பசு_ெப.(பசு_ெப.) வழிக்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1634.1
அறலிவ, தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ெபாருன ஆறு உடய மாறன் $திருவி.1634.2
திறலி மல, மங்க உற ெதன் மர முன்னா $திருவி.1634.3
விறலி வாலி வருகின்றத மீ னவன் அறிந்தான். $திருவி.1634.4
மீ னவனும் மா நகருள் மிக்கவரும் முக்கண் $திருவி.1635.1

வானவன மாமர மன்னவன முன்ேனா, $திருவி.1635.2
தானவன ஆழிெகாடு சாய்த்தவன ஏத்தா $திருவி.1635.3
ஆன உர ெசய்ம் என ஆலயம்_ெப.(ஆலயம்_ெப.) அடந்தா,. $திருவி.1635.4
நாத முறேயா ெபாவின் மாறி நடமாடும் $திருவி.1636.1
பாத முறேயா பல உயி,க்கும் அறிவிக்கும் $திருவி.1636.2
ேபாத முறேயா புனித பூரண புராண $திருவி.1636.3
ேவத முறேயா என விளித் முற இட்டா,. $திருவி.1636.4
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முற இட்டவர நித்தன்
அருள் ேநாக்கால் $திருவி.1637.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அருள் சுரந் இடப நந்திய விளித்ச் $திருவி.1637.2
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அமண, ஏவ வரு தGப்
பசுவ நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) ேபாய் $திருவி.1637.3
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) வருவாய் என
விளம்பினன் விடுத்தான். $திருவி.1637.4
தண்டம் ெகழு குற்றமும் அஞ்ச தறுகண் ெசம்கண் $திருவி.1638.1
குண்டம் தழன்று ெகாதிப்பக் ெகாடு நாக்கு_ெப.(நாக்கு_ெப.) எறிந் $திருவி.1638.2
ண்டம் ழாவக் கடவாய் நுர ேசா,ந் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $திருவி.1638.3
அண்டம் ழாவ எழுந்தன்று அடல் ஏறு மாேதா. $திருவி.1638.4
ெநற்றித் தனி ஒட நிமி,ந் மறிந்த ேகாட்டில் $திருவி.1639.1
பற்றிச் சுட, ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) மணிப் பூண் பிற பய நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.)
$திருவி.1639.2
சுற்றிக் கிடந்தால் எனத் ேதான்று ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ஆழி
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1639.3
கற்றக் கதி, ேபால் பருமம் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ெகௗவி மின்ன. $திருவி.1639.4

ேகாட்டுப் பிறகால் குளி, ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கதி,க் கற்ற ேபாலச்
$திருவி.1640.1
சூட்டுக் கவrத் ெதாடத் ெதாடங்கலும் ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) முன்னாப்
$திருவி.1640.2
பூட்டுத் தரள முகவட்டும் ெபாலியப் பின்னல்_ெப.(பின்னல்_ெப.) $திருவி.1640.3
மாட்டுச் சதங்கத் ெதாட கல் என வாய் விட்டு ஆ,ப்ப. $திருவி.1640.4
பணி நா_ெப.(நா_ெப.) அசக்கும் படி என்னக்
கழுத்தில்_ெப.(கழுத்து_ெப.+இல்_இட.ேவ.) வரG $திருவி.1641.1
மணி_ெப.(மணி_ெப.) நா_ெப.(நா_ெப.) அசப்ப நகமுத்தின் வகுத்த தண்ட
$திருவி.1641.2
பிணி நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) சிறு கிண் கிணி பிப்பல மாலத் ெதாங்கல்
$திருவி.1641.3
அணி நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) அலம்பச் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.)
ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வடிகண் நான்கும்.
$திருவி.1641.4
அடி இட்டு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) கிளத் அண்டம் எண் திக்கும் ேபா,ப்பப்
$திருவி.1642.1
ெபாடி இட்டு உயி,த்ப் ெபாரு ேகாட்டினில் குத்திக் ேகாத்திட்டு $திருவி.1642.2
அடி இட்டு அதி, கா, எதி, ஏற்று எழுந்தாங்கு ேநாக்கிச் $திருவி.1642.3
ெசடி இட்டு இரு கண் அழல் சிந்த
நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற. $திருவி.1642.4
பால் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
பகி, ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மருப்பில்
ெகாண்மூச் $திருவி.1643.1
சூல் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வயிற்றக் கீ ண்டு
ள்ளி ஓ, ெவள்ளிக் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) $திருவி.1643.2

கால் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நடந்தால் என்ன
கடிந் உடன்று ஆவச் சீற்றம் $திருவி.1643.3
ேமல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) பற்றி வங்கு_ஏவ.(வ
G
ங்கு_வி.)
G
உயி,ப்பு எறிந் கிட்டா.
$திருவி.1643.4
குடக்க குணக்க என்னக் குணக்க குடக்க என்ன $திருவி.1644.1
வடக்க ெதற்க என்னத் ெதற்க வடக்க என்ன $திருவி.1644.2
முடுக்குறு மருப்பில் ேகாத் முகு கீ ழாகத் தள்ளும் $திருவி.1644.3
எடுக்குறு மலயக் கால் ேபா,த் எனத் திச புறத் வசும்.
G
$திருவி.1644.4
ெகாழு மணிச் சிகர ேகாடி சித படக் குவட்டில்
வசும்_ெப.எச்.(வ
G
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
G
$திருவி.1645.1
பழுமரச் ெசறிவில் வான்ேதாய் பண இற எறியும் வானின் $திருவி.1645.2
விழும்_ெப.எச்.(விழு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அறப் பசு_ெப.(பசு_ெப.)
ேபால் வழ_குைற.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
G
ேவல வாய்
வசும்_ெப.எச்.(வ
G
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
G
இங்ஙன் $திருவி.1645.3
ெசழு மதிக் ேகாட்டு நந்தித் ேதவிளயாடல் ெசய். $திருவி.1645.4
பூrய, எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆங்ேக ெபாரு
உயி, ஊற்றம் ெசய்யா_எதி,.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.1646.1
ஆrய விடதன் மாண்ட அழகினக் காட்டக் காமுற்று $திருவி.1646.2
ஈrய நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) பூ வாளி ஏறு பட்டு ஆவிேயாடும்
$திருவி.1646.3
வrயம்
G
விடுத் வழ்ந்
G
ெவற்பு உரு
ஆயிற்று_வி.மு.(ஆகு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்ெற. $திருவி.1646.4
வாங்கின புrச மாட மா நக, ஆனா இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) $திருவி.1647.1

தூங்கின வரவாய் ேவம்பின் ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) அவிழ் தாரான்
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $திருவி.1647.2
வங்கின_வி.மு.(வ
G
ங்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட,.பன்.)
G
இரவி
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வங்கு_ஏவ.(வ
G
ங்கு_வி.)
G
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) உடந்த என்ன $திருவி.1647.3
நGங்கின நாணேமாடு நிர அமண் குழாங்கள் எல்லாம். $திருவி.1647.4
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அறி கrயாத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேப, உருவின
இடபக் குன்றாக் $திருவி.1648.1
குல உற நிறுவிச் சூக்க வடிவினால் குறுகிக் கூடல் $திருவி.1648.2
தலவன வணங்க ஈசன் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அருள் சுரந் பண்ட
$திருவி.1648.3
இலகு உரு ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இங்ஙன் இருக்க
என இருத்தினாேன. $திருவி.1648.4
அந் நில நக, உளாரும் அரசனும் மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) தூங்கிச்
$திருவி.1649.1
சந்நிதி இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நந்தி
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) அடந் இறஞ்சிப்
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.1649.2
மின் அவி, சடயான் நந்தி ெவன்றி சால் வறு
G
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1649.3
இன் அமு அனயா ேளாடும் களி சிறந்
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாளில்.
$திருவி.1649.4
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) ேமல் முந்நG, ஆ,கலி இலங்கக்கு ஏகும்
$திருவி.1650.1

ெதவ் அடு சிலயில் இராமன் வானர ேசன
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.1650.2
ம வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) அனய தம்பி மாருதி சுக்கிrவன்
$திருவி.1650.3
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அடல் வரேராடும்
G
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அங்கு இறுத்தான் மன்ேனா.
$திருவி.1650.4
அன்ன ெதrந் விந்தம் அடக்கிய_ெப.எச்.(அடக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முனி அங்கு எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1651.1
மன்னவற்கு ஆக்கம் கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மழவிடக் ெகாடிேயான் கூடல் $திருவி.1651.2
பன்னரும் புகழ்ம ஓ பனு வல அருளிச்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.1651.3
முன்னவன் ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முகிழ்த்தக முடிேயான் ஆகி.
$திருவி.1651.4
முனிெயாடு குறுகிச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் முளr உள் மூழ்கி ஆதித்
$திருவி.1652.1
தனிமுதல் அடிய ேவணி முடி உறத் தாழ்ந் ேவத $திருவி.1652.2
மனு முற சிவ ஆகமத்தின் வழி வழா அருகித் ஏத்திக் $திருவி.1652.3
கனி உறும் அன்பில் ஆழ்ந் முடிமிசக் கரங்கள்_ெப.(கரங்கள்_ெப.) கூப்பி.
$திருவி.1652.4
புங்கவ சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) முத்தி புராதிப புனித
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.1653.1
மங்கலம் எவற்றினுக்குங் காரண வடிவம் ஆன $திருவி.1653.2
சங்கர நின ெதய்வத் தானங்கள் அனந்தம் இந்த $திருவி.1653.3

அங்கண் மா ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) வட்டத் உள்ளன வக தம்மில்.
$திருவி.1653.4
அற்புதப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பதி இந்த மர ஈ ஆற்றப் $திருவி.1654.1
ெபாற்பு உடத் என்ப எவன் பல புவனமும் நின்பாற் $திருவி.1654.2
கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) வத்ய நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கருமத்தின் விருத்தம்
$திருவி.1654.3
ெவற்பு உருக்களாய்ப் புட நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விளங்கலான் மன்ேனா. $திருவி.1654.4
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எல்லயில் ன்பங்கள்
களதற்கும் அளவ $திருவி.1655.1
கண்டரும் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெசல்வங்கள் அளித்தற்கும் கருண
$திருவி.1655.2
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) உற சிறப்பினால் குளி, மதிக் கண்ணி $திருவி.1655.3
அண்ட வாண இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இலிங்கக்கு ஒப்பு ேவறு ஆேமா.
$திருவி.1655.4
ேதாய்ந்திடும் ெபாழு தGட்டிய ெதால்வினப் படலம் $திருவி.1656.1
மாய்ந்திடும் படி மாய்த் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மங்கல ேபாகம்
$திருவி.1656.2
ஈந்திடும் படிக்கு இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா
தG,த்தத்தின் இயல்ப $திருவி.1656.3
ஆய்ந்திடும் ெபாழு அதற்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தG,த்தம் ஒப்பு ஆேமா.
$திருவி.1656.4
எத்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+த்_ஒற்.) தலத்தினும் ஒவ் ெவான்று விழுமிதாம்
இந்த $திருவி.1657.1

ெமய்த் தலத்தில் இம் மூவக விழுப்பமும்
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1657.2
அத்த ஆதலால் இத்தலம் அடந்தவ, எவ,க்கும் $திருவி.1657.3
சித்த சுத்தியும் பலவகச் சித்தியும் பயக்கும். $திருவி.1657.4
அடியேனன் எண்ணும் கருமமும் சரதேம ஆக $திருவி.1658.1
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மா அr அச்ெசயன்
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எப்படி
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $திருவி.1658.2
படி புrந் அருள் கடி என பணிந்தனன் பரனும் $திருவி.1658.3
ெநடிய வான்_ெப.(வான்_ெப.) படும் அமு என எதி, ெமாழி நிகழ்த்ம்.
$திருவி.1658.4
இரவி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மரபின்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இராம ேகள் எமக்குத் ெதன்
கீ ழ் $திருவி.1659.1
விரவிய திசயில் ேபாகி விrகடல் ேசக் கட்டிக் $திருவி.1659.2
கரவிய உள்ளக் கள்வன் கதி, முடி பத்ம் சிந்தி $திருவி.1659.3
அரவ ேமகல யினாள அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சிற அழுவம் நGக்கி.
$திருவி.1659.4
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அேயாத்தி
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வrகடல்
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) பல்நாள் $திருவி.1660.1
ஆண்டு இனி இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வகுண்டம்
அடவாயாக $திருவி.1660.2
ஈண்டு நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) கவல ெகாள்ேளல் எனும் அசrr
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1660.3

நGண்டவன் மகிழ்ந் தாழ்ந் நிருத்தன விட
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகி. $திருவி.1660.4
மறப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உரத் ேதான்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணேம_ெப.(வண்ணம்_ெப.+ஏ_சாr.) இலங்க
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1661.1
அறத்தினத் தின்ற_ெப.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாவி ஆவி
தின்றன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெசல்வத் $திருவி.1661.2
திறத்தின இளவற்கு ஈந் திரு விரா ேமசம் கண்டு $திருவி.1661.3
கறப்படு மிடற்றினான அருச்சித்க் கருண வாங்கி. $திருவி.1661.4
பற்றிய பழியின் நGந்தி_வி.எச்.(நGந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) பழியத்தG,த்த $திருவி.1662.1
ெவற்றிெகாள் விடயினான மீ ளவும் வந்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1662.2
அல் திரள் அனய ேகாதக் கற்பினுக்கு அரசி ேயாடும் $திருவி.1662.3
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சடயின் இராமன்
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நக, அடந்தான் இப்பால். $திருவி.1662.4
ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) அனந்த குண மீ னவள் ேதயம் காப்பக்
$திருவி.1663.1
ெகாங்ேகாடு அவிழ்தா,க் குல பூடனன் தன்ன ஈன்று $திருவி.1663.2
ெபாங்கு ஓத ஞாலப் ெபாற மற்றவன் பால் இறக்கி $திருவி.1663.3
எம் ேகான் அருளால் சிவமா நக, ஏறினாேன. $திருவி.1663.4
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) என வடிவு
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) படிற்று அமண, பழித் அழல்
ெசய் $திருவி.1664.1
ேதவ வரு மறப்பசுவ ஏறு உய,த்ேதான் விட நந்திக் $திருவி.1664.2

காவலன விடுத் அழித்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கத
உரத்ம் அட்டாலச் $திருவி.1664.3
ேசவகன் ெமய்க் காட்டிட்டு விளயாடும் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) உரப்பாம்.
$திருவி.1664.4
ெவவ்வியமும் மதயான விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) குல பூடணன் சமண,
$திருவி.1665.1
அவ்வியம் வஞ்சன கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அனந்த
குணச் ெசழியன் பால் $திருவி.1665.2
ெசவ்விய ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ேகால் வாங்கித் திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) திச
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உருட்டி $திருவி.1665.3
வவ்விய ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கலி ரந் மண்_ெப.(மண்_ெப.) காத்
வருகின்றான். $திருவி.1665.4
சவுந்தர சாமந்தன் எனத் தான காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.)
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) $திருவி.1666.1
சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சட முடி
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அடியவேர சிவம்_ெப.(சிவம்_ெப.) ஆகக்
$திருவி.1666.2
கவ,ந் ஒழுகி அருச்சிக்கும் கடப்பாட்டின் ெநறி நின்ேறான் $திருவி.1666.3
உவந் அரசற்கு இருமக்கும் ண ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஒழுகு நாள். $திருவி.1666.4
வல் ேவட,க்கு அதி பதியாய் வரு ேசதி ராயன் எனும் $திருவி.1667.1
வில் ேவடன் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.)
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) வலியான் ேமல் இட்டுப் $திருவி.1667.2
பல் ேவறு பrமான் ேத,ப் பஞ்சவன் ேமல் பட எடுத்ச் $திருவி.1667.3
ெசல்ேவன் என்று உற வலித்தான் ெதன்ன, பிரான் அஃ அறிந்தான்.
$திருவி.1667.4

தன்னு தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாமந்தன் தனப் பா,த் எம்
$திருவி.1668.1
ெபான் அற தாழ் திறந் நிதி முகந் அளித்ப் புதிதாக $திருவி.1668.2
இன்னமும் நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) சில ேசன எடுத்
எழுதிக்_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.+க்_ஒற்.)
ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றான்
$திருவி.1668.3
அன்ன ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈசன் அடிக்கு
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உளான் என் ெசய்வான். $திருவி.1668.4
ெதன்னவ, ேகான் பணித்த பணி பின் தள்ளச் சிந்தயில் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
$திருவி.1669.1
உன்ன அரன் அருள் வந் முன் ஈ,ப்ப ஒல்ல ேபாய்ப் $திருவி.1669.2
ெபான் அற தாழ் திறந் அறத் ஆறு ஈட்டி இடும் ெபான் குவயுள் $திருவி.1669.3
அன்ன உள்ளத் அவா அமயத் தக்க நிதி கக்கவரா. $திருவி.1669.4
எண் இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) களிப்பிெனாடும் திருக்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) இடத் அணந் $திருவி.1670.1
கண் நிறந்த ெபான் முளrக் கயந்தல நG, படிந் தன $திருவி.1670.2
உள் நிறந்த ெமய் அன்பின் ஒளி உருவாய் முளத்
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1670.3
பண் நிறந்த மறப் ெபாருளப் பணிந் இறஞ்சி இ ேவண்டும். $திருவி.1670.4
பண்ணியன் ஆன் மற விrத்த பரேமட்டி எம் ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.)
$திருவி.1671.1
எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காrயம் முடிப்பாய்
இவ உனக்கும் உன் அடிக்கீ ழ் $திருவி.1671.2

அண்ணிய ெமய் அடியவ,க்கு மா தக்க என இரந் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
$திருவி.1671.3
புண்ணிய மா நிதி முழும் அவ்வழிேய புலப்படுப்பான். $திருவி.1671.4
அண்ட முகடு உrஞ்சி நிமி, ேகாபுரமும் ஆயிரக்கால் $திருவி.1672.1
மண்டபமும் கண்டிகயும் வயிர மணிக் ேகாளகயும் $திருவி.1672.2
குண்டலமும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தரளக் குட நிரயும்
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) நிரயும் $திருவி.1672.3
கண்டனன் முன் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) அருளால் பிறப்பு ஏழும் கர
கண்ேடான். $திருவி.1672.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) நாட,க்கு அவி உணவின் வக முந்நூல்
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) முதல் $திருவி.1673.1
நானா ஆம் சிறு ேவள்வி நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மறேயா,க்கு
அறுசுவயின் $திருவி.1673.2
ஆனாத ேப, உண்டி றவு அடந்ேதா,க்கு அருத்பலி $திருவி.1673.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஆதி பல ேவறு தருமம்
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) தழவித்தான். $திருவி.1673.4
எவேரனும் உருத்திர சாதனம் கண்டால் எதி,
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1674.1
அவேர நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) பிறப்பு அறுக்க வடிவு
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரன் என்று $திருவி.1674.2
கவராத அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) கசிந் ஒழுக
அருச்சித்ச் $திருவி.1674.3
சுவ ஆறின் அமு அருத்தி எஞ்சிய_ெப.எச்.(எஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இன் சுவ ெதrவான். $திருவி.1674.4
இன்றக்கு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) நாளக்கு இரு மடங்கு வரு நாட்கும்
$திருவி.1675.1

அன்றக்கு அன்று இரு மடங்கா அரசன ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.1675.2
ெகான்றச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) சடயா,க்கும் அடியா,க்கும் ெகாடுப்பதனத்
$திருவி.1675.3
ெதன்றல் ேகான் ெகவிமடுத்தா, ேசனக்ேகான் இ ெசய்வான். $திருவி.1675.4
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) அவயத் எய்திக் காrயம் ெசய்வா ேராடு
$திருவி.1676.1
ேமவினன் பிற நாட்டு உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) வர,க்கு
G
ெவறுக்கப் ேபாக்கிச்
$திருவி.1676.2
ேசவகம் பதிய ஒல ெசலவிடுத் அழப்பான் ேபாலப் $திருவி.1676.3
பாவகம் ெசய் தGட்டிப் பட்டிம ஓல உய்ப்பான். $திருவி.1676.4
எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) ெதலுங்க,க்கு ஓல
எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) கலிங்க,க்கு ஓல
$திருவி.1677.1
எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) விராட,க்கு ஓல
எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) மராட,க்கு ஓல
$திருவி.1677.2
எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) ெகாங்க,க்கு ஓல
எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) வங்க,க்கு ஓல
$திருவி.1677.3
எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) ருக்க,க்கு ஓல என்று
ெபாய் ஓல விட்டான். $திருவி.1677.4
எங்கும் இப்படிேய ஓல ெசலவிடுத் இருப்ப ஆறு $திருவி.1678.1
திங்களின் அளவு அந்தச் ேசவக, வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) காணா $திருவி.1678.2
தம் கதி, ேவேலான் ேசனக்கு அரசன அழத் நாள $திருவி.1678.3

ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதி, படு முன் ேசன யாவயும் விளித்தி என்றான்.
$திருவி.1678.4
என்ற மன்னவனுக்கு ஏற்கச் சாமந்தன் இசந் ெவள்ளி $திருவி.1679.1
மன்றவன் அடிக்கீ ழ் வழ்ந்
G
வள்ளேல அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) ஈந்த
$திருவி.1679.2
குன்று உறழ் நிதியம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனப்
பணிெகாண்டாேய $திருவி.1679.3
வன்திறல் ேசன ஈட்டும் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) யா என்ன நின்றான்.
$திருவி.1679.4
அடியவ, குறவு தG,த் ஆண்டு அருள்வேத விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.)
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1680.1
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அணி மாடக் கூடல் ேகா மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) காமன்
காய்ந்த_ெப.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1680.2
ெபாடி அணி புராணப் புத்ேதள் புண்ணியன் அருளினாேல $திருவி.1680.3
இடி அதி,விசும்பு கீ றி எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ,
ெதய்வ வாக்கு. $திருவி.1680.4
சூழ்ந் எழும் ேசன ேயாடும் ேதாற்றும் நாள நGயும் $திருவி.1681.1
வழ்ந்
G
அரச அவய எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேமவுதி
என்ன விண்ணம் $திருவி.1681.2
ேபாழ்ந் எழு மாற்றம் ேகட்டுப் ெபாருநேர உவக ெவள்ளத் $திருவி.1681.3
தாழ்ந்தனன் முந்நG, ெவள்ள அல, கதிரவனும் ஆழ்ந்தான். $திருவி.1681.4
மீ னவன் காண ேமரு வில்லி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தமர
வன்கண்_ெப.(வன்கண்_ெப.) $திருவி.1682.1
மான ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) மறவ,_ெப.(மறவ,_ெப.) ஆக்கி வாம் பr
வரன்_ெப.(வ
G
ரன்_ெப.)
G
ஆகத் $திருவி.1682.2

தானும் ஓ, கூத்க் ேகாலம் சமந் வந் ஆடவிட்ட $திருவி.1682.3
நGல்_ெப.அ.(நGலம்_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) எழினி ேபாலக் கா,
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எங்கும். $திருவி.1682.4
புண்ணிய மனயில் ேபாகிப் புல,வ எப்ேபாழ் என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1683.1
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) சாமந்தன் ஞ்சான் அடிகடி எழுந் வானத்
$திருவி.1683.2
எண் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) மீ னம்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நாழிக
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எண்ணிக் $திருவி.1683.3
கண்ணிதல் எழுச்சி காண்பான் அளந்தனன் கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) எல்லாம்.
$திருவி.1683.4
ெதருட்டு அரு மறகள் ேதறா சிவபரம் சுடேரா, அன்பன் $திருவி.1684.1
ெபாருட்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வடிவம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புரவி_ெப.(புரவி_ெப.)
ேமல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாம்
$திருவி.1684.2
அருள் பட எழுச்சி காண்பான் ேபால ஆ, கலியின் மூழ்கி $திருவி.1684.3
இருட்டுகள் கழுவித் தூய இரவி வந் உதயம் ெசய்தான். $திருவி.1684.4
ெபாருநேர அனயான் ேந,ந் ேபாந் நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மாடக் கூடல்
$திருவி.1685.1
கருண நாயகனத் தாழ்ந் க ெதாழு இரந் ேவண்டிப் $திருவி.1685.2
பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளி
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) பல் மணிக் குடக்கீ ழ்
ஏகிக் $திருவி.1685.3

குரு மதி மருமான் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) குறுகுவான் குறுகும் எல்ல.
$திருவி.1685.4
கர மதி எயிற்றுச் சங்கு கன்னன் முன் ஆன ெவன்றிப் $திருவி.1686.1
பிரமத கணமும் குண்டப் ெபரு வயிற்று ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ஆதி
$திருவி.1686.2
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) புர குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.)
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) பூத மறவரும் குழுமி வக்கு
G
$திருவி.1686.3
குர கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) வலிய ேநான் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ேகாள் உட வயவ,
ஆகி. $திருவி.1686.4
ெநட்டு இல வடிவாள் குந்தம் ேதாமர ேநமி ெநய்த்ேதா, $திருவி.1687.1
ஒட்டிய கணிச்சி சாபம் உடம் பிடி முதலா எண்ணப் $திருவி.1687.2
பட்ட ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பட மூ ஆரும்
பrத்த_ெப.எச்.(பr_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கய,
காலில் $திருவி.1687.3
கட்டிய கழல, காலில் கடியராய்ப் புறம்பு காப்ப. $திருவி.1687.4
வா, ெகழு கழல்கால் நந்தி மாகாளன் பிருங்கி ெவன்றித் $திருவி.1688.1
தா,_ெப.(தா,_ெப.) ெகழு நிகும்பன் கும் ேபாதரன் முதல் தலவ, யாரும்
$திருவி.1688.2
ேபா, ெகழு கவசம் ெதாட்டுப் புண்டரம் நுதலில் திட்டிக் $திருவி.1688.3
கூ, ெகழு வடிவாள் ஏந்தி குதிரச் ேசவகராய்ச் சூழ. $திருவி.1688.4
கற்றச் சாமரகள் பிச்சம் கவிக பூம் ெகாடிக்காடு எங்கும் $திருவி.1689.1
ற்றக்கா, ஒலியும் நாணத் தூrயும் முழும் ஏங்கக் $திருவி.1689.2
ெகாற்றப் ேபா, விடயத் தாேன குரங்கு உளப் பrயா ேமல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1689.3

ஒற்றச் ேசவகராய் மாறி ஆடிய_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒருவ,_ெப.(ஒருவ,_ெப.) வந்தா,. $திருவி.1689.4
பல்லியம்
ஒலிக்கும்_ெப.எச்.(ஒலி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மா,பும் பாய் பr கலிக்கும் மா,ப்பும் $திருவி.1690.1
ெசால் ஒலி மழுங்க மள்ள, ெதழித்திடும் மா,பும் ஒன்றிக் $திருவி.1690.2
கல் எனும் சும்மத் ஆகிக் கலந் எழு ேசன ேமனாள் $திருவி.1690.3
மல்லன் மா நக, ேமல் சீ றி வருகடல்
ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற. $திருவி.1690.4
ேசனயின் வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) ேநாக்கித் திருமகன் திருமுன் ஏகும்
$திருவி.1691.1
தான அம் தலவன் ெதன்னன் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
குறுகிக் கூற $திருவி.1691.2
மீ னவன் உவக பூத் ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) கடயில்
ேபாந் அங்கு $திருவி.1691.3
கான மண்டபத்தில் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் அrயண மீ வகி. $திருவி.1691.4
ெதவ் அடு மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) ெபாங்கச் ேசனயின் ெசல்வ
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1692.1
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) எவ் ேதயத் உள்ேளா, இவ, என எதிேர
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1692.2
ெகௗவயின் மனச் சாமந்தன் கயில்_ெப.(கயில்_ெப.) ெபான்
பிரம்பு_ெப.(பிரம்பு_ெப.) நGட்டி $திருவி.1692.3
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.)
ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.)
அணி நிறுவிக் கூறும். $திருவி.1692.4
ெகாங்க, இவ, ஐய குரு நாட, இவ, ஐய $திருவி.1693.1

கங்க, இவ, ஐய கருநாட, இவ, ஐய $திருவி.1693.2
அங்க, இவ, ஐய இவ, ஆrய,கள் ஐய $திருவி.1693.3
வங்க, இவ, ஐய இவ, மாளவ,கள் ஐய. $திருவி.1693.4
குலிங்க, இவ, ஐய இவ, ெகாங்கண,கள் ஐய $திருவி.1694.1
ெதலுங்க, இவ, ஐய இவ, சிங்கள,கள் ஐய $திருவி.1694.2
கலிங்க, இவ, ஐய கவுடத்த, இவ, ஐய $திருவி.1694.3
உலங்ெகழு புயத் இவ,கள் ஒட்டிய,கள் ஐய. $திருவி.1694.4
ெகால்ல, இவ, ஐய இவ, கூ,ச்ச,கள் ஐய $திருவி.1695.1
பல்லவ, இவ, ஐய இவ, பப்பர,கள் ஐய $திருவி.1695.2
வில்ல, இவ, ஐய இவ, விேதக, இவ, ஐய $திருவி.1695.3
கல் ஒலி கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) புன கடார, இவ, ஐய. $திருவி.1695.4
ேககய,கள் இவ,கள் ேகழ் கிள, மணிப் பூண் $திருவி.1696.1
மாகத, ஆல் இவ, மராட, இவ, காஞ்சி $திருவி.1696.2
நாக, இகரால் இவ,கள் நம்முடய நாட்ேடா, $திருவி.1696.3
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இவ, தாம் என ெமய்க்
காட்டி அறிவித்தான். $திருவி.1696.4
இத்தகய ேசட் புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) உளார இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
உய்த்த_ெப.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1697.1
இத்தகம என் என வினாவி அருள் ெசய்ேயல் $திருவி.1697.2
அத்த நின்னரும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அனத்ம் வரயாேத $திருவி.1697.3
உய்த்தலின் அடந்தன,கள் என உரத்தான். $திருவி.1697.4
அந் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேசன தன்னுள் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.)
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அடல் மா ஊ,ந் $திருவி.1698.1

பின் உற
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஒற்றச் ேசவகப் பிரான ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.1698.2
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) யா, என்னச்
சாமந்தன் வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஐய
$திருவி.1698.3
இன்னவ, ேசன ெவள்ளத் யார என் அறிவ என்றான். $திருவி.1698.4
அவர இங்கு அழத்தி என்றான் அரசன்தன் வழிச் ெசல்வா, ேபால் $திருவி.1699.1
கவயம் இட்டவரும் ேபாந்தா, காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) களி கூ,ந் அம்
ெபான் $திருவி.1699.2
நவமணிக் கலன் ெபான் ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நல்கினான் உள்ளத் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) $திருவி.1699.3
தவறிலான் ெபாருட்டு வாங்கித் தrத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தம,க்கும் ஈந்தா,.
$திருவி.1699.4
ஆய்ந்த ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பrமாத் தூண்டி ஐங்கதி நடத்திக் காட்டி
$திருவி.1700.1
ஏய்ந்த தம் ேசன ெவள்ளத் எய்தினா, எய்ம் எல்ல $திருவி.1700.2
ேவய்ந்த தா,ச் ேசதிராயன் ேவட்ட ேபாய்ப் புலி_ெப.(புலி_ெப.) ேகாட் பட்டு
$திருவி.1700.3
மாய்ந்தனன் என்று ஓ, ஒற்றன் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) முன் வந்
ெசான்னான். $திருவி.1700.4
முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) அதி, அனிகம்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
மல,ந் உவக பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1701.1
அரசனும் அனிக ேவந்தற்கு அளவு இல் சீ ,த் தலம ேயாடும் $திருவி.1701.2

வrச கண் மிதப்ப_குைற.எச்.(மிதப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வந் ெமய்க் காட்டுத் தந்
$திருவி.1701.3
பரசிய பதாதி தத்தம் பதி புகச் ெசலுத்க என்றான். $திருவி.1701.4
அறந்தவ, கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) கால் ேசன காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.)
அனிகம் தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.) $திருவி.1702.1
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.)
நாட்டில் ெசல்லத் ெசலுத்வான் ேபான்று நிற்ப $திருவி.1702.2
நிறந்த நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மாடக் கூடல் நிருத்தன் அந் நில
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்ேக $திருவி.1702.3
மறந்தனன்_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.)
மனித்த ேவடம் காட்டிய மறவ ேராடும். $திருவி.1702.4
கண்டனன் ெபாருன நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) வியந்தனன்
கருத்தா சங்க $திருவி.1703.1

ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.
) குறித் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஈ
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) கூடல் ேமய $திருவி.1703.2
அண்ட, தம் ெபருமான் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) என்று எண்ணிக்
கண்ண,_ெப.(கண்ண
G
,_ெப.)
G
$திருவி.1703.3
விண்டனன் புளகம் ேபா,ப்ப ெமய்யன்பு வடிவம் ஆனான். $திருவி.1703.4
தனக்கு உயி,த் ணயா நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சாமந்தன் தன்ன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.1704.1
உனக்கு எளி வந்தா,_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) கூடல் உடய
நாயகேர என்றால் $திருவி.1704.2

எனக்கு அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) ஆவா, நGேய என்று அவற்கு யாவும்
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1704.3
மனக்கவல்பு இன்றி வாழ்ந்தான் மதி வழி
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மந்தன். $திருவி.1704.4
அடியா, ெபாருட்டுப் பrவயவ, ஆகிச் ெசழியன் காண விடக் $திருவி.1705.1
ெகாடியா, வந் ெமய்க் காட்டுக்
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) எடுத் உரத்ம் $திருவி.1705.2
கடியா, ெகான்ற முடியா, அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.)
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) தனக்கு இசந்த $திருவி.1705.3
படியால் உலவாக் கிழி
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) படிய அறிந்தபடி
பக,வாம். $திருவி.1705.4
வள்ளல் குல பூடணன் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) வாரம் ெதாடுத் சிவதருமம்
$திருவி.1706.1
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) வழா ேநாற்று
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வலியால்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நாட்டில் $திருவி.1706.2
எள்லல் இல்லா ேவதியர
இகழ்ந்தான்_வி.மு.(இகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) அதனான் மழ மறுத்
$திருவி.1706.3
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) அருக வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) குன்றி விளவு
அஃகிய நாடு எல்லாம். $திருவி.1706.4
அறேவா, எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) நிரப்பு
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) இடந்த
நூல் அன்றி $திருவி.1707.1
மற நூல் இழந் முனி ேவள்வி வாேனா, ேவள்வி ெதன் புலத்தின் $திருவி.1707.2

உறேவா, ேவள்வி இழந் இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ெசய்
ஆற்றா_ெப.எச்.(ஆற்று_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) உயி, வள,ப்பான்
$திருவி.1707.3
புற நாடு அணந்தா, பசியாேல புழுங்கி
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குடி எல்லாம்.
$திருவி.1707.4
எந்த நாடு அணேவாம் என இரங்க_குைற.எச்.(இரங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மதிக்ேகான் மதிநாளில்
$திருவி.1708.1
ெபான் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) முளrத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) குடந் சித்திக்
களிற்றப் பூசித்த் $திருவி.1708.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஆதரவால் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண்ணி தலவன்
தன்ன அருச்சித் $திருவி.1708.3
முன்னா வழ்ந்
G
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) முகிழ்த்ப் பழிச்சி மகிழ்ந் ெமாழி கின்றான்.
$திருவி.1708.4
அந்த உலகில் உயி,க்கு உயி, நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) அல்லேயா
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உயி, உயி, பசியால் $திருவி.1709.1
எய்த்த வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) அடிேயன வருத்ம் மாறு என்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ஈட்டி $திருவி.1709.2
வத்த நிதியம் தருமத்தின் வழிேய
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இளியடிகள்
$திருவி.1709.3
சித்த மல,ந் என் இடும் ப வின தGர_குைற.எச்.(தG,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அருள்கண் ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) என. $திருவி.1709.4
ேகாளா அரவம் அரக்கு அசத்த கூடல் ெபருமான் குற
இரக்கும்_ெப.எச்.(இரக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1710.1

ஆளாம் அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) சிறி அகம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அதனத் திருச்
ெசவியில் $திருவி.1710.2
ேகள, ேபால வாளாேத இருப்ப மனயில் கிடத்த அமலன் $திருவி.1710.3
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ஆதரவு ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நினந் தரயில் கிடந் யில் கின்றான். $திருவி.1710.4
அம்கண் ெவள்ளி அம் பலத்ள் ஆடும் அடிகள் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.)
கனவில் $திருவி.1711.1
சங்கக் குழயும் ெவண்ணிறும் சrேகாவணமும் தயங்க உரன் $திருவி.1711.2
சிங்க நாதம் கிடந் அசயச் சித்த வடிவா எழுந் அருளி $திருவி.1711.3
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண் யானத் ெதன்னவ, ேகான் முன்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இதன விளம்புவா,.
$திருவி.1711.4
ஏடா, அலங்கல் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) மா,ப ெவம்பால்
என்றும் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உடம $திருவி.1712.1
வாடா விரத விழுச் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) உடயாய் வய
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) கடிந் $திருவி.1712.2
ேகாடா
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ேகான்ம உடயாய் உனக்கு ஓ, குற உள உன் $திருவி.1712.3
வடா
G
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ேச, நாட்டி இந் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ேவள்விச்
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) அருகியதால். $திருவி.1712.4
மமறேய நம பீடிகயாய் மறேய நம பாகயாம் $திருவி.1713.1
மறேய நம வாகனம் மா மறேய நம நூபுரம் ஆம் $திருவி.1713.2
மறேய நம ேகாவணம் ஆம் மறேய நம விழியாகும் $திருவி.1713.3
மறேய நம ெமாழியாகும் மறேய நம வடிவாகும். $திருவி.1713.4

ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) தாேன நம ஆணச் சத்தி வடிவாய் விதிவிலக்காய்
$திருவி.1714.1
ேபாதம் ெகாளுத்தி நில நிறுத்திப் ேபாகம் ெகாடுத்ப் பல் உயி,க்கும்
$திருவி.1714.2
ேபதம் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பிணி
அவிழ்த் எம் பிrயா வடு_ெப.(வ
G
டு_ெப.)
G
தருவ ஏன் $திருவி.1714.3
நாதம் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தா,_ெப.(தா,_ெப.) ேவந்ேத நம ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ேகால் அ ஆகும்.
$திருவி.1714.4
அந்த மறகள் தமக்கு உறுதி ஆவா, அந்நூல் வழி கலி ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
$திருவி.1715.1
சிந்த மகத் தG வள,த் எம்பால் சிந்த ெசலுத்ம் அந்தணரால் $திருவி.1715.2
இந்த மறேயா, ேவள்வி மழக்கு ஏ வாகும் இவ, தம்ம $திருவி.1715.3
மந்த இகழ்ந் க விட்டாய் அதனான் மாr_ெப.(மாr.) மறுத்தன்று ஆல்.
$திருவி.1715.4
மும்மப் புவனங்களும் உய்ய முத்தG ேவட்கும் இவ, தம்ம $திருவி.1716.1
நம்மப் ேபாலக் கண்டு ஒழுகி நாளும் நானா வறம்_ெப.(வறம்_ெப.) ெபருக்கிச்
$திருவி.1716.2
ெசம்மத்தருமக் ேகால் ஓச்சித் திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) உருட்டி வாழ்தி என
$திருவி.1716.3
உம்மப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ேபால் எளி
வந்தா,_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) உலவாக் கிழி
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உதவுவா,. $திருவி.1716.4
இந்தக் கிழியில் எத்ணப் ெபான் எடுத்
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெதாறும்
நாங்கள் $திருவி.1717.1

தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அளவில் குறயாத தன்மத்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இ
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1717.2
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விலம்பா அகற்று என்று
ெகாடுத் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) மனக் கவல $திருவி.1717.3
சிந்தத் திரு நGறு சாத்தி மறந்தா,_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) ஐய,
திரு உருவம். $திருவி.1717.4
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கனவு_ெப.(கனவு_ெப.)
நனவு_ெப.(நனவு_ெப.) ஆகத் ெதாழுதான் எழுந் எளrய, ேகான் $திருவி.1718.1
அண்ட, ெபருமான் திருவடிேபால் அம் ெபான் கிழிய முடித்தல ேமல்
$திருவி.1718.2
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) தல
சிறப்ப_குைற.எச்.(சிறப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நின்ேறா, முகூ,த்தம்
கூத்தாடித் $திருவி.1718.3
தண்டா அமச்ச, படத் தலவ, தமக்கும் காட்டி அறிவித்தான். $திருவி.1718.4
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கண் அr மான் பிட, சுமந்த ெதய்வ மணிப் பூந்தவிசு
ஏற்றிச் $திருவி.1719.1
சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) முழங்க_குைற.எச்.(முழங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மற முழங்கச் சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) திமி,ந் தா ஒழுகத் $திருவி.1719.2
ெதாங்கல் அணிந் தசாங்க விரத் தூப நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) ெநய்ச் சுட, வளத்
$திருவி.1719.3
கங்க மிலந்த கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) எனக் கருதிப் பூச வின முடித்தான்.
$திருவி.1719.4
அடுத் வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வலம்
ெசய்திட்டு அம் ெபான் கிழியப் ெபாதி
நGக்கி_வி.எச்.(நGக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1720.1

எடுத் முத்தG வினஞ,க்கும் யாகங்களுக்கும் யாவ,க்கும் $திருவி.1720.2
மடுத் நாளும் வரயா வழங்க வழங்க அடியா,க்குக் $திருவி.1720.3
ெகாடுக்கக் குறயா வட்டு
G
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.)
ஆயிற்று_வி.மு.(ஆகு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஐய,
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கிழி. $திருவி.1720.4
ஆய ெபாதியில் விள ெபான்னால் அசும்பு ெசய் விசும்பு
இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1721.1
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) அதன அகம் புறமும் குயின்று ஞானக்
ெகாழுந்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) அனய $திருவி.1721.2
ஆயில் அறுகால் பீடிக வான்_ெப.(வான்_ெப.) தடவு
ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) ெநடிய ெபரு $திருவி.1721.3
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) பிறவும் அழெகறிப்ப ேவய்ந்தான் மறயின்
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) அறிந்தான். $திருவி.1721.4
முந்திக்குறயா நிதிக்கடல முகந் முகந் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ேதாறும்
$திருவி.1722.1
சிந்திக் குலபூடணக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதய்வ தரும்ப பயி,_ெப.(பயி,_ெப.) வள,ப்பப் $திருவி.1722.2
பந்தித் திர முந் நG, ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) பருகிச் ெசாrயப் பல வளனும்
$திருவி.1722.3
நந்திக் கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) நாடு அளக நக, ேபால்
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) தழத்தன்ேற. $திருவி.1722.4
வயா கரண,கணயா இக, மற வல்ேலா, மற முடி ெசால்லாய் ஓ,
$திருவி.1723.1
ெமய்யா மிருதிகள் ெபாய்யா விரதிகள் ேவள்வித் தழல்கள வாழ்விப் ேபா,
$திருவி.1723.2
ப ஆடு அரவு அணி ஐயா னனனுர பக, ேவா, உலகியல் அகல் ேவா,கள்
$திருவி.1723.3

எய்யா உறதலின் ஐயா தளகய என்னப் ெபாலிவ ெதன்னாடு. $திருவி.1723.4
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) தன வடிவு என்று விண்ணின்று
இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விமான மறக்
$திருவி.1724.1
கீ தன் ெசழியன் தனக்கு உலவாக் கிழி தந்
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வழி இ
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $திருவி.1724.2
ேபாதம் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) வணிகப் புத்ேதள் மாட மணி_ெப.(மணி_ெப.) மறுகு
$திருவி.1724.3
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) தடவ நடந் வள பக,ந்த பrசு பக, கிற்பாம். $திருவி.1724.4
இறவன் குல பூடணன் திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) இவ்வாரு உருட்டு
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) முன்னாள் $திருவி.1725.1
சிற வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அறயும் தாருவன ெதய்வ முனிவ, பன்னிய, தம்
$திருவி.1725.2
நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) அன்று அளந் கட்டுக என ெநடிேயான் மகனப் ெபாடி ஆக்கும்
$திருவி.1725.3
அறவன்_குறி.வி.மு.(அற_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) தாேனா, காபாலி ஆகிப் பலிக்கு
வரு கின்றான். $திருவி.1725.4
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) அசக்கும் ேகாவணமும் ெமய்யில் நGறும் உள் ஆகக்
$திருவி.1726.1
கீ தம் இசக்கும் கனிவாயும் உள்ேள நகயும் கிண்கிணி சூழ் $திருவி.1726.2
பாதமலரும் பாகயும் பலி ெகாள் கலனும்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ரதி $திருவி.1726.3
மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) தவ ேவடம் எடுத்தால் ஒத்
வரும் எல்ல. $திருவி.1726.4
விள்ளும் கமலச் ேசவடி சூழ் சிலம்பின் ஒலியும் மிடறு அதிரத் $திருவி.1727.1

ள்ளும் கீ த ஒலியும் கத்டியின் ஒலியும் ளச் ெசவிக் கீ ண்டு $திருவி.1727.2
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) பிளந் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) களந் ஈ,த் ெதால்லவரும்
முன் வல்லிய,கள் $திருவி.1727.3
பள்ளம்_ெப.(பள்ளம்_ெப.) கண்டு வருபுனல் ேபால் பலிெகாண்டு இல்லின்
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ேபாந்தா,. $திருவி.1727.4
ஐயம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணவா, ஐய,
பrகலத் ஐயம் அன்றிக் $திருவி.1728.1
க அம் ெபான் வளயும் ெபய்வா, கருத் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) அன்றிக்
காசு_ெப.(காசு_ெப.) $திருவி.1728.2
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபான்
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.)
நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இழப்ப,
ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) சில அம் பன்றிச் $திருவி.1728.3
ெகாய்யும்_ெப.எச்.(ெகாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மல,க் கண் அம்பும் ெகாங்கயில் ெசாrயச் ேசா,வா,.
$திருவி.1728.4
மட மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அனயா, எங்கள் வளயினத் தருதி, என்றா,
$திருவி.1729.1
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) அயின்றான் உங்கள் கந்தரத்
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) என்றான் $திருவி.1729.2
தடமதி ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அனா, எம் கலயினத் தருதி, என்றா,
$திருவி.1729.3
முட மதி மிலந்தான் உங்கள் முகமதி இடத்த என்றான். $திருவி.1729.4
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அறிந் எம்மச் ேச,மின் என்றன,
இளய, எம் ேகான் $திருவி.1730.1

கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அமு அனயீ, நுங்கள்
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இனிக் காணா என்றான்
$திருவி.1730.2
மட நலா, அஃேதல் பண்ட வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ஈந் இல்லில்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.1730.3
விட அளித் அருண் மின் என்றா, ேவலபுக்கு
உறங்கும்_ெப.எச்.(உறங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்றான்.
$திருவி.1730.4
நங்கய, கபாலிக்கு என்று நடு இல ேபாலும் என்றா, $திருவி.1731.1
அம் கண் நடுவு இலாம நும்மேனா,க் அடுத்த என்றான் $திருவி.1731.2
மங்கய, அடிகள் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) வலிய கல் ேபாலும் என்றா,
$திருவி.1731.3
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) அல, ெகான்ற யானும் ெகாங்கேய வன் கல்
என்றான். $திருவி.1731.4
கா ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அன்ன கண்ணா, கங்க நG, சுமந்த ஏக்கு $திருவி.1732.1
ஓமின் என்றா, நும்பால் உண் பலி ஏற்க என்றான் $திருவி.1732.2
ஏ ேபால் இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஐய இசத்த ெசப்பு
என்றா, ஈசன் $திருவி.1732.3
ேகா உறா அமு அன்ன G, நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) ெகாங்க ேபால்
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்றான். $திருவி.1732.4
கறுத்தத எவன் ெகால் ஐய கந்தரம் என்ற, ேவள $திருவி.1733.1
ெவறுத்தவன் மாr_ெப.(மாr.) ெபய்தற்கு என்றனன் விழியால் ேவல
$திருவி.1733.2
ஒறுத்தவ, ஆவ என்றG, உத்தரம் என்றா, கூற்றச் $திருவி.1733.3
ெசறுத்தவன் ெதன்பால் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேநாக்கினால் ெதrவ என்றான். $திருவி.1733.4

ெசக்க, அம் சடயான் கண்ணில் தம் உருத் ெதrய
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1734.1
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ெகாடியா, ேபால் கண் உள் எம்மயும் இருத்தி,
என்றா, $திருவி.1734.2
நக்கன் உம் தன அன்னா, கண் இடக் கண்டு நகத் நம்மின் $திருவி.1734.3
மிக்கவ, நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) கண் உள்ளா, விழித் அவ,க் காண்மின்
என்றான். $திருவி.1734.4
அஞ்சலிப் ேபா ெபய்வா, சரணம் என்று அடியில் வழ்வா,
G
$திருவி.1735.1
தஞ்சு எனத் தளி,க்க நGட்டித்
தழுவிய_ெப.எச்.(தழுவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கிடக்கும் ேதாறும்
$திருவி.1735.2
எஞ்சுவான் எஞ்சா ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எதி, மற
எட்டும் ேதாறும் $திருவி.1735.3
வஞ்சனாய் அகல்வான் மயல் வஞ்சிய,க்கு அணியன் ஆேமா. $திருவி.1735.4
அடுத் எமத் தழாதி, ஏன G, அவிழ்த்த பூம் கலய
மீ ள_குைற.எச்.(மீ ள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.1736.1
உடுத்மின் உம்பால் யாங்கள் மயல் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) உழப்ப ேநாக்கிக்
$திருவி.1736.2
அடுத் எம, முனியா முன்னம் கழற்றிய வளயும் கயில்_ெப.(கயில்_ெப.)
$திருவி.1736.3
எடுத் இடும் என்றா, நாள இடும் என்று ஏகினாேன. $திருவி.1736.4
பிள்ள ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ேவய்ந்த பிரான்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1737.1

உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) மீ ட்கல்
ஆற்றா_ெப.எச்.(ஆற்று_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) உயங்கினா, கலயும்
சங்கும் $திருவி.1737.2
ள்ள ஐம் கணயான் வாளி ளப்ப ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பசல யாகம்
$திருவி.1737.3
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உண்ண_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நின்றா, அந்நில ெகாழுந,
கண்டா,. $திருவி.1737.4
ெபாய் தவ வடிவாய் வந் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) மனப் ெபான்னின் அன்னா,
$திருவி.1738.1
ெமய் தழ கற்ப_குைற.எச்.(கல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாண ேவெராடும் களந்
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1738.2
கதவன் மாடக் கூடல் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) என்று எண்ணித் ேத,ந்தா,
$திருவி.1738.3
ெசய் தவவலியால் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) மூன்றயும் ெதrய வல்லா,.
$திருவி.1738.4
கற்புத் திrந்தா, தம ேநாக்கிக் கருத்த் திrந்தG, நG, ஆழி $திருவி.1739.1
ெவற்புத் திrந்த மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) கூடல் ேமய வணிக, கன்னியராய்ப்
$திருவி.1739.2
ெபாற்புத் திrயா அவதrப்பீ, ேபாம் என்று இட்ட சாபம்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1739.3
அற்புத் திrந்தா, எங்களுக்கு ஈ அகல்வ எப்ேபா என முனிவ,. $திருவி.1739.4
அந்த மாட மர நக,க்கு அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுந்தரக்
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) $திருவி.1740.1

வந் நும்மக் கதGண்டும் வழி இச்சாபம்
கழியும்_ெப.எச்.(கழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எனச் $திருவி.1740.2
* சிந்த தள,ந்த_ெப.அ.(தள,ந்த_ெப.அ.) பன்னியரும் ெதன்ன, மரத்
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நகrல் $திருவி.1740.3
கந்த முல்லத் தா,_ெப.(தா,_ெப.) வணிக, காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மகளிராய்ப்
பிறந்தா,. $திருவி.1740.4
வள,ந் ேபத இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) பருவ மாறி அல்குல் புட
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1741.1
தள,ந் காஞ்சி மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) ஒசியத் தம்பி அண்ணாந் அரும்பு
முல $திருவி.1741.2
கிள,ந் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பருவத்தில்
கிடத்தா, ஆக இப்பான்மண் $திருவி.1741.3
அளந்த விடயான் வந் வள
பகரும்_ெப.எச்.(பக,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) அறகிற்பாம். $திருவி.1741.4
கங்க கரந் மணி_ெப.(மணி_ெப.) கண்டம் கரந் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) கண் கரந்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பால் $திருவி.1742.1
மங்க வடிவம் கரந் உழயும் மழுவும் கரந் மழ விட ஊ, $திருவி.1742.2
அம் கண் அழக, வள வணிக, ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஏனம் அளந் அறியாச் $திருவி.1742.3
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கமலச் ேசவடி இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) திர
நG, ஞால மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) சூட. $திருவி.1742.4
பண்டு முனிவ, பன்னிய, பால்
கவ,ந்த_ெப.எச்.(கவ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வளேய பட்டு
வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) $திருவி.1743.1

ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதாடுத்
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவ,க்ேக இடுேவாம் என
உள் ேகாளின, ேபால் $திருவி.1743.2
ெதாண்ட, ெதாடுத்த க வண்ணத் உண,ந்தா, ேபாலத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
சுமந் $திருவி.1743.3
மண்டு வளய வில பக,ந் வணிக மறுகில் வருகின்றா,. $திருவி.1743.4
மன்னு மறயின் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உரத்த மணிவாய் திறந் வள
ெகாண்மின் $திருவி.1744.1
என்னும் அளவில் பருவ முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) இமிழ் இன்னிச
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ேபால் $திருவி.1744.2
ன்னு மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேமகல மிழற்றத் தூய வணிக, குல மகளி,_ெப.)
$திருவி.1744.3
மின்னு மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாளிக நின்றும் வதி
G வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.)
புறப்பட்டா,. $திருவி.1744.4
வளகள் இடுவா, எனத்தங்கள் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) தம் புட ஒங்கத் $திருவி.1745.1
தளகள் இடுவா, வருகின்ற, தம்மக் ெகாம்ம ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
முலயா, $திருவி.1745.2
ளகள் இடும் தGம்_ெப.அ.(தGம்_ெப.அ.) குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) இச ேபால்
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) பாடக் கரும் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ேமல்
$திருவி.1745.3
விள கள் ஒழுக நுடங்கி_வி.எச்.(நுடங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வரு
மின் ேபால் அடந் கண்டா,கள். $திருவி.1745.4
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வடிவால் இளப்பதற்குக்
கழிேப, அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) காதல்வழிக் $திருவி.1746.1

ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒருசா, தம் குணனா
நாணமுதல் நான்கும் $திருவி.1746.2
மண்டி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சா, மறு தலப்ப மனமும் உழன்று தடுமாற
$திருவி.1746.3
அண்ட, ெபருமான் விளயாடற்க் அமயச் சூழ்ந் ஆ, அமு அனயா,.
$திருவி.1746.4
இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேமகல
சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) அன்றி ஏனய $திருவி.1747.1
விரும்பிய_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குழ
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) மின் ெசய் கண்டிக $திருவி.1747.2
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) இறச் சுமப்பினும் வளகக்கு இல் எனின்
$திருவி.1747.3
அரும்பிய_ெப.எச்.(அரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முலயினா,க்கு
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) உண்டாகுேமா. $திருவி.1747.4
ெசல்வ நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வணிகி, எம் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கக்கு ஏற்பன
$திருவி.1748.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வள ெதrந்திடும் என்று நாய்க, முன் $திருவி.1748.2
வல்வள, இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முல மகளி,_ெப.) மின் உமிழ் $திருவி.1748.3
கல்வள, கடக ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) நGட்டினா,.
$திருவி.1748.4
பண் தரும் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) அம் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண் பாவ கத்
$திருவி.1749.1
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தளி, பற்றிய தடக்க மாட, கம் $திருவி.1749.2
முண்டகம்_ெப.(முண்டகம்_ெப.) பற்றிேய முகிழ்த்ப் பல் வr $திருவி.1749.3
வண்டுகள் ஏற்றுவா, மயல் ஏற்றுவா,. $திருவி.1749.4

புங்கவன் இடுவள புடத் மீ ள_குைற.எச்.(மீ ள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வந்
$திருவி.1750.1
எங்களுக்கு இடவில இடுதி ரால் எனக் $திருவி.1750.2
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) அவிழ் பங்குழல் எருத்தம் ேகாட்தி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1750.3
அம் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) நGட்டுவா, ஆச நGட்டுவா,. $திருவி.1750.4
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) இடும்
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) இடும் எனப் பின் பற்றிேய
$திருவி.1751.1
அமத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேதாளினா, அனங்கள் பூம் கள $திருவி.1751.2
தமத் ள படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒ, சா,பு
இலாமயால் $திருவி.1751.3
அமப்புறு நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) முதல் காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.) நGங்கினா,.
$திருவி.1751.4
முன் இடும் வள எலாம் கழல முன்பு சூழ்ந் $திருவி.1752.1
இன்னவ ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) ேவறு இடும் என்று இட்டபின்
$திருவி.1752.2
அன்னவும் அனயேவ ஆக மீ ள_குைற.எச்.(மீ ள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வந்
$திருவி.1752.3
இன்னமும் சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) வா
விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று ஏந்வா,.
$திருவி.1752.4
பின் இடும் வளகளும் சrயப் ேப உறா $திருவி.1753.1
முன் எதி, குறுகி நG, ெசறித்த ெமாய்வள $திருவி.1753.2
தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) கலகளும் சrவேத என
$திருவி.1753.3

மின் என நுடங்கினா, ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
கணா,. $திருவி.1753.4
இவ்வள ேபால் வளயாம் முன் கண்டிேலம் $திருவி.1754.1
ெமய்வள வணிகி, இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அrய
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) வள $திருவி.1754.2
எவ்வயின் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) இன்று இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எம் $திருவி.1754.3
ெமய்ம் மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) ெபாடிப்பு
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வக்கம்
G
ெசய்தேவ. $திருவி.1754.4
நாளயும் வள இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நண்ணும் இங்கு
என்பா, $திருவி.1755.1
ேகாள்வள வில இ ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாம் என்பா, $திருவி.1755.2
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) விழி ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) பினாள் வாங்கிக் ேகாடும்
என்று $திருவி.1755.3
ஆள் அr ேயறு அனா, ஆடிப் ேபாயினா,. $திருவி.1755.4
ேபாயின வணிக, தம் புடயின் மின் எனப் $திருவி.1756.1
பாயின மகளிரும் பலரும் காண முன் $திருவி.1756.2
ேமயின விண்_ெப.(விண்_ெப.) இழி_வி.(இழி_வி.) விமானத் உள் ஒளி
$திருவி.1756.3
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட,.பன்.) திரு உரு ஆகித்
ேதான்றினா,. $திருவி.1756.4
மட்டு அலம்பு ேகாதயா, முன் வள பக,ந்த வணிக, தாம் $திருவி.1757.1
பட்டு அசந்த அல்குல் நங்க பாக,
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என வியந்
$திருவி.1757.2

உட்ட ம்பு உவக ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) உற்று
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குமிழி_ெப.(குமிழி_ெப.)
ேபால் $திருவி.1757.3
சுட்ட ம்பு புனலில் ஆழ்ந்த களி அடந்த நக, எலாம். $திருவி.1757.4
உருவிலாளி உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ெபாடித்த ஒருவ,_ெப.(ஒருவ,_ெப.) கூட
இருவரான் $திருவி.1758.1
மரு இலா,_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ,_பட,.பன்.) திருக் க ெதாட்டு வள ெசறித்த
நG,மயால் $திருவி.1758.2
கருவின் மாத,_ெப.(மாத,_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நாய்க, கன்னிமா, கண்
மின்னு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $திருவி.1758.3
ெபாருவில் காள என வரம்பில் புதல்_ெப.(புதல்_ெப.) வரப் பயந்தன,.
$திருவி.1758.4
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மந்த, அளவு
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபருமிதம்
$திருவி.1759.1
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரம்_ெப.(வ
G
ரம்_ெப.)
G
ஆற்றல் ஏற்ற திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) புனந் வகினா, $திருவி.1759.2
மறந்த_ெப.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ம்பு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் வணிக மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) சிறி
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $திருவி.1759.3
றந் அன்று அருள் அடந் ண அடிக்கண் வகினா,. $திருவி.1759.4
ெகாத்து இலங்கு ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) ேவய்ந்த கூடல் ஆதி மாட
நGள் $திருவி.1760.1
பத்தியம் ெபான் மருகு அைணந்து வைளபக,ந்த பrசு முன் $திருவி.1760.2

ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயம்பினாம் இயக்க
மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) ேவண்ட அட்டமா $திருவி.1760.3
சித்தி தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திறம்_ெப.(திறம்_ெப.)
இனித் ெததிந்த_ெப.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாறு ெசப்புவாம்.
$திருவி.1760.4
மின் அலங்கள் வாைக ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) விழுப்
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குலத்தினில் $திருவி.1761.1
ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஆைண ேநமி திைச
எலாம் உருட்டும்_ெப.எச்.(உருட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $திருவி.1761.2
முன்ைன ைவகல் ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ேதாறும் ஒங்கும் ெமாய்வைரக்கேண
$திருவி.1761.3
மன்னு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பராைர ஆல நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) மைற முதல். $திருவி.1761.4
அடுப்ப மாசு இல் ெவள்ளி ெவற்பின் அருகு
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மரகதம்
$திருவி.1762.1
கடுப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(கடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாம மிைச
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கனக ெவற்பன்
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) எனும் $திருவி.1762.2
வடுப்படாத கற்பினாள் மடித்து ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) இைலச் சுருள்
$திருவி.1762.3
ெகாடுப்ப ேநசம் ஊறு ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) குரவன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ைவகினான். $திருவி.1762.4
பிருங்கி நந்திேய முதல் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தைகக் கணத்தரும்
$திருவி.1763.1
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சனகாதி மா தவத்த, நால்வரும் $திருவி.1763.2

ஒருங்கு இைறஞ்சி உண்ண_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உண்ண
அமுதம் ஊறு சிவ கைதக் $திருவி.1763.3
ெபௗவம்_ெப.(ெபௗவம்_ெப.) மூழ்கு சூ, தடிந்த பாலனுக்கு
முைல_ெப.(முைல_ெப.) ெகாடுத்து $திருவி.1764.1
ெதவ்வம் ஆய விைனகள் தG, இயக்க மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) அறுவரும்
$திருவி.1764.2
ெதய்வ நGறு முழுதும் அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவணி கண்டிைகச்
$திருவி.1764.3
ைசவ ேவட மாதவம் தrத்து வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்றினா,. $திருவி.1764.4
மந்திரச் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) அலம்பும் மலரடிக் கண் வந்தி
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1765.1
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) அட்ட சித்தி ேவண்டும் எங்களுக்கு எனத் ெதாழா
$திருவி.1765.2
அம் தளி,க் ைகயவ, இரப்ப அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மடித்தலம் $திருவி.1765.3
தந்திருக்கும் மாைத அங்ைக சுட்டி ஈது சாற்றும் ஆல். $திருவி.1765.4
அல, பசும் ெபாலங் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அன்ன
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) நிைறவால் எங்கும் $திருவி.1766.1
மல, பரா சத்தி ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மேகைசயாய்
அணிமா ஆதிப் $திருவி.1766.2
பல,_பதி.ெப.(பல,_ெப.) புகழ் சித்தி எட்டும்
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குற்ேறவல்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1766.3

சிலதிய, ஆகிச் சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசவகம்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ைவகும். $திருவி.1766.4
இவைள நG, சிந்தித் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) முன்
நGட்டிய_ெப.எச்.(நGட்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விைனைய நGக்கித்
$திருவி.1767.1
தவலரும் சித்தி எட்டும் தரும் எனக் கருைண பூத்துச் $திருவி.1767.2
சிவபரம் ேசாதி எட்டுச் சித்தியும்
ெதளித்தல்_ெதா.ெப.(ெதளி_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) ெசய்தான் $திருவி.1767.3
அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) அது
மறந்தா,_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) உம்ைம ஆழ் விைன
வலத்தான் மன்ேனா. $திருவி.1767.4
ெசழுமதிப் பிளவு ேவய்ந்த ேதவும் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1768.1
முழுமதி முகத்தினாைர முனிந்து நG, பட்ட மங்ைகப் $திருவி.1768.2
பழுமரம் முதலாம் ஞானப் பாைறயாய் கிடமின் என்னக் $திருவி.1768.3
கழுமல் உற்று அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) தாழ்ந்து கழிவது
இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சாபம் என்றா,. $திருவி.1768.4
இப்படிக் கரும் கலாகிக் கிடத்தி ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆண்டு எல்ைலக்
$திருவி.1769.1
அப்புறம் மதுைர நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடுத்து
உைம ெதாடுத்த சாபத்து $திருவி.1769.2
உப்பற ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நுங்கள்
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) உரு நல்கிச் சித்தி $திருவி.1769.3
ைகப்படு கனிேபால் காணக் காட்டுதும் ேபாதி, என்றான். $திருவி.1769.4
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அனா,கள் அறுவரும் $திருவி.1770.1

ெநடிய வான்_ெப.(வான்_ெப.)
நிமி,ந்து_வி.எச்.(நிமி,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கா, $திருவி.1770.2
படியும் பட்ட மங்ைகயால் $திருவி.1770.3
அடியில் பாைற ஆயினா,. $திருவி.1770.4
கதி, கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) ெபய் காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) ேபால் $திருவி.1771.1
உதி, பழத்தின் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) எலாம் $திருவி.1771.2
புைத படக் கிடந்தன, $திருவி.1771.3
மத அrத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கணா,. $திருவி.1771.4
பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
கழிந்து_வி.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1772.1
ஒருவ மாட மதுைர எம் $திருவி.1772.2
குரவன் எண்குணத்தினான் $திருவி.1772.3
திரு உளம் திரும்பினான். $திருவி.1772.4
தன்னது இச்ைச ெகாண்டது ஓ, $திருவி.1773.1
இன் அருள் குரவனாய் $திருவி.1773.2
அந் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கல் ஆயினா, $திருவி.1773.3
முன்ன, வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்றினான்.
$திருவி.1773.4
இருட்ட தும்பு ேகாைதயா, $திருவி.1774.1
மருட்ட தும்பு விைன ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$திருவி.1774.2
அருள்ததும்பு கண்ணினால் $திருவி.1774.3
ெதருள்ததும்ப ேநாக்கினான். $திருவி.1774.4

அடிகள் ேநாக்க_குைற.எச்.(ேநாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அம்புயம்
$திருவி.1775.1
கடிெகாள் ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.)
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) $திருவி.1775.2
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ெகாள் முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) குமுத ேமல்
$திருவி.1775.3
படியப் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாைறேய.
$திருவி.1775.4
தாக்க_குைற.எச்.(தாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவத கத் திரும் $திருவி.1776.1
பாக்கம்_ெப.(பாக்கம்_ெப.) உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபான் என $திருவி.1776.2
நGக்கம் அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
மல $திருவி.1776.3
வக்கம்
G
அற்று விட்டேத. $திருவி.1776.4
நிைறயும் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) எனும் நதி $திருவி.1777.1
ெபாைற எனும் கைர கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.1777.2
இைறவனின் அருள் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) $திருவி.1777.3
துைறயின் வாய் மடுப்ப ேவ. $திருவி.1777.4
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைற அடிக் கேண
$திருவி.1778.1
அழுந்து ேநச ெமாடு தவக் $திருவி.1778.2
ெகாழுந்து அனா,கள் அறுவரும் $திருவி.1778.3
விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்சினா, அேரா.
$திருவி.1778.4

குமரற்கு ஊட்டும் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முைல_ெப.(முைல_ெப.)
$திருவி.1779.1
உைம ஒப்பா,கள் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ேமல் $திருவி.1779.2
அமலச் ேசாதி அம்ைக ஆங்கு $திருவி.1779.3
கமலப் ேபாது சூட்டினான். $திருவி.1779.4
சித்தி எட்டும் அந் நலா, $திருவி.1780.1
புத்தியில் ெகாளுந்தேவ $திருவி.1780.2
ைகத்தலத்தில் ைவத்தது ஒ, $திருவி.1780.3
முத்து எனத் ெதருட்டுவான். $திருவி.1780.4
அணிமா மகிமா இலகிமா அrய கrமாப் பிராத்திமலப் $திருவி.1781.1
பிணி மாசு உைடேயா,க்கு அrய பிர காமியம் ஈசத்துவம் ெமய் $திருவி.1781.2
துணிமா ேயாக,க்கு எளிய வசித்துவம் என்று எட்டாம்
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட,.பன்.) உளக் கண் $திருவி.1781.3
மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாசு அறுத்ேதா, விைளயாட்டின் வைகயாம் அவற்றின்
மரபு_ெப.(மரபு_ெப.) உைரப்பாம். $திருவி.1781.4
அறவும் சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) உயி, ெதாறும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
பரம காட்ைட அணுவாய்ச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1782.1
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிறுைம அணி மா
ஆம் உவr ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) முதல் ேமல் என்று $திருவி.1782.2
அைறயும் சிவா அந்தம் ஆறா ஆறும் முள்ளும் புறனும் அகலாேத
$திருவி.1782.3
நிைறயும் ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) தைன அன்ேறா மகிமா என்னும்
நிரம்பிய நூல். $திருவி.1782.4

இலகு ேமரு பாரம் ேபால்
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேயாகி தைன
எடுத்தால் $திருவி.1783.1
இலகுவான பர அணுப் ேபால் இருப்பது இலகிமா
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1783.2
இலகு வான பர அணுப் ேபால்
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேயாகி தைன
எடுத்தால் $திருவி.1783.3
இலகு ேமரு பாரம் என இருப்பது அன்ேறா கr மாவாம். $திருவி.1783.4
பிலத்தில் இருந்ேதான் அயன் உலகில் புகுதன் மீ ண்டும் பிலம்
அைடதல்_ெதா.ெப.(அைட_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $திருவி.1784.1
பலத்தின் மிகுந்த_ெப.எச்.(மிகு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிராத்திய தாம்
பரகாயத்தின் நண்ணுதல் வான்_ெப.(வான்_ெப.) $திருவி.1784.2
புலத்தின் இயங்கல் இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சித்த ேபாகம் அைனத்தும்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1784.3
தலத்தின் இைனந்த படிவருதல் பிரகாமியம் ஆம் தவக் ெகாடியீ,.
$திருவி.1784.4
விண்ணில் இரவி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உடம்பின் ெவயிலால் அைனத்தும்
விளக்குதல் ேபால் $திருவி.1785.1
மண்ணில்_ெப.(மண்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) உள ஆம் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
பலவும் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) மூன்றும் வானத்தின் $திருவி.1785.2
கண்ணில் உள ஆம் ெபாருளும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) காயத்து ெதளியாது
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $திருவி.1785.3
எண்ணில் இதுவும் மைற ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சா, பிரகாயம் என்று
இயம்பும் ஆல். $திருவி.1785.4

ஈசன் என முத் ெதாழிலும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இச்ைச வழி
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு புரவித் $திருவி.1786.1
ேதசன் முதல் ேகாள் பணி ேகட்பத் திகழ்வது தGசத்துவம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1786.2
பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) அவுண, புள்_ெப.(புள்_ெப.) விலங்கு பூத மனித, முதல்
உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) $திருவி.1786.3
வாச வாதி எண் மருந்தன் வசமாக் ெகாள்ைக வசித்துவம் ஆம். $திருவி.1786.4
எம்ைம உண,ந்த_ெப.எச்.(உண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேயாகிய,கள்
இவற்ைற விரும்பா, எனினும் அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) $திருவி.1787.1
தம்ைம நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ேபால்
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலக,க்கு அைனயா,
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) தைன உண,த்தும் $திருவி.1787.2
ெசம்ைம உைடய இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட,.பன்.) என்னச் சித்தி எட்டும்
ெதளிவு எய்தக் $திருவி.1787.3
ெகாம்ைம முைலயா, அறுவருக்கும் ெகாளுத்தினான் எண் குணச் ெசல்வன்.
$திருவி.1787.4
ேதவேதவு உபேதசித்த சித்திையச் சிலம்பன் ெசல்வி_ெப.(ெசல்வி_ெப.)
$திருவி.1788.1
பாவைன வலத்தால் நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) பயின்றுவான் வழிக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகிப் $திருவி.1788.2
பூவல, கதுப்பின் நல்லா, அறுவரும் புரம் மூன்று அட்ட $திருவி.1788.3
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.)
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ைவகும் கயிைல மால்
வைரயில் புக்கா,. $திருவி.1788.4
சந்து சூழ் மலயச் சிலம்ப, தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrந்த இயக்கி மா,க்
$திருவி.1789.1
அந்த நால் இரு சித்தி தந்தது அைறந்தனன் அடி ெதாழா $திருவி.1789.2

வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) வளவன்
ெபாருட்டு வடாது வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) திறந்து அைழத்து $திருவி.1789.3
இந்து ேசகரன் விைட இலச்சிைன இட்டவாறு விளம்புவாம். $திருவி.1789.4
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) ெவட்டி மைலத்து வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) விதி, துைண
விழிக்குயில் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முைள $திருவி.1790.1
ேகாடு ெவட்டிய குறி ெகாள் ேமனிய, குடி ெகாள் மா நக, கடி ெகாள்
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) $திருவி.1790.2
காடு_ெப.(காடு_ெப.) ெவட்டிய காரணக் குறி காடு_ெப.(காடு_ெப.) ெவட்டிய
ெசாழன்_ெப.(ேசாழன்_ெப.) என்று $திருவி.1790.3
ஏடு ெவட்டிய வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) சூழ் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) எயில்
ெகாள் கச்சி உளான் அவன். $திருவி.1790.4
உத்தம சிவ பத்திrல் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) உத்தமன் புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.)
விைரகலன் $திருவி.1791.1
மித்ைத என்று ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நGறு கண்டிைக
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) என்று அணி ெமய்யினான் $திருவி.1791.2
நித்த ேவத புராணம் ஆதி நிகழ்த்திடும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) கண்ணுதல்
$திருவி.1791.3
அத்தனேன பர தத்துவப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) என்று அளந்து அறி
ேகள்வியான். $திருவி.1791.4
அங்கம் ஆேறாடு ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) நான்கும்
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெமய்ப்ெபாருள் ஆய்ந்து
உளம் $திருவி.1792.1
சங்ைக ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அனுதினம்
அரன்புகழ் சாற்று ைசவ புராண நூல் $திருவி.1792.2
ெபாங்கும் இன் சுைவ அமுது தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெசவி வாய் திறந்து புகட்டி
உண்டு $திருவி.1792.3

எங்கள் நாயகன் அடி இைணகண் இருத்தும் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
கருத்துளான். $திருவி.1792.4
முக்கண் நாயகன் முப்புரத்ைத முனிந்த நாயகன் மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) ஓ,
$திருவி.1793.1
பக்க நாயகன் மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) பரவு
நாயகன் அரவு அணிச் $திருவி.1793.2
ெசாக்க நாயகன் உடலும் ெசவியான்
முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சுைவத் தரும்
$திருவி.1793.3
தக்க பாேலாடு ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தருக்கி உண்பவன்
ஆயினான். $திருவி.1793.4
அம் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண் மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) பாகன் அடித்தலம்
ெதாழும் ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ேமல் $திருவி.1794.1
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மிக்கு எழும்
அன்பனாய் மது ேரசன் மின்னு ெபாலங்கழல் $திருவி.1794.2
பங்கயப் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) என்று நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) பணிேவன்
எனப் பrவு எய்திேய $திருவி.1794.3
கங்குலில் துயில்வான் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) புைர கண்ணி பங்கைன
உன்னிேய. $திருவி.1794.4
அன்று ெசம்பிய, ேகாமகன் கனவின் கேண அருள் ெவள்ளிமா $திருவி.1795.1
மன்றுள் நின்றவ, சித்தராய் எதி,வந்து மன்னவ நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
உளத்து $திருவி.1795.2
ஒன்றும் அஞ்சல் ஒருத்தனாகி உருத்திrந்து தனித்து
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1795.3

இன்று வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாதி எனப் புகன்றன,
ஏகினா,. $திருவி.1795.4
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
விழித்து உண,ந்து_வி.எச்.(உண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கிள,ந்த_ெப.எச்.(கிள,_ெப.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அற்புதன்
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1796.1
ஈட்டு ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) அைமச்சுளா, பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) யாரும்
இன்றி வழிக் ெகாளஇ_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
G
$திருவி.1796.2
நாட்டம் மூன்றவன் ஆம்வாள் ெகாடு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அருட்
துைணயாய் வழி $திருவி.1796.3
காட்ட அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) எனும் இவுளி ேமல் ெகாடு
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) வாய் வருவான் அேரா. $திருவி.1796.4
கல்லும் ஆ, அழல் அத்தமும் பல கலுழியும் குண கைன கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
$திருவி.1797.1
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மா நதி பலவும்
வான்_ெப.(வான்_ெப.) நிமி, கன்னலும் ெசறி ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ெநலும்
$திருவி.1797.2
புல்லு மாநிலனும் கழிந்து_வி.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) கிடக்க_குைற.எச்.(கிடக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நடந்து_வி.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய் $திருவி.1797.3
வல்லு மா முைலயா, கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) பயில் ைவைக அம் துைற
எய்தினான். $திருவி.1797.4
குறுகு முன்ன, அதி,ந்து ைவைக ெகாதித்து அகன் கைர குத்திேவ,
$திருவி.1798.1
பறிய வன் சிைன முறிய விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெதாடு
ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) தருக்கைள உந்திேய $திருவி.1798.2

மறுகி_வி.எச்.(மறுகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.)
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைலத்தர
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) கைர தன்னில்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1798.3
இறுதியில் அவைனத் ெதாழற்கு இைடயூறு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.)
என்று அஞ, எய்துவான். $திருவி.1798.4
இழுெதாடும் சுைவ அமுது ெபன் கலன் இட்டு உணாது இரு கண் கண,G
$திருவி.1799.1
வழிய வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விலக்குவாrன்
வைளந்தது ஆறு பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1799.2
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) எழும் ெபாழுேதா மறுக்கம் விைளக்குேம இகல்
பூழியன் $திருவி.1799.3
வழுதி அன்றியும் ைவைகயும் பைக ஆனது என்று வருந்தினான். $திருவி.1799.4
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அழுங்கு ெசம்பியன்
ெமலிவு ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விைரந்ெதழG இக் $திருவி.1800.1
கள்ள ேநாக்கில் அகப்படாதவ, கனவு_ெப.(கனவு_ெப.) ேபால்
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) நனவில்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1800.2
துள்ள_குைற.எச்.(துள்ளு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாக்கு உைட அன்பருக்கு
அருள் உருவம் ஆகியசித்த,தாம் $திருவி.1800.3
பள்ளம்_ெப.(பள்ளம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வரும்
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) வற்ற ேநாக்கின,
பா,த்தேரா. $திருவி.1800.4

வறந்தவாறு கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_ெப.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வடக்கு
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) திறந்து ேபாய் $திருவி.1801.1
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_ெப.எச்.குறி.)
வதிகள்
G
நிந்தி ேநrய, ேவந்தைனச் $திருவி.1801.2
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாடக புனித பங்கய
திப்பியப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆடுவித்து $திருவி.1801.3
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) தவாத அைற கான கண்ட, தம்
ஆலயம்_ெப.(ஆலயம்_ெப.) புகுவித்தேரா. $திருவி.1801.4
ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.) ெசய் கதி,கால் ெசம்ெபான் விமான ேசகரத்தின்
ேமய $திருவி.1802.1
தம்ைமயும் பணிவித்து எண் இல் சராசரம் அைனத்தும்
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1802.2
அம்ைம அம் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கணாளம் அணங்ைகயும் பணிவித்து
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $திருவி.1802.3
ெசம்ைம ெசய் இன்ப ெவள்ளத்து அழுத்தினா, சித்தசாமி. $திருவி.1802.4
எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆங்ேக
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
முடித்தாய் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.1803.1
பண்ணியன் மைறகள் ேதறா பால்ெமாழி மணாள
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1803.2
புண்ணிய, தமக்கு ேவதப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உைர
ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.)
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1803.3

விண்_ெப.(விண்_ெப.) இழி_வி.(இழி_வி.) விமான ேமய சுந்தர விடங்க ேபாற்றி.
$திருவி.1803.4
எவ்வுடல் எடுத்ேதன்_வி.மு.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) ேமல்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) எண் இலாப் பிறவி ேதாறும் $திருவி.1804.1
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) மறம்_ெப.(மறம்_ெப.)
ெபாருட்டாக அன்ேறா $திருவி.1804.2
ெதவ் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ெபாடித்தாய் உன்றன் ேசவடிக்கு அடிைம
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1804.3
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ஒன்ேற அன்ேறா எனக்கு
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ஆனது ஐயா. $திருவி.1804.4
இன்னன பலவும் ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்சி
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பல் வரமும் ேவண்டும் $திருவி.1805.1
மின் நகு ேவலினாைன ேவந்த நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) ேபாந்த
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $திருவி.1805.2
ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) அறிந்தால் ஏதம்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று ஆ,த்தா,க்
கண்ணி $திருவி.1805.3
மன்ைனச் சித்த சாமி உத்தர வழிக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகா. $திருவி.1805.4
மண்ணிைன வள,க்கும் ைவைக வடகைர அளவு நண்ணிப் $திருவி.1806.1
புண்நிய நGற்றுக் காப்புப் புண்டர நுதலில் சாத்தி $திருவி.1806.2
உள் நிைற கருத்துக்கு ஏற்ப உறுதுைண உனக்கு உண்டாகி $திருவி.1806.3
நண்ணுக என்று ெபான்னி நாடைன
விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ ண்டு. $திருவி.1806.4
காப்புச் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கதவில் விைடக்குறி
$திருவி.1807.1

யாப்புச் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைமத்து
ஈ,ஞ்சைடச் சித்த, ேபாய்த் $திருவி.1807.2
துப்புக் ைகவைர சுழ் வட ேமருவில் $திருவி.1807.3
ேகாப்புச் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான் ேகாயிலின்
ேமயினா,. $திருவி.1807.4
கங்குலின் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ைக குைறப்பான் எனச் $திருவி.1808.1
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ைக நGட்டித் தினகரன் ேதான்றலும் $திருவி.1808.2
எங்கள் நாயகன் இட்ட குறி அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.1808.3
அங்கண் வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) திறப்பவ, ஐயுறா. $திருவி.1808.4
மற்ைற வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) கண் மூன்றினும் வல்ைல ேபாய்
$திருவி.1809.1
உற்று ேநாக்கின, தாம் ெநன்னல்_ெப.(ெநன்னல்_ெப.) ஒற்றிய $திருவி.1809.2
ெகாற்ற மீ னக் குறி பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) யாைம_ெப.(யாைம_ெப.) கண்டு
$திருவி.1809.3
எற்றி இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) ஆம் ெகால் என்று ஏந்தல் முன்
எய்தினா,. $திருவி.1809.4
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மன்ன
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ெபான் அம் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) குறி $திருவி.1810.1
மாற்றி உத்தர வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) கதவு அதில் $திருவி.1810.2
ஏற்று இலச்சிைன இட்டன, யாைர என்று $திருவி.1810.3
ஆற்றல் ேவந்த அறிகிலம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) என்றா,. $திருவி.1810.4
ைவைய நாடனும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அது
ேநாக்கு உறGஇ $திருவி.1811.1

ஐய இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட,.ஒரு.) ஓ, அற்புத மாையையச்
$திருவி.1811.2
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லவ, யா, எனத் ேத,
இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.1811.3
ஐயம் எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அகன் மைன
நண்ணினான். $திருவி.1811.4
மறுத்த உண்டியன் மா மல,ப் பாயைல $திருவி.1812.1
ெவறுத்து_வி.எச்.(ெவறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தைர ேமல்
பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) ெகாள்ளவும் $திருவி.1812.2
ெபாறுத்தனன் அன்று துயின்றான் இன் அருள் ேபாழ்தினில் $திருவி.1812.3
கறுத்த கண்ட, கன வினில் கூறுவா,. $திருவி.1812.4
மட்டது அலம்பிய தாதகி மாைலயான் $திருவி.1813.1
உட்ட தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.)
ஒழுகிய_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்பினால்
$திருவி.1813.2
கட்டு இல் அங்கு எயில் கச்சியில் காடு_ெப.(காடு_ெப.) எலாம் $திருவி.1813.3
ெவட்டி நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) புைட
வித்திய_ெப.எச்.(வித்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பத்தியான். $திருவி.1813.4
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நைம வழி பட ேவண்டினான்
$திருவி.1814.1
இந்த வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) திறந்து அைழத்து இன் அருள் $திருவி.1814.2
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மீ ள_குைற.எச்.(மீ ள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விடுத்துப் பின் ஆட்
ெகாள Gஇ_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1814.3

நந்த_குைற.எச்.(நந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மால் விைட
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) ெபாறித்ேதம் எனா. $திருவி.1814.4
அருளினான் ஐயம் ேதற்றி அகன்றபின் $திருவி.1815.1
மருளின் நிங்கி_வி.எச்.(நGங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மல,க்கண்
விழித்து எழG இ $திருவி.1815.2
ெவருளினான் ெவய,த்தான் விம்மினான் பல $திருவி.1815.3
ெபாருளின் ஆற்றுதித்தான் குல பூடணன். $திருவி.1815.4
வள்ளல் அன்புக்கு எளிவந்த மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) கண்டு $திருவி.1816.1
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) உள்ள
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நூற்று எழும் அற்புத
$திருவி.1816.2
ெவள்ளமும் பரமானந்த ெவள்ளமும் $திருவி.1816.3
ெகாள்ைள ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேகாமைன நGங்கினான். $திருவி.1816.4
அளி அறா மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) அன்புைடய அன்பருக்கு
$திருவி.1817.1
எளிய, ஆடைல யா,க்கும் ெவளிப்படத் $திருவி.1817.2
ெதளியு மாறு ெதளிவித்துத் தன்ைனப் ேபால் $திருவி.1817.3
விளி இலா இன்ப ெவள்ளத்து அழுத்தினான். $திருவி.1817.4
ேகாடாத ெசங்ேகாலும் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குைடயும் ேகா
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1818.1
ஏடா, அலங்கல் இரா_ெப.(இரா_ெப.) ேசந்திரற்கு அளித்துத் $திருவி.1818.2
ேதாடா, இதழியான் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) கமலம்
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
$திருவி.1818.3

நாடாள அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) உrைம_ெப.(உrைம_ெப.) ெபற்றான் னரபதிேய.
$திருவி.1818.4
சம்பு மதுைரப் பரன் இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) தனிேய
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தைனப்
பணிந்த_ெப.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1819.1
ெவம்பு கதிேரான் மருமாைன
விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ ண்டும் தாழ் இறுக்கி
$திருவி.1819.2
அம் ெபான் கதவின் விைட ெபாறித்தது அைறந்தும் ெதன்னன் அடு பைடக்கு
$திருவி.1819.3
வம்பு மல, ேதாய் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) பந்த, ைவத்துக் காத்த வைக
ெசால்வாம். $திருவி.1819.4
ெதன்னன் அரச புரந்தரன் ேகால்
ெசலுத்த_குைற.எச்.(ெசலுத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாளில்
காடு_ெப.(காடு_ெப.) எறிந்த $திருவி.1820.1
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) பின்ன, ெவளிப்பைடயாப் ேபாந்து ேபாந்து மது
ேரசன் $திருவி.1820.2
ெபான் அம் கமலத் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) வணங்கிப் ேபாவான் முன்னிப் ெபாரும்
ெபாருைனக் $திருவி.1820.3
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.)
ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விடுத்தான் வrைசக் ைகயுைறேய. $திருவி.1820.4
ெபான்னி நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.)
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) விடுத்த ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.)
பூண் ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) முதல் பிறவும் $திருவி.1821.1
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) ைக
கவ,ந்து_வி.எச்.(கவ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தானும்

கலக்கும்_ெப.எச்.(கலக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெதாட, பினால்
$திருவி.1821.2
உன்னி ேவறு ைகயுைறயாய்த் துறவு
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உவப்பு எய்திச் $திருவி.1821.3
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மகல் ெகாடுப்பான்
இைசந்தான் அந்தச் ெசழியற்கு. $திருவி.1821.4
ெசழியன் தனக்கு வைரயறுத்த ெசய்தி ேகட்டுச் ெசம்பிய, ேகான் $திருவி.1822.1
கழி அன்புைட குலமகைளத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ேபாய்க் ெகாள்வான்
கருதிமதி $திருவி.1822.2
வழிவந்தவற்குத் தம்பி என வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அரச சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) எனும் $திருவி.1822.3
பழி அஞ்சாதான் வஞ்சித்துப் பழனக் காஞ்சிப் பதி புகுவான். $திருவி.1822.4
காஞ்சிப் பதிமுன் குறுகும் இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) காவேலாைனக்
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $திருவி.1823.1
தாம் சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி, ெகாடு ேபாய்த்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) முன் தனக்கு என்று
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
$திருவி.1823.2
ஆம் சிற்றிைடைய மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) புண,த்தி அந்த மருகற்கு
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) நிைல $திருவி.1823.3
வாஞ்சித்து அரச புரந்தரைனப்
பிடிக்க_குைற.எச்.(பிடிக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மதித்தான்
வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) எறிந்தான். $திருவி.1823.4
மருமகன் தன்னுடன் எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மாமனான வளவ, ேகான் $திருவி.1824.1

ெபாரும் அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) புைட
ெநருங்க_குைற.எச்.(ெநருங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மதி வழித் $திருவி.1824.2
திரு மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேமல் அம,த்
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) அைறந்து $திருவி.1824.3
உரும் அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல்லியம்
ஒலிப்ப வந்துளான் அேரா. $திருவி.1824.4
திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அதி,ந்து
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.)
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நக,க் $திருவி.1825.1
இ,ண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ேயாசைனப் புறத்து இறுக்கும் முன்ன, ஒற்றரால்
$திருவி.1825.2
ெதருண்டு ெதன்னைன மாட நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) கூடல் ேமய
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) $திருவி.1825.3
சரண் புகுந்து ேவண்டுக என்று சா,ந்து தாழ்ந்து கூறுவான். $திருவி.1825.4
அன்று பாதி இரவில் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தமியனாய்ச்
$திருவி.1826.1
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) என்னும் நின்ன திருவடிக் கண் அன்பினான்
$திருவி.1826.2
இன்றும் அந் நிைலயனாய் எனக்கு ேவண்டுவன
விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1826.3
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) புrகுவான் உளத்தில்
ஒன்ைற உன்னினான். $திருவி.1826.4

அறத்தினுக்கு உள்ளாகி அன்று
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.)
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) ெசயும் $திருவி.1827.1
மறத்தினுக்கு உள்ளாகி இன்று வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) ெசய்வேத அறப்
$திருவி.1827.2
புறத்தினா, புரம் ெபாடித்த புண்ணியா எனக் கைரந்து $திருவி.1827.3
உைறத்து ேவண்டினான் ேவைல உம்ப,_ெப.(உம்ப,_ெப.) நாதன் அருளினால்.
$திருவி.1827.4
ெமய் துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) விண்ணின்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அண்ணேல $திருவி.1828.1
ஐது நுங்கள் ேசைனேயனும் மாகவத்து நாைளநG $திருவி.1828.2
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதவ்வேராடு எதி,ந்து
உருத்து நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபா, $திருவி.1828.3
ெசய்தி ெவன்றி நின்னது ஆல் ெசய்தும் என்று எழுந்தது ஆல். $திருவி.1828.4
காய_குைற.எச்.(காய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாணி ெசவி நுைழந்த
காைல_ெப.(காைல_ெப.) ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.)
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) $திருவி.1829.1
நாயனா, அடிக்கேண நயந்த_ெப.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) முவைகயும் $திருவி.1829.2
ஆய ேவைல வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
G
தாழ்ந்து
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
இருக்ைக ேபாய் $திருவி.1829.3
ேமயினான் நிமி,ந்த_ெப.எச்.(நிமி,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) விடியும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ேநாக்குவாள்.
$திருவி.1829.4

கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.)
இற விசும்பு கண் விழிக்கும் முன்னேர $திருவி.1830.1
விழித்து எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சந்தி ஆதி விைன
முடித்து வானநG, $திருவி.1830.2
சுழித்து அலம்பு ேவணி அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) தூய பூைச
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழG
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $திருவி.1830.3
ெதழித்து எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ேயாடு ெசரு நிலத்ைத நண்ணினான். $திருவி.1830.4
அைல சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சலதி மீ து
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ஆறு ெசல்லு மாறு ேபால் $திருவி.1831.1
மைலசிறந்த ேநr ெவற்பன் மள்ள, ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ெவள்ள ேமல்
$திருவி.1831.2
கைல சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மதி
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.)
நாடு காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) $திருவி.1831.3
சிைல சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைலத்து நின்றேத.
$திருவி.1831.4
உருமு அன்ன குரலினா, உலைவ அன்ன ெசலவினா, $திருவி.1832.1
ெவருவுதG யின் ெவகுளியா, ெவடித்த வரG நைகயினா, $திருவி.1832.2
ெசரு வின் மான அணியினா, சின_இ மடித்த வாயினா, $திருவி.1832.3
இருவ,_ெப.(இருவ,_ெப.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) மள்ளரும் எதி,ந்து ைக
கலந்தன,. $திருவி.1832.4
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) அம் ெதrயல் ேநr மைலயவன் தம,க்கு எலாம்
$திருவி.1833.1

ெதன்றல் அம் ெபாருப்பினான் திரண்டநான்கு கருவியும் $திருவி.1833.2
மின் தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேவணி விைடயவன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அருளினால் $திருவி.1833.3
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அனந்தம் ஆக
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உருத்து எதி,ந்து
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல்.
$திருவி.1833.4
ேதrன் ஓைத கந்துகம் சிrக்கும் ஓைத ெசாrமதக் $திருவி.1834.1
காrன் ஓைத ேபrயம் கறங்கும் ஓைத மறவ,_ெப.(மறவ,_ெப.) தம்
$திருவி.1834.2
ேபாrன் ஒைத வர,ேதாள்
G
புைடக்கும்_ெப.எச்.(புைட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஒைத ேயாடு முந் $திருவி.1834.3
நG, ஓைத ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) எனக்
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒடுங்கி_வி.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றேத. $திருவி.1834.4
சிைல பயின்ற_ெப.எச்.(பயில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரேராடு
G
சிைல
பயின்ற_ெப.எச்.(பயில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரேர
G
$திருவி.1835.1
கைல பயின்ற_ெப.எச்.(பயில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாளேராடு
கைல பயின்ற_ெப.எச்.(பயில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாளேர
$திருவி.1835.2
ெகாைல பயின்ற_ெப.எச்.(பயில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவல ேராடு
ெகாைல பயின்ற_ெப.எச்.(பயில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவலேர
$திருவி.1835.3
மைல பயின்ற_ெப.எச்.(பயில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மல்லேராடு
மைல பயின்ற_ெப.எச்.(பயில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மல்லேர.
$திருவி.1835.4
கr உைகத்த பாகேராடு கr உைகத்த பாகேர $திருவி.1836.1

பr உைகத்த மறவேராடு பைக உைகத்த மறவேர $திருவி.1836.2
கிr உைகத்த வலவேராடு கிr உைகத்த வலவேர $திருவி.1836.3
எr உைகத்து எதி,ந்த கால் எனக்
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மைல வரால். $திருவி.1836.4
விடுக்கும் வாளி எதி, பிைழப்ப, ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.)
வாளி எய்து பின் $திருவி.1837.1
ெதாடுக்கும் வாளி வில் ெலாடும் துணிப்ப, பின் கணிப்பு அற $திருவி.1837.2
மடுக்கும்_ெப.எச்.(மடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வாளி மா, புைதப்ப வாங்கி மற்று அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வாளி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1837.3
அடுக்கும் ஏவலைர எய்து அட,ப்ப, கிள்ளி_ெப.(கிள்ளி_ெப.) மள்ளேர.
$திருவி.1837.4
ேசாைன மாrயில் சரம் ெசாrந்து_வி.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துள்ளுவா, $திருவி.1838.1
ஆன வாளி எதி, பிைழத்து ஒதுங்கி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழல் சரம் $திருவி.1838.2
கூனல் வாளி சிைல இறத் ெதாடுத்து
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கூவுவா, $திருவி.1838.3
மீ ன ேகதனத்து ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) வர,_ெப.(வ
G
ர,_ெப.)
G
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) வர,_ெப.(வ
G
ர,_ெப.)
G
ேமல். $திருவி.1838.4
தறிந்த தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
தக,ந்த_ெப.எச்.(தக,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.)
தைர உருண்ட வைர எனச் $திருவி.1839.1
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
சrந்த ேத, சிைதந்த பல் பைடக்கலம் $திருவி.1839.2

முறிந்த யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ைகயிறா
முழங்கி_வி.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
G
ெசம்புனல் $திருவி.1839.3
பறிந்த பாரு பா, இடங்கள் ைபத்த கூளி ெமாய்த்தேவ. $திருவி.1839.4
மடலின் நGடு தா,_ெப.(தா,_ெப.) அலங்கன் மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.)
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) இன்னவாறு $திருவி.1840.1
உடலின் நGழல் அடி அகத்து ஒடுங்க_குைற.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உம்ப,_ெப.(உம்ப,_ெப.) உச்சியில்_ெப.(உச்சி_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $திருவி.1840.2
கடலின் நGடு கதி, பரப்பு கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அளவு
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1840.3
அடலின் நGடி_வி.எச்.(நGடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இைடவிடாமல் அம,
உழந்ததால் அேரா. $திருவி.1840.4
அந்தம் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அைனத்ைதயும் அழிக்க
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரன் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
$திருவி.1841.1
சிந்தும் தG எனக் கனன்று உருத்து
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதறுதலால் $திருவி.1841.2
எந்த ஆறும் அற வறப்ப இம்ப, அன்றி உம்பரும் $திருவி.1841.3
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வான ஆறும் வற்ற
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இறுத்ததால். $திருவி.1841.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பிலம்
நுைழந்து வைர பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிைரய
வாய் $திருவி.1842.1
எண் பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாங்க, இைல உகப்
பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமல் $திருவி.1842.2

விண்_ெப.(விண்_ெப.) பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பrதி
நGடு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கரங்கள்_ெப.(கரங்கள்_ெப.) யாைரயும்
$திருவி.1842.3
கண் பிளந்து_வி.எச்.(பிள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழன்று வசு
G
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) எங்கும் ஆனேத. $திருவி.1842.4
ஆயிைட அலைகத் ேதரும் அைடந்தவ, ெவய,வும் அன்றித் $திருவி.1843.1
தூய நG, வறந்த_ெப.எச்.(வற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அந்தச் சுடுபுலம்
ேதாய்ந்த_ெப.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காலும் $திருவி.1843.2
மீ உய, மதி நிலவும் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) வாய்ச் சுடு
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேலாரும் $திருவி.1843.3
தGயவ, தம்ைமச் ேச,ந்தால் தGயவ, ஆவ, அன்ேறா. $திருவி.1843.4
விைள மத ஊற்று மாறி ெவகுளியும் ெசருக்கும் மாறித் $திருவி.1844.1
துைள உைடக் ைகமான் தூங்கு நைடய வாய்ச் சாம்பிச் ேசா,ந்த $திருவி.1844.2
உள, தரு ஊழிக் காலிேனாடும் ஆம் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) எய்த்துத்
$திருவி.1844.3
தள, நைட_ெப.(நைட_ெப.) உைடய வாகித் ைதவரும் ெதன்றல் ேபான்ற.
$திருவி.1844.4
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) அம் ேத, ேமல் சூைறக் கால் எனும் பாகன் தூண்ட
$திருவி.1845.1
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) ஏறிச் சீ றி ெவப்பம் ஆம்
பைடகள் வச_குைற.எச்.(வ
G
சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
G
$திருவி.1845.2
மாநிலம் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.)
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மன்னவ,
இருவ,_ெப.(இருவ,_ெப.) தங்கள் $திருவி.1845.3
தாைனயும் உைடந்து தண்ண,G நைச சுடச் சாம்பிற்று அன்ேற. $திருவி.1845.4

இரக்கம் இல் ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) ெசல்வ,
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) ேபாய் இரப்பா, ேபால $திருவி.1846.1
உருப்பம் ெமாண்டு இைறக்கும் கள்ளி_ெப.(கள்ளி_ெப.) நGழல் புக்கு
ஒதுங்குவாரும் $திருவி.1846.2
தருக்கு அற நிரப்பால் எய்த்ேதா, தம்மினும் வறிய, பால்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1846.3
இரப்ப ேபால் இைல தGந்து துக்க மரநிழல் எய்துவாரும். $திருவி.1846.4
ெகால் இபம் பr மான் ேதrன் குறு நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ஒதுங்கு வாரும்
$திருவி.1847.1
அல் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) வட்டத் ேதால் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
கவிைகயுள் அடங்கு வாரும் $திருவி.1847.2
ெசல் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) பிறிது காணா, வரவான்
G
ெசன்ேறா,_வி.அ.ெப.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஓ,_பட,.பன்.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1847.3
கல்லுடன் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ேச,வாரும் ஆயினா, களம, எல்லாம்.
$திருவி.1847.4
ஆயது ஓ, அைமயம் தன்னில் அளவு இலா உயி,க்கும்
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1848.1
தாயனா, துைல ேபால் யா,க்கும் சமநிைல ஆய கூடல் $திருவி.1848.2
நாயனா, ெசழியன் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) நனந்தைல ேவத நாற்கால்
$திருவி.1848.3
பாயேதா, தண்ண,ப்
G பந்த, பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பந்த, நாப்பண். $திருவி.1848.4
புண்டர நுதலும் காதின் புறத்து அணி
மலரும்_ெப.எச்.(மல,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பாத $திருவி.1849.1
முண்டக மல, ேமல் ஒற்ைறக் கிண் கிணி முழக்கும் கச்சியாப்பு $திருவி.1849.2

உண்ட ேதால் உைடயும்
கண்ேடா,_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஓ,_பட,.பன்.) உள்ளமும்
கண்ணும் ெகாள்ைள $திருவி.1849.3
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புன்னைகயும்
உள்ளக் கருைணயின் குறிப்பும் ேதான்ற. $திருவி.1849.4
அரு மைற அகத்து நின்றாங்கு அருந்தவ,
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேவணிப் $திருவி.1850.1
ெபாரு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) பூrத்து ஆங்கு ஓ, புண்ணியச் சிரகம் தாங்கி
$திருவி.1850.2
ஒருவருக்கு ஒன்ெற ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இலக்கருக்கு இலக்கம் ஆகித் $திருவி.1850.3
அருகுறும் புைழயால் வாக்கித் தணித்தன, தண்ண,த்
G தாகம். $திருவி.1850.4
சுந்தரப் புத்ேதள் ைவத்த துறு மல, வாசத் ெதண்ண,ப்
G $திருவி.1851.1
பந்த, புக்கு அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நன்ன G,
பருகி எய்ப்பு அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆற்றல்
$திருவி.1851.2
வந்தபின் ெசழியன் தன்ேனா, வளவன் ேமல் ஏறிச்சீறி $திருவி.1851.3
அந்தம் இல் அனிகம் சிந்தித் தும்ைப_ெப.(தும்ைப_ெப.)
ேவய்ந்து_வி.எச்.(ேவய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடு ேபா, ெசய்தா,.
$திருவி.1851.4
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என்னப் ெபான்னி காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) சாய
$திருவி.1852.1
மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) உைட வாைக
ேவய்ந்து_வி.எச்.(ேவய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வளவைன மருக
ேனாடும் $திருவி.1852.2

மிடல் உைடத் தறுகண் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) வர,_ெப.(வ
G
ர,_ெப.)
G
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ைகயால் பற்றி $திருவி.1852.3
அடல் உைடக் கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) நாட,க் அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) முன்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாந்தா,.
$திருவி.1852.4
ெகாடுவந்த வளவன் தன்ைனக் ேகாப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெசழிய,
ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $திருவி.1853.1
வடுவந்த தம்பி ேயாடு மாட நGள் கூடன் ேமய $திருவி.1853.2
கடு வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மிடற்றா, முன்ேபாய்
விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.)
கருதியது யாது என்ன $திருவி.1853.3
நடுவந்த நிைலயான் ேகட்ப நாயகன் இகழ்த்து மன்ேனா. $திருவி.1853.4
அறவன்_குறி.வி.மு.(அற_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.)
அல்ைலேயா உன் அகத்தினுக்கு
இைசந்த_ெப.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசய்ெகன
$திருவி.1854.1
இைறவனது அருளால் வானின் எழுெமாழி
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைவைகத் $திருவி.1854.2
துைறவனும் அறத்தின் ஆற்றால் ேசாழைனச் சிலமால்
யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $திருவி.1854.3
மற வயப் பrபூண் மற்றும் வழங்கினான் விடுத்தான் பின்ன,. $திருவி.1854.4
வள்ளல் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தம்பி என்னும் மன்னவ,
சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) தன்ைனத் $திருவி.1855.1
தள்ளரும் தறுகண் ஆண்ைமத் தருக்கு அறத்து ஆனாள்
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) $திருவி.1855.2
உள்ளன சிறிது மாற்றி ஒதுக்கி எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.)
உயி,க்கும் தாயாய்ப் $திருவி.1855.3

பள்ள நG, அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) காத்து பல்வளம் பழுக்க வாழ்ந்தான்.
$திருவி.1855.4
வரதன் மீ னவன் பைட இைட வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நG,ப் பந்த, $திருவி.1856.1
விரதன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நG,
அருந்திய_ெப.எச்.(அருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விைன ெசய்ததும்
$திருவி.1856.2
பரத நூலியன் நாடகப்_ெப.அ.(நாடகம்_ெப.+ப்_ஒற்.) பாைவயாள் ஒருத்திக்
$திருவி.1856.3
இரத வாதம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளிய
ஆடைல இைசப்பாம். $திருவி.1856.4
பரும் ைக மால்வைரப் பூமியன் ைபந்தமிழ் நாட்டின் $திருவி.1857.1
இரங்கு ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைரக் கரங்களால் ஈ,ம்
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ைவைக $திருவி.1857.2
மருங்கில் நந்தனம் மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.) பன் மல, தூ உய்ப்
பணியப் $திருவி.1857.3
புரம் கடந்தவன் இருப்பது பூவண நகரம். $திருவி.1857.4
எண்ணில் அங்கு உைற சராசரம் இலிங்கம் என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1858.1
விண்ணின் நால்களும் ேகாள்களும் விலங்குவது யாக்ைகக் $திருவி.1858.2
கண்ணினான் கதி, முதல் பல கடவுள, பூைச $திருவி.1858.3
பண்ணி ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நல்வரம்
அைடந்தது அப்பதியில். $திருவி.1858.4
கிளிஉளா, ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) பூவணக் கிழவ,_ெப.(கிழவ,_ெப.) தம்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $திருவி.1859.1
தளி உளா, தவப் ேபறு எனா அடாது கு பூந்தா, $திருவி.1859.2

அளி உளா, குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) அணங்கு அனாள் அந்தரத்தவ,க்கும்
$திருவி.1859.3
களி உளா, தர மயக்கு உறூம் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அமுது அைனயாள்.
$திருவி.1859.4
நரம்பின் ஏழ் இைச யாழ் இைசப் பாடலும் நடநூல் $திருவி.1860.1
நிரம்பும் ஆடலும் ெபண்ணல நG,ைமயும் பிறவும் $திருவி.1860.2
அரம்ைப மாதைர ஒத்தனள் அறெநறி
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1860.3
வரம்பினால் அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) தமக்கு ேமல் ஆயினாள் மன்ேனா.
$திருவி.1860.4
ஆய மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) ேப, ெபான் அைனயாள் என்பவள்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $திருவி.1861.1
ேநய ஆய ேமாடு இரவின் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) நGங்கு_ஏவ.(நGங்கு_வி.) முன்
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1861.2
தூய நG, குைடந்து உயி, புைர சுட, மதிக் கண்ணி $திருவி.1861.3
நாயனா, அடி அருச்சைன நியமும் நடாத்தி. $திருவி.1861.4
திருத்த, பூவண வாணைரச் ேசவித்துச் சுத்த $திருவி.1862.1
நிருத்தம் ஆடி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடியைரப்
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) என நிைனயும் $திருவி.1862.2
கருத்தளாய் அருச்சித்து அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) களிப்ப இன் சுைவ ஊண்
$திருவி.1862.3
அருத்தி எஞ்சியது அருந்துவாள் அஃது அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பட,.ஒரு.)
நியமம். $திருவி.1862.4
மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) இந் ெநறி
வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மற்று அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பட,.ஒரு.) அன்ைப
$திருவி.1863.1
பூதலத்து இைடத் ெதருட்டு வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெபான் மைல வல்லி
$திருவி.1863.2
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) நாயகன் திரு உருக் காணிய
உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) $திருவி.1863.3
ஆதரம் ெகாடுத்து அருளினா, பூவணத்து ஐய,. $திருவி.1863.4
ஐய, தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப,
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உரு ஆயினாள் மழுமான் $திருவி.1864.1
ைகய, தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) திரு உருவிைனக் கருவினால் கண்டு
$திருவி.1864.2
ைமய கண்ணினாள் ைவகலும் வரு ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.1864.3
ெபாய் இல் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்ப,தம் பூைசயின்
ேந, வாள். $திருவி.1864.4
அடிய, பூசைனக்கு அன்றி எஞ்சாைமயால் அடிகள் $திருவி.1865.1
வடிவு காண்பது எப்படி என்று மடி இலாச் ெசழியற்கு $திருவி.1865.2
ெகாடிவில் ெபான் கிழி நல்கிய வள்ளைல உன்னிப் $திருவி.1865.3
பிடி அனாள் இருந்தாள் அஃது அறிந்தனன் ெபருமான். $திருவி.1865.4
துய்ய நGறு அணி ெமய்யின, கட்டங்கம் ெதாட்ட $திருவி.1866.1
ைகய, ேயாகப் பட்டத்து இைடக் கட்டின, பூதிப் $திருவி.1866.2
ைபய, ேகாவணம் மிைச அைச உைடயின, பவளச் $திருவி.1866.3
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவணிய, அங்கு
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சித்தராய் வருவா,. $திருவி.1866.4

வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபான் அைனயாள்
மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாளிைக குறுகி $திருவி.1867.1
அந்தம் இன்றி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அமுது ெசய்வா
ெராடும் அணுகிச் $திருவி.1867.2
சிந்ைத ேவறு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைடந்தவ, திருவமுது
அருந்தாது_எதி,.ம.வி.எச்.(அருந்து_வி.+ஆத்_எதி,.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.1867.3
உந்து மாளிைகப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) கைட ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிைற
இருந்தா,. $திருவி.1867.4
அமுது ெசய் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவ, எலாம்
அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவறு
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1868.1
அமுத வாrைய அடிபணிந்து அடிச்சிய, ஐய $திருவி.1868.2
அமுது ெசய்வதற்கு உள் எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அருள்க என உங்கள் $திருவி.1868.3
அமுது அனாைள இங்கு அைழ மின் என்று அருளலும் அைனயா,.
$திருவி.1868.4
முத்தரா முகிழ் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நைக அல்குலாய் முக்கண் $திருவி.1869.1
அத்தவ, ஆனவ, தம, எலாம் அமுது
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகன்றா, $திருவி.1869.2
சித்தராய் ஒருதம் பிரான் சிறு நைகயின ராய் $திருவி.1869.3
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தரா தலத்து யா, இருக்கின்றா, என்றா,.
$திருவி.1869.4
நவ மணிக் கலன் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூம்
ெகம்பrன் நடந்து_வி.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1870.1

துவ, இதழ்க் கணி வாயினாள் சுவா கதம்_ெப.(கதம்_ெப.) அங்கு இல என்று
$திருவி.1870.2
உவைம அற்றவ,க்கு அருக்கிய ஆசனம் உதவிப் $திருவி.1870.3
பவம் அகற்றிய வடிமல, முடிஉறப் பணிந்தாள். $திருவி.1870.4
எத்தவம் ெசய்ேதன் இங்கு எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அருளுதற்கு என்னாச் $திருவி.1871.1
சித்த, ேமனியும் படி எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
ெசல்வமும்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+உம்_சாr.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1871.2
முத்த வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நைக அரும்ப
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அஞ்சலி முகிழ்ப்ப
$திருவி.1871.3
அத்த, ேநாக்கினா, அருள் கணா, அருள் வைலப் பட்டாள். $திருவி.1871.4
ஐய உள் எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளுக அடிகள்
நG, அடிேயன் $திருவி.1872.1
உய்ய ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பணி திரு
உளத்தினுக்கு இைசயச் $திருவி.1872.2
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லன் என்று அஞ்சலி
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உள் நைகயா $திருவி.1872.3
ைமயள் ேநாக்கிைய ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ேநாக்கிதன் மணாளன். $திருவி.1872.4
வடிைய ேந, விழியாய் ெபருவனப் பிைன சிறிது உன் $திருவி.1873.1
ெகாடிைய_ெப.(ெகாடி_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ேநrைட என விைளத்தைன எனக்
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) $திருவி.1873.2
முடியினான் அடி ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) முகிழ்
முைலக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) தாழ்ந்து $திருவி.1873.3

அடிய ேனற்கு ேவறாய் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெமலிவு இைல ஐயா.
$திருவி.1873.4
எங்கள் நாயக, திரு உருக் காண்பதற்கு இதயம்_ெப.(இதயம்_ெப.) $திருவி.1874.1
தங்கும்_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆைசயால் கரு
உருச் சைமத்தனன் முடிப் ேபற்கு $திருவி.1874.2
இங்கு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெதாறும் என் ைகயில் வரும்
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.1874.3
உங்கள் பூைசக்ேக அல்லைத ஒழிந்தில என்றாள். $திருவி.1874.4
அருந்து_ஏவ.(அருந்து_வி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அமுது அைனயாள்
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) தித்திக்கத் $திருவி.1875.1
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) என இரங்கு ெசால் ெசவி
மடுத்து ஐய, $திருவி.1875.2
முருந்து மூரலாய் ெசல்வ ெமய் இளைம நG, ெமாக்குள் $திருவி.1875.3
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எல்ைலயும் நிைல சில
என்பது துணிந்தாய். $திருவி.1875.4
அதிக நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) நிற்பது என்று
அறிந்தைன_வி.மு.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
அறத்துள் $திருவி.1876.1
அதிகம் ஆம் சிவ புண்ணியம் சிவ அ,ச்சைன அவற்றுள் $திருவி.1876.2
அதிகம் ஆம் சிவ பூைசயுள் அடியவ, பூைச $திருவி.1876.3
அதிகம் என்று அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்பைர
அருச்சைன ெசய்வாய். $திருவி.1876.4
உறுதி எய்திைன_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஐ_முன்.ஒரு.) இருைமயும்
உன் ெபய,க்கு ஏற்ப $திருவி.1877.1
இறுதி இல்லவன் திரு உரு ஈைகயால் காணப் $திருவி.1877.2

ெபறுதியாக நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மைனக் கிைட பித்தைள ஈயம்
$திருவி.1877.3
அறுதியான பல் கலன்களும் ெகாண,தி என்று அைறந்தா,. $திருவி.1877.4
ஈயம் ெசம்பு_ெப.(ெசம்பு_ெப.) இரும்பிர சிதம் என்பவும் புண,ப்பால்
$திருவி.1878.1
ேதாயும் பித்தைள ெவண்கலம் தரா முதல் ெதாடக்கத்து $திருவி.1878.2
ஆயும் பல் வைக உேலாகமும் கல் என அலம்பத் $திருவி.1878.3
ேதயும் சிற்றிைட ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாய்ச் சித்த, முன் ைவத்தாள். $திருவி.1878.4
ைவத்த ேவறு ேவறு உேலாகமும் மழு உைழ கரந்த $திருவி.1879.1
சித்த சாமிகள் நGற்றிைனச் சிதறின, பா,த்ேத $திருவி.1879.2
இத்ைத நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) இரா_ெப.(இரா_ெப.) எrயில் இட்டு எடுக்கின்
ெபான் ஆம் $திருவி.1879.3
அத்ைத நாயகன் திருஉக்
ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என அைறந்தா,.
$திருவி.1879.4
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) பாகைர மடந்ைதயும் இங்கு நG,
வதிந்து_வி.எச்.(வதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1880.1
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) வாய் அமுது
அருந்தி_வி.எச்.(அருந்து_வி.+இ_இ.க.+ண_வி.எச்.குறி.)
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காrயம் முடித்துப் $திருவி.1880.2
ெபாங்கு கா, இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) புலரும் முன் ேபாம் எனப் புகன்றாள்
$திருவி.1880.3
அம் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண் ஆள் தைனப் பிrயா, அதற்கு இைசயா,.
$திருவி.1880.4

சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாட நGள் மதுைரயில் சித்த,
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) என்று $திருவி.1881.1
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாயினா,
மைறந்த_ெப.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் சித்தராய்
வந்தா,_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) $திருவி.1881.2
அைறந்த வா, கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) வலம்பிட ெவள்ளி மன்று ஆடி
$திருவி.1881.3
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப, ஒளியாய் உைற
நிருத்த, என்று அறிந்தாள். $திருவி.1881.4
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாயினா, எனச் சிறிது
அய,ச்சியும் மனத்தில்_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.)
$திருவி.1882.1
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ,
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கவ,ச்சிைய
நGக்கினா,_வி.மு.(நGக்கு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) என்னச் $திருவி.1882.2
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ,
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) மகிழ்ச்சியும் உைடய வளாய்ச் சித்த,
$திருவி.1882.3
அைறந்தவாறு தGப் ெபய் தனன் உேலாகங்கள் அைனத்தும். $திருவி.1882.4
அழல் அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) மல வலி திrந்து அரன் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
$திருவி.1883.1
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) அைடந்தவ, காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) ேபால் நGப்பரும்
களங்கம் $திருவி.1883.2
கழல வாடகம் ஆனதால் அது
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கனிந்த $திருவி.1883.3
மழைல ஈ,ஞ் ெசாலாள் கண்டனள் வடிவு இலான் வடிவம். $திருவி.1883.4

மழ விைட உைடயான் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வனப் பிைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அச்ேசா $திருவி.1884.1
அழகிய_ெப.அ.(அழகு_ெப.) பிராேனா என்னா அள்ளி முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்பில்
$திருவி.1884.2
பழகிய பரைன ஆனாப் பrவினால் பதிட்ைட
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1884.3
விழவு ேத, நடாத்திச் சில் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் வடு_ெப.(வ
G
டு_ெப.)
G
ெபற்றாள். $திருவி.1884.4
ைநயும் நுண் இைடயினாள் அந் நாயகன் கேபாலத்து இட்ட $திருவி.1885.1
ைக உகி,க் குறியும் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காரணக் குறியும் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.1885.2
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதி,
கால் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ேவறு
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நாலாம் $திருவி.1885.3
ெபாய் உகத்தவருக்குத் தக்க ெபாருந்து_வி.(ெபாருந்து_வி.) உருவு
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மன்னும். $திருவி.1885.4
அழல் அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) மல வலி திrந்து அரன் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
$திருவி.1886.1
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) அைடந்தவ, காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) ேபால் நGப்பரும்
களங்கம் $திருவி.1886.2
கழல வாடகம் ஆனதால் அது
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கனிந்த $திருவி.1886.3
மழைல ஈ,ஞ் ெசாலாள் கண்டனள் வடிவு இலான் வடிவம். $திருவி.1886.4

ெபான் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதr ராச புரந்தரன் புரந்த, ஆதி
$திருவி.1887.1
பல் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ஏத்தப் பரன்
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அைடந்தான் இப்பால் $திருவி.1887.2
அந் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தைகேயான் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
அடல் இரா_ெப.(இரா_ெப.) ேசச என்பான் $திருவி.1887.3
இந் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தைகேயான் ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.)
இராசகம் பீரன் என்ேபான். $திருவி.1887.4
மற்று இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பட,.ஒரு.) குமரன் பாண்டி வங்கிய தGபன்
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.1888.1
ெபான் திணி தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) புரந்தர சித்தாம்
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.1888.2
ெவற்றிெகாள் குமரன் பாண்டி வங்கிய பதாகன் வரம்_ெப.(வ
G
ரம்_ெப.)
G
$திருவி.1888.3
பற்றிய சுந்தேரச பாத ேசகரன் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) ேசய்.
$திருவி.1888.4
பல,_பதி.ெப.(பல,_ெப.) புகழ் சுந்தேரச பாத ேசகரன் ஆம் ெதன்னன்
$திருவி.1889.1
அைல புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) உடுத்த கூடல் அடிகளுக்கு அன்பன் ஆகிக்
$திருவி.1889.2
ெகாைல புண, ேவலால் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேகால் குறும்பு எனும்
கைளகள் தG,த்து $திருவி.1889.3
மல, தைல_ெப.(தைல_ெப.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) என்னும்
வான்_ெப.(வான்_ெப.) பயி,_ெப.(பயி,_ெப.) வள,க்கும் நாளில். $திருவி.1889.4
பத்துமான் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேத, நூறு பைனக்ைக மா நூற்றுப் பத்துத்
$திருவி.1890.1

தத்துமான் அயுத மள்ள, தாைன_ெப.(தாைன_ெப.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அளேவ ஈட்டி $திருவி.1890.2
இத்துைணக்கு ஏற்ப நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
எஞ்சிய_ெப.எச்.(எஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாருள்கள்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.1890.3
சித்து உரு ஆன கூடல் சிவனுக்ேக
ெசலுத்தும்_ெப.எச்.(ெசலுத்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மன்ேனா.
$திருவி.1890.4
கண்டிைக மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) ஆதிக் கலன் நிைர குயின்றும்
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) $திருவி.1891.1
மண்டலம் மிடறும் ெசன்னிக் ேகாபுர மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) ஆதி
$திருவி.1891.2
எண் திைச இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கால் சீ ப்ப எr மணி_ெப.(மணி_ெப.)
இைழத்து ேவய்ந்தும் $திருவி.1891.3
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) உைடயான் இன்ன திருப்பணி
பிறவும் ெசய்தான். $திருவி.1891.4
கல்லு மாறு அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா,பன்
கருவியின் சிறுைம ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.1892.1
மல்லு மாறாத திண்ேதாள் வளவ, ேகான் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) காலில்
$திருவி.1892.2
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) பrக்கு ஓ, ேசவகன் என் ேபான் தாேன $திருவி.1892.3
ெவல்லும்_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.) மாறு
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வஞ்சி
ேவய்ந்து_வி.எச்.(ேவய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாந்தான். $திருவி.1892.4

பல்வைகக் கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) ஈட்டப் பைடெயாடும் பரைவ சீறிச்
$திருவி.1893.1
ெசல்வது ேபாலக் கன்னித் தGம்_ெப.அ.(தGம்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) நாடு
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1893.2
மல்வைரயாத ேதாளான் வரவு_ெப.(வரவு_ெப.)
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமருக் $திருவி.1893.3
கல்வr சிைலயான் முன் ேபாய்க் ைகதவன் தாழ்ந்து கூறும். $திருவி.1893.4
ெபான்னது அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேவணிப் புனித
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பூமி ேநமி $திருவி.1894.1
உன்னது வலத்தினாேல
உருட்டும்_ெப.எச்.(உருட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என் வலத்ைத
ேநாக்கான் $திருவி.1894.2
தன்னது வலத்தினால்_என் தாைனயின் சிறுைம
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1894.3
என்னது ேதயம் ெகாள்வான் எண்ணினான் ேபாலும் மன்ேனா. $திருவி.1894.4
காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.)
ேசைனக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இைட எr ேபால் மூண்டு $திருவி.1895.1
ேமவினன் என்று கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மீ னவன்
ேவண்ட வானில் $திருவி.1895.2
பூவிr வாைக நGேய புைனய_குைற.எச்.(புைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) ெபாருதும் என்னா $திருவி.1895.3
நாவிrயாத மாற்ற நாயகன் கூறக் ேகட்டான். $திருவி.1895.4
எல்லி அம் கமலச் ெசவ்வி எனமுகம்
மல,ந்து_வி.எச்.(மல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாதன் $திருவி.1896.1
அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) அம் கமலச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
அகம் தழG இப் புறம்பு ேபாந்து $திருவி.1896.2

பல்லியம் துைவப்பத் தாைனப் பரைவயுள் பrமா
ஊ,ந்து_வி.எச்.(ஊ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1896.3
ெகால்லி அம் ெபாருப்பன் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) எதி,
குறுகினாேன. $திருவி.1896.4
பண்ணுதல் இைச வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆ,க்கும் பசும் ெதாைடச் ெசழியன்
தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) $திருவி.1897.1
எண்ணுதல் இல ஆம் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
பைடக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேந, ஆறாய் $திருவி.1897.2
நண்ணுதல் எனப் ேபாய்ப் ெபான்னி நாடவன் தம, கட்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.1897.3
கண்ணுதல் அருளால் ஆங்கு ஓ, கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) எனத் ேதான்றிற்று
அம்ம. $திருவி.1897.4
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) என வருமா
ஊ,ந்து_வி.எச்.(ஊ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைகதவன்
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) முன்ேபாய் $திருவி.1898.1
அடல் அணி ேமருக் ேகாட்டி ஆலவாய் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) பூட்டி $திருவி.1898.2
மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) அவிழ் துழாய்க் ேகான்
ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாய் எr புரத்தில் ஊட்டி
$திருவி.1898.3
மிடல் அணி கூடல் ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) ேவடு உருவாகி நின்றான்.
$திருவி.1898.4
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) வாய்த் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ேபாலக் காது அணி
தந்தத் ேதாடும் $திருவி.1899.1
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) வாய் முைளத்த மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ேபால் கதி,
முத்த வடமும் குஞ்சிச் $திருவி.1899.2

கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) வாய்ச் சிைல ேபால் ெவட்சிக் கண்ணிசூழ் கலாபச்
சூட்டும் $திருவி.1899.3
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) வாய் கிழிக்கும் தந்தக் கடகமும் மின்னுக் கால.
$திருவி.1899.4
அண்டத்தா, அமர, நாமம் அன்று ெதாட்டு அைடயத் ேதாற்று $திருவி.1900.1
கண்டத்தா, இருேள எங்கும் கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எனக் கறுத்த ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $திருவி.1900.2
ெகாண்டத்தா, ஆrனா,கு ஓ, கூற்று என ெகால் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ஏந்திச்
$திருவி.1900.3
சண்டத் தG என்ன நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.)
காவிrத் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) காணா. $திருவி.1900.4
சீறி ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) பrக்கு ஓ, ேசவகன்
வந்ேதன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) என்னாக் $திருவி.1901.1
கூறினான் எதி,த்தான் ெவள்ளிக் குன்றவன் பத்து நூறு $திருவி.1901.2
மாறு இலாப் பrக்கு மட்டு ஓ, வயவன் நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) அன்ேறா
எண்ணில் $திருவி.1901.3
ஈறு இலாப்
பrக்கும்_ெப.எச்.(பr_வி+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஒற்ைறச் ேசவகன் யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) என்றான்.
$திருவி.1901.4
என்ற ெசால் இடி ஏறு என்ன இரு ெசவி துைளப்பக்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1902.1
நின்றவன் எதிேர மின்னு நGட்டிச் ெசல் ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) ேபாலச்
$திருவி.1902.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
வலம் திrத்துச் ெசயி,த்தனன் அதி,த்துச் சீற $திருவி.1902.3

வன் திறன் நூற்றுப் பத்து வயப்பrக்கு ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) அஞ்சா.
$திருவி.1902.4
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) இனி இந்த ேவலால் இறப்பதற்கு ஐயம் இல்ைல
$திருவி.1903.1
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) என அகன்றான் மாேவாடு
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) பrக்கு ஓ, மள்ளன்_ெப.(மள்ளன்_ெப.) $திருவி.1903.2
காமைன ெவகுண்ட ேவடன் மைறந்தனன் கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) ேசாதி
$திருவி.1903.3
மா மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) அது கண்டு
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வளவைனத் துரத்திச்
ெசன்றான். $திருவி.1903.4
துரந்திடும் அளவில் ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேசாழனும் திரும்பி ேநாக்கிக் $திருவி.1904.1
கரும் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கண்ணி பாகம் கரந்த ேவடு வைனக் காணான்
$திருவி.1904.2
வரும் துய, அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) தG,ந்தான் மதுைரயின் அளவும் பற்றிப்
$திருவி.1904.3
புரந்தரற் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) கண்டாைனப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) கண்டு
முடுக்கிப் ேபானான். $திருவி.1904.4
கால் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) முடுக்கப் பட்ட கனல்_ெப.(கனல்_ெப.)
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) நடந்தால் ஒத்து $திருவி.1905.1
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) தடக்ைக ேநr ேவந்தனால்
முடுக்கு உண்டு ஒடும் $திருவி.1905.2
ேசல் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ெகாடியினான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெசழு நக,
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசல்வான்_வி.மு.(ெசல்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.1905.3

மால் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) களிற்றின் ஆங்கு ஓ, மது மல,க் கிடங்கில்
வழ்ந்தான்.
G
$திருவி.1905.4
மீ னவன் மதுைர மூது, ேமல் திைசக் கிடங்கில்
வழ_குைற.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
G
$திருவி.1906.1
மான ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ேயாடும் வளவனும்
வழ்ந்தான்
G
கூடல் $திருவி.1906.2
ேகான் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) அருளால் வாேனா, குைர
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கைடயத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1906.3
ஆைனயின் எழுந்தான் ெதன்னன் ேகாழிேவந்து ஆழ்ந்து ேபானான்.
$திருவி.1906.4
பிலத்து அளவு ஆழ்ந்த கடி மல,க் கிடங்கில் ெபருந்தைக அவிந்தவன்
துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) பூண் $திருவி.1907.1
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) தரும் ேபைழ பைட பr மான் ேத, கr எலாம்
கவ,ந்து_வி.எச்.(கவ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
ெபாருைனத் $திருவி.1907.2
தலத்தவன் தங்கள் நாயக, அணியத் தக்க தூசு அணி கலன்
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1907.3
நலத்தைகயவ, ேப, அருள் கடற்கு அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) நதி எனப்
ெபருகி_வி.எச்.(ெபருகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வற்று
G
இருந்தான்.
$திருவி.1907.4
மின் பனிக் கதி, ேவணி வானவன் மீ னவன் தைன மான ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
$திருவி.1908.1
முன் பனிக்க வலம் திrந்து முடுக்கி ேநr அடுக்கலான் $திருவி.1908.2
பின் பனிக் கமலத் தடத்து இற விட்ட வாறு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.)
ெபருைமசால் $திருவி.1908.3
அன்பனுக்கு உலவாத ேகாட்ைட அளித்தவாறு கிளத்துவாம். $திருவி.1908.4

ெபாடி ஆ,க்கும் ேமனிப் புனித,க்குப் புனித ஏற்றுத் $திருவி.1909.1
ெகாடியா,க்கு ேவதக் குடுமிக்கு இைணயான கூடல் $திருவி.1909.2
படியா,க்கும் சீ ,த்திப் பதி ேய, உழேவாருள் நல்லான் $திருவி.1909.3
அடியா,க்கு நல்லான் அறத்திற்கும் புகழ்க்கும் நல்லான். $திருவி.1909.4
அைனயான் அறத்திற்கு அருள் ேபான்றவள் ஆன்ற கற்பின் $திருவி.1910.1
மைனயாள் மரபின் வழுவாத தரும சீைல $திருவி.1910.2
எைனயாரும் நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) மதிக்கும்
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நGராள்
$திருவி.1910.3
தைன ஆள் பதிக்குக் கதிக்குத் தனிச் சா,பு ேபால்வாள். $திருவி.1910.4
பல்ேல, உழவின் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) பூண்டு பயன்கள் ெகாள்வான்
$திருவி.1911.1
வில்ேல, உழவன் கடன்ெகாண்டு
மிகுந்த_ெப.எச்.(மிகு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.1911.2
இல்ேல, உழத்தி மைடச் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஏந்த_குைற.எச்.(ஏந்து_வி.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1911.3
அல் ஏறு கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அடியாைர
அருத்து நGரான். $திருவி.1911.4
ெதாைக மாண்ட ெதாண்ட, சுைவ ஆறு
தழG இய_ெப.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நான்கு $திருவி.1912.1
வைகமாண்ட மாறுபடும் உண்டி மறுத்து
அருந்த_குைற.எச்.(அருந்த்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.1912.2
நைக மாண்ட அன்பின் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஆயவன் நல்க நல்கப்
$திருவி.1912.3

பைகமாண்ட ெசல்வ மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) ேகணியில் பல்கு நாளின்.
$திருவி.1912.4
இந்நGர வாய வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) குன்றினும் இன்ைம கூறாத் $திருவி.1913.1
தன்ன G,ைம குன்றான் எனும் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) பிற,க்குத் ேதற்ற
$திருவி.1913.2
நன்ன G, வயலின் விைளவு அஃகி நலிவு
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.1913.3
மின்ன Gர ேவணி மதுேரச, விலக்கினாேர. $திருவி.1913.4
குன்றா விருத்திக் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்ப, பூைச
$திருவி.1914.1
நன்ற நடாத்தத் ெதாடுத்தான் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) தானும் கிட்டாது
$திருவி.1914.2
ஒன்றாலும் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
விரதத்துக்கு உறுதி இன்றி $திருவி.1914.3
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.) உடம்ைப ஒறுக்கின்ற
நியமம் பூண்டான். $திருவி.1914.4
ெகாடுப்பா, அவேர விைளவும் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) ேகாளும் மாற்றி
$திருவி.1915.1
தடுப்பா, எனின் மற்று அைத யாவ, தடுக்க வல்லா, $திருவி.1915.2
அடுப்பா, விழுமம் கைளவா, அடியா,க்கு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஊண்
$திருவி.1915.3
மடுப்பான் நியமம் தைடபட்டு வருந்து_ஏவ.(வருந்து_வி.) கின்றான்.
$திருவி.1915.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ஆறு சூடும் விைடயான் தம,க் கூட்டி அன்றி
$திருவி.1916.1

உண்ணாதவன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உயி,க்குத் துைண ஆய கற்பில்
$திருவி.1916.2
பண்ணா, ெமாழி தன்ெனாடும் பட்டினி விட்டு ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.)
$திருவி.1916.3
புண்ணாக ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) பசித்தG யில் புழுங்கப் பட்டான். $திருவி.1916.4
இறக்கும் உடம்பால் ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேபறு இனி ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) என்னா $திருவி.1917.1
அறக் குன்று அைனயான் மைனேயாடும்
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ெசய்தி $திருவி.1917.2
நிறக் கின்ற ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் சிைலயா,க்கு நிகழ்த்தி ஆவி
$திருவி.1917.3
துறக் கின்றது ேவ துணிவு என்று துணிந்து ேபானான். $திருவி.1917.4
ஐயன் திரு முன்ன, அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அடி தாழ்ந்து வாேனா, $திருவி.1918.1
உய்யும் படி நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அமுது உண்ட ெவாருவ உன்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $திருவி.1918.2
ெமய் அன்ப, பூைசக்கு இைடயூறு விைளய என்றன் $திருவி.1918.3
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புலமும் விைளவு
இன்றிச் சிைதந்த என்னா. $திருவி.1918.4
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) நல்கு_ஏவ.(நல்கு_வி.) சூலப் பைடயாய்
கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) ேவறு காேணன் $திருவி.1919.1
கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) நல்க வல்லா, தைமக் காட்டுதி காட்டு இலா ேயல்
$திருவி.1919.2
மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இந்த உடம்பின் சுைம மாற்று ேவன் என்று $திருவி.1919.3

உடன் நல்கு_ஏவ.(நல்கு_வி.) கற்புக்கு உrயா ெளாடும் ேவண்டும் எல்ைல.
$திருவி.1919.4
பஞ்சாதி ேவதப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பரமன் வாக்கு
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $திருவி.1920.1
அஞ்சாதி ேவளாண் தைல_ெப.(தைல_ெப.) வாவு உனது அகத்தில் இன்று ஓ,
$திருவி.1920.2
ெசஞ்சாதி ஆய ெசழு வால் அrக் ேகாட்ைட உய்த்ேதம் $திருவி.1920.3
எஞ்சாது இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எடுக்கும் _ெப.எச்.(எடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெதாறும் என்றும் மாேதா. $திருவி.1920.4
நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) நாளும் பூசித்து அதில்
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நித்தம்_ெப.(நித்தம்_ெப.) $திருவி.1921.1
ஆனாத அன்ப,க்கு அமுது ஊட்டி எவ,க்கும் அன்ன $திருவி.1921.2
தானாதி நானா தருமங்களும் ெசய்தி வடு_ெப.(வ
G
டு_ெப.)
G
$திருவி.1921.3
ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அளிக்கின்றனம் என்று விசும்பில் கூற. $திருவி.1921.4
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) கிள, விம்மிதன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேவதப் $திருவி.1922.1
பாட்டின் பயைன பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இல்லம்
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பண்ைட_ெப.அ.(பண்டு_ெப.) $திருவி.1922.2
ஈட்டும் தவப் ேபறு எனக் கண்டனன் ெதாண்ட,க்கு எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.)
$திருவி.1922.3

கூட்டும்_ெப.எச்.(கூட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கதி ேபால்
உலவாமல் ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாட்ைட.
$திருவி.1922.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ஆறு சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) தரு
ேகாட்ைடைய ைவகல் ேதாறும் $திருவி.1923.1
பூ நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) புைக ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) சுட,
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருச்சித்து
$திருவி.1923.2
ஆனாத ெசவ்வி அடிசிற்கும் அதற்கு ேவண்டும் $திருவி.1923.3
நானா கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) விைலக்கும் அது நல்க வாங்கா. $திருவி.1923.4
மின் ஆ, சைடயான் தம, ஆய்ந்தவ, ேவதச் ெசல்வ, $திருவி.1924.1
ெதன் நாட, ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) ஒக்கல்
ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நட்ேடா, $திருவி.1924.2
முன் ஆம் எவ,க்கும் முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ேபால் வைரயாமல்
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1924.3
எந்நாளும் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) இன்றி அளகாபதி என்ன வாழ்ந்தான்.
$திருவி.1924.4
அன்பன் அடியா,க்கு இனியான் அனி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அளந்து அல்கித்
$திருவி.1925.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பன்னி ெயாடும் அயலா, சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.)
தமேராடும் $திருவி.1925.2
பின்பு அந்நிைலேய இமவான் மகைனப் பிrயாத $திருவி.1925.3
இன்பன் உருவாய் சிவ மா நக,
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைற ெகாண்டான்.
$திருவி.1925.4

தாமம் நா,_ெப.(நா,_ெப.) இதழியா,தம் தம,க்கு அன்பன் வறுைமப் பட்ேடான்
$திருவி.1926.1
ஆம நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உலவாக் ேகாட்ைட அருளிய முைற ஈது ஐயன்
$திருவி.1926.2
ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) மன் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) முல்ைலத்
தGம்_ெப.அ.(தGம்_ெப.அ.) தா,_ெப.(தா,_ெப.) சிறு தைக வணிகற்கு ஆக
$திருவி.1926.3
மாமன் ஆம் படிவம்_ெப.(படிவம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழக்கு உைர
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ெசால்வாம். $திருவி.1926.4
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மாடக் கூடல் கடி நக,
வணிக மாக்கள் $திருவி.1927.1
தன்னின் மா நிதிக் ேகான் அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.)
தனபதி என்னும் ேபரான் $திருவி.1927.2
மன்னினான் அைனயான் கற்பின் மடவ,ல்_ெப.(மடவ,ல்_ெப.) சுசீைல
என்பாள் $திருவி.1927.3
ெபான்னி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) முளrச் ேசக்ைகப் புண்ணியத் திருவின்
அன்னாள். $திருவி.1927.4
என இவ, தமக்கு ைமந்தற் ேபறு இன்றி
இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாளில்
$திருவி.1928.1
தனபதி மருமகன் தன்ைனத் தகவுசால் மகவாக்ெகாண்டு $திருவி.1928.2
மன மகிழ் சிறப்பால் நல்க மைனவியும்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாங்கிப் $திருவி.1928.3
புைனவன புைனந்து_வி.எச்.(புைன_வி.+ந்த்_இ.கா.உ_வி.எச்.குறி.) ேபாற்றிப்
ெபாலிவு உற வள,த்துக் ெகாண்டாள். $திருவி.1928.4

தனபதி மகப்ேபறு அற்றான்
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) தணவாக்
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) $திருவி.1929.1
மைனவிேமல் ைவத்த ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) மயக்கினால்
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1929.2
தைனயைன மகவாத் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தங்ைக_ெப.(தங்ைக_ெப.) ேமல் தGராப் பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) $திருவி.1929.3
விைன விைளத்து ஒழுக ஓ, நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இைளயாளும் ெவகுண்டு
ெசால்வாள். $திருவி.1929.4
ெபருமிதம் உனக்கு ஏன் பிள்ைளப் ேபறு
அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாவி நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.)
என் $திருவி.1930.1
அருைம_ெப.(அருைம_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மகனால் அன்ேறா
இருைமயும் அைடவாய் என்னப் $திருவி.1930.2
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) நாண்_ெப.(நாண்_ெப.)
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமைலக்கு
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) பிள்ைளப் ேபறு
$திருவி.1930.3
தரு தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrேவன் என்னாத் தனபதி தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
ேமல் ெசல்வான். $திருவி.1930.4
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) மருமகன் தனக்ேக
ஆக்கி $திருவி.1931.1
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) ெகாள் மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) ேயாடு
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவ ெநறியில் ெசன்றான் $திருவி.1931.2

பின்பு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) தாழ்ப்ப
மருமகன் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.1931.3
வன்பினால் வழக்குப் ேபசி_வி.எச்.(ேபசு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெவௗவினா, தாய மாக்கள். $திருவி.1931.4
விைள நிலன்_ெப.(நிலன்_ெப.) அடிைம ைபம் பூண் ெவறுக்ைக
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) பசுக்கள்_ெப.(பசுக்கள்_ெப.) ஏைன $திருவி.1932.1
வளனும் மாற்றவ, ைகக் ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வன் சிைற இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புள்_ெப.(புள்_ெப.) ேபால் $திருவி.1932.2
தள, உறு மகனும் தாயும் சா,பு இலாத் தம்மேனா,க்கு ஓ, $திருவி.1932.3
கைள கணாய் இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கூடல் கடவுேள_ெப.(கடவுள்_ெப.+ஏ_சாr.) சரணம் என்னா. $திருவி.1932.4
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) அகடு
ேபாழ்ந்த மணி_ெப.(மணி_ெப.) முடி விமானக் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
$திருவி.1933.1
சுந்தர நாதன் பாதத் துைண
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்சி யா,க்கும்
$திருவி.1933.2
தந்ைதயும் தாயும் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தம்பிரான் நGேர எங்கள் $திருவி.1933.3
எந்ைதயும் யாயும் என்னா
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெசால்வாள். $திருவி.1933.4
என் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) தன்ைன ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) இன்ைமயால்
எவரும் காணத் $திருவி.1934.1

தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மகனாகக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தகுதியால் அன்ேற
காணி $திருவி.1934.2
ெபான் மைன பிறவும் நல்கிப் ேபாயினான் என் முன் இப்பால் $திருவி.1934.3
வன்ைமயால் தாயத்தா,கள் அைவ எலாம் ெவௗவிக் ெகாண்டா,.
$திருவி.1934.4
ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) ஒருத்திக்கு இந்த
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) இவனும் ேதரும் $திருவி.1935.1
கருத்து இலாச் சிறியன் ேவறு கைளகணும் காேணன் ஐய $திருவி.1935.2
அருத்தி சால் அறேவா, ேதறு அருட் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடேல
எங்கும் $திருவி.1935.3
இருத்தி நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.)
அறியாய்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+ஆய்_முன்.ஒரு.)
ெகால்ேலா என்று பா, படிய வழ்ந்தாள்.
G
$திருவி.1935.4
மாறு ெகாள் வழக்குத் தG,க்க வல்லவ, அருளினாேல $திருவி.1936.1
சீறு ெகாள் வடிேவல் கண்ணாள் சிறு துயில் அைடந்தாள் ெமய்யில்
$திருவி.1936.2
ஊறு ெகாள் கரணம் ஐந்தும் உற்று அறி கனவில் கங்ைக $திருவி.1936.3
ஆறு ெகாள் சைடயா, ேவதச் ெசல்வராய் அடுத்துச் ெசால்வா,. $திருவி.1936.4
புல,ந்தபின் தாயத்ேதாைர புரவலன் ஆைண ஆற்றால் $திருவி.1937.1
வலம் தரு மன்றத்து_ெப.(அத்து_சாr.) ஏற்றி மறித்து அைன இருத்தி
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ேபாந்து $திருவி.1937.2
தலம் தரும் அறிவான்_வி.மு.(அறி_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) மூத்ேதா,
அைனவரும் இைசய_குைற.எச்.(இைச_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.)
$திருவி.1937.3

சலம் தரு வழக்குத் தG,த்துத் தருகுவம் ேபாதி என்றா,. $திருவி.1937.4
ேவr அம் குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) உண்கண் விழித்தனள் வியந்து
ெகட்ேடன் $திருவி.1938.1
ஆரும் இல்லா,க்குத் ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) துைண என்பது அறிந்ேதன்
என்னாத் $திருவி.1938.2
கா, இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) உண் கண்ணாள்
கணவைனத் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழ்த்திச்
$திருவி.1938.3
சீ, இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) குமரேனாடும் ெதrைவ தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
மைனயில் ெசன்றாள். $திருவி.1938.4
ெசன்றவள் கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ெதrந்தபின்
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவள்ளி $திருவி.1939.1
மன்றவன் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம் ெபான் $திருவி.1939.2
குன்றவன் உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆற்றால்
ெகாடுைமசால் வழக்குப் பூட்டி $திருவி.1939.3
ெவன்றவ, இருக்ைக எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விளம்புவாள் பலரும் ேகட்ப. $திருவி.1939.4
அட்டில் வாய் ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) இேடல் ஓ, அடி இேடல்
அறத்தான்றிப் $திருவி.1940.1
பட்டிைம வழக்கால் ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒட்ேடன் பலரும் ேகட்க
$திருவி.1940.2
இட்டனன் அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) ஆைண அறத்தவிசு ஏறி ஆன்ேறா,
$திருவி.1940.3

ஒட்டிய படி ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எங்கள் உrப்
ெபாருள்தந்து ேபாமின். $திருவி.1940.4
என்றனள் மறித்தேலாடும் இழுக்கு உைரயாடி ைவது $திருவி.1941.1
வன்திறல் வலியா, தள்ளி அடித்தன, ைமந்தேனாடும் $திருவி.1941.2
ெசன்றனள்_வி.மு.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.பன்.) முைறேயா என்னாது
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அறத்தவிேனா, முன்
$திருவி.1941.3
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரயாடினாள்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அறிந்தன, நGதி நூேலா,.
$திருவி.1941.4
அறத்து தவிச்சு இருப்ேபா, ஏவல் ஆடவேராடும் ேபாந்து $திருவி.1942.1
மறித்து அைவக் களத்தில் கூட்டி
வந்தனள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட,.ஒரு.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
$திருவி.1942.2
அறக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) பாக, ெவள்ளி அம்பல வாண, தாம்
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $திருவி.1942.3
திறத்து_ெப.(திறம்_ெப.+அத்து_சாr.) தனபதிேய என ஈத் திரு உருக்ெகாண்டு
ெசல்வா,. $திருவி.1942.4
ெபரு விைலக் குண்டலம் பிடrல் பத்தி
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1943.1
எrகதி, கவிழ்ப்ப வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எறிக்கும் அங்கதம் $திருவி.1943.2
அருவைரத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைமப்ப
ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) ேமல் $திருவி.1943.3
குருமணிக் கண்டிைக குலாய்ப் பின் ேகாட்டேவ. $திருவி.1943.4

முரல் அளி புற இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) ெமாய்ப்பச்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தா $திருவி.1944.1
மைர சிறிது அல,ந்து_வி.எச்.(அல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என அணி
ெசய் ேமாதிரக் $திருவி.1944.2
கரதலம் வசி
G ஓ, கடும் கண் ஏறு எனப் $திருவி.1944.3
ெபருமித நைட_ெப.(நைட_ெப.) ெகாடு
நடக்கும்_ெப.எச்.(நட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபற்றியா,. $திருவி.1944.4
வாடிய முளrேபால் மாறு இட்டா, இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$திருவி.1945.1
ஊடியும் மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.) ேபாது
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) ேமல் $திருவி.1945.2
நாடிய தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அளி
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உட்கிைட $திருவி.1945.3
கூடிய முகத்தின, குறுகுவா, அைவ. $திருவி.1945.4
அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) இங்கு இல்ைல ெகால்ேலா ஆன்றவ, இல்ைல
ெகால்ேலா $திருவி.1946.1
குைர கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) ெகாடியேதா ேகாது இல் நூல்கள்
$திருவி.1946.2
உைர ெசயும் ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) தானும் இல்ைல ெகால் உறுதியான
$திருவி.1946.3
தருமம் எங்கு ஒளித்தேத ெகால் என்று அறத் தவிசில் சா,வா,. $திருவி.1946.4
தனபதி வரவு_ெப.(வரவு_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வஞ்சைனத்
தாயத்தா,கள் $திருவி.1947.1

இைன உறு மனத்த, ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விம்மிதம் எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெவல்லும்_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1947.2
மனவலி இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பண்டு வழக்கு
அலா வழக்கால் ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.1947.3
விைன நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) நாணினால் விழுங்கப்
பட்டா,. $திருவி.1947.4
மாதுல, ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வந்ேதா,
மருகைனத் தம்பின் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.1948.1
தாது_ெப.(தாது_ெப.) உலராத ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ெனாடும் தழG இத் தம் கண்டம் $திருவி.1948.2
மீ து உலராத சாம ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) ஆ,ப்பவ, ேபால் வாய் விட்டு
$திருவி.1948.3
ஆதுல, ஆன G, அந்ேதா ஐய என்று
அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைநந்தா,. $திருவி.1948.4
குடங்ைகயின் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கணாளும் குமரனும் வணிக,
தாளில் $திருவி.1949.1
தடங்கண,G ஆட்ட வழ்ந்தா,
G
தடக்ைகயால் எடுத்துப் புல்லி $திருவி.1949.2
மடங்கல் ஏறு அைனயா, தாமும் மற்று அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) தம்ைமத்
தம் கண்ண,_ெப.(கண்ண
G
,_ெப.)
G
$திருவி.1949.3
ெநடும்கடல் ெவள்ளத்து ஆழ்த்திக் குமரைன ேந,ந்து ைநவா,. $திருவி.1949.4
ஐம் பைட மா,பில்_ெப.(மா,பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) காேணன் சிறு
சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) அடியில் காேணன் $திருவி.1950.1

ெமாய்ம்பு இைட மதாணி காேணன் முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அைச சுட்டி காேணன் $திருவி.1950.2
மின் படு குைழகள் காேணன் ெவற்று உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) கண்ேடன் அப்பா
$திருவி.1950.3
என் ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று பிள்ைளப்
பணிகளும் கவ,ந்தா, என்னா. $திருவி.1950.4
அைனவரும் இரங்க_குைற.எச்.(இரங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாய்விட்டு
அழுதவ, இைளயாள் தன்ைனத் $திருவி.1951.1
தைனயைனக் கண்ண,_ெப.(கண்ண
G
G,_ெப.) மாற்றித் தடக்ைகயான் முதுகு
ைதவந்து $திருவி.1951.2
இைனயன் மின் என் முன் ேவறு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) எண்ணன் மின்
எண்ணாவஞ்ச $திருவி.1951.3
விைனஞ,_ெப.(விைனஞ,_ெப.) வல் வழக்குச் ேசா,ந்து விடுவது காண்மின்
என்னா. $திருவி.1951.4
நட்பு_ெப.(நட்பு_ெப.) இைட வஞ்சம்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நம்பினா,க்கு
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) மாறாட்டத்து $திருவி.1952.1
உட்பட கவ,ந்து_வி.எச்.(கவ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏற்ேறா,க்கு
இம்மியும் உதவா, ஆயும் $திருவி.1952.2
வட்டியின் மிதப்பக் கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வாங்கியும் சில,_ெப.(சில,_ெப.) ேபால் ஈட்டப் $திருவி.1952.3
பட்டேதா, அறத்தாறு ஈட்டு நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) படுேமா என்னா. $திருவி.1952.4
மங்கல மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) மதுைர நாயகைன
ேநாக்கிச் $திருவி.1953.1

ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) சிரேமல் கூப்பி மாணிக்கம் ேதற்றி
விற்கும்_ெப.எச்.(வில்_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.1953.2
எம் குல வணிக, ஏேற எம்மேனா, வழக்ைக இந்தப் $திருவி.1953.3
புங்கவ, இடனாத் தG,த்துத் தருக எனப்
புலம்பி_வி.எச்.(புலம்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆ,த்தா,. $திருவி.1953.4
ஆவலித்து அழுத_ெப.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கள்வ, வஞ்சைர
ெவகுண்டு ேநாக்கிக் $திருவி.1954.1
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) ெசங்ேகான் உண்நூல் கட்டிய தருமத்தட்டில்
$திருவி.1954.2
நா_ெப.(நா_ெப.) எனும் துைல நா_ெப.(நா_ெப.) விட்டு எம் வழக்ைகயும் நமராய்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1954.3
ேமவல, வழக்கும் தூக்கித் ெதrெகன விதந்து ெசான்னா,. $திருவி.1954.4
நைர முது புலி_ெப.(புலி_ெப.) அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.)
ெசால் ேகட்டலும் நடுங்கிச் சான்ேறா, $திருவி.1955.1
இருவ,_ெப.(இருவ,_ெப.) ெசால் வழக்கு ேமல்ெகாண்டு அநுவதித்து
இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) ேநாக்கித் $திருவி.1955.2
ெதr வழி இழுக்கும் ஞாதி வழக்கு எனச் ெசப்பக்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1955.3
ெவருவின, தாயத்தா,கள் வலியrன் ேவறு ெசால்வா,. $திருவி.1955.4
தவலரும் சிறப்பின் ஆன்ற தனபதி வணிக, அல்ல, $திருவி.1956.1
இவ, என அைவயம் ேகட்ப இருைகயும் புைடத்து நக்குக் $திருவி.1956.2
கவள மான் உrத்துப் ேபா,த்த கண்ணுதல் வணிக,
ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $திருவி.1956.3
அவரவ, குடிப்ேப, பட்டம் காணி மற்று அைனத்தும் கூறும். $திருவி.1956.4

தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) மாமன் மாமி தாயத்தா, அவைர
ஈன்றா, $திருவி.1957.1
ைமந்த,கள் உடன் பிறந்தா, மைனவிய, கிைளஞ, மற்றும் $திருவி.1957.2
அந்தம் இல் குணங்கள் ெசய்ைக ஆதிய அைடயாளங்கள் $திருவி.1957.3
முந்ைதயின் வழுவா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) முைறயினான்
ெமாழிந்தான் முன்ேனான். $திருவி.1957.4
அைனயது ேகட்ட ஆன்ேறா, அைனவரும்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அந்தத் $திருவி.1958.1
தனபதி வணிக, தாேம இவ, எனச்சாற்ற ேலாடும் $திருவி.1958.2
மனவலித் தாயத்தா, தம் வழக்கு இழுக்கு
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஈது $திருவி.1958.3
நைன வழி ேவம்பன் ேதrன் தண்டிக்கும்
நம்ைம_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) என்னா. $திருவி.1958.4
இல்லினுக்கு ஏகி மீ ள்வன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்றும் குளத்திற்கு
ஏகி $திருவி.1959.1
ஒல்ைலயில் வருேவன் என்று ஒவ்ெவாரு வா,த்ைத இட்டு $திருவி.1959.2
வல் எழு அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேதாளா, அைனவரும் வன் கால்
தள்ளச் $திருவி.1959.3
ெசல் எழு முகில்ேபால் கூட்டம்_ெப.(கூட்டம்_ெப.) சிைதந்தன, ஒளித்துப்
ேபானா,. $திருவி.1959.4
அைன அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.)
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அறன் நவில்
மன்றத்து_ெப.(அத்து_சாr.) உள்ேளா, $திருவி.1960.1
தனபதி வணிக, தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தனம்_ெப.(தனம்_ெப.) எலாம் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ைமந்தற்கு $திருவி.1960.2

என மைன எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாங்கி ஈந்தன,
ஈந்த எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $திருவி.1960.3
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெமாழி
கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாய்க,
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்கா,. $திருவி.1960.4
இம் எனப் பலரும் காண மைறந்தவ, இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கூடல் $திருவி.1961.1
ெசம்மல் என்று அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாய்கச்
சிறுவனுக்கு உவைக தூங்க $திருவி.1961.2
விம்மிதம் அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) வrைசகள்
ெவறுப்ப_குைற.எச்.(ெவறுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நல்கிக் $திருவி.1961.3
ைகம் மறி வணிக, ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புதுக்கினான் கனகம் ெகாண்டு.
$திருவி.1961.4
பூத நாயகன் பூரண சுந்தரப் புத்ேதள் $திருவி.1962.1
பாத ேசகரன் வரகுண பாண்டியன்_ெப.(பாண்டியன்_ெப.) புயத்தில்
$திருவி.1962.2
ஓத நG, உலகின் ெபாைற சுமக்க
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உம்ப,_ெப.(உம்ப,_ெப.)
$திருவி.1962.3
நாத, ேசவடித் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) நைக நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
அைடந்தான். $திருவி.1962.4
பண் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவத முதல்
இைட ஈறு நாடrய பரமன் மாமனாகிய ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வணிகன்
$திருவி.1963.1
எண் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காணி
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) கவ, ஞாதி மாதுலைர எதி, ஏறி

ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) படி இதுவாம்
$திருவி.1963.2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநமி வரகுண
ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) எய்து பழி தன்ைனத் துைடத்து
அைனயம்_குறி.வி.மு.(அைன_ெப.+அம்_தன்.பன்.)
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.1963.3
கண் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காண உய, சிவ
ேலாகம் மதுைர தனில் வருவித்த காைத இனி ெமாழிவாம். $திருவி.1963.4
இய மானன் இந்து ரவி எr வான்_ெப.(வான்_ெப.) இலஞ்சல் இல எறிகால்
எனும் பகுதி இரு நால் $திருவி.1964.1
மயமான சுந்தரைன மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) வாய் ெமய் அன்பின் இைற
வழிபாடு அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) குணனாய்ச் $திருவி.1964.2
சய ேவைள ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) வடிவினன்
ஈறு இல் ெவன்றி ெபறு சத ேவள்வி இந்திரைன_ெப.(இந்திரன்_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.)
நிக,ேவான் $திருவி.1964.3
இயன் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒளியினில் ஏழ் பசும்
புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) இனன் ேதசு
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.)
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) குணேன. $திருவி.1964.4
மைற ஆதி கைல பலவும் மகம் ஆதி பல விைனயும் வழுவாது நிறுவு தலின்
மல,ேமல் $திருவி.1965.1
இைற ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மல, வனிைத
பிrவான திருமகளி, இக ேபாகம் விைளய முைற ெசயலால் $திருவி.1965.2
கைற ஆழி வைளகள் அணி கரன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இகல் ெசய் ெபாறி கரண் ஆதி
பைககைளயும் ெநறியால் $திருவி.1965.3

அைற வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) உைரயின் முழுது உண,வால்
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உயிரும் நிைற அரன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) முைற
ெசயு நாள். $திருவி.1965.4
ேவட்டம் ெசய் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாட்டம் ஏகி
வன ேமட் ெடங்கும்மா தடவி எrயா $திருவி.1966.1
நாட்டம் ெசய் காய் உழுைவ நGட்டும் ைக யாைன_ெப.(யைன_ெப.) முக நாட்டும்
பல் ஏனம் இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட,.பன்.) முதலா $திருவி.1966.2
ஓட்டம் ெசய் ேதr ரவி ேகாட்டின் கேணறி இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ஊட்டம்
அந்தி மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வரும் அளவாக் $திருவி.1966.3
ேகாட்டம் ெசய்வா,_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) சிைலயின்
மாட்டு அம்பின் ஊrயி, கூட்டு உண்டு மா நகrல் வருவான். $திருவி.1966.4
காலில் கடும் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ேமலிற் கடிந்து வரு காலக்
கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) தனில் ஓ, மைறேயான் $திருவி.1967.1
மால் உற்று அய,ந்து முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ேவ,ைவக்
குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) திவைல வாரக்
கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விழி துயில் ேவான்
$திருவி.1967.2
ேமலக் கடும் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) கால் ைவப்ப அந்தணனும் வவுற்று
G
அவிந்தனன்
அறியான்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+ஆன்_பட,.ஒரு.)
$திருவி.1967.3
ேகாலில் ெசலும் பrயின் மீ னத்தனும் தனது ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
புகுந்தனன் வளேவ. $திருவி.1967.4
கனவட்டத்து அடி இடறப் ெபாறி விட்டுப் புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) அவியக்
கரணத் உட்ெபாதி உயி, விட்டவன் ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) $திருவி.1968.1
தைன ஒக்கல் பவன, எடுத்தன, கிட்டிக் குrசில் கைடத் தைல_ெப.(தைல_ெப.)
இட்டத் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ெமாழியத் தமிழ் மாறன் $திருவி.1968.2

இைன உற்றுப் பனவ, ைகயில் கனகக் குப்ைபகள் நிைற வித்து எமதிக்
உற்றவைன எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எrமாைல
$திருவி.1968.3
புைனவித்த அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) முடிவித்தனன்
மற்றப் பழி படrன் புைதயப் பற்றியது இைடவிட்டு அகலாேத. $திருவி.1968.4
பற்றிய பழிக்குத் தG,வு பழ மைறக் கிழவ,_ெப.(கிழவ,_ெப.)
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1969.1
ெபற்றியிைன ேவறுண்டி நதிக்கைரப் ெபரு நூற் ேகள்வி $திருவி.1969.2
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மைற ேயா,க்கு
ஈந்து_ெப.(ஈந்து_ெப.) மூவராம் தாரு ேவந்ைதச் $திருவி.1969.3
சுற்றியும் தூ,ைவ ெகாய்து_வி.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சுரபிகள் சுைவக்க ஈந்தும். $திருவி.1969.4
அக மருடணத்தால் ஒமம் ஆற்றியும் ஆன் ஐந்து ஆவின் $திருவி.1970.1
நைக மணிக் ேகாடு ேதாய்ந்த_ெப.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நளி, புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) குடித்தும் தான $திருவி.1970.2
வைக பல ெகாடுத்து
நGங்கா_எதி,.ம.வி.எச்.(நGங்கு_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_வி.எச்.குறி.) வலியதாய்
இழுது ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1970.3
புைக அழல் என ேமல் இட்டுப் புலப்பட வைளந்தது அன்ேற. $திருவி.1970.4
ஏங்கும் ெபருமூச்சு எறியும் ைக ெயறியும் குன்றின் $திருவி.1971.1
ஒங்கும் சிறுகும் உடன் ஆ,த்திடும் முன்னும் பின்னும் $திருவி.1971.2
பாங்கும் ெதாடரும் சிrக்கும் பகுவாைய ெமல்லும் $திருவி.1971.3
நGங்கும் குறுகும் பழிதா என ேந,ந்து பற்றும். $திருவி.1971.4
மாசு உண்ட ெதய்வ மணிேபால் பணி வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) பட்ட
$திருவி.1972.1

ேதசு உண்ட தGம்_ெப.அ.(தGம்_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மதிேபால் ஒளி
ேதம்பி வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) $திருவி.1972.2
மூசு உண்டதான முகமா உண்ட ெவள்ளில் ேபாலக் $திருவி.1972.3
காசுண்ட பூணன் அைறேபாய கருத்தன் ஆனான். $திருவி.1972.4
மைறேயா,கள் பின்னும் பழி ேமலிடு வண்ண
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1973.1
இைறேயாய் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.)
முகன் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) இறுத்த கூடல் $திருவி.1973.2
அற ேவதியைனத் தினம் ஆயிரத் எண்கால் சூழல் $திருவி.1973.3
உறேவ ஒழிக்கப் படும் இன்னம் உைரப்பக் ேகட்டி. $திருவி.1973.4
ஆனா விரத ெநறியால் இ,ண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ஐந்து ைவகல் $திருவி.1974.1
வான நாடைனயும் அம் முைறயால் வலம்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்தாய்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) $திருவி.1974.2
ஆனல் அதற்கு வழிகாட்டும் என்று ஐய, கூறப் $திருவி.1974.3
ேபானான் அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) புனிதன் திருக் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
புக்கான். $திருவி.1974.4
விழி ஆயிரத் ேதான் பழி தG,த்தைன ேவதியன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$திருவி.1975.1
கழியாத மாபாதகம் தG,த்தைன ெகௗைவக் கங்ைகச் $திருவி.1975.2
சுழி ஆறு அைலக்கும் சைடயாய் எைனத் ெதாட்டு அைலக்கும் $திருவி.1975.3
பழியான் அதுந் தG,த்து அருள் என்று
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழ்ந்தான்.
G
$திருவி.1975.4
எண்ணும் படியும் முைறயால்
வைளந்து_வி.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஐயன் $திருவி.1976.1

விண்ணின்று இயம்பும் அரேச பr ேமத ேவள்வி $திருவி.1976.2
நண்ணும் பயேனா, அடிைவப்பின் நண்ண ெவம்ைமப் $திருவி.1976.3
பண்ணும் வலத்தான் மகிழ்ந்ேதம் பழி அஞ்சன் மன்ேனா. $திருவி.1976.4
ெபான்ேனாடு முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) ெகாழிக்கும் துைறப் ெபான்னி
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.1977.1
நின்ேனாடு அம, ஆற்ற நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழு நGயு ேந,வாய் $திருவி.1977.2
அன்ேனான் உனக்குப் புறகு இட்டு
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நGயும் $திருவி.1977.3
பின்ேனாடி எட்டிப் பிடிப்பாrல் துரத்தும் எல்ைல. $திருவி.1977.4
எைமயாம் அருச்சித்து
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தலத்து எய்து
வாயால் $திருவி.1978.1
அைமயாத_எதி,.ம.ெப.எச்.(அைம_வி.+ஆத்_எதி,.ம.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வன்கண்_ெப.(வன்கண்_ெப.) பழி ஆற்றுதும் என்னச் ேசல்கண் $திருவி.1978.2
உைமயாள் மணாளன் அருள்
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உரகன் உச்சிச்
$திருவி.1978.3
சுைமயாறு ேதாளான் ெதாழுதான் இருக்ைக புக்கான். $திருவி.1978.4
ஆ,த்தா, முடிேயான் சில நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) கழித்து ஆற்றல் ஏற்ற
$திருவி.1979.1
ேபா,த்தாவு ேவங்ைகக் ெகாடித்தாைன புடவி ேபா,ப்பப் $திருவி.1979.2
ேப,த்தா, கலிவந்து எனப் ேபrயம் ஆ,ப்பக் கன்னிப் $திருவி.1979.3
பா,த்தாமம் ேவன் மீ னவன் நாட்டில் பட,ந்த எல்ைல. $திருவி.1979.4

மிைடந்து ஏறு ேநrப் ெபாருப்பன் பைட ேவைல ேமல்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1980.1
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏறி மீ னக்
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ேயான் அம,
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) $திருவி.1980.2
கைடந்து ஏறு ெவற்பில் கலங்கிற்று எனக் கிள்ளி_ெப.(கிள்ளி_ெப.)
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $திருவி.1980.3
உைடந்து ஏக ெவந்நிட்டு உைடந்ேதாடினன் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
ெவள்கா. $திருவி.1980.4
சுறவக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) துரந்து பின்
பற்றிச் ெசல்ேவான் $திருவி.1981.1
புறவக் கடி முல்ைலயும் தாமைரப்_ெப.(தாமைர_ெப.+ப்_ஒற்.) ேபாதும் ஏந்தி
$திருவி.1981.2
நறவக் கழி ெநய்தலங் கானலின் ஞாங்க, ெமாய்த்த $திருவி.1981.3
இறவப் புலவு கழுவ,ந்
G துைறப் ெபான்னி ேச,ந்தான். $திருவி.1981.4
பூசத் துைறயில் புகுந்து ஆடியப் ெபான்னித் ெதன்சா, $திருவி.1982.1
வாசத்து இைட மா மருைதப் பணிதற்கு ைவைகத் $திருவி.1982.2
ேதசத்தவன் கீ ழ்த்திைச வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.)
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_ெப.எச்.குறி.) ெசல்லப் $திருவி.1982.3
பாசத் தைளயும் பழியும் புற நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அன்ேற. $திருவி.1982.4
சுருதிச் சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குழறத் ெதய்வ
$திருவி.1983.1
மருதில் சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதைனக் கண் வாய் அங்காந்து $திருவி.1983.2

பருகிப் படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழல் வாய்
ெவண்ெணய்ப் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.)
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.1983.3
உருகிச் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அற்று உைர அற்று
உண, வாகி நின்றான். $திருவி.1983.4
நிரா மய பரமானந்த நிருத்த நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மாடக் கூடல்
$திருவி.1984.1
பராபர இைமயா முக்கண் பகவ பா,ப்பதி மணாள $திருவி.1984.2
புராதன அகில நாத புண்ணிய மருதவாண $திருவி.1984.3
அரா அணி சைடயா என்று என்று அளவு இலாத்துதிகள் ெசய்தான்.
$திருவி.1984.4
ெசால் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேசாதி துதித்து-வி.எச்.(துதி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி
பணிந்த_ெப.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவந்ைத $திருவி.1985.1
மற் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதாளாய் கீ ைழ வாயிலில் பிரமச் சாைய
$திருவி.1985.2
நிற்பதம் ெநறியால் ெசல்ேலல் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) மதி உrஞ்சு ேமைலப்
$திருவி.1985.3
ெபாற்ெபரு வாயின் நGங்கிப் ேபாதி நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) மதுைரக்கு
என்றான். $திருவி.1985.4
வரகுணன் அது ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஐயன்
மருதிைன வைளத்து_வி.எச்.(வைள_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நGங்கற்கு
$திருவி.1986.1
அருைமயால் வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) ேதாறும் அடிக்கடி
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
G
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
G
$திருவி.1986.2
வைர துைளத்து அன்ன ேமைல வாயிலால் ேபாவான் அன்ன $திருவி.1986.3

திருமணிக் ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெபயrனால்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சின்னாள். $திருவி.1986.4
திருப்பணி பலவும் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதன்
திைச வழிக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகிச்
$திருவி.1987.1
சுருப்பணி ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) பூட்டுஞ்
சுைவதண்டச் சிைலயால் காய்ந்த_ெப.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.1987.2
மருப்பணி சைடயான் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) வழி ெதாறும்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாற்றிப் $திருவி.1987.3
ெபாருப் பணி மாடக் கூடல் ெபான்னக, அைடந்தான் மன்ேனா. $திருவி.1987.4
ெதாடுபழி ெதாைல வித்து ஆண்ட சுந்தரத் ேதான்றல் பாதக் $திருவி.1988.1
கடிமல, அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாளும்
ைகெதாழுது உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$திருவி.1988.2
வடு அறு ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) ஒச்சும் வரகுணன் அறேவா,
நாவால் $திருவி.1988.3
அடு சுைவ அமுதம் அன்ன அரன் புகழ் ெசவி மடுப்பான். $திருவி.1988.4
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) ஆகமம் புராணம் மிருத்திகள் முதலா நூலும்
$திருவி.1989.1
ஒதுவது உலகின் மிக்கத்து ருத்திர உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) என்னும்
$திருவி.1989.2
ேபாதம் அது அகம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அந்தப் ெபான் பதி காண ேவண்டும் $திருவி.1989.3
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெசல் வழிேய ஈசன் கங்குலில்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) எய்தா. $திருவி.1989.4
மாைழ மான் மட ேநாக்கிதன் மணாளைன வணங்கிப் $திருவி.1990.1

பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ஏழ் பவம்
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_ெப.எச்.குறி.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
அடி நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ெபற்ேறா, $திருவி.1990.2
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.)
சிவபுரத்தில் வற்று
G
இருப்பது ெதாழுதற்கு $திருவி.1990.3
ஏைழ ேயற்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கருத்து
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தியது எந்தாய்.
$திருவி.1990.4
என்ற காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) அன்பினுக்கு எளியராய் ெவள்ளி
$திருவி.1991.1
மன்ற வாண, அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலைக
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வுலகு இைட வருவித்து $திருவி.1991.2
இன்று காட்டுதும் இவற்கு எனத் திரு உளத்து எண்ணம் $திருவி.1991.3
ஒன்றினா, அஃது உண,ந்ததால் உருத்திர உலகம். $திருவி.1991.4
ேகாடி மாமதிக் கடவுளா, குரூச்சுட,
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1992.1
நGடி_வி.எச்.(நGடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒ,
இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) உதித்து என மின் மினி நிக,த்து
$திருவி.1992.2
வாடி வான்_ெப.(வான்_ெப.) இரு சுட, ஒளி மழுங்க வான்_ெப.(வான்_ெப.)
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.1992.3
ேதடினா,க்கு அrயான் உைற சிவபுரம் ேதான்ற. $திருவி.1992.4
ஆண்ட நாயகன் நந்திைய அைழத்து
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
$திருவி.1993.1
மாண்ட காதலான் வரகுண வழுதி நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) $திருவி.1993.2

காண்டல் ேவண்டினான் காட்டு எனக் கருைணயால் ஏவல் $திருவி.1993.3
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவத்திரப் பைடயினான்
ெதாழுதனன் ேபாந்தன். $திருவி.1993.4
வருதியால் எனப் பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு
வரகுணன் ெகாடு ேபாய்க் $திருவி.1994.1
கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
ெபய, உைட கடவுளன் முகத்ேதான் $திருவி.1994.2
சுருதி ஆதி ஈறு அளப்பரும் ெசாயம் பிரகாசப் $திருவி.1994.3
பrதி ஆள் சிவபுரம் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) பா, எனப் பணித்தான்.
$திருவி.1994.4
கருப்பும் கமழ் துள, பசும் கால்களால் உைத உண்டு $திருவி.1995.1
அருப்பினம் சிைதந்து ஆயிரப் பத்தி ேயாசைன ேபாய் $திருவி.1995.2
மருக் கமழ்ந்து_வி.எச்.(கமழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நூறு
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) வால் இதழ்க் கமலம் $திருவி.1995.3
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒைடகள் புைட
ெதாறும் தழுவிய_ெப.எச்.(தழுவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆறும்.
$திருவி.1995.4
வரம்பின் மாதரா, மதுரவாய் திறந்து ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) வாக்கும்
$திருவி.1996.1
நரம்பின் ஏழ் இைச யாழ் இைச நைக மல,த் தருவின் $திருவி.1996.2
சுரும்பின் ேநrைச நாரத தும்புரு
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.1996.3
இரும்பு நG, ெமழுகு ஆக்கிய இன்னிைச எங்கும். $திருவி.1996.4
அமுத வாவியும் ெபான் மல, அம் புயத் தடமும் $திருவி.1997.1

குமுதவாய் அரமாத, ஆம் குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
பயிலும் $திருவி.1997.2
நிமிர_குைற.எச்.(நிமி,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
விடு_ஏவ.(விடு_வி.) மரகத ெநடிய ைபம் காவும் $திருவி.1997.3
திமிர மாசறக் கழுவிய ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) வாழ் பதமும். $திருவி.1997.4
அலங்கு பால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேபால் புறத்து அமுதநG, அகழும்
$திருவி.1998.1
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) ெசய் ஞாயில் சூழ் புrைசயும் ெபான் ெசய்
ேகாபுரமும் $திருவி.1998.2
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாள் பூ இயல் விதியும் நவ மணி_ெப.(மணி_ெப.)
குயின்ற_ெப.எச்.(குயில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.1998.3
துலங்கு மாளிைகப் பந்தியும் சூளிைக நிைரயும். $திருவி.1998.4
ஐம் புலங்களும் ைவகலும் விருந்ததா
வருந்த_குைற.எச்.(வருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.1999.1
ெவம்பு நால் வைக உண்டியும் வைணயும்
G
சாந்தும் $திருவி.1999.2
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் ஆரமும் ஆடலின்
ெசல்வமும்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+உம்_சாr.) ெதய்வப் $திருவி.1999.3
ைபம் ெபான் ேமகைல ஓவியப் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ஒப்பாரும்.
$திருவி.1999.4
பட,ந்த வா, சைட உருத்திர, பைணத்து இறு மாந்த $திருவி.2000.1
வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) ெகாள் பூண் முைல_ெப.(முைல_ெப.) உருத்திர
மகளிெராடு அமரும் $திருவி.2000.2
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெகாள் மாளிைகப் பந்தியும் இகல்விைள
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) $திருவி.2000.3

கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசல்வமும்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+உம்_சாr.) கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) இல்
ேபாகமும் காட்டி. $திருவி.2000.4
முண்டக ஆசனன் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.)
மூவுலகு அளந்த $திருவி.2001.1
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துழாயவன் புரம் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.)
தனி முதல் வடிவம் $திருவி.2001.2
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வறு
G சால் உருத்திர,
ேகாப்பதி இன்ன $திருவி.2001.3
எண் திசா முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) காவல,_ெப.(காவல்_ெப.+அ,_பட,.பன்.)
உைற விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட,.பன்.) காண்
$திருவி.2001.4
புலரும் முன் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆடி நGறு ஆடி நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
புனிதன் $திருவி.2002.1
இலகும்_ெப.எச்.(இலகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆலயம்_ெப.(ஆலயம்_ெப.) வினக்கி நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பணி
இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2002.2
மல, ெகாய்து_வி.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆய்ந்தன,
ெதாடுத்து அரன் புகழ் ெசவி மடுத்து இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
$திருவி.2002.3
உலக வாணராய்ப் ேபாகம் உற்று உைறகு ந, இவ,காண் $திருவி.2002.4
தூய,_குறி.வி.மு.(தூய்ைம_ெப.+ஓ,_பட,.பன்.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஐஞ் சுத்தி
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகம் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
இரண்டின் $திருவி.2003.1
ேநயராய் விதி ெநறியின் நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) முகமன்
ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) எட்டால் $திருவி.2003.2

காயம் வாய் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ஒருைமயால் அ,ச்சித்துக்
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) $திருவி.2003.3
நாயன் அரருகு உைறபதம் நண்ணினா, இவ, காண் $திருவி.2003.4
கிள,ந்த_ெப.எச்.(கிள,_ெப.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காலினால் அங்கிைய
நிமி,த்து ேமல் கிைடத்து $திருவி.2004.1
வள,ந்த_ெப.எச்.(வள,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிங்கைல இைட நடு
வழி உகு மதியின் $திருவி.2004.2
விைளந்த_ெப.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இன் அமுது உண்டு
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) விைடயவன் வடிவம் $திருவி.2004.3
குளம்தனில் குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) உருக் ெகாண்டவ, இவ, காண் $திருவி.2004.4
முக்கண் நாயகன் ெபாருட்டு என ேவள்விகள் முடித்துத் $திருவி.2005.1
ெதாக்க ேவதிய, இவ, புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சாைல
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ெதாடக்கத் $திருவி.2005.2
தக்க ேப, அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) புகழ் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) தைம
நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) மதிக்கும் $திருவி.2005.3
ெபாக்க மாறிய நிராைசயால் புrந்தவ, இவ, காண் $திருவி.2005.4
மைறயின் ஆற்றினா, தந்திர மரபினான் ெமய்யின் $திருவி.2006.1
நிைறயும் நGற்றின, நிராமயன்
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஐந்து எழுத்தும்
$திருவி.2006.2
அைறயும் நாவின, பத்தராய் அரன் புகழ்
ேகட்கும்_ெப.எச்.(ேகள்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.2006.3
முைறயினால் இவ, விைன வலி முருக்கினா, கண்டாய் $திருவி.2006.4
மைறகளின் சத உருத்திர மந்திரம் நவின்ேறா, $திருவி.2007.1

நிைற ெகாள் கண்டிைக நGறு அணி நGர, யாேரனும் $திருவி.2007.2
குறி குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) குலன் குறித்திடாது அன்பைரச்
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) என்று $திருவி.2007.3
அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட,.ஒரு.) அன்பினால் பிறவி ேவ,
அறுத்தவ, இவ, காண் $திருவி.2007.4
ஆன் அஞ்சு ஆடிய_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பரம் சுட,
இைற சிவஞான $திருவி.2008.1
தானம் ெசய்தவ, தருப்பணம் ெசய்தவ, சாம $திருவி.2008.2
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) ெசய்தவற்கு ஆலயம்_ெப.(ஆலயம்_ெப.) கண்டு
தாபித்ேதா, $திருவி.2008.3
ஊனம் ேச, பிறப்பு அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழ்
உத்தம, இவ,காண் $திருவி.2008.4
சிவைன அ,ச்சைன ெசய்பவ,க்கு இைசவன ெசய்ேதா, $திருவி.2009.1
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) எனக்
குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடியைரப் பூைச
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆறு $திருவி.2009.2
சுைவய இன் அமுது அருத்திேனா, ெதாண்ட, தம் பணிேய $திருவி.2009.3
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) எனப் புrந்து உய,ச்சிையச் சா,ந்தவ, இவ,காண்
$திருவி.2009.4
ஆதி சுந்தரக் கடவுளுக்கு ஆலயம்_ெப.(ஆலயம்_ெப.) பிறவும் $திருவி.2010.1
நGதியால் அருச்சைன பிற பணிகளும் நிரப்பிப் $திருவி.2010.2
பூதி சாதன வழி நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) புரந்து இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2010.3
ேகாது இலாத நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) குடிவழிக் ெகாற்றவ, இவ,காண்
$திருவி.2010.4

என்று ேவத்திரம் ெகாடு குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எம் இைற நந்தி $திருவி.2011.1
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) ேவணியன் அடிய, தம் குழாத்திைனத் ேதற்றி
$திருவி.2011.2
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
G
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
G
அஞ்சலி முகிழ்த்திட
ெநறிேய $திருவி.2011.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) நாயகன் திரு முன்பு விடுத்தான் $திருவி.2011.4
மைறகள் ஆகமம் வடிவு எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இரு புைட வாழ்த்த_குைற.எச்.(வாழ்த்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2012.1
நைற ெகாள் யாழ் தழG இத் தும்புரு நாரத,
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2012.2
அைற ெகாள் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இமி, ெகாம்பrன் அரம்ைபய, ஆடக்
$திருவி.2012.3
குைறெகாள் வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) கிைடயாது
இைற ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2012.4
மதங்க விழ்க்கும் ஆல் வைர முக ைமந்தனும் சூரன் $திருவி.2013.1
கதங்கவிழ்த்த ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கந்தனும் கருதலன் ேவள்வி
$திருவி.2013.2
விதங்க விழ்த்த வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வரனும்
G
ெவயின் முடித்தா,
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) $திருவி.2013.3
பதங்க விழ்ப்ப வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
G
ஏயின பணி
வழி நிற்ப $திருவி.2013.4
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) மால் அயன் தம் குைற ஒதுங்கி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைரப்ப $திருவி.2014.2

வாங்குவான் சிைல இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) முதல் திைச வாண,
$திருவி.2014.3
தாங்கள் தாம்புr காrயக் குைற
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சாற்ற $திருவி.2014.4
எழுவிேனாடு தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) ஏந்தி வாய் ெமன்று
எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) அதுக்கிக் $திருவி.2015.1
குழுமு பாrடத் தைலவரும் ேகாடி கூற்று ஒதுங்கி $திருவி.2015.2
விழும முழ்கி ெமய் பனித்திட விதி,க்கும் முக்குடுமிக் $திருவி.2015.3
கழுமுள் ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கணத்தவ, கைட
ெதாறும் காப்ப $திருவி.2015.4
சித்த, வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) தானவ, சாரண, திணி
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $திருவி.2016.1
ைவத்த யாழின, கின்னர, மாதவ, இயக்க, $திருவி.2016.2
ைபத்த பாrட, காருட, பாதல வாண, $திருவி.2016.3
சுத்த ேயாகிய, முதல் கணத் ெதாைக எலாம் பரவ $திருவி.2016.4
இனி வரும் பிறப்பு அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எைமக்
காத்தியால் எனத் தம் $திருவி.2017.1
கனி அரும்பிய_ெப.எச்.(அரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) எழு கருைண ஆ, அமுைதப் $திருவி.2017.2
பனி வரும் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கண்களால் பருகி ெமய் பனிப்ப $திருவி.2017.3
முனிவ, சங்கர சிவ சிவ என முைற
முழங்க_குைற.எச்.(முழங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2017.4
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) தவாதன யாவ,க்கும் வரன் முைற வழங்கி $திருவி.2018.1
முருந்தவா நைக மைலக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) முகிழ் நைக அரும்பத்
$திருவி.2018.2

திருந்த ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கதி, விடு_ஏவ.(விடு_வி.) சிங்க
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அைணேமல் $திருவி.2018.3
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாயகன் இருக்ைக கண்டு
இைறஞ்சினான் இைறவன் $திருவி.2018.4
உைரகளும் தடுமாற ெமய் உேராமமும் சிலி,ப்பக் $திருவி.2019.1
கைர இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இன்னருள்
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) எனும் $திருவி.2019.2
திைர இறந்தவாறு ஈ,த்திட மிதந்து ேபாய்ச் ெசப்பின் $திருவி.2019.3
வைர இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆனந்த வா,
அமுைத வாய் மடுத்தான் $திருவி.2019.4
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) புலன்களும் கரணமும் தன்னேவ ஆக்கி $திருவி.2020.1
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) எதி, அருள் சிவ ேலாகம் $திருவி.2020.2
பின்பு பண்டு ேபால் மதுைரயாப் பிராட்டியும் தானும் $திருவி.2020.3
முன்பு இருந்தவாறு
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.)
சுந்தர மூ,த்தி $திருவி.2020.4
ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.) ேசகரன் வரகுணன் விண்_ெப.(விண்_ெப.)
இழி_வி.(இழி_வி.) ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $திருவி.2021.1
ஏந்தல் ேசவடி இைறஞ்சி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைற அருள் ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) $திருவி.2021.2
ஆய்ந்த வாவு தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அகம் புக இன்ப ேமாடு
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) $திருவி.2021.3
ேதாய்ந்து_வி.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆைரய, துளும்ப நாக்
குழறிடத் துதிப்பான் $திருவி.2021.4

நாயிேனன் தன்ைன நடுக்கும் பழி அகற்றித் $திருவி.2022.1
தாயின் ேந, ஆகித் தைல_ெப.(தைல_ெப.) அளித்தாய் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
சரணம் $திருவி.2022.2
ேசயிேனன் காணச் சிவேலாகம் காட்டிப் பின் $திருவி.2022.3
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ேந,
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அருள் குன்ெற
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) சரணம் $திருவி.2022.4
மாழ் ஆழ்ந்து ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
விைன வழி ேபாய் வல் நரகில் $திருவி.2023.1
ஆழா அடியேனற்கு அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
தந்தாய்_வி.மு.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) சரணம்
$திருவி.2023.2
ஏழ் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நான்கு வைகயாய்
எழுபிறப்பும் $திருவி.2023.3
பாழாக என்ைனப் பணி ெகாண்டாய் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) சரணம் $திருவி.2023.4
ெவம்கண் பழியின் விைனேயைன ேவறு ஆக்கித் $திருவி.2024.1
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) குலக் களங்கம் தG,த்தாய்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) சரணம் $திருவி.2024.2
அம் கண் சிவபுரம் உண்டு அன்புைடயா,க்கு என்பைத இன்று $திருவி.2024.3
எங்கட்குக் காட்டி இைசவித்தாய் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) சரணம் $திருவி.2024.4
என்ன ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இன் அருண்
முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஈறு இலா அன்பால் $திருவி.2025.1
பின்ன, ேவறு பல் பூைசயும் பிறக்கு வித்து இருந்தான் $திருவி.2025.2
மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) ஏறு அைடயா,க்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
மடங்கேல அடல் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $திருவி.2025.3

ெதன்ன, ஏறு எனத் ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) குண ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.)
$திருவி.2025.4
என்ற ெதன் மைல முனிவைன இருடிகள்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2026.1
அன்று வாசவன் பழி கr சாபம் அந்தணைனக் $திருவி.2026.2
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாெயாடும் கூடிய
ெகாடுவிைன முதலாத் $திருவி.2026.3
துன்று பாவமும் மதுைரயில் ெதாைலத்தனன் அன்ேறா $திருவி.2026.4
பரமன் எண் குணன்_ெப.(குணன்_ெப.) பசுபதி வரகுணன்
பற்றும்_ெப.எச்.(பற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2027.1
பிரம வன் பழி இைட மருது_ெப.(மருது_ெப.) இைட விட்டுப்
ெபயர_குைற.எச்.(ெபய,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2027.2
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) அளித்தவாறு என்ைனெகால் வள்ளேல இதைனத்
$திருவி.2027.3
திரம் உறப் புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.)
என முனிவ, ேகான் ெசப்பும் $திருவி.2027.4
பூத நாயகன் சுந்தரன் புண்ணிய மூ,த்தி $திருவி.2028.1
ஆதலால் அன்ன தலத்து உைற அடியவ, அஞ்சிப் $திருவி.2028.2
பாதகம் ெசயாது ஒழுகு உறூஉம் படி
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2028.3
தGது_ெப.(தGது_ெப.) உறூஉம் பழிதைன இைட மருதினில் தG,த்தான்
$திருவி.2028.4
என்ற அகத்திய முனி இைற இைற ெகாடுத்து
இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2029.1

நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனச் சிரம்
பணித்து_வி.எச்.(பணி_வி.+த்த்_இ.இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெமய்ஞ் ஞான
ஆனந்தம் $திருவி.2029.2
துன்றி நற்றவ, சுந்தரச் ேசாதி ேசவடிக் கீ ழ் $திருவி.2029.3
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அற்புத ஆனந்த உததியுள் குளித்தா, $திருவி.2029.4
அன்ன தனித் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) மதுைர அன்று ெதாடுத்து இன்று
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $திருவி.2030.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அைனயது
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தலங்கள் சிகாமணி ஆகிப்
$திருவி.2030.2
ெபான் நகrன் வளம்_ெப.(வளம்_ெப.)
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பூ உலகில் சிவேலாகம்
$திருவி.2030.3
என்ன இைச படப் ெபாலிந்தது ஏழ் இ,ண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) புவனத்தும்
$திருவி.2030.4
ெநடியவன் பிரமன் ேதட நGண்டவன் ெதன்னற்கு ஏழின் $திருவி.2031.1
முடியது ஆம் சிவ ேலாகத்ைதக் காட்டிய முைற ஈது ஐயன் $திருவி.2031.2
படிமிைச நடந்து_வி.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாடிப்
பாணன்_ெப.(பாணன்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) விறகு ஆளாகி $திருவி.2031.3
அடிைம என்று அடிைம
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அருள்
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) எடுத்துச் ெசால்வாம் $திருவி.2031.4
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) அம் ெதrயல் மா,பன் வரகுணன்
ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) ஓச்சிப் $திருவி.2032.1
ெபான் தலம் காவலானில் ெபாலியும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ஏமநாதன்
$திருவி.2032.2

என்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) யாழ்ப்
பாணன்_ெப.(பாணன்_ெப.) வட புலத்து இருந்தும் ேபாந்து $திருவி.2032.3
ெவன்றி ெகாள் விருதிேனாடும் விஞ்ைச சூழ் மதுைர சா,ந்தான் $திருவி.2032.4
பூழிய, ெபருமான் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புகுந்து ேவத்து அைவயத்து
எய்திச் $திருவி.2033.1
சூழி மால் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) யாைனத்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பல் புகழ் ெகாண்டாடி
$திருவி.2033.2
ஏழ் இைச மழைல வைண
G
இடந்தழG இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சுருதி கூட்டி
$திருவி.2033.3
வாழியின் இைசத்ேதன் மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.)
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெசவி வழியப் ெபய்தான் $திருவி.2033.4
முைக உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) முடித்தைல துளக்கித் தூசு $திருவி.2034.1
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) அவி, மணிப்பூண் நல்கிப் பல் உணாக்
கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.2034.2
அகன் மைன ேவறு காட்டி அரச,_ெப.(அரச,_ெப.) ேகான்
வrைச_ெப.(வrைச_ெப.) ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$திருவி.2034.3
இகல் அறு களிப்பிேனாடு இைச வல்லான் இல்லில் புக்கான் $திருவி.2034.4
மீ னவன் வrைச_ெப.(வrைச_ெப.)
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசருக்கினும்
விருதினானும் $திருவி.2035.1
மான ேமல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்ேனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஓடு_கரு.ேவ.) இன்னிைச பாடவல்ல
$திருவி.2035.2

தான யாழ்ப் புலவ,_ெப.(புலவ,_ெப.) ேவறு இங்கு இல் எனத் தருக்கும் ெசய்தி
$திருவி.2035.3
ேகான் அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைழய,க் கூவி
பத்திரற் ெகாண,தி, என்றான் $திருவி.2035.4
உைழயரால் விடுக்கப் பட்ட பத்திரன் உவrெவன்ேறான் $திருவி.2036.1
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அருகு நிற்பக் ெகௗrயன் ேநாக்கிப் பாணி $திருவி.2036.2
பழகு இைச வல்லாேனாடும் பாடுதி ெகால்ேலா என்ன $திருவி.2036.3
மழைல யாழ் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இட்ட
பாண,_ெப.(பாண,_ெப.) ேகான் வணங்கிச் ெசால்வான் $திருவி.2036.4
ெதன்னவ, ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உன் திரு உள வலனும் கூடல் $திருவி.2037.1
முன்னவன் அருளும் ஊட்டும் முயற்ச்சியான் முயன்றுபாடி $திருவி.2037.2
அன்னவன் விருது வாங்கி அவைன வறு
G அழிப்பன் என்றான் $திருவி.2037.3
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) நாைளப் பாடு ேபா என வைரந்து
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.2037.4
இல் கண்ேண இைசவல்லா ேபாய் இருந்துழி அைனயான் பாங்க,
$திருவி.2038.1
கற்கும் பாண்_ெப.(பாண்_ெப.) மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) மல்ல ஆவணம்
கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) மன்றம்_ெப.(மன்றம்_ெப.) $திருவி.2038.2
ெபான் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) மாட மறுகு
எங்கும் ேபாகிப் ேபாகிச் $திருவி.2038.3
ெசால் குன்றா வைகயால் பாடித் திrந்தன, வறு
G
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2038.4

இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விைச
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என்று
அதிசயித்து இைச வல்லான்பால் $திருவி.2039.1
வவ்விைச ைமந்த, பாடும் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ஈது என்ைன
ெகட்ேடன் $திருவி.2039.2
அவ்விைச வல்லான் பாடும் முைற எற்ேறா அவைன நாைளச் $திருவி.2039.3
ெசவ்விைச பாடி ெவல்வது எவன் எனத் திவவுக் ேகாலான் $திருவி.2039.4
ைம அணி மிடற்றினாைன மதுைர நாயகைன வந்தித்து $திருவி.2040.1
ஐயேன அடிேயற்கு இன்று உன் அருள் துைண ெசய்யல் ேவண்டும்
$திருவி.2040.2
ெமய்யேன என்று ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) ெகாண்டன்பு
ேதாய்ந்த_ெப.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2040.3
ெபாய்யறு மனத்தான் இல்லாம் புக்கு இனிது இருந்தான் இப்பால் $திருவி.2040.4
வருத்தன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரந்தவன் இைசப் பைக
மாற்ற $திருவி.2041.1
விருத்தன் ஆம் விறகு ஆள் என விண்_ெப.(விண்_ெப.) இழி_வி.(இழி_வி.)
விமானத்து $திருவி.2041.2
ஒருத்தனான் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.)
ஆனந்தத் $திருவி.2041.3
திருத்தனா, தமது இச்ைசயால் திரு உருக் ெகாள்வா, $திருவி.2041.4
அழுக்கு மூழ்கிய_ெப.எச்.(மூழ்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சித,
அைசத்து_வி.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவி, சைட அமுதம்
$திருவி.2042.1

ஒழுக்கு வான்மதி வாங்கிேய ெசருகியது
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2042.2
மழுக்கு கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) வாய்க் குயம்
வலம் படச் ெசருகி $திருவி.2042.3
இழுக்கு ேதய் ெசருப்பு அருமைற கடந்தான் ஏற்றி $திருவி.2042.4
பைழய_ெப.அ.(பைழைம_ெப.) ேதா, ெபால்லாம் ெபாத்திய பத்த, யாழ்க்ேகான்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $திருவி.2043.1
உைழய தாகி விட்டு எருத்தைலத்து ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.)
ஆடிய_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
$திருவி.2043.2
குைழய காதினில் களவிண,க் குறிய காய் தூக்கித் $திருவி.2043.3
தைழயும் வா,சிைக சrந்திடச் சுைம அைட தாங்கி $திருவி.2043.4
தறிந்த இந்தனம் தினந்ேதாறும் தாங்கி நGள் பங்கி $திருவி.2044.1
பறிந்து ேதய்ந்து அழுந்திய தைல_ெப.(தைல_ெப.) உைடயராய்ப்
பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2044.2
மறிந்த கங்ைகயும் பங்கு உைற மங்ைகயும் காணா $திருவி.2044.3
ெதறிந்த இந்தனச் சுைம திரு முடியின் ேமல் ஏற்றி $திருவி.2044.4
என்பு ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) இன்றிேய இைளத்த யாக்ைகயராய் $திருவி.2045.1
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) ேதான்றிேய
கண்டவ,_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ,_பட,.பன்.)
அகம் கனிந்து இரங்க_குைற.எச்.(இரங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2045.2
வன்பு ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மன ெமாழி
கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) மல,
பா, $திருவி.2045.3

முன்பு ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தவத்தினாள்
முடிமிைசச் சூட_குைற.எச்.(சூடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2045.4
திருமுகத்து ேவ, அரும்ப வாய்
குவித்து_வி.எச்.(குவி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒலி
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2046.1
வருவ,_வி.மு.(வா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ,_பட,.பன்.) கல் சுைம தாங்கி ேமல்
சா,த்து வா, மடு நG, $திருவி.2046.2
பருகுவா, எடுப்பா, தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.)
ேவ,பறிய $திருவி.2046.3
இருைக யாலடிக் கடி எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏந்தி
ஊ, புகுவா, $திருவி.2046.4
நடந்து_வி.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகாள்ளுந,க்கு அறவிைல
பக,ந்து நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) $திருவி.2047.1
மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வதியும்
G
கவைலயும்
முடுக்கரு மிைடந்து $திருவி.2047.2
ெதாட,ந்த_ெப.எச்.(ெதாட,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவதமும் பிரமன்
மால் சூழ்ச்சியும் பகலும் $திருவி.2047.3
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_ெப.எச்.குறி.) ேபாகி
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இைச வலான் கைடத் தைலச் ெசல்வா,
$திருவி.2047.4
வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) ேந,ந்து அைழப்பவ, என ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.)
வாய் மலர_குைற.எச்.(மல,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2048.1
இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) கான்று ெவண்மதி நைகத்து
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உயி,த்துைணவன் $திருவி.2048.2
பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) ேநாக்கினா, எனக் கண,G பில்கு தாமைரயின்
$திருவி.2048.3

நிைரகள் கூம்பிடக் கதிரவன் குட கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
நGந்த_குைற.எச்.(நGந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2048.4
பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) வாய் அைடத்து அருகு அைண பா,ப் ெபாடும்
ெபைடையச் $திருவி.2049.1
சிறகரால் அைணத்து_வி.எச்.(அைண_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) குடம் ைபயுள்
ெசறிய_ெப.எச்.(ெசறி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2049.2
நறவவாய்ப் ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) உண்ட ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) நக்கி
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஓைடப் $திருவி.2049.3
ெபாைறெகாள் தாமைரப்_ெப.(தாமைர_ெப.+ப்_ஒற்.) பள்ளியுள் புகுந்து கண்
படுக்க $திருவி.2049.4
புல்_ெப.(புல்_ெப.) என் நGள் நிைலக் குரங்கினம் ெபாதும்ப, புக்கு உறங்க
$திருவி.2050.1
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) யாய் மகா உய்த்தரக் கன்று_ெப.(கன்று_ெப.)
உள்ளி முந்திக் $திருவி.2050.2
ெகால்ைல அன் நிைர மைன ெதாறும் குறுகிடச் சிறுபுன் $திருவி.2050.3
கல்வி மாணவச் சிறா, பயில் கணக்கு ஒலி
அடங்க_குைற.எச்.(அடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2050.4
புைனந்த வாழ் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கரும் படாம் உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.)
எலாம் ேபா,த்து $திருவி.2051.1
வைனந்த பூண் முைல_ெப.(முைல_ெப.) நிலமகள் துயில்வது மானக்
$திருவி.2051.2
கைனந்த கா, இருண் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) எனக் கவிதரப் பிrவால்
$திருவி.2051.3
இைனந்த காதல,_ெப.(காதல,_ெப.) ெநஞ்சில் ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) எrகைண
நாட்ட $திருவி.2051.4

திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) முயல்
கைறத் திலகமும் சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.2052.1
மங்குல் ஆைடயும் மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ஓதியும்
வான்மீ ன் $திருவி.2052.2
ெபாங்கும் ஆரமும் ெபாலிந்து_வி.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெகாண்கைனப் ெபாருப்பன் $திருவி.2052.3
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) ேதடி_வி.எச்.(ேதடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்தாள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) என வந்தது
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $திருவி.2052.4
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இந்தனம் ஒருபுறத்து
இறக்கி இட்டு ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.2053.1
அடுத்த வன்புறம் திண்ைண மீ து
அம,ந்து_வி.எச்.(அம,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைளப் பாறித்
$திருவி.2053.2
ெதாடுத்த இன்னிைச சிறிது எழG ப்
பாடினா,_வி.மு.(பாடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) சுருதி $திருவி.2053.3
மடுத்தி யா, அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) பாடுவான் என்று இைச
வல்லான் $திருவி.2053.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அைற ெகான்ைறயான் முன்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.)
யாைர என்றான் $திருவி.2054.1
பண் தரு விபஞ்சி பாணபத்திரன் அடிைம என்றான் $திருவி.2054.2
முண்டக மலேரான் மாேயான் புரந்தரன் முதல் மற்ற ஏைன $திருவி.2054.3
அண்டரும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) குற்ேறவல் அடிைமயாக்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம்மான்
$திருவி.2054.4

கனி இைசக் கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கீ ழ்க் கற்பவ,
அேனக, தம் முள்_ெப.(முள்_ெப.) $திருவி.2055.1
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) இைசக் கிழைம ேவட்டு நானும்
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விைனஞன் ஆேனன் $திருவி.2055.2
தனி இைசக் கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.) ேநாக்கித் தைல_ெப.(தைல_ெப.) எலாம்
ஒடுங்க_குைற.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மூத்தாய் $திருவி.2055.3
இனியிைசக் கிழைமக்கு ஆகாய் என்று எைனத் தள்ளி விட்டான் $திருவி.2055.4
ெவவ் விறகு எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கட்டி
விைல_ெப.(விைல_ெப.) பக,ந்ேதனும் ஐய $திருவி.2056.1
இவ்வயிறு ஓம்புேகன் இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) பூண்ேடன் என்ன $திருவி.2056.2
ைநவளம் ெததிந்த_ெப.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏம நாதனும்
விறகு மள்ளா $திருவி.2056.3
அவ்விைச ஒருகால் இன்னும் பாடு என ஐயன் பாடும் $திருவி.2056.4
குண்டு நG, வறந்திட்டு அன்ன ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெகாடிக்
குறுங்காய்ப் பத்த,த் $திருவி.2057.1
தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) நGள் நிறத்த நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யாழ்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) தழG இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெதறித்துத் தாக்கிக் $திருவி.2057.2
கண்டு ஆடகம் திrத்துக் ெகௗவிய திவ விற் பாவ $திருவி.2057.3
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஒழு கிற்று என்ன விக்கி
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சுருதி கூட்டி $திருவி.2057.4
விைச ெயாடு தானம் ேதாறும் விரல்_ெப.(விரல்_ெப.)
நடந்து_வி.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.)
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2058.1
இைச முதல் ஏழில் பல் ேவறு இன்னிைச எழும் சாதாr $திருவி.2058.2

அைச ேயாடு வதிப்
G
ேபாக்கு முடுகியல் அராகம் யா,க்கும் $திருவி.2058.3
நைசதரு நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.)
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒற்றுைம
நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2058.4
வயிறது குழிய வாங்கல் அழுமுகம் காட்டல்
வாங்கும்_ெப.எச்.(வாங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2059.1
ெசயி, அறு புருவம் ஏறல் சிரம் நடுக்கு உறல் கண்
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $திருவி.2059.2
பயி,_ெப.(பயி,_ெப.) அரு மிடறு வங்கல்
G
ைபெயன வாய் அங்காத்தல்
$திருவி.2059.3
எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) அது காட்டல் இன்ன உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) என்ப $திருவி.2059.4
ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) காகுளி கீ ேழாைச ெவடி குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
நாசி இன்ன $திருவி.2060.1
எள்ளிய எழாலின் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.)
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரட்டல்
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $திருவி.2060.2
தள்ளிய கழி ேபாக்கு ஓைச இைழத்தன் ெநட்டு உயி,ப்புத் தள்ளித்
$திருவி.2060.3
துள்ளல் என்று இன்ன பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) பிறவும் தG,ந்ேத $திருவி.2060.4
எழுது சித்திரம் ேபால் மன்னி இழும் எனும் அருவி ஓைத $திருவி.2061.1
முழவு ஒலி கஞ்சம் நாதம் வலம் புr முரலும் ஓைச $திருவி.2061.2
ெகாழுதிைச வண்டின்று ஆr என குணனும் ேவரல் $திருவி.2061.3

விழும்_ெப.எச்.(விழு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இைல சிரன்
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ேமல் வழ்
G வழ்ச்சி
G
ேபால் பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) பண்பும்
$திருவி.2061.4
ெபாருந்த_குைற.எச்.(ெபாருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மந்தரத் திேனாடு
மத்தி_ெப.(மத்தி_ெப.) மந்தாரம் ேபாக்கித் $திருவி.2062.1
திருந்திய துள்ளல் தூங்கல் ெமலிவது சிறப்பச்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2062.2
மருந்தன ெசய்யுள்_ெப.(ெசய்யுள்_ெப.) ஓைச இைச ஓைச வழாமல் யா,க்கும்
$திருவி.2062.3
விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) எனச் ெசவியின் மாந்தப்
பாடினா,_வி.மு.(பாடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) ேவத கீ த, $திருவி.2062.4
விைரசா, மலேரான் அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
விகி,தன் $திருவி.2063.1
அரசாய் மதுைர அம,ந்தான் என்ேன $திருவி.2063.2
அரசாய் மதுைர அம,ந்தான் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) என்
$திருவி.2063.3
புைர சா, மனனும் புகுந்தான் என்ேன $திருவி.2063.4
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) மைறயும் ெதளியாப் பரமன் $திருவி.2064.1
கூடல் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) என்ேன
$திருவி.2064.2
கூடல் ேபாலக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ஏனகமும் $திருவி.2064.3
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அரங்கா அம,ந்தான் என்ேன
$திருவி.2064.4
நGல_ெப.அ.(நGலம்_ெப.) வண்ணன்_ெப.(வண்ணன்_ெப.) ேதறா நிமலன்
$திருவி.2065.1

ஆல வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) அம,ந்தான் என்ேன $திருவி.2065.2
ஆல வாயான் அலrல் வாசம் $திருவி.2065.3
ேபால் என் உளமும் புகுந்தான் என்ேன $திருவி.2065.4
பாண,_ெப.(பாண,_ெப.) தம்பிராைனக் காப்பான் பருந்ேதாடு
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ேபாக்கு என்ன $திருவி.2066.1
யாழ் நரம்பிைச பின் ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இைசத்த
இன்னிைசத் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அண்ட $திருவி.2066.2
வாண,தம் ெசவிக்கால் ஓடி மயி,த்துைன வழியத் ேதக்கி $திருவி.2066.3
யாணrன் அமுத யாக்ைக இைச மயம் ஆக்கிற்று அன்ேற $திருவி.2066.4
தருக்களும் சலியா முந்நG,ச் சலதியும் கலியா
நGண்ட_ெப.எச்.(நGள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2067.1
ெபாருப்பிழி அருவிக் காலும் நதிகளும் புரண்டு துள்ளா $திருவி.2067.2
அருள் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) விைலத்த கீ த இன்னிைச அமுதம் மாந்தி
$திருவி.2067.3
மருள் ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அறிவன்_வி.அ.ெப.(அறி_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.) திட்டி ைவத்த
சித்திரேம ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2067.4
வைண
G
ைக வழுக்கிச் ேசா,வா, சில,_ெப.(சில,_ெப.) சில,
விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) நடாத்தும் $திருவி.2068.1
யாண,_ெப.(யாண,_ெப.) அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) எழலும் கண்டத்து எழாலும்
ேவறு ஆக ேவ,ப்ப, $திருவி.2068.2
நாண ேமாடு உவைக தள்ள நாத்தைல நடுங்கித் தங்கள் $திருவி.2068.3
மாண் இைழ அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) ேமல் வழ்
G வா, விஞ்ைசய,
மயங்கிச் சில்ேலா, $திருவி.2068.4
ேபாது உளான் பரமன் பாதப் ேபாது உளான் ஆனான் ேவைல $திருவி.2069.1

மீ து உளான் பரமானந்த ேவைல மீ து உள்ளான் ஆனான் $திருவி.2069.2
தாது_ெப.(தாது_ெப.) உளாங் கமலக் கண்ேபால் சதமகன் உடலம்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.2069.3
காது உளான் அல்ேலன் என்றான் கண் உளான் கானம்_ெப.(கானம்_ெப.)
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2069.4
முனிவரும் தவத்த, ஆதி முத்த, மாசித்த, அன்பன் $திருவி.2070.1
துனி வரும் பழங்கண்_ெப.(பழங்கண்_ெப.) தG,ப்பான் சுந்தரத் ேதான்றல் கீ தம்
$திருவி.2070.2
கனிவரும் கருைண என்னும் கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) என்னும் ஆற்றில் $திருவி.2070.3
பனி வரும் கண்ண G,_ெப.(கண்ண G,_ெப.) ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.)
பாய்ந்திட இன்பத்து ஆழ்ந்தா, $திருவி.2070.4
ஊதி ேவறு ஒதுங்கித் துன்ப உவrயுள் குளித்தா, தம்மில் $திருவி.2071.1
கூடிேவறு அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இன்பக் குளி,
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெவள்ளத்து ஆழ்ந்தா, $திருவி.2071.2
நாடி ேவறு இைடப் பிrந்தா, ேமல் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) நடாத்தி
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $திருவி.2071.3
வாடி ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) அைலப்பச் ேசா,ந்து மம்ம, ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
உழந்தா, மண்ேணா, $திருவி.2071.4
ைபத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) விடவாய் நகம்_ெப.(நகம்_ெப.) பல் ெபாறி
மஞ்ைஞ_ெப.(மஞ்ைஞ_ெப.) நால்வாய் $திருவி.2072.1
மத்தமான் அrமான்_ெப.(அrமான்_ெப.) புல்வாய் வல்லிய மருட்ைக எய்தித்
$திருவி.2072.2
தத்தமாறு அறியாவாகி தைலத்தைல மயங்கிச் ேசார $திருவி.2072.3
இத்தைக மாவும் புள்ளும் இைச வைலப் பட்ட அம்ம $திருவி.2072.4

வன்தைர கிழிய வழ்ேபாய்
G
வான்_ெப.(வான்_ெப.) சிைன கrந்து
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2073.1
ஒன்றறி மரங்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெசவி அறி உைடய
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2073.2
ெமன்தளி, ஈன்று ேபாது விrந்து_வி.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கண் நGரும் ேசார $திருவி.2073.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அறி மாந்த,_ெப.(மாந்த,_ெப.) ேபால நைக
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.) மாேதா $திருவி.2073.4
வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.) உலகின் வாேனா,
மனித, புள்_ெப.(புள்_ெப.) விலங்கு மற்றும் $திருவி.2074.1
ஆழிய கரணம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அைசவு அற
அடங்க_குைற.எச்.(அடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஐயன் $திருவி.2074.2
ஏழ் இைச மயேம ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இருந்தன_வி.மு.(இரு_வி.ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட,.பன்.)
உண,ந்ேதா,_வி.அ.ெப.(உண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ,_பட,.பன்.)
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $திருவி.2074.3
ஊழியில் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) புக்கு
ஒடுங்கிய_ெப.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$திருவி.2074.4
கண் நிைற நுதேலான் சாம கண்டத்தின்
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முல்ைலப் $திருவி.2075.1
பண் நிைற ேதவ கீ தம் சரா சர உயிரும் பாரும் $திருவி.2075.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) நிைற திைசகள் எட்டும் விழுங்கித்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மயேம ஆக்கி $திருவி.2075.3
உள் நிைற உயிரும் ெமய்யும் உருக்கிய இைச வல்லாைன $திருவி.2075.4
சிந்ைத ேதாயும் ஐம் ெபாறிகளும் ெசவிகளாப் புலன்கள் $திருவி.2076.1

ஐந்தும் ஓைசயா இைசவலான்
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.)
ஆகப் $திருவி.2076.2
பந்த நான்மைற நாவினால் பத்திரன் ஆளாய் $திருவி.2076.3
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பாடினா,_வி.மு.(பாடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) இந்தனச் சுைமெயாடு
மைறந்தா, $திருவி.2076.4
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
அறிந்த_ெப.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாதாr அன்று இம்பருள்
இதைன $திருவி.2077.1
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) அறிந்தது என்று ஒருவரும் நவின்றில, ேதவ
$திருவி.2077.2
கான மீ து அவற்கு உண,த்திேனான் கடவுேள_ெப.(கடவுள்_ெப.+ஏ_சாr.) அன்றி
$திருவி.2077.3
ஏைன மானுட, வல்லேரா இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.)
வியப்பு_ெப.(வியப்பு_ெப.) என்னா $திருவி.2077.4
இழுக்கி விட்ட இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கிழமகன் இைச இேதல் அந்த
$திருவி.2078.1
வழுக்கு இல் பத்திரன் பாதல் எற்ேறா என மதியா $திருவி.2078.2
அழுக்கம் உற்று எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைசவலான் அடுத்த தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பண்ட, $திருவி.2078.3
குழுக்களும் குைல குைலந்திட இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) வழிக்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.2078.4
மடக்கு பல் கைலக் ேபைழயும் அணிக்கலம் பிறவும் $திருவி.2079.1
அடக்கும் ேபைழயும் கருவியாழ்க் ேகாலும் ஆங்ேக ஆங்ேக $திருவி.2079.2

கிடக்க_குைற.எச்.(கிடக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மானமும் அச்சமும்
கிள,ந்து_வி.எச்.(கிள,_ெப.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முன் ஈ,த்து
$திருவி.2079.3
நடக்க உத்தர திைசக்கேண நாடினான்
நடந்தான்_வி.மு.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.2079.4
சிவிைக ஓ, வழி விறலிய, ஓ, வழி ெசல்லக் $திருவி.2080.1
கவிைக ஓ, வழி கற்பவ, ஓ,வழி கடுகக் $திருவி.2080.2
குவிைக ஏவல, ஒருவழி கூட நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) உள்ளத் $திருவி.2080.3
தவிைக ேயா வரும் ஒருவழி அகன்றிட அகன்றான் $திருவி.2080.4
அன்று பத்திரன் கனவில் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அடல் ஏற்று அழக, $திருவி.2081.1
இன்று பத்திர இைசவலான் இைட விறகு ஆளாய்ச் $திருவி.2081.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பத்திரன் அடிைமயாம்
என்று பாண்ெசய்து $திருவி.2081.3
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) பத்திரம்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
ேவண்டுேகாள் என்றா, $திருவி.2081.4
குஞ்சி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மல, ெகான்ைறயா, அங்ஙனம் கூறும்
$திருவி.2082.1
ெநஞ்சினான் இைனப் பrய_குைற.எச்.(பr_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெசால்
ேகட்டலும் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) $திருவி.2082.2
அஞ்சினான் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) ெசய்யேவா அடியேனன்
மைறகள் $திருவி.2082.3
ெகஞ்சினாைர இன்று இரந்த வாறு என்று கண் விழித்தான் $திருவி.2082.4
கண் மல,ந்து_வி.எச்.(மல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு பத்திரன் கைர
இலா உவைக $திருவி.2083.1

உண் மல,ந்து_வி.எச்.(மல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழும்
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஊக்க ெவம்கதிேரான் $திருவி.2083.2
விண்மல,ந்து எழு முன்பு ேபாய் விசும்பு இழி_வி.(இழி_வி.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $திருவி.2083.3
பண் மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.) நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மைறப்
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அடித்தலம் பணிந்தான் $திருவி.2083.4
கடிய கானகம்_ெப.(கானகம்_ெப.) புகுதேவா கட்டிய விறைக $திருவி.2084.1
முடியில் ஏற்றேவா முண்டகத்தாள்கள் ெநாந்திட
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2084.2
அடியேனன் ெபாருட்டு அடாதெசால் பகரேவா வஞ்சக் $திருவி.2084.3
ெகாடியேனன் குைற இரந்தவா விைளந்தேத குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.)
$திருவி.2084.4
ெநடிய ேனன் முதல் வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) ெநஞ்சமும் சுருதி
$திருவி.2085.1
முடியன் ஏகமும் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) முண்டகப் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) $திருவி.2085.2
ெசடியேனன் ெபாருட்டாக இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.)
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ேதாய்ந்த_ெப.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.2085.3
அடியேனற்கு எளிது ஆயேதா ஐய நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) $திருவி.2085.4
நாத அந்தமும் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமய்ஞ்
ஞான ஆனந்த $திருவி.2086.1
ேபாதம் என்ப, அஃது இன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புடவி மானுடமாய்
$திருவி.2086.2

ஆதபம் ெதற_குைற.எச்.(ெதறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவறிந்த இந்தனம்
சுமந்து அடிேயன் $திருவி.2086.3
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) அளவு ஆயேதா
ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
உருவம் $திருவி.2086.4
மறிந்த ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைர கிடந்தவன் உந்தியில்
வந்ேதான்_வி.அ.ெப.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.2087.1
அறிந்த_ெப.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்று
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுவிசும்பும் $திருவி.2087.2
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அண்டமும்
கடந்தது_ெதா.ெப.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) சிறியேனன்
ெபாருட்டாத் $திருவி.2087.3
தறிந்த இந்தனம் சுமந்தேதா தம்பிரான் முடிேய $திருவி.2087.4
என்ன வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அம் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.)
கண் $திருவி.2088.1
மின் அம,ந்த_ெப.எச்.(அம,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பங்கு ஒருவைன
வலம் ெகாடு மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2088.2
மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) தம்பிரான்
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரகுண ேதவன்ெப.(ேதவன்_ெப.) $திருவி.2088.3
தன்ைன வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி பணிந்தனன்
தந்திrக் கிழேவான்_ெப.(கிழேவான்_ெப.) $திருவி.2088.4

வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏழ் இைசத் தைலமகன்
வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) $திருவி.2089.1
அந்த ஏழ் இைசக் கிழவைன அைழ என உைழ ேயா, $திருவி.2089.2
பந்த யாழ் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) இருக்ைக ேபாய்ப் பா,த்தன, காணா,
$திருவி.2089.3
சிந்ைத ஆகுலம் அைடந்தவன் ேபானவா ெதrயா, $திருவி.2089.4
எங்கு உளான் எனத் ேதடுவா, இவ, எதி, அயல்வாய் $திருவி.2090.1
அங்கு உளா, சில,_ெப.(சில,_ெப.)
அறிந்த_ெப.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாறு அைறகுவா,
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) ேநற்று $திருவி.2090.2
இங்கு உளான் விறகு எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) முது மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பட,.ஒரு.) பால் $திருவி.2090.3
ெபாங்கும் ஏழ் இைசப் பத்திரன் அடிைமயாய்ப் ேபாந்தான் $திருவி.2090.4
பாடினான்_வி.மு.(பாடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) பின்பு பட்டது
ெதrகிேலம் பானாள் $திருவி.2091.1
ஓடினான் எனக் ேகட்டலும் ஒற்ற, ேபாய்க் ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.)
$திருவி.2091.2
சூடினான்_வி.மு.(சூடு_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.) அைவ அைடந்தவ,
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாேற $திருவி.2091.3
ஆடினா, வியப்பைடந்து அனுமானம் உற்று அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.)
$திருவி.2091.4
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தந்திrத் தைலவைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2092.1

என்னவாறு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) ேபானவாறு இங்கு இனும்
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2092.2
பின்ைன யாது நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.)
ெசய்தைன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) என
இைசப் ெபருமான் $திருவி.2092.3
ெதன்ன, ேகான் அடி ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெசய்திைய ெமாழிவான் $திருவி.2092.4
ெநன்னல்வாய் அடிேயன் நினது தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
நGங்கிப் $திருவி.2093.1
பின்னல்_ெப.(பின்னல்_ெப.) வா, சைட ெமௗலி எம் பிரான் அடி பணிந்ேதன்
$திருவி.2093.2
இன்னலா, குைற இரந்து_வி.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருக்ைக புக்கு இருந்ேதன்
$திருவி.2093.3
கன்னலா, ெமாழி பங்க, என் கனவில்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளி $திருவி.2093.4
ஓடி உன் ெபாருட்டாக நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) விறகு
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழன்று $திருவி.2094.1
வாடி நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) பைகப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) கைட
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சாதாr $திருவி.2094.2
பாடி ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) பைகவைனத் துரந்தனம் எனச் ெசால்
$திருவி.2094.3
ஆடினா, விழித்ேதன் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) நிகழ்ந்தது என்று
அைறந்தான் $திருவி.2094.4
ஏவல் ைமந்த, ேபாய் விளங்கி_வி.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைசத்தலும் வைணக்
G
$திருவி.2095.1

காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) கனா_ெப.(கனா_ெப.) நிகழ்ச்சியும் ஒத்தலில்
ைகக்கும் $திருவி.2095.2
பூ அலங்கலான் இஃது நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ெபான் நக,க் கூடல்
$திருவி.2095.3
ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) தம்பிரான் திரு விைளயாட்டு எனத் ெதளிந்தான்
$திருவி.2095.4
இகழ்ந்த கூற்று எறி ேசவடிக்கு இைட அறா ேநயம் $திருவி.2096.1
திகழ்ந்த பத்திரன் அன்ைபயும் ேதவைரக் காப்பான் $திருவி.2096.2
அகழ்ந்த_ெப.எச்.(அகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆழி
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) உண்டவன் அருைளயும் வியந்து $திருவி.2096.3
புகழ்ந்து_வி.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய் மதுரா புrப்
புனிதைனப் பணியா $திருவி.2096.4
பத்த, யாழ் இைசக் கிழவைனப் பைனக்ைக மான் எருத்தில் $திருவி.2097.1
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாட நGள் நக, வலம்
ெசய்வித்து மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.) $திருவி.2097.2
சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) ஆழ்ந்திட வrைச_ெப.(வrைச_ெப.) கண் மிதப்புறச்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2097.3
தத்து மான் ெதாைட ேதrனான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மைன புகுவான்
$திருவி.2097.4
ேதவரும் தவமுனிவரும் ேதவrல் சிறந்ேதா, $திருவி.2098.1
யாவரும் தமக்கு ஆத் ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இருப்பவ,
இருதாள் $திருவி.2098.2
ேநாவ வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உமக்கு ஆட்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.)
குைற முடித்தா, $திருவி.2098.3
அவேரல் உமக்கு அைனவரும் ஏவல, அன்ேறா $திருவி.2098.4

ஆதலால் எனக்கு உைடயா, நG, உமக்கு நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.)
அடிேயன் $திருவி.2099.1
ஈதலால் எனக்கும் உமக்குெமாடு வழக்கு ேவறிைல
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) $திருவி.2099.2
ஓதல் ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ஒ, குைற உளது இன்று
ெதாட்டு உமக்கு $திருவி.2099.3
ேவத நாதைனப் பாடேல கடான் என விடுத்தான் $திருவி.2099.4
அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) நல்கிய ெவறுக்ைக பூண் ஆைடகள் பிறவும்
$திருவி.2100.1
பரசு நாவல, மாணவ, யாவ,க்கும் பகி,ந்து $திருவி.2100.2
வrைசயால் இைசக் கிைளெயாடு மைனயில்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்திக் $திருவி.2100.3
கைர ெசயா மகிழ் சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைசக்
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) இருந்தான் $திருவி.2100.4
முன்னவன் மதுைர மூது, முழுமுதல் இைசவலாைன $திருவி.2101.1
இன்னிைச பாடி ெவன்றது இன் உைர ெசய்ேதம் அந்தத் $திருவி.2101.2
ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) ேசரன்_ெப.(ேசரன்_ெப.) மாேட திருமுகம்
ெகாடுத்துப் பாண,_ெப.(பாண,_ெப.) $திருவி.2101.3
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) தனக்கு ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் வழங்கிய
வழக்கம் ெசால்வாம் $திருவி.2101.4
இனி மதி எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) ஈது என்னா யாழ்
வல்ேலான் அன்று ெதாட்டுப் $திருவி.2102.1
பனி மதி மருமான் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) பாண்_ெப.(பாண்_ெப.) இைசக்
கிழைம நGத்துக் $திருவி.2102.2
குனிமதி மிைலந்த நாதன் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) முப்ேபாதும் எய்திக்
$திருவி.2102.3

கனிமதி அன்பில் பாடும் கடப்படு நியமம் பூண்டான் $திருவி.2102.4
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) அன்றி ேவறு
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) இவற்கு இன்ைமயாேல $திருவி.2103.1
பத்திரன் இலம்பாது எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெபாறுப்பேரா பழனக் கூடல் $திருவி.2103.2
சித்தெவம் அடிகள் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ெபான்னைறச்
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ெவௗவிப் $திருவி.2103.3
பத்த, யாழ் இடத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ஏந்திப் பாடுவான் காணைவப்பா,
$திருவி.2103.4
சில ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) காசு_ெப.(காசு_ெப.) சில் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
மணிக்கலன் சில் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெசம்ெபான் $திருவி.2104.1
கைலவைக சில் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அம்ெபான் சாமைரக்
காம்பு_ெப.(காம்பு_ெப.) சில் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $திருவி.2104.2
அல,கதி, அrமான்_ெப.(அrமான்_ெப.) ேசக்ைக ஆடகத்தகடு சில்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $திருவி.2104.3
குலமணி வருக்கம் சில் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெகாடுத்திடக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாவான்
$திருவி.2104.4
ைகவரும் ெபாருைளத் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கள்வரும் தானும் அன்றி $திருவி.2105.1
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) எவ, தமக்கும் ேதாற்றாது எrயில் இட்டு
அழித்தும் சின்னம் $திருவி.2105.2
ெசய்வன ெசய்தும் தன்ைனச் ேச,ந்தவ, இரந்ேதா, ைகபா,த்து $திருவி.2105.3
உய்பவ, பிற,க்கு மாறாது உதவி உள் கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) தG,ப்பான்
$திருவி.2105.4
ைவகலும் ெகாடுப்ேபா, பின் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மறுத்தன, ஆகப் ேபாய்ப்
ேபாய்க் $திருவி.2106.1

ைக ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்சி வாளா
வரும் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) கலியின் மூழ்கி $திருவி.2106.2
உய் வைக ேவறு காணாது ஒக்கலும் ஒக்க வாடிக் $திருவி.2106.3
ைகயறாவு அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநானாது
உறங்கினான் கனவின் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $திருவி.2106.4
சித்த எம் ெபருமான் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசப்புவா, அப்பா நிம்பத் $திருவி.2107.1
ெதாத்தவன் ேகாசம் தன்னில் தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) உண் கனியின் ெவௗவி
$திருவி.2107.2
இத்தனம் இன்று காறும் ஈந்தனம் எம்பால் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) $திருவி.2107.3
ைவத்தவன் அறிந்தால் சங்ைக மனத்தன் ஆய் விகற்பம் ெகாள்வான்
$திருவி.2107.4
மயல் அறக் கற்புக்
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மகளி,_ெப.) ேபால் துறவு காக்க $திருவி.2108.1
முயலும் ேயாகrல் உட்காப்பு முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) எறி புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
சூழ் காப்பும் $திருவி.2108.2
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) இலச்சிைனயும் நிற்கக்
கவ,ந்த_ெப.எச்.(கவ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அற்புதம்
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கள்வன் $திருவி.2108.3
உயி, ெதாறும் ஒளித்து நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒருவேனா வறிேயன் என்பான் $திருவி.2108.4
ேகாமகன் இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெசய்தி
அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட,.ஒரு.) ேமல் ேகாசம் காப்ேபா,க்
$திருவி.2109.1
காமுறு தண்ட நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேபால் அன்பகத்து எம்ைம ைவத்த
$திருவி.2109.2

ேதம் மரு ேபாந்தின் கண்ணிச் ேசரமான் தனக்கு இப்ேபாது $திருவி.2109.3
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) முடங்கல் தGட்டி
நல்குவம் ேபாதி என்னா $திருவி.2109.4
மைறக்கு உைர ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாக்கான்
மதி மலி புrைச என்னும் $திருவி.2110.1
சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) இயல் சீ,சால் ெசய்யுள்_ெப.(ெசய்யுள்_ெப.) பாசுரம்
ெசப்பித் தGட்டிப் $திருவி.2110.2
பிைறச் சைடப் ெபருமான் நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மைறந்தனன் ெபரும்பாண் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) $திருவி.2110.3
உறக்கம்_ெப.(உறக்கம்_ெப.) நGத்து ஆடிப் பாடி உவைக மாக்
கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ஆழ்ந்தான் $திருவி.2110.4
வாங்கிய திருமுகம் மணிப் பட்டாைட இட்டு $திருவி.2111.1
ஆங்கு இைற அடிபணிந்து
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பத்திரன் $திருவி.2111.2
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாயிைல வலம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒல்ெலன
$திருவி.2111.3
நிங்கி_வி.எச்.(நGங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேமல் வைரப் புல ெநறிக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகுவான்
$திருவி.2111.4
ெகால்ைலயும் குறிஞ்சியும் ெகாதிக்கும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பரல்
$திருவி.2112.1
கல்லத, அத்தமும் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_ெப.எச்.குறி.)
முள்_ெப.(முள்_ெப.) புறப் $திருவி.2112.2
பல் சுைளக் கனி அடி இடறப் ைபப் ைபய $திருவி.2112.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகழு மைல நாடு நண்ணினான்
$திருவி.2112.4

அைலகடல் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) அந்த நாடு
எனும் $திருவி.2113.1
தைலமகள் தனக்கு வான்_ெப.(வான்_ெப.) தடவு குன்று பூண் $திருவி.2113.2
முைல_ெப.(முைல_ெப.) என விளங்கின முகத்தில் தGட்டிய $திருவி.2113.3
திலகேம ஆனது திரு வஞ்ைசக் களம் $திருவி.2113.4
அறமகள் ஆக்கமும் மலrன் ேமய ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) $திருவி.2114.1
நிறமகள் ஆக்கமும் நGதி சான்ற ேபா, $திருவி.2114.2
மற மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ஆக்கமும் வடெசால் ெதன் கைலத் $திருவி.2114.3
திறமகள் ஆக்கமும் சிறந்தது அந்நக, $திருவி.2114.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) புகழ் அந் நக, மறுகின் மாது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
$திருவி.2115.1
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சாைலயில் சா,ந்து உளான்
இப்பால் $திருவி.2115.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) புகழ் நGதி அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ேவந்தற்கு அன்றி
இராக் $திருவி.2115.3
கண்புைன நுதலினா, கனவில் ேதான்றினா, $திருவி.2115.4
ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) மதுைரயில்
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சித்த,
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $திருவி.2116.1
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) இைட வந்துேள நின்ைனக் கண்டு
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $திருவி.2116.2
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) நிதி ேவண்ட நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ஓைல
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) $திருவி.2116.3
இன்னிைசப் பாண_ெப.(பாண,_ெப.+ண_விளி.ேவ.) பத்திரன் இங்கு
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.2116.4

மற்று அவற்கு அருநிதி ெகாடுத்து மன்ன நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.)
$திருவி.2117.1
ெதற்று என வரவிடுக என்று சித்த, தாம் $திருவி.2117.2
ெசாற்றன, ேபாயினா, சுரக்கும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அளி $திருவி.2117.3
ஒற்ைற ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குைடயினான்
உறக்கம்_ெப.(உறக்கம்_ெப.) நGங்கினான் $திருவி.2117.4
கங்குல்வாய் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கனைவப் ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.) அம்
$திருவி.2118.1
ெதாங்கலான் தமெராடு ெசால்லிச் ேசல் கண்ணாள் $திருவி.2118.2
பங்கினாள் திருமுகம் ெகாண,ந்த பத்திரன் $திருவி.2118.3
எங்கு உளான் ெகால் எனத் ேதட எண்ணுவான் $திருவி.2118.4
மற்று அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) தைமத் துrஇ
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) இல் ெலனக் $திருவி.2119.1
ெகாற்றவன் ஏவேலா, குறுகி மாடமும் $திருவி.2119.2
ெதற்றியும் நியமமும் மன்றும்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2119.3
எல்திகழ் மணி_ெப.(மணி_ெப.) நக, எங்கும் ேதடுவா, $திருவி.2119.4
தரும நG,ப் பந்தrல்
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தந்திr
$திருவி.2120.1
வரும் இைசக் கிழவைனக்கண்டு வல்ைல ேபாய்த் $திருவி.2120.2
திரு மகற்கு உண,த்தின, ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ேயாடு எழG ப் $திருவி.2120.3
ெபருமகன் பாண,தம் பிராைன நண்ணினான் $திருவி.2120.4

கண்டனன் முகிழ்த்த ைகக் கமலம் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ேமல்
$திருவி.2121.1

ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.
) பாடினன் கூத்தும் ஆடினன் $திருவி.2121.2
தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) என வழ்ந்தனன்
G
பின் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறா
$திருவி.2121.3
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) என மகிழ்ந்தனன் மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.)
மன்னேன_ெப.(மன்னன்_ெப.+ஏ_சாr.) $திருவி.2121.4
வாங்கினன் திருமுகம் மல,க்கண் ஒற்றினன் $திருவி.2122.1
தாங்கினன் முடிமிைசத் தாமம் ேபால் மகிழ் $திருவி.2122.2
தூங்கினன் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கண,G துளிப்ப ெமய்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.2122.3
வங்கினன்
G
ெபாடிப்பு எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.) ேவந்தேன $திருவி.2122.4
மின் அவிரும் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாடக் கூடல்
ேமய சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விடுக்கும் மாற்றம்
$திருவி.2123.1
நன்ன, முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) எனப் புலவ,க்கு உதவும் ேசர நரபாலன் காண்க
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேபால் நம்பால் அன்பன் $திருவி.2123.2
இன் இைச யாழ்ப் பத்திரன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மாேட ேபாந்தான்
இருநிதியம் ெகாடுத்து வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.)
விடுப்பதுஎன்னத் $திருவி.2123.3
ெதன்ன, பிரான் திரு முகத்தின் ெசய்தி ேநாக்கிச் ேசா, பிரான் களிப்பு
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ெதrயான்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2123.4

ெபான்னின் தளிைக மிைச ைவத்துப் புைழக்ைக மதமான்
தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஏற்றி $திருவி.2124.1
மன்னும் ெகாைள யாழ்ப்புலவைன முன் ைவத்துப் பின்ேன
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.2124.2
மின்னும் கதி, கால் இைணக் கவr வசிப்
G
பல ேவறி யங் கலிப்பத் $திருவி.2124.3
ெதன்ெனன் தளியா, இைசத்தா, ஆன் திருமா நகைர வலம்
ெசய்யா_எதி,.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2124.4
பஞ்சு தடவும் சீறடியா, பல மங்கலம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி, ேபாத
$திருவி.2125.1
மஞ்சு தடவு நGள் குடுமி_ெப.(குடுமி_ெப.) மாடாமைனயில் ெகாடு ேபாகி
$திருவி.2125.2
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) தடவு மணிகண்டன் அன்பன் தைன நன்ன G,
ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2125.3
அஞ்சு தடவி ஓவியம்_ெப.(ஓவியம்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைமத்த_ெப.எச்.(அைம_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.)
மண்டபத்து ஏற்றி $திருவி.2125.4
அம் ெபான் தவிசு இட்டு அருச்சைன
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆறு சுைவயின் அமுது
அருத்திச் $திருவி.2126.1
ெசம்ெபான் கலைவ நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.)
தGம்_ெப.அ.(தGம்_ெப.அ.) பூ ஆதி முகவாசம் $திருவி.2126.2
ைபம்ெபான் கலத்து_ெப.(கலம்_ெப.+அத்து_சாr.) ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.)
இைல தGம்_ெப.அ.(தGம்_ெப.அ.) பழுக்காய் பிறவும் முைற
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2126.3

உம்ப,க்கு இைறவன் திருமுகத்தில் உய்ப்பது எனலால் உய்த்தும் என
$திருவி.2126.4
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் அைறையத் திறந்து அைழத்துக் காட்டி
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) திரு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.2127.1
உம்ப,_ெப.(உம்ப,_ெப.) ெபருமான் அடியீ, நG, உைடயீ,
கவ,ந்து_வி.எச்.(கவ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகாள்மின் என
$திருவி.2127.2
இம்ப, நிழற்றும் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குைடயான் இைசப்ப எதி,
தாழ்ந்து இைசக் கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.) $திருவி.2127.3
நம்பன் அருளுக்கு உrயீ, நG, நல்கிற்று அைமயும் எனக்கு என்ன $திருவி.2127.4
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆற்றால் வழங்க
வழங்க மறுத்து மறுத்து $திருவி.2128.1
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) திரும் இைசக் கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.)
இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) பூண் இரு நிதியம் $திருவி.2128.2
ெபான் அம் சிவிைக கr பrமான் ெபான் பட்டாைட பல பிறவும் $திருவி.2128.3
தன்ன என்னும் அளவு ஆற்றால் தாேன ெகாள்ளத் தா,_ெப.(தா,_ெப.)
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $திருவி.2128.4
பின்ேன ஏழ் அடி ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) சான்ற வrைசயினால் $திருவி.2129.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேநrைசயான் தைன
விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ ண்டான் ஆகத் தமிழ்
மதுைர $திருவி.2129.2
மின்ேன, சைடயா, இைசத் ெதாண்டன் தானும்
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.)

விrக்கும்_ெப.எச்.(விr-வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.2129.3
ெபான்ேன, ெமௗலி நிதிக்கிழவன் ேபால மதுைர நக, புக்கான் $திருவி.2129.4
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மதுைரப் ெபருமாைன
வணங்கிக் ெகாண,ந்த நிதி எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.2130.1
இந்து மருமான் நக, உள்ளா, யாவும்
அறிய_குைற.எச்.(அறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) யாவ,க்கும் $திருவி.2130.2
முந்ைத ேவத முதல்வ,க்கும் புலேவா, தமக்கு முைற நல்கிச் $திருவி.2130.3
சந்த யாழின் இைசப்பாண, தருமம் அைனயான் ைவகினான் $திருவி.2130.4
கருத் துழாய் முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ஒருபால்
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) பத்திரற்கு நிதி $திருவி.2131.1
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) தா,_ெப.(தா,_ெப.) உதியன் இைடத் திருமுகம்
ஈந்து_ெப.(ஈந்து_ெப.) அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) $திருவி.2131.2
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) யாழவன் இைசப்ப
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) தூங்கு நள் இரவில் $திருவி.2131.3
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாடு எனப் பலைக
இட்டதூம் இனிப்பக,வாம் $திருவி.2131.4
முன்பு உைடய நாயகைன முப்ேபாதும் புகுந்து இைறஞ்சி $திருவி.2132.1
இன்பு_ெப.(இன்பு_ெப.) உறும் ஏழ் இைசக் கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.) இரு
நிதியம் அருளிய பின் $திருவி.2132.2
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைர
இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடல் விைடயின்
$திருவி.2132.3

பின்புற நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏழ் இைசயும் பாடி
வரும் ேபறு அைடவான் $திருவி.2132.4
ெதாழும் தைக அன் பரும் ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ெதாகுதிகளும் ெதாழத்
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) $திருவி.2133.1
ெகாழுந்து அைலய நதி அைலயக் குனிக்கின்ற தனிக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
$திருவி.2133.2
ெசழும் தரளச் சிவிைகயின் ேமல் ேதவி திருப் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) யைறக்கு
$திருவி.2133.3
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளும் ேபாது
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்துவான் ஓ, இரவில்
$திருவி.2133.4
இன்னிைச யாழ்ப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பாணன்_ெப.(பாணன்_ெப.)
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) இைடயூறு அடுத்தாலும் $திருவி.2134.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நியம ெநறி ஒழுக்கம் தவான் என்பது
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அறியப் $திருவி.2134.2
ெபான் இயலும் சைட ெமௗலிப் புராண, திருவிைள யாட்டால் $திருவி.2134.3
அன்னிைலயில் கரும்ெகாண்மூ
ஆ,த்து_வி.எச்.(ஆ,_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திைச
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.2134.4
தடித்து நிைர புைட பரப்பித் தடுமாறி திைச மயங்கத் $திருவி.2135.1
துடித்து விடவாய் அரவம் ேசா,ந்து சுருண்டு அைள ஒதுங்க $திருவி.2135.2
இடித்து உடுவின் கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) புைதப்ப இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
கான்று சலபதி முன் $திருவி.2135.3
முடிதிடுவான் வரவிடுத்த முகல் ஏழும்
வைளந்த_ெப.எச்.(வைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என $திருவி.2135.4

கரும் கடைல விசும்பு எடுத்துக் கவிப்பது என ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
தாைர $திருவி.2136.1
ெநருங்கி_வி.எச்.(ெநருங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இருளின் இருப்புக்
ேகான் நிைரத்த என நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) கருக $திருவி.2136.2
ஒருங்கு ெசாrந்து_வி.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள்
உணரா,_வி.மு.(உண,_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.பன்.)
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ேபால் உள் புறம்பு $திருவி.2136.3
மருங் ெகாடு கீ ழ் ேமல் என்று ெதrயாத_எதி,.ம.ெப.எச்.(ெதr_வி.+ஆத்எதி,.ம.+அ_ெப.எச்.குறி.) மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.) இருள்வாய் $திருவி.2136.4
மா மாr_ெப.(மாr.) இைட நைனந்து வருவானம் மாr_ெப.(மாr.) தைனப்
$திருவி.2137.1
பூ மாr_ெப.(மாr.) என நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
திருக்ேகாயில் புகுந்து எய்திக் $திருவி.2137.2
காமாr தைனப் பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கருைண
மாrயின் நைனந்து $திருவி.2137.3
ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) மாr_ெப.(மாr.) ெபாழிவது எனத் ெதள் விளி யாழ்
வாசிப்பான் $திருவி.2137.4
விைடக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) பின்னின்று வைண
G
இடத்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) கிடத்திப் $திருவி.2138.1
புைடத்து நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.)
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மிடற்று ஒலி ேபாக்கிப்
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) ெகான்ைறச் $திருவி.2138.2
சைடக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ெசவி வழிேபாய் அருள்
ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கூழ் தைல_ெப.(தைல_ெப.) எடுப்பத் $திருவி.2138.3
ெதாைடத் தமிழின் இைசப் பாணிச் சுைவ அமுத மைட திறந்து $திருவி.2138.4
நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) நைனந்து இைச மழுங்க நைனந்து உடலம் பனிப்ப இைச
$திருவி.2139.1

வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) ஒழுகு விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) விைறத்து வலி
வாங்க_குைற.எச்.(வாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மயி,_ெப.(மயி,_ெப.)
சிலி,ப்ப $திருவி.2139.2
நிரம்பிய ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) அடிபுைதப்ப
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிைற அன்பின் இைசயாய்
$திருவி.2139.3
அரும்புதல் ேபால் என்பு உருக்கும் அமுத இைச பாடும் ஆல் $திருவி.2139.4
மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) நைகயாய் மதுேரச, உண் பலிக்கு எம் மைனவாய்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2140.1
காதன் முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அரும்பிக் காட்டி என் சிந்ைத
கவ,ந்தா, ேபாலும் $திருவி.2140.2
காதன் முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அரும்பக் ைகயறவு தGரக்
கலப்ேபன் பாதி $திருவி.2140.3
ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) உருவாய் இருந்தா, நாணி விழித்து ஆவி
பிைழத்ேதன் ேபாலும் $திருவி.2140.4
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நுதலாய் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உண் பலிக்கு நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) மைனயின் ஊேடகூடல் $திருவி.2141.1
கண் நுதலா, உள் ஆளக் கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) இைசத்து என்
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) கவ,ந்தா, ேபாலும் $திருவி.2141.2
கண் நுதலா, பாடு அவி நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) கண்டு ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.)
கலப்ேபன் பாதி $திருவி.2141.3
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) உருவமாய் இருந்தா, ெவள்கி விழித்து ஆவி
ெபற்ேறன்_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) ேபாலும் $திருவி.2141.4
ஐயr உண் கண்ணாய் திருவால வாயுைடயா, ஐயம் ெகாள்வான்
$திருவி.2142.1

ைமயன் நைக ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்
வனமுைலயின் ேமல் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ைகைவத்தா, ேபாலும்
$திருவி.2142.2
ைமய நைக ெசய்வது என் வனமுைல ேமல் ைக ைவப்ப மாழ்கிச் ேசா,ேவன்
$திருவி.2142.3
ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) கண்டு நடு நடுங்கி விழித்து
ஆவி தrத்ேதன் ேபாலும் $திருவி.2142.4
பாடுவா, இருவ,க்கு அன்று பrசிலாக்
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சங்கத் $திருவி.2143.1
ேதாடுவா, ெசவியில் ஊட்டும் ெதாண்டு கண்டு இதன் ேமல்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாடுவாய் $திருவி.2143.2
உனக்ேக இந்தப் பலைக என்று ஆழ்ந்த அன்பின் $திருவி.2143.3
நாடுவா, விசும்பில் கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நைக
மணிப் பலைக இட்டா, $திருவி.2143.4
இைற அருள் ஆைண அஞ்சி இட்ட ெபான் பலைக ஏறி $திருவி.2144.1
நைற ெகழு மதுர கீ தம் பாடி நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மைறகள் சூடும்
$திருவி.2144.2
அைற கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அகத்து உட்ெகாண்டு பலைகயும் அம் ைக
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2144.3
மைற வழி யாழ் வல்ேலான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மைனவயின்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $திருவி.2144.4
மின்னுமா ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.)
நிங்கி_வி.எச்.(நGங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விசும்புவாய் விளங்கித்
ெதன்றல் $திருவி.2145.1
மன்னு மா மலய ேமய மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) குடித்த ைவகல்
$திருவி.2145.2

ெபான்னு மா மணியும் முத்தும் புலப்படக்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவைல $திருவி.2145.3
என்ன மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) விளங்கித்
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏகி இல் புகுந்தான்
இப்பால் $திருவி.2145.4
பாய் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) படலம் கீ ண்டு பrதி கண் விழித்துச்
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ைக $திருவி.2146.1
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
முந்நG, அைலகடல் நGந்தும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $திருவி.2146.2
மாயிரு ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.)
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வரகுணன் இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) தங்கள் $திருவி.2146.3
நாயகன் பாடற்கு ஈந்த நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அருள் பrசில் ேகட்டான்
$திருவி.2146.4
இன்னிைசக்கு அரைச இட்ட பலைக மீ து இருத்தி மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.)
$திருவி.2147.1
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) இவேன எங்கள் மதுைர நாயகன் என்று உன்னி
$திருவி.2147.2
மின்னிவ, மணிப்பூண் நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விைள நில மிகவும் நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.2147.3
நன்னிதி ெவறுப்ப_குைற.எச்.(ெவறுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வrைசயான் நடாத்தி
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.2147.4
இைற அருள் வrைச_ெப.(வrைச_ெப.)
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பத்திரனும் ேமறு
உய,த்தவைர நாற்ேபாதும் $திருவி.2148.1

முைறயினால் வழிபட்டு ஒழுகுவான் ஆக முடிெகழு வரகுண
ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) $திருவி.2148.2
மைற முதல் அடிகள் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்தைனயால் வழுத்துவான் சில் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
கழிய_குைற.எச்.(கழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2148.3
நிைற ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சுடேரான் திரு உரு
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெநறியினால் சிவபுரம்
அைடந்தான் $திருவி.2148.4
கூடல் அம் பதியில் ஆடக ேமருக் ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) வில்குrசில்
அடியவனுக்குப் $திருவி.2149.1
பாடலின் பrசில் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் பலைக இட்டபடி பாடின மன்னான் $திருவி.2149.2
வடரும்
G
ெபாருவில் கற்புைடயாள் ஓ, விறலி ையப் பரமன் இைற அருள் பற்றி
$திருவி.2149.3
மாடகம் ெசறியும் யாழ் வழி பாதி வாது
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) வரலாறு இைசப்பாம்
$திருவி.2149.4
வரகுணன் கதி அைடந்தபின் அம் ெபான் ெமௗலி
சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இராச ராசப் $திருவி.2150.1
புரவலன் புவி மடந்ைதைய ேவட்டுப் புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) தழG இக் ெகாடு
நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) தரு நாளில் $திருவி.2150.2
பரவு மன்பைத புரந்து
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அந்தப் பஞ்சவற்கு
உrய அஞ்சன உண்கண் $திருவி.2150.3
மரபின் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மடவா,
பல,_பதி.ெப.(பல,_ெப.) ஏைன ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மடவா,
பல,_பதி.ெப.(பல,_ெப.) மாேதா $திருவி.2150.4

அன்ன ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மடாவாருள்
ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) அரசனுக்கு அமுதும் ஆவியும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2151.1
மின்னலாள் மதுர கீ தம்
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
விஞ்ைசயின் துைற வலாளவளுக்கும் $திருவி.2151.2
பன்னக ஆபரணன் இன்னிைச பாடும் பத்திரன் ெபாருவில் கற்புைட யாட்கும்
$திருவி.2151.3
மன்னு கீ த விைனயால் இதன் மூள வழுதி காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மடமாது
ெபாறாளாய் $திருவி.2151.4
பாடினிக்கு எதி, ஒ, பாடினி தன்ைனப்
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விட்டிவள் பைடத்த ெசருக்ைக
$திருவி.2152.1
ஈடழிப்பல் என எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எழG த்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இைற மகற்கு அஃது இைசத்தலும் அந்தத் $திருவி.2152.2
ேதாடிறப் ெபாருகயல் கணி நாடகன்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாறு ஒழுகு மன்னவ,
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $திருவி.2152.3
நாடி அத்தைகய விறலிைய ஈழ நாட்டினும்
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) வைழத்து விடுத்தான் $திருவி.2152.4
பந்தயாழ் முதுகு ைதவர விட்டுப் பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
லயம் இரு பக்கமும் ெமாய்ப்ப_குைற.எச்.(ெமாய்ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$திருவி.2153.1
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாடினி மடந்ைதயும்
மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) மன்னைனத்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ, கின்னர மாதின்
$திருவி.2153.2

சந்த ஏழிைச மிழற்றினாள் தன்ைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒருமின்னிைடயாள்
ேமல் $திருவி.2153.3
சிந்ைதேபாக்கி வரு தGப்பழி ேநாக்காத் ெதன்னருக்கு அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.)
இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட,.ஒரு.) ெசப்பும் $திருவி.2153.4
பத்திரன் மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) தன்ைன எம் முன்ன,ப் பாடுதற்கு அைழ
அதற்கு அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பட,.ஒரு.) ஆற்றாது $திருவி.2154.1
உத்தரம் ெசாலினும் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பட,.ஒரு.) சா,பாய் உைன விலக்கினும் விடாது
ெதாட,ந்ேத $திருவி.2154.2
சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) நாணம்_ெப.(நாணம்_ெப.) உற
வஞ்சினம்_ெப.(வஞ்சினம்_ெப.) இட்டுச் ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.) நில் என
வைளந்து_வி.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகாள் என்னா
$திருவி.2154.3
எய்த்த நுண் இைடயினாைள இருக்ைகக்கு ஏகி நாைள
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று விடுத்தான்
$திருவி.2154.4
பின்ன, இன்னிைசப் பத்திரன் ெபருந்தைக விறலி $திருவி.2155.1
தன்ைன அங்கு அைழத்து உளத்து ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) புறத்து
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) சாற்றும் $திருவி.2155.2
என்ேனாடு இன்னிைசப் பாடுவா, உள, ெகாேலா இங்கு என்று $திருவி.2155.3
உன்னி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருக்கின்றனள்
இைசவலால் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) $திருவி.2155.4
ஆடு அைமத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேதாளினாய் அவெளாடும் கூடப்
$திருவி.2156.1
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ைலேயா பக, எனப் பாடினி
பக,வாள் $திருவி.2156.2

ேகாடரும் தைகக் கற்பும் இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கூடல் எம் ெபருமான்
$திருவி.2156.3
வடரும்
G
கருைணயும் எனக்கு இருக்ைகயால் ேவந்ேத $திருவி.2156.4
பாடி ெவல்வேத அன்றி நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) பrபவம் உழந்து
$திருவி.2157.1
வாடுேவன் அேலன் என்று உைர வழங்கலும் மதுக்கால் $திருவி.2157.2
ஏடு வா,குழல் அவைளயும் இருக்ைக
உய்த்து_வி.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருந்தான் $திருவி.2157.3
நGடு வா, திைரப் ெபாருைன அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
துைற_ெப.(துைற_ெப.) நிருபன் $திருவி.2157.4
மற்ைற ைவகல் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இருவைரப் பஞ்சவன் மதுைரக்
$திருவி.2158.1
ெகாற்றவன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அைவ இைட அைழத்து ேந, குட்டிக்
$திருவி.2158.2
கற்ற ஏழ் இைச ேகட்கு முன் கலத்தினும் ேபாந்த $திருவி.2158.3
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) மத,
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கணாள் விறலிைய ைவதாள் $திருவி.2158.4
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) எத்தைன எத்தைன குணங்கள் யாழ்க் ேகாலுக்கு
$திருவி.2159.1
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.)
ஏது இைசப்பது எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உயி,
உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) உயி, ெமய் $திருவி.2159.2
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓைச
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) அளைவக்கு உத்தரம்
ேபசி_வி.எச்.(ேபசு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2159.3
மற்ரு என்ேனாடு பாடில்ைலேயல் வைச உனக்கு என்றாள் $திருவி.2159.4

இருைமயும் ெபறு கற்பினால் இயம்புவாள் கலத்தின் $திருவி.2160.1
வரும் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபறற் கல்வியும் வாதின் ேமல் ஊக்கப்
$திருவி.2160.2
ெபருைமயும் பல,_பதி.ெப.(பல,_ெப.) விரும்புறு ெபண்ைமயின் ெசருக்கும்
$திருவி.2160.3
திருமகன் சைப அறியவாய் திறக்க ேவண்டாேவா $திருவி.2160.4
ெநய் உண் பூம் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) மடவரான் இன்ெனாடும் வாது
$திருவி.2161.1
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பூசலுக்கு எதி,
அலால் தGயவாய் திறந்து $திருவி.2161.2
ைவயும் பூசலுக்கு எதிரேலன் மானம் விற்று உன் ேபால் $திருவி.2161.3
உய்யும் பாைவயேர அதற்கு எதி, என உைரத்தாள் $திருவி.2161.4
ெவன்றி மீ னவன் விலக்குவான் ேபால் எதி, விலக்கித் $திருவி.2162.1
துன்று தா,_ெப.(தா,_ெப.) குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.)
மீ , பாடுமின் ேதாற்ேறா, $திருவி.2162.2
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) மாதரா,க்கு
அடிைமயாய் விடுவேத சபதம் $திருவி.2162.3
என்று மானம் உண்டாக்கலும் ஈழ காட்டு அrைவ $திருவி.2162.4
முந்தி யாழ் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) தழG இக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) வழி முகிழ்
விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) ேபாய் $திருவி.2163.1
உந்தேவ ெபருமித நைக உள்
கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரும்பச் $திருவி.2163.2
சந்த ஏழ் இைச இைற மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) தாழ் ெசவிக்கு
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) $திருவி.2163.3
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காதலால் மைழயின் அமுது
என ஆ,த்தாள் $திருவி.2163.4

வைண
G
வாங்கினள் மாடகம் முறுக்கினள் விசித்து $திருவி.2164.1
வாண் நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.)
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரு ெசவி மடுத்தன,
இயக்க, $திருவி.2164.2
நாண ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) நைட_ெப.(நைட_ெப.)
வழி நாவிைள அமுதம் $திருவி.2164.3
பாண,_ெப.(பாண,_ெப.) ேகாமகன் விறலியும் பல,_பதி.ெப.(பல,_ெப.) ெசவி
நிைறத்தாள் $திருவி.2164.4
அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) உட்கிைட அறிந்தில, அைவக் களத்து உள்ளா,
$திருவி.2165.1
விைரெசய் வா, குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) பாடினி பாடைல வியந்தா,
$திருவி.2165.2
புைரைச மானிைரப் பூழியன் இலங்ைகயில் ேபாந்த $திருவி.2165.3
வைர ெசய் குங்குமக் ெகாங்ைகயாள் பாடைல மகிழ்ந்தான் $திருவி.2165.4
ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) உள் ேகாள் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
ெதrந்தன, ைவயத்து உள்ளா, $திருவி.2166.1
அன்னவன் புகழ்ந்த_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாேற
புகழ்ந்தன, அவைளத் தாேன $திருவி.2166.2
முன்னவன் அருைளப் ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மும்ைமயும் துறந்ேதா, ஏனும் $திருவி.2166.3
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ெசான்னவாேற ெசால்வது வழக்காறு
அன்ேறா $திருவி.2166.4
ெபான் தளி, அைனயாள் ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) புதுமது நுக,ந்து
தGது_ெப.(தGது_ெப.) $திருவி.2167.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அறியாத கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) நாடவன் அனைவைய
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2167.2

இன்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாளில் ேதரத் தக்கேதா
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) என்று அந்த $திருவி.2167.3
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) அடு
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கணாைரப் ேபாம் என விடுத்தான் மன்ேனா $திருவி.2167.4
மருவிய ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.) ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விருந்தினாள் மைனவந்து எய்திப் $திருவி.2168.1
புரவலன் தனது பாட்ைடப் புகழ்ந்தேத புகந்தது ஆகப் $திருவி.2168.2
ெபருமிதம் தைலக்
ேகாண்டாள்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.)
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களிப்பு
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மஞ்சத்து $திருவி.2168.3
திரு மல, அைண ேமலா, வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைளத்து இனிது இருந்தாள் இப்பால் $திருவி.2168.4
வணங்கு உறு மருங்கில் கற்பின் மடவ,ல்_ெப.(மடவ,ல்_ெப.) மதங்கி தானும்
$திருவி.2169.1
அணங்கு இைற ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநஞ்சன் அம் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண்ணி பாகக் $திருவி.2169.2
குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) குறி கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேசாதி குைர கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அடிக்கீ ழ்
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2169.3
உணங்கினள் கலுழ் கண்ண,_ெப.(கண்ண
G
,_ெப.)
G
ஒதுங்கு
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இதைனச்
ெசான்னாள்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) $திருவி.2169.4
ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) ஆசி ைவயம்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேகால் ெசலுத்திக் காத்த
$திருவி.2170.1
மன்னவ வழுதி வார வழி வழக்கு உைரப்பது ஆனான் $திருவி.2170.2

அன்னவன் கருத்துக்கு ஏற்ப அைவயரும் அைனய, ஆனா, $திருவி.2170.3
பின் நடு நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) தூக்கிப் ேபசுவா, யாவ, ஐயா
$திருவி.2170.4
உன் அருள் துைண ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என் பால்
உறு கண் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) துைடப்பது என்ன $திருவி.2171.1
மின் அனாய் நGேய நாைள
ெவல்லும்_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.) மா ெசய்தும்
அஞ்ேசல் $திருவி.2171.2
என்ன ஆகாய வாணி ஈறு இலான் அருளால்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2171.3
மன்னரும் கற்பின் ஆடன் மைன புகுந்து இருந்தான் மன்ேனா $திருவி.2171.4
அன்று ேபால் மற்ைற ஞான்றும் அைழத்தனன் பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.)
ேகட்டுக் $திருவி.2172.1
குன்று ேபால் புயத்தான் ெதன்னன் கூறிய வாேற கூற $திருவி.2172.2
மன்று உளா, பலரும் அன்ன வண்ணேம_ெப.(வண்ணம்_ெப.+ஏ_சாr.)
ெசான்னா,_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.)
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2172.3
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாண்_ெப.(பாண்_ெப.)
மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) பாண்டி நிருபைன ேநாக்கிச் ெசால்வாள்
$திருவி.2172.4
ெதன்ன, ஏறு அைனயாய் ஞால மனு வழிச் ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.)
ஓச்சும் $திருவி.2173.1
மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) ஏறு அைனயாய் வார வழக்கிைன ஆதலால்
நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) $திருவி.2173.2
ெசான்னவாறு அைவயும் ெசால்லத் துணிந்தது துைல நா_ெப.(நா_ெப.) அன்ன
$திருவி.2173.3

பன்னக ஆபரண, முன் ேபாய்ப் பாடுேகம் பாடும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
$திருவி.2173.4
இருவேரம் பாட்டும் ேகட்டுத் துணிந்து இவள்_பதி.ெப.(இ_சுத்.+அள்_பட,.ஒரு.)
ெவன்றாள் என்னா $திருவி.2174.1
ஒருவ,_ெப.(ஒருவ,_ெப.) சந்நிதியில்
ெசான்னால்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆல்_நி.எச்.குறி.) ேபாதும் என்று
உைரத்தாள் பாண்டித் $திருவி.2174.2
திரு மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) வாேற ெசய்மின G,
ெசய்மின் என்ன $திருவி.2174.3
மருவள, குழலினா, தம் மைன புகுந்து இருந்தா, பின் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$திருவி.2174.4
ெதன்றல் நாடனும் மந்திரச் ெசல்வரும் $திருவி.2175.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) தGது_ெப.(தGது_ெப.) உண, நால் வைகக் ேகள்விேயா,
$திருவி.2175.2
ஒன்ற ஏகி ஒளி விடு_ஏவ.(விடு_வி.) ெவள்ளி மா $திருவி.2175.3
மன்ற வாண, மா மண்டபத்து எய்தினா, $திருவி.2175.4
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அம் மடமாதைர இங்கு உறச்
$திருவி.2176.1
ெசய்தி, என்னத் திருமகன் ஏவேலா, $திருவி.2176.2
ெநாய்தின் ஓடி ெநாடித்து அைழத்தா ெராடு $திருவி.2176.3
ைம திகழ்ந்த விழியா, வருவ,_வி.மு.(வா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ,_பட,.பன்.)
ஆல் $திருவி.2176.4
படிைமயா, தவப் பாடினி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எனக்கு $திருவி.2177.1
அடிைமயாவள் இன்று ஐயம் இன்றால் எனக் $திருவி.2177.2
ெகாடுைமயா, மனக் ேகாட்டச் ெசருக் ெகாடும் $திருவி.2177.3

கடுைமயாக வந்தாள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) கலத்தின்
வந்தாள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) $திருவி.2177.4
கற்பின் மிக்கு எழு கற்பும் கருத்தினில் $திருவி.2178.1
சிற் பரஞ் சுட, ேசவடி ேமல் ைவத்த $திருவி.2178.2
அற்பு மிக்கு எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.)
வந்தாள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) அேரா $திருவி.2178.3
ெபாற்பின் மிக்கு உள பத்திரன் ெபான் அனாள் $திருவி.2178.4
அலங்கு ஆ ரேமாடு அங்கதம் ஆதி பல் $திருவி.2179.1
கலன்கள் தாங்கிக் கைலஞ, குழாத்து இைட $திருவி.2179.2
இலங்கு மாட மதுைரக்கு இைறவரும் $திருவி.2179.3
புலம் ெகாள் நாவல, ேபால் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ைவகினா, $திருவி.2179.4
அந்த ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) அைவ தன்னில் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) $திருவி.2180.1
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவய்த் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இைச மாதராள் $திருவி.2180.2
முந்த ேவத்திைச பாடினாள்_வி.மு.(பாடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.)
முந்ைத ேயா, $திருவி.2180.3
சிந்ைத ேவட்டு ஒன்றும் ெசப்பின, இல்ைல ஆல் $திருவி.2180.4
வைண
G
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இடன்
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மல, $திருவி.2181.1
வாணி பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இருக்ைகயின் ைவகிேய
$திருவி.2181.2

யாழ் நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இன்னிைச ஓ,ந்து எழG ப் $திருவி.2181.3
பாண,_ெப.(பாண,_ெப.) ேகாமகன் பன்னியும் பாடும் ஆல் $திருவி.2181.4
குடங்ைக நGரும் பச்சிைலயும் இடுவா,க்கு இைமயாக் குஞ்சரமும்
$திருவி.2182.1
படம் ெகாள் பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பூ
அைணயும் தருவாய் மதுைரப் பரேமட்டி $திருவி.2182.2
படம் ெகாள் பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பூ
அைனயும் ைகயில் படுதைல
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2182.3
இடங்கள் ேதாறும் இரப்பாய் என்று ஏசுவா,க்கு என் ேபசுவேன $திருவி.2182.4
ேதனா, ெமாழியா, விழிவழிேய ெசல்லாதவ,க்ேக வடு_ெப.(வ
G
டு_ெப.)
G
என்று
$திருவி.2183.1
நானா ேவதப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உைரத்தாய் நGேய மதுைர நம்பரேன
$திருவி.2183.2
நானா ேவதப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உைரத்தாய் நGேய பாதி நாr உரு
$திருவி.2183.3
ஆனாய் என்று பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) பழித்தால் அடிேயன் விைட ஏது
அைறேவேன $திருவி.2183.4
வரதன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உயி,க்கும் மாயா விருத்தி வலி அடக்கிச்
$திருவி.2184.1
சரதம் ஆன வட்டு
G
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) தருவாய் மதுைரத் தனி முதேல
$திருவி.2184.2
சரதம் ஆன வட்டு
G
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) தருவாய் வடு_ெப.(வ
G
டு_ெப.)
G
ெபறுவா, ேபால் $திருவி.2184.3

விரத ேயாக நிைல அைடந்தாய்_வி.மு.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.)
என்பா,க்கு என் நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) விளம்புவேன $திருவி.2184.4
கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) மதுைரப் பிராைன இவ்வாறு
கருதிய_ெப.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாணியால் கனிந்து
$திருவி.2185.1
பண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) பrவட்டு அைண முதல் இைசநூல் பக, முதல்
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) இரு நான்கும் $திருவி.2185.2
எண் உறுவா, தல் வடித்து இடன் முதல் ஆம் எட்டு இைசக் காரணமும் பயப்ப
$திருவி.2185.3
மண்ணவ, ெசவிக்ேகா வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) ெசவிக்கும் ஆக்கினாள்
விைள அமுதம் $திருவி.2185.4
இைடயிேனாடு ஏைனப் பிங்கைல இயக்கம்
இகந்து_வி.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மூலம் ஒடுத்து இயக்கி
$திருவி.2186.1
நடு உறு ெதாழிலால் பிரம நந்திரம் நைடெபற
இைசக்கும்_ெப.எச்.(இைச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
உள் ஆளாம் $திருவி.2186.2
மிடறு வங்காள்
G
கண் இைமத்திடாள் எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) ெவளிப் படாள்
புருவம் ேமல் இமிராள் $திருவி.2186.3
ெகாடிறு அது துடியாள் பாடலும் அது
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைனவரும் குதூகலம்
அைடந்தா, $திருவி.2186.4
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) நாடு உைடயான் ைகதவன் எனும் ேப,க் காரணம்
ேதற்றுவான் எனத்தான் $திருவி.2187.1
இன்னிைச அறிஞனாகியும் முன்ேபால் இயம்புவான் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
படு கின்றான் $திருவி.2187.2

முன்னவன் அருளால் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மனக் ேகாட்ட முரண் ெகடப்
ெபாதுைமயான் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.2187.3
இன்னவள் தாேன ெவன்றனள் என்ேறான் இைனயவாறு அைனவரும்
ெமாழிந்தா, $திருவி.2187.4
கr உைர ெமாழிந்த ைகதவன் இலங்ைகக் ைகதவப் பாடினி
கழுத்தில்_ெப.(கழுத்து_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $திருவி.2188.1
புrகுழல் மாைத இருத்து என இருத்தும் ேபாதுைம இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
கரந்து இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2188.2
அrய நாவல, ஈது அற்புதம் ஈது அற்புதம் என அைறந்தைவ காண
$திருவி.2188.3
விrகதி, மின் ேபால் மைறந்தன, யாரும் வியந்தன, பயந்தனன்
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $திருவி.2188.4
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கண் ஏறு அழக,
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஈது என்ேற யாவரும்
ெதளிந்தன, ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2189.1
அம் கண் நாயக, தம் கருைணயின் திறனும் அடியவ, அன்ைபயும் தூக்கித்
$திருவி.2189.2
தம் கணா, அருவி ெபருக ஆனந்தத் தனிப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
சலதியில் ஆழ்ந்தா, $திருவி.2189.3
வங்கம் ேமல் வந்தாள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) பிட, மிைச
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாண் இைழ விறலிைய
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $திருவி.2189.4
இறக்குவித்து அவட்கு முந்த முத்தாரம் எrமணிக் கலன்
துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) வrைச_ெப.(வrைச_ெப.) $திருவி.2190.1
ெபறக் ெகாடுத்ேதைன அவட்கு உள் மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) ெபறச் சில
வrைச_ெப.(வrைச_ெப.) தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைவயில் $திருவி.2190.2

சிறக்க_வியங்.வி.மு.(சிற_வி.+க்க_வியங்.வி.மு.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒருங்கு ைவகி
வான்_ெப.(வான்_ெப.) இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதய்வதக் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்கு
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2190.3
அறக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ேச,
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புல ேவா,க்கு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கலன்
ஆதிகள் நல்கா_எதி,.ம.ெப.எச்.(நல்கு_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.2190.4
மன்னவ, வலிகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெதய்வத்தின் வலிமுன் நில்லா
$திருவி.2191.1
அன்ன மா ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வலி எலாம்
அரண்_ெப.(அரண்_ெப.) மூன்று அட்ட $திருவி.2191.2
முன்னவன் வலிமுன் நில்லா எனப்பல, ெமாழிவது
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.2191.3
இன்ன பாண்_ெப.(பாண்_ெப.) மகளிற் காணப்பட்டது என்று இறும்பூது எய்தா
$திருவி.2191.4
மின் இயல் சைடயினாைன விைட ெகாடு வலம்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகி $திருவி.2192.1
இன்னியம் இயக்கம் ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெகாடு தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) எய்தித் $திருவி.2192.2
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நிதி ெபற்றான் ேபாலச் சுகுண பாண்டியைனப்
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2192.3
மன்னிய மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) வங்க
G
ைவகினானன் இராசராசன்
$திருவி.2192.4

இருைளக் கந்தரத்தில் ைவத்ேதான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) என்றும் அன்பின் $திருவி.2193.1
ெதருைளத்தந்து அவட்கு மாறாத் ெதrைவைய இைசயால் ெவல்ல
$திருவி.2193.2
அருைளத் தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) அைறந்தனம் தாயாய்ப் பன்றிக் $திருவி.2193.3
குருைளக்கு முைல_ெப.(முைல_ெப.)
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆவி ெகாடுத்தவாறு எடுத்துச்
ெசால்வாம் $திருவி.2193.4
முைற என இைமேயா, ேவண்ட முைளத்த நஞ்சாய் இன்று சான்றாய்
$திருவி.2194.1
உைற என மிடற்றில் ைவத்த உம்பரான் மதுைரக்கு ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.)
$திருவி.2194.2
திைற_ெப.(திைற_ெப.) என எறி நG, ைவைகத்து எற்கது குரு
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2194.3
துைற என உளது ஓ, ெசல்வத் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாடமூதூ, $திருவி.2194.4
தரு நாதன் ஆதி வாேனா, தம் குரு
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேநாற்பக் $திருவி.2195.1
குரு நாதன் எனப் ேப, ெபற்றுக் ேகாது இலா வரம்_ெப.(வரம்_ெப.)
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏற்றில் $திருவி.2195.2
வருநாதன் சித்திரத் ேத, வலவனா, உடேன கஞ்சத் $திருவி.2195.3
திரு நாதன் பரவ ைவகி
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஊrல் $திருவி.2195.4

சுகலன் என்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேவளான்
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) மைன சுகைல என்பாள் $திருவி.2196.1
இகல் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கற்பினாள் பன்னிரு மகப் ெபற்றாள்
ெசல்வப் $திருவி.2196.2
புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெசருக்கால் அன்ன
புதல்வைரக் கடியா, ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.2196.3
அகல் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) களிப்பு மீ தூ, அன்பினால் வள,க்கும்
நாளில் $திருவி.2196.4
தந்ைதயும் தாயும் மாயத் தறுகண் மிக்கு உைடயா,
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2197.1
ைமந்தரும் ேவட ேராடு கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கானில்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2197.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ேவட்டம்
ெசய்வா,_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.)
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) புகாப் புத, கீ ழ்
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2197.3
ஐந்து அவித்து இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேநாற்கும்
குரவைன அங்குக் கண்டா, $திருவி.2197.4
ைகத்தலம் புைடத்து நக்குக் கல்லும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பாலும் வாr
$திருவி.2198.1
ெமய்த்தவன் ெமய்யில் தாக்க_குைற.எச்.(தாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வசினா,
G
விைனைய
ெவல்லும்_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2198.2
உத்தமன் விக்கம் ெசய்தா, தவத்தினுக்கு உவ, என்று உன்னிச் $திருவி.2198.3

சித்தா ெநாந்து_வி.எச்.(ெநா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வஞ்சத் தGயைரச் ெசயி,த்து
ேநாக்கா $திருவி.2198.4
ெதாழும் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவடத்
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) உழந்து உழல் வ,G நG, மண்_ெப.(மண்_ெப.)
$திருவி.2199.1
உழும் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) உைடய நGரால் பன்றியின் உதரத்து எய்திக்
$திருவி.2199.2
ெகாழும் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ஏன
குருைளயாய்த் தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) தாைய $திருவி.2199.3
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அலம் உறுமின் என்னா
இட்டனன் கடிய சாபம் $திருவி.2199.4
பாவத்ைத_ெப.(பாவம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ைமந்த, பன்னிருேபரும் அஞ்சிச்
$திருவி.2200.1
சாவத்ைத ஏற்று எப்ேபாது தணிவது இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சாபம் என்ன
$திருவி.2200.2
ஆவத்ைத அகற்றும் ஈசன் அருள் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2200.3
ேகாவத்ைத முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) ெசய்தக் கடவுள, குரவன் கூறும்
$திருவி.2200.4
என்ைன ஆளுைடய கூடல் ஏக நாயகேன உங்கள் $திருவி.2201.1
அன்ைனயாய் முைலதந்து ஆவி அளித்து ேமல் அைமச்ச, ஆக்கிப்
$திருவி.2201.2
பின்ைன ஆனந்த வடு_ெப.(வ
G
டு_ெப.)
G
தரும் எனப் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ஓ,
பாகன் $திருவி.2201.3

தன்ைன ஆதrத்ேதான்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) பன்னிரு தனய,
தாமும் $திருவி.2201.4
ெதான்ைமசால் குரு இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
துைற அதன் புறத்த ஆன $திருவி.2202.1
பன்ைமசால் கான வாழ்க்ைகப் பன்றிகட்கு அரசாய் ைவகும் $திருவி.2202.2
தன்ைமசல் தனி ஏனத்தின் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.)
வயிற்றில் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2202.3
வன்ைம_ெப.(வன்ைம_ெப.) சால் குருைள_ெப.(குருைள_ெப.) ஆகிப் பிறந்தன,
வழக்கான் மன்ேனா $திருவி.2202.4
ஆன நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ஒருநாள் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) அரசருக்கு
அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) ஆன $திருவி.2203.1
மீ னவன் மதுைர நிங்கி_வி.எச்.(நGங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேமல்
திைசக் கானம்_ெப.(கானம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2203.2
மானமா ேவட்டம் ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.)
மத்தமா உைகத்துத் தண்டாச் $திருவி.2203.3
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ேப
ெமாய்ப்பச் ெசல்கின்றான்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $திருவி.2203.4
மா வழங்கு இடங்கள் ேதர வல்ல ேதால் வன்கால் ஒற்ற, $திருவி.2204.1
பாவடிச் சுவடு பற்றிப் பட,ந்து_வி.எச்.(பட,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாறு
அழல் புலால்_ெப.(புலால்_ெப.) வாய்த் $திருவி.2204.2
தG விழி உழுைவ ஏனம் திr மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) இரைல புல்வாய்
$திருவி.2204.3

ேமவிடம் அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வல்ேல
விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதிேர
ெசான்னா,_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) $திருவி.2204.4
மறத்துைற ேவட்ட மாக்கள் வல்ைல ேபாய் ஒடி
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2205.1
புறத்துவா, வைலகள் ேபாக்கி நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) அதன் புறம்பு ேபா,ப்ப
$திருவி.2205.2
நிைறத்து மா ஒதுக்கி நGட்டும் பைடஞராய் நிைர
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிற்ப $திருவி.2205.3
அறத்துைற மாறாக் ேகாலான் ஆைனேமல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிற்ப $திருவி.2205.4
சில்லrத் துடி ேகாடு எங்கும் ெசவிடு உறச் சிைலயா நிற்பப் $திருவி.2206.1
பல்வைகப் பா,ைவ_ெப.(பா,ைவ_ெப.) காட்டிப் பயில் விளி இைசயா நிற்ப,
$திருவி.2206.2
வல்லியம் இரைல ைமயன் மான் இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ெவருளா நிற்ப
$திருவி.2206.3
வில் இற வலித்து வாங்கி மீ லி_ெப.(மீ ளி_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
கைணகள் தூ,த்தா, $திருவி.2206.4
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மான் முறிந்த
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) சிைதந்த ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ெசம்புனல்
$திருவி.2207.1
பறிந்தவாறு ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) நிணம்_ெப.(நிணம்_ெப.)
பrந்து_வி.எச்.(பr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வசு
G ைக இறா $திருவி.2207.2
மறிந்த ஏழு உய,ந்த_ெப.எச்.(உய,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) மாண்ட எண்கு வல்லியம் $திருவி.2207.3
பிறிந்த ஆவி ேயாடும் வாய் பிளந்தவாய் விழுந்தேத $திருவி.2207.4

ெதாட்ட புல்_ெப.(புல்_ெப.) கிழங்கு_ெப.(கிழங்கு_ெப.) வாைட_ெப.(வாைட_ெப.)
ெதாட விைரந்து_வி.எச்.(விைர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கண்ணியுள்
$திருவி.2208.1
பட்டவும் ெபாறித்து ைவத்த பா,ைவ_ெப.(பா,ைவ_ெப.)
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
G
அடுத்தவும் $திருவி.2208.2
கட்டி இட்ட வைல_ெப.(வைல_ெப.) பிைழத்து ஞமலி ெகௗவ நின்றவும்
$திருவி.2208.3
மட்டிலாத ஒட்டிநின்ற மள்ள, ேவலின் மாய்ந்தேவ $திருவி.2208.4
பட்டமா ஒழிந்து நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மற
விலங்கு பல் சில $திருவி.2209.1
வட்டமா வைளந்து_வி.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடுத்த
வைலயின் உந்தி அப்புறத்து $திருவி.2209.2
எட்டி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாைல ஞ, ேமல்
எதி,ந்து மீ ள்வ ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.)
வைளந்து_வி.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2209.3
ஒட்டினாைர மைலயும் மாப் ெபாறிக்கணங்கள் ஏத்தேவ $திருவி.2209.4
வல்லியம் துைளத்து அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மான் துைளத்து அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) $திருவி.2210.1
கல் இயங்கு எண்கிைனத் துளத்து
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கயவு வாய்
$திருவி.2210.2
ெவல் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) துைளத்து மள்ள, விட்ட வாளி இங்ஙனம்
$திருவி.2210.3
ெசால்லினும் கடிந்து ேபாய்த் துணித்தமா அளப்பு இல $திருவி.2210.4
மடுத்த_ெப.எச்.(மது_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாளியில் பிைழத்து
வைலைய முட்டி அப்புறத்து $திருவி.2211.1

அடுத்த மாைன ெவௗவி நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) அைலத்து
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆதிநாள் $திருவி.2211.2
உடுத்த பாசவிைனயினின்று உய்கு வாைர ஒய் எனத் $திருவி.2211.3
தடுத்த_ெப.எச்.(தடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வா விைளத்து
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைதயலாைர ஒத்தேவ
$திருவி.2211.4
மதிைய ேந, வகி,ந்து ெகௗவி அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) ெவங் $திருவி.2212.1
கதிய ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) மீ து தாது_ெப.(தாது_ெப.) காலு
நGல_ெப.அ.(நGலம்_ெப.) முைகயின் நGள் $திருவி.2212.2
நுதிய ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) நுைழந்து ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) புண் நூழில் வழு
G
முதிர நG, $திருவி.2212.3
முதிய_ெப.அ.(முது_ெப.) கான வைரயின் மீ து ெமாய்த்த தGைய ஒத்தேவ
$திருவி.2212.4
மள்ள, ஓைச துடியிேனான் ஓைச வாளிேபாய்த் $திருவி.2213.1
தள்ள வழ்
G விலங்கின் ஓைச தப்பி
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மானின் ேமல்
$திருவி.2213.2
துள்ளு நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) குைரக்கும் ஓைச கான மூடு ெதாக்கு
வான்_ெப.(வான்_ெப.) $திருவி.2213.3
உள் உலா உடன்று
ஒலிக்கும்_ெப.எச்.(ஒலி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
உருமின் ஓைச புைரயுமால் $திருவி.2213.4
இன்ன ேவறு பல் விலங்கு எலாம் மைலத் இலங்குேவல் $திருவி.2214.1
மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) ஏறு ெதன்ன, ேகா மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) குடக்கின்
ஏகுவான் $திருவி.2214.2

அன்னேபாது ஓ, ஏனம் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அடவி வாய்
$திருவி.2214.3
முன்ன, ஓடி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசய்தி ெமாழியும் ஆல்
$திருவி.2214.4
எங்களுக்கு அரேச ேகட்டி இங்கு உள மிருகம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$திருவி.2215.1
திங்களுக்கு அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.)
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வருகிறான் என்று
ெசப்ப $திருவி.2215.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) களிப்பு
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பன்றி_ெப.(பன்றி_ெப.)
ேவந்தனும் அடுேபா, ஆற்றச் $திருவி.2215.3
சங்ைக உற்று எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாவான்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உயி,ப் ெபைடைய ேநாக்கா $திருவி.2215.4
இன்று பாண்டியைன ேநrட்டு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சம, ஆடி
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2216.1
வன்திறல் வாைகேயாடு வருகுவன் ஏேயா அன்றிப் $திருவி.2216.2
ெபான்றுவன் ஏேயா நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) உன் புதல்வைரப் பாதுகாத்து
$திருவி.2216.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) இருத்தி என்ன நங்கைகப் ேபடு
இன்ன கூறும் $திருவி.2216.4
ஆவி அங்கு ஏக இந்த வாகம் இங்கு இருப்பேத இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
$திருவி.2217.1
பாவிேயா ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அந்தப் பறழிைன வகுத்த
ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) $திருவி.2217.2

மாவ அம, ஆடி ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
வருதிேயல் வருேவன் அன்றி $திருவி.2217.3
நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) விளிந்து இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.)
மாய்ேவன் நிழலுக்கும் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவறு
உண்ேடா $திருவி.2217.4
ேபாதுகம் எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்னாப்
ெபாருக்கு என எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நGலத்
$திருவி.2218.1
தாது_ெப.(தாது_ெப.) உறழ் எனப் பாட்டி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) புைட தழுவிச்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2218.2
ேபது உறழ் பறைழ நூக்கிப் பின்
ெதாட,ந்து_வி.எச்.(ெதாட,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைணந்து ெசல்லக்
$திருவி.2218.3
காது எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) எறுழி ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) கால் என
நடந்தான்_வி.மு.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) அன்ேற $திருவி.2218.4
பல் வைகக் சாதி உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) பன்றியில் கணங்கள்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.2219.1
ெவல் பைடத் தறுங்கண் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) வரராய்
G
முன்பு ெசல்லச்
$திருவி.2219.2
ெசல் எனத் ெதழித்துச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கண் தGயுக மானம் என்னும்
$திருவி.2219.3
மல்ல, வாம் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ேமல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந்தனன்
வராகவரன்
G
$திருவி.2219.4
முன்படு தூசி_ெப.(தூசி_ெப.) ஆக நடக்கின்ற முரட் கால் பன்றி_ெப.(பன்றி_ெப.)
$திருவி.2220.1
மல் படு ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ேநேர வருகின்ற மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.)
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $திருவி.2220.2

ெவற்படு தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வன் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
வர,_ெப.(வ
G
ர,_ெப.)
G
ேமல் சீறிச் ெசல்லப் $திருவி.2220.3
பிற்பட ஒதுங்கி வர,_ெப.(வ
G
ர,_ெப.)
G
ெபய்தன, அப்பு மாr_ெப.(மாr.)
$திருவி.2220.4
ெசாrந்தன ேசாr ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ெசாrந்தன
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
G
யாக்ைக $திருவி.2221.1
சrந்தன குட,கள் என்பு தக,ந்தன வழும்பு மூைள $திருவி.2221.2
பrந்தன ேசனம் காகம்_ெப.(காகம்_ெப.) பட,ந்தன உயிரும் ெமய்யும்
$திருவி.2221.3
பிrந்தன ஏன நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) ஏன வர,_ெப.(வ
G
ர,_ெப.)
G
$திருவி.2221.4
பைதத்தன, எrயில் சீறிப் பஞ்சவன் பைடேமல்
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2222.1
சிைதத்தன, சிலைரத் தள்ளி ெசம்புனல் வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) ேசார
$திருவி.2222.2
உைதத்தன, சிலைர வட்டி
G
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) பைத படக் ேகாடு
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2222.3
வைதத்தன, சிலைர ேநேர வகி,ந்தன, சிலைர மாேதா $திருவி.2222.4
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) சிைதந்தாரும் சில்ேலா, தைல_ெப.(தைல_ெப.)
சிைதந்தாரும் சில்ேலா, $திருவி.2223.1
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) சிைதந்தாரும் சில்ேலா, ெதாைட சிைதந்தாரும்
சில்ேலா, $திருவி.2223.2
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) சிைதந்தாரும் சில்ேலா, வைர
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அலேரான் தGட்டும்
$திருவி.2223.3

நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) சிைதந்தாரும் சில்ேலா, நராதிபன்
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) வர,_ெப.(வ
G
ர,_ெப.)
G
$திருவி.2223.4
கண்டன, கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) நாடு காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) அைமச்ச,
சீற்றம் $திருவி.2224.1
ெகாண்டன,_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ,_பட,.பன்.)
முசல ேநமி கூற்று என வசி
G ஆ,த்தா, $திருவி.2224.2
விண்டன, மாண்டா, ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) வரரும்
G
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) எல்ைலப் $திருவி.2224.3
புண் தவழ் எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) ேவந்ைதப் புைடநின்ற
ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.) ேநாக்கா $திருவி.2224.4
ஏவிய ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இறந்தன இனி
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) ெசய்யல் $திருவி.2225.1
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) என் வாளா நாமும் அழிவது
இங்கு என்ைன தப்பிப் $திருவி.2225.2
ேபாவேத கருமம் என்று புகன்ற அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) துைணைய
ேநாக்கிச் $திருவி.2225.3
சாவைத அஞ்சா ஏனத் தனி அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
சாற்றும் $திருவி.2225.4
நுண் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) உைடய,
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நூெலாடு பழகினாலும்
$திருவி.2226.1
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) என்பது
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ேபைதைமத்து ஆதலால் உன் $திருவி.2226.2
கண் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) உைடைமக்கு ஏற்ற காrயம் உைரத்தாய் மானம்
$திருவி.2226.3

எண் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) உைட ேயா,க் எல்லா இழுக்கு
உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்ேறா ஈதால்
$திருவி.2226.4
தூங்கு இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) வறுவாய்ச் சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.)
இ,ண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) உைற துைறயின் மாேடா, $திருவி.2227.1
ஆங்கு இரு மருப்புக் ேகழல்_ெப.(ேகழல்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நG, பருகி
மீ ளும்_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2227.2
வங்கு_ஏவ.(வ
G
ங்கு_வி.)
G
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) கா,
எனும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைற துைறயில் வரத்து
G
$திருவி.2227.3
ஆங்கு இரு மடங்கல் நG,க்குத் தைலப்பட அஞ்சும் அன்ேற $திருவி.2227.4
அத்திட மரபின் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உேளன் ஆதலாேல
$திருவி.2228.1
ைகத்திடு தாரான் வரம்_ெப.(வ
G
ரம்_ெப.)
G
கவ,ந்து_வி.எச்.(கவ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) திைச திைசயும் வானும்
$திருவி.2228.2
ைவத்திட வல்ேலன் அன்றி மடந்திட வல்ேலன் ஆகில் $திருவி.2228.3
ெபாய்த்திடும் உடம்ேப அன்றி புகழ் உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) அழிவது உண்ேடா
$திருவி.2228.4
நGநில் எனத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) தன்ைன நிறுத்தி
நGத்து என் $திருவி.2229.1
கானில் என வாழ் கருமாவின் கணங்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$திருவி.2229.2
ஊனில் உயி, உண்டனம் என்று இனி ஓடல் கூடல் $திருவி.2229.3
ேகானில் என ஆ,ப்பவன் ேபாலக் ெகாதித்து ேந,ந்தான் $திருவி.2229.4

நிலத்ைதக் கிைளத்துப் பிலம் காட்டி
நிமி,ந்த_ெப.எச்.(நிமி,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூள்வான் $திருவி.2230.1
தலத்ைதப் புைதப்பத் தனிேயன் வரவு_ெப.(வரவு_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2230.2
வலத்ைதப் புகழ்ந்தான்_வி.மு.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.)
வியந்தான் சிைலவாங்கி வாளிக் $திருவி.2230.3
குலத்ைதச் ெசாrந்தான் ெபாருைனத் துைறக் ெகாற்ைக_ெப.(ெகாற்ைக_ெப.)
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $திருவி.2230.4
குறித்துச் ெசழியன் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) வாளிையக் ேகால
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $திருவி.2231.1
பறித்துச் சில வாளிைய வாய் ெகாடு ைபம்புல் என்னக் $திருவி.2231.2
கறித்துச் சில வாளிைய கால் ெகாடு ேதய்த்துத் ேதய்த்து $திருவி.2231.3
முறித்துச் சில வாளிைய வாலின் முறித்து
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.2231.4
மானம் ெபாறாது மதியின் வழி
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
$திருவி.2232.1
தானம் ெபாறாது கவிழ்க்கும் புக,த் தந்தி ைகயில் $திருவி.2232.2
ஊனம் ெபாறாத முசலம் ெகாடுத்து ஏறி உய்த்தான் $திருவி.2232.3
ஏனம் ெபாறாது ஆ,த்து_வி.எச்.(ஆ,_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இடி
ேயற்றின் எழுந்தது அன்ேற $திருவி.2232.4
தந்திப் ெபாருப்ைபத் துணிக்க என்று அழன்று சீற்றம் $திருவி.2233.1
உந்திக் கதலிக் ெகாழும் தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) என ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.)
ைகையச் $திருவி.2233.2
சிந்திப் பிைறவாள் எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) ஓச்சித் சிைறந்து வட்ட
G
$திருவி.2233.3

முந்திக் கடும் ேத, மிைசப் பாய்ந்தனன் மூrத்தாரான் $திருவி.2233.4
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத, மிைச
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடல் ேநமி திrத்து
விட்டான் $திருவி.2234.1
கண்டு ஏன ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) விலக்கிக் கடும் காலில்
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2234.2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேத, உைடயத் தக,த்தான் பr தன்னில்
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2234.3
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஏறு தாரான் விட ேவைல வலம் திrத்தான்
$திருவி.2234.4
சத்திப் பைடேமல் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) முன்ன,த் தறுகண்
வரன்_ெப.(வ
G
ரன்_ெப.)
G
$திருவி.2235.1
பத்திச் சுட, மாமணித் தா,ப் பrமாவின் பின் ேபாய் $திருவி.2235.2
ெமாத்திக் குட, ெசம்புனல் ேசார முடுகிக் ேகாட்டால் $திருவி.2235.3
குத்திச் ெசகுத்தான் ெபாறுத்தான் அலன் கூடல் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
$திருவி.2235.4
மண்ணில்_ெப.(மண்_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வலிக்கண்டு வராக
ேவந்ைத $திருவி.2236.1
எண்ணித் தைலயில்_ெப.(தைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) புைடத்தான் ைக இருப்புத்
தண்டால் $திருவி.2236.2
புண்ணில் படு ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆறு புடவி ேபா,ப்ப
$திருவி.2236.3
விண்ணில் புகுந்தான் சுட, கீ றி விமான ேமலால் $திருவி.2236.4
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) கிழேவானில்
விளங்கி_வி.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வியந்து வாேனா,
$திருவி.2237.1

ேதனில் ெபாழி பூ மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபய்ய நைனந்து ெதய்வக்
$திருவி.2237.2
கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.) அமுது உண்டு இருகாது
களித்து_வி.எச்.(களி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வரG $திருவி.2237.3
வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.) அமுது உண்டு அரமங்ைகய,
ெகாங்ைக ேச,ந்தான் $திருவி.2237.4
பின் துைண ஆய ெபைடத் தனி ஏனம் $திருவி.2238.1
என் துைண மாய இருப்பது கற்ேபா $திருவி.2238.2
ெவன்றிலன் ஏனும் விசும்பு அைட ேவனால் $திருவி.2238.3
என்று இகல் ேவந்ைத எதி,த்த உருத்ேத $திருவி.2238.4
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) நவில் ேபட்ைட விளிப்பது ேவந்த,க்கு $திருவி.2239.1
அறன் அல ெவன்றவன் ஆள் விைன மள்ள,க்கு $திருவி.2239.2
இைற மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ஆன சருச்சரன் என்று ஒ, $திருவி.2239.3
மறமகன் ேந,ந்து அம, ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வைளந்தான் $திருவி.2239.4
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.)
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அம, ஆடினான் நஞ்சிற்
$திருவி.2240.1
கனி சினவன் ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) காய்சின ேவடத் $திருவி.2240.2
தனி மகைன தைர வட்டி
G
தனது ஆற்றல் $திருவி.2240.3
இனி இைல என்ன விைளத்து உயி, ேசா,வான் $திருவி.2240.4
இரும்பு ெசய் தண்டிைன இம் என ஓங்கிப் $திருவி.2241.1
ெபாரும் பைட ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) புைடத்து விளிந்தான் $திருவி.2241.2
விருந்தின,_ெப.(விருந்தின,_ெப.) ஆய் இருேவாரும் விமானத்து $திருவி.2241.3

அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
அைடந்தன, அன்ேற $திருவி.2241.4
வன் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) மன்னவ, மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) உந்தன்
$திருவி.2242.1
ெபான் திகழ் மா நக, புக்கனன் இப்பால் $திருவி.2242.2
பன்றி_ெப.(பன்றி_ெப.) விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பருப்பதம் ஆகா $திருவி.2242.3
நின்றது_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அது_பட,.ஒரு.) பன்றி_ெப.(பன்றி_ெப.)
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கிr என்ன $திருவி.2242.4
அன்று ெதாடுத்து அதனுக்கு அது ேபராய் $திருவி.2243.1
இன்றும் வழங்குவது இம்பrன் அந்தக் $திருவி.2243.2
குன்றில் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவ, விஞ்ைசய,
ேகாபம்_ெப.(ேகாபம்_ெப.) $திருவி.2243.3
ெவன்றவ, எண் இல, வடு_ெப.(வ
G
டு_ெப.)
G
உற ேநாற்பா, $திருவி.2243.4
என்று கூறிய அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தமிழ்க்கு இைறவைன ேநாக்கித்
$திருவி.2244.1
துன்று மாதவ, அறிவிலாச் சூகர உருவக் $திருவி.2244.2
குன்றின் மீ து இருந்தவ, எலாம் ேகாதற ேநாற்று $திருவி.2244.3
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காரணம் யாது எனக் குறு
முனி நிகழ்த்தும் $திருவி.2244.4
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) என விளங்கு விச்சாதரன்
என்னும் $திருவி.2245.1
தான யாழ் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) புலத்தியன் தவத்தினுக்கு இைடயூறு
$திருவி.2245.2
ஆன பாண்_ெப.(பாண்_ெப.) ெசயப் பன்றியாச் சபித்தனன் அறேவான்
$திருவி.2245.3

ஏனம் ஆகுேவான் உய்வது என்று எனக்கு என முனிவன் $திருவி.2245.4
மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ஆம்
ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
வனத்தில் $திருவி.2246.1
துன்று பல்வைக விலங்கு எலாம் ெதாைலத்து உைன
மாய்க்கும்_ெப.எச்.(மாய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.2246.2
பின்ன, இவுரு ெபறுக_வியங்.வி.மு.(ெபறு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனப்
பணித்தனன் இயக்கன் $திருவி.2246.3
அன்னவாறு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின் பழ உரு அைடந்தான்
$திருவி.2246.4
ஆய புண்ணிய விஞ்ைசயன் ஆகமாய்க்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2247.1
தூய நG, ஆதலால் அவ்வைர மீ மிைசத்
துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2247.2
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேகள்விய, இைற ெகாளப் பட்டது
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உயி,க்கும் $திருவி.2247.3
நாயனா, மதுேர நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவண்
உைறவா, $திருவி.2247.4
என்று அகத்தியன் விைட ெகாடுத்து இயம்பினன் இப்பால் $திருவி.2248.1
பன்றி_ெப.(பன்றி_ெப.) ஏற்ைறயும் பாட்டியும் ைபம் புனத்து இட்டுச்
$திருவி.2248.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவிந்தபின் பன்னிரு
குருைளயும் திைகப்பு உற்று $திருவி.2248.3
அன்று அலக்கண் உழந்தைம யா, அளந்து உைரப்பா, $திருவி.2248.4

ஓடுகின்றன ெதருமரல் உறுவன நிழைலத் $திருவி.2249.1
ேதடுகின்றன தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) முைலத் தGய பால் ேவட்டு $திருவி.2249.2
வாடு கின்றன ஆக ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பசி
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
வருத்த_குைற.எச்.(வருத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2249.3
வடுகின்றன
G
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) சுட ெவதும்பு கின்றன ஆல்
$திருவி.2249.4
இன்ன வாறு இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட,.பன்.) அணங்கு உறு
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) வல்ல $திருவி.2250.1
ெதன்ன, ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதவ,கள்_ெப.(ேதவ,_ெப.+கள்_பன்.) ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) அம்
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண் $திருவி.2250.2
மின்னனாள் ஒடு மின் அவி, விமானம் மீ து ஏறி $திருவி.2250.3
அன்ன கானகத்து_ெப.(கானகம்_ெப.+அத்து_சாr.) இச்ைசயால்
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருந்தா, $திருவி.2250.4
ஏனம் என்பறழ் உறுகண் ேநாய்க்கு_ெப.(ேநாய்_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) இரங்கினா,
இச்ைச $திருவி.2251.1
ஆன அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) துய, அகற்றுவான்
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2251.2
மான அன்புைடப் ெபைடயின் வடிவு
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயரும் $திருவி.2251.3
கான வன் பறழ்_ெப.(பறழ்_ெப.) கலங்கு அஞ,
கலங்க_குைற.எச்.(கலங்கு_வி.+அ+குைற.எச்.குறி.) ேந,
வந்தா,_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) $திருவி.2251.4
கிட்டுகின்ற தம் தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) எதி, குட்தியும் கிட்டி $திருவி.2252.1

முட்டுகின்றன ேமாப்பன முதுகு உறத்தாவி $திருவி.2252.2
எட்டு கின்றன கால் விைசத் ெதrவன நிலத்ைத $திருவி.2252.3
ெவட்டு கின்றன குதிப்பன ஓடுவ மீ ள்வ $திருவி.2252.4
ஏனம் இன்னமும் காண்ப அrதாகிய ஏனம் $திருவி.2253.1
ஆன ெமய்ம் மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) முகிழ்த்திடத்
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேமாந்து அருளினன்
$திருவி.2253.2
மான ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) முைல_ெப.(முைல_ெப.) அருத்தி மா
வலனும் வன் திறனும் $திருவி.2253.3
ஞானமும் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தைகயும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
குணங்களும் நல்கா_எதி,.ம.ெப.எச்.(நல்கு_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.2253.4
துங்க மா முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ஒன்றுேம சூகர முகமா $திருவி.2254.1
அங்கம் யாைவயும் மானுட ஆக்ைகய ஆக்கிக் $திருவி.2254.2
கங்ைக நாயகன் கடவுள, நாயகன் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண் $திருவி.2254.3
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) நாயகன் கருைண ஆம் திரு உரு மைறந்தான்
$திருவி.2254.4
இம்ைம இப்பவத் தன்ைனயாய் இனிவரு பவமும் $திருவி.2255.1
ெசம்ைம ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசதனத்ைதயும்
ேகதனம் ெசய்தா, $திருவி.2255.2
எம்ைம எப்பவத்து ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
எைனப் பல உயி,க்கும் $திருவி.2255.3
அம்ைம அப்பராய்க் காப்பவ, அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) அலால் எவேர
$திருவி.2255.4

தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) தாய்_ெப.(தாய்_ெப.)
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அலமரு குருைளயத்
தாயாய் $திருவி.2256.1
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாயகன்
முைல_ெப.(முைல_ெப.) ெகாடுத்து அருளிய வைகயீது அந்த $திருவி.2256.2
வாறு இரு ைமந்தரு மந்திர, ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.2256.3
எந்ைதயா, சிவபுரம் புகுந்து இருந்தவாறு இைசப்பாம் $திருவி.2256.4
ஆதி நாயகன் திரு உரு மைறந்தபின் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.)
$திருவி.2257.1
ேகாது இல் ஆறு இ,ண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ஏனம் ஆக் குமரரும் காைலச்
$திருவி.2257.2
ேசாதி ஆறு இ,ண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) அருக்க, ேபால்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாருப்பில் $திருவி.2257.3
ஓதி ஆய்ந்த பல் கைலஞராய் ஒருங்கு வற்று
G
இருந்தா, $திருவி.2257.4
அைனயராய் அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) ைவகு_ஏவ.(ைவகு_வி.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அைறபுனல் கூடல் $திருவி.2258.1
புனித நாயகன் அருள் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) உயி,க்கு எலாம் ெபாதுவாய்
$திருவி.2258.2
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ஆவன என்பைத யாவரும் ேதற $திருவி.2258.3
வனிைத பால் ெமாழி மங்ைகதன் மணாளைன
வினவும்_ெப.எச்.(வினவு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2258.4
ெவவ் விலங்கினும் ெவய்யவாய் அேசதன விலங்காம் $திருவி.2259.1
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விலங்ேக இற்ேறம் என குருைளகட்கு இரங்கிக்
$திருவி.2259.2

ைக விலங்கிைன எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) கருைணயாய் முைல_ெப.(முைல_ெப.)
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2259.3
இவ்விலங்கு அறிவகற்றியது யாது என இைறவன் $திருவி.2259.4
அகில ேவதமும் ஆகம ேபதமும் நம்ைமச் $திருவி.2260.1
சகல சிவ தயாபரன் என்று உைர சால்பால் $திருவி.2260.2
இகலில் ேசதன அேசதனம் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) $திருவி.2260.3
புகலில் ேவறு அல எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) அைவ
ெபாதுைமய அதனால் $திருவி.2260.4
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பசித்து அழல் அகம் சுடத் தழன்று $திருவி.2261.1
காயும் மா தபம் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) சுடக் கான் இைடக்
கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2261.2
தGயும் ஏனம் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) குருைளக்கு ெதருமர
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2261.3
ஆயும் ஆய் முைல_ெப.(முைல_ெப.) அளித்து உயி, அளித்தனம் அதனால்
$திருவி.2261.4
அளவு இல் ஆற்றலும் திறனும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
கல்வி $திருவி.2262.1
விைளவும் ஞானமும் கிைடத்தன, மீ னவற்கு இனிேமல் $திருவி.2262.2
வைளவு_வி.(வைளவு_ெப.) இலாத ேகால் அைமச்சராய் வளம்_ெப.(வளம்_ெப.)
பல ெபருக்கிக் $திருவி.2262.3
கைளவு இல் பாசம் நGத்து எம்ெபரும் கணத்தவ, ஆவா, $திருவி.2262.4
என்று நாயகன் நாயகிக்கு இைற ெகாடுத்து இயம்பி $திருவி.2263.1

அன்று மீ னவன் கனவில் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரச
ேகள் பன்றிக் $திருவி.2263.2
குன்றில் ஏன மா முகத்தராய்ப் பன்னிரு குமர, $திருவி.2263.3
ெவன்றி வரராய்
G
ைவகுந, மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) அறிவுைடயா,
$திருவி.2263.4
அவைர நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கைடக் அைமச்சராக் ேகாடி என்ற
அளவில் $திருவி.2264.1
கவலரும் களிப்பு உைடயனாய்க் கண்
மல,ந்து_வி.எச்.(மல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுமான் $திருவி.2264.3
தவழ் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) திைரக் கரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தத்தி
நGந்து எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $திருவி.2264.4
மாண்ட ேகள்வி சால் மந்திர,க்கு உண,த்தி அம் மைல ேமல் $திருவி.2265.1
காண்ட ஏனமா வரைரக்
G
ெகாண,க எனக் கருைண $திருவி.2265.2
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) அைமச்சரும் ேபாய் அவ,க் கண்டு $திருவி.2265.3
ேவண்ட வரரும்
G
ஈண்டினா, மீ னவன் திருமுன் $திருவி.2265.4
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்சிய வராக மா
ைமந்தைர ேந, கண்டு $திருவி.2266.1
அந்தம் இல் களிப்பு அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.) அைமச்சியல் கிழைம $திருவி.2266.2
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவறு பல் வrைசயும் தக்க வா
நல்கிக் $திருவி.2266.3
கந்து சீறிய கடகrக் ைகதவன் பின்ன, $திருவி.2266.4
பைழய_ெப.அ.(பைழைம_ெப.) மந்திரக்_ெப.அ.(மந்திரம்_ெப.+க்_ஒற்.) கிழா,
மடப்பாைவ ேபால் வாைர $திருவி.2267.1
விழவு சால் கடி மங்கலம் விதியினால் புண,த்தி $திருவி.2267.2

அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) இதாம் என நடத்தினான் அைனயரும் வரக்
G
$திருவி.2267.3
கழலினாற்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கவயமும் கண்ணுமாய் நடப்பா,
$திருவி.2267.4
உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) ஆறு இரண்டில் உயி, ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) என
ஒன்றி இையவாய் $திருவி.2268.1
விடம்பாய் அரவும் விழுங்கும் இைர ஒத்து ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.)
$திருவி.2268.2
திடம் பாடு ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விைன வாங்கிச்
ெசழியன் கல்வி $திருவி.2268.3
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) பாடு
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பயன்_ெப.(பயன்_ெப.)
ேபால் மகிழ்வு எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நின்றா,
$திருவி.2268.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஆவின் பாலில் நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என்னப் பல் நூல் $திருவி.2269.1
வல் ஆரும் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மதி நுட் பரும்
ஆகிச் ேசா,வில் $திருவி.2269.2
ெசால்லால் அைடயா, மனமும் களிதூங்கச் ெசால்லிப் $திருவி.2269.3
பல்லா, பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) ெசால் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ஆய்ந்து கவர
வல்லா, $திருவி.2269.4
பைழ ேயம் இைறயுள் ெகாளப்பட்டம் என்று ஏமாப்பு எய்தா, $திருவி.2270.1
உைழ ேயவல் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சிறா, ேபால ஒதுங்கி ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $திருவி.2270.2
விைழவு ஏது அதைன விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) ேபால்
ெவறுத்து_வி.எச்.(ெவறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவஃகா, $திருவி.2270.3

அழல் ேபால் அணுகா, அகலா, நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) அன்ன நGரா,
$திருவி.2270.4
மறுக்கும் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) நGத்து நடக்ைகயின்
ைவயத் ேதாைர $திருவி.2271.1
ஒறுக்கும் ெபாருளும் பணி ேகட்ைகயின் ஒன்னலாைரச் $திருவி.2271.2
ெசறுக்கும் ெபாருளும் கவரா, விைள ெசல்வ மாக்கள் $திருவி.2271.3
இறுக்கும் ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) இைறவற்கு இவ, ஈட்டும்
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) $திருவி.2271.4
மறத் தாம ேவலான் மனக் ெகாள்ைக தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) மள் வான $திருவி.2272.1
நிறத்தாடி நGழல் எனத் ேதாற்றம் நிறுத்து மற்ற $திருவி.2272.2
அறத்து ஆறு எனில் ஆற்று வா, அன்று எனில் ஆக்கம் ஆவி $திருவி.2272.3
இறத்தான் வrனு மனத்தானும் இைழக்க ஒண்ணா, $திருவி.2272.4
இன்னவாறு ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பன்னிரு ேவாரும் ஈைகயும் தருமமும்
புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2273.1
ெதன்ன, ேகா மகற்கு ைவகலும் ெபருகத் திைச எலாம் விசயம் உண்டாக்கிப்
$திருவி.2273.2
பன்னக ஆபரணன் சிவபுரம்
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பரன் கண நாதருள்
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2273.3
மன்னி வற்று
G
இருந்தா, மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) மன்னவனும்
வான்_ெப.(வான்_ெப.) பதம்_ெப.(பதம்_ெப.)
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வற்று
G
இருந்தான்
$திருவி.2273.4
வrக்கு உருகிப் பத்திரற்குப் பலைக இட்ட மணி_ெப.(மணி_ெப.) கண்டன்
$திருவி.2274.1

அrக்குருைள வடிவான அடல் வர,க்
G
அரசன்பா, $திருவி.2274.2
பrக்கும்_ெப.எச்.(பr_வி+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அைமச் சியல் அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பrசு
உைரத்தாம் பசுபதி யாற் $திருவி.2274.3
கrக்குருவி குரு ெமாழி ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அருள் அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கைத பக, வாம்
$திருவி.2274.4
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) இராச ராசன் வானவ,க்கு
அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) ஆன $திருவி.2275.1
பின்னவன் குமரன் ஆன ெபருவலி மடங்கல்
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.2275.2
துன்னல, அடுேபா, சாய்க்கும் சுகுண பாண்டியன்_ெப.(பாண்டியன்_ெப.) நG,
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) $திருவி.2275.3
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) தG,த்து அறக் ேகால் ஓச்சி ஈரங் குைட நிழற்றும்
நாளில் $திருவி.2275.4
ஆற்றல் சால் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ஆற்றவும்
அறேன ஆற்றி $திருவி.2276.1
மாற்றம் இல் சிறிது பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
வலத்தால் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2276.2
ேதற்றம் இல் கயவாய் ஆகிச் ெசனித்தலால் காகம்_ெப.(காகம்_ெப.) ஆதி
$திருவி.2276.3
கூற்று என ஊற்றம் ெசய்யக் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ேசா, தைலயது
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2276.4
புட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) எளிதா ஊறு பாடு அஞ்சிப் புரத்துள் ைவகி
$திருவி.2277.1

உட்கி நGள் வனத்துள் ேபாகி வழி மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சா,
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.2277.2
கட்கு அவிழ்ந்து ஒழுகப் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கவிழ்
இண, மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ேமல் ைவகி $திருவி.2277.3
ெவட்கம் மீ தூரச் சாம்பி ெவய்து உயி,த்து
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $திருவி.2277.4
விைடயவன் நGறு பூசும் ெமய்யவன்
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்டித் $திருவி.2278.1
ெதாைடயவன் புறம்பும்
உள்ளும்_ெப.எச்.(உள்ளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தூயவன்
குைடயும் ைகயில் $திருவி.2278.2
உைடயவன் தரும தG,த்த யாத்திைர ஒழுக்கம்
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2278.3
நைடயவன் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) அந்த நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தரு
நிழலில் சா,ந்தான் $திருவி.2278.4
இருந்தவன் சிலைர ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இயம்புவான் எ,க்கும் ேபறு $திருவி.2279.1
தரும் தலம் தG,த்தம் மூ,த்தித் தன்ைமயில்
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
$திருவி.2279.2
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தமிழ் மதுைர ெபான்
தாமைரத்_ெப.(தாமைர_ெப.+த்_ஒற்.) தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) சுந்தேரசப்
$திருவி.2279.3
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தைக என்று சான்ேறா, ேபசுவா, ஆதலாேல
$திருவி.2279.4

ஓ, இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.)
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மூன்று விழுப்பமும்
உள்ளது ஆகப் $திருவி.2280.1
பா, இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) இல்ைல ஏைன பதி
இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஒன்ேற என்றும் $திருவி.2280.2
சி, உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கூடல் ெசழும் நக,
இடத்தும் மூன்றும் $திருவி.2280.3
ேப, உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்றால் பிறிது
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பதி யாது என்றான் $திருவி.2280.4
இம் மது ேரசன் ேசவித்து ஏத்து_ஏவ.(ஏத்து_வி.) ேவா,க்கு எளியன் ஆகிக்
$திருவி.2281.1
ைகம் மல, ெநல்லி_ெப.(ெநல்லி_ெப.) ேபாலக்
கருதிய_ெப.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரங்கள்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.2281.2
இம்ைமயின் உடேன நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஏைனய தலத்து வாேனா, $திருவி.2281.3
அம் ைமயின் அன்றி நல்கா, ஆதலால் அதிகன் என்றான் $திருவி.2281.4
மற்று அது ேகட்டுக் ெகாம்ப,
ைவகிய_ெப.எச்.(ைவகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கயவாய் ஞானம்
$திருவி.2282.1
ெபற்றது பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) ஆகிப் பிறந்ததும் பிறவும் ேதற்றம்
$திருவி.2282.2
உற்றது நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சன்மம்
ஒழிப்பதற்கு அறேவான் இங்ஙன் $திருவி.2282.3

ெசாற்றேத உறுதி என்று துணிவு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந்தது அன்ேற
$திருவி.2282.4
ஆய் மல,க் கான நிங்கி_வி.எச்.(நGங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆடக
மாடக் கூடல் $திருவி.2283.1
ேபாய் மல,க் கனக கஞ்சப் புண்ணியப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
ேதாய்ந்து_வி.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) $திருவி.2283.2
வாய் மல,க் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) உண் கண்ணாள் மணாளைன வலம்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்பில் $திருவி.2283.3
ேதாய் மல, கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) இனாைன அகத்தினால்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அ,ச்சித்ேத
$திருவி.2283.4
இன்னணம் மூன்று ைவகல் கழிந்தபின் எம்பிராட்டி $திருவி.2284.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அம, காதலாைனத் தாழ்ந்து எதி,
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஐய $திருவி.2284.2
என்ைனக் இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கயவாய்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) இதன் வரவு_ெப.(வரவு_ெப.)
யாது என்ன $திருவி.2284.3
முன்னவன் அதன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெசய்தி வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) எலாம்
முைறயால் கூறா $திருவி.2284.4
பத்திைம நியமம் பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) ேமல் கருைண நாட்டம் $திருவி.2285.1
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைமயாத முக்கண்
மைற முதல் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேசய்க் கன்று_ெப.(கன்று_ெப.)
$திருவி.2285.2

நித்திய நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.)
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேந,ந்த
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கூற்ைறக்
காய்ந்த_ெப.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2285.3
சத்திய ஞான மிருத்திஞ்சயத்திைன உபேதசித்தான் $திருவி.2285.4
உவைம அற்றவன் உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மந்திரம் $திருவி.2286.1
ெசவி மடுத்தலும் சிற்றுண,ச்சிேபாய்ப் $திருவி.2286.2
பவம் அகற்றிடப் படுக் கrக் குrஇ $திருவி.2286.3
கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) விட்டரன் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) வழுத்தும் ஆல்
$திருவி.2286.4
எண் இலா உயி,க்கு இைறவ
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
$திருவி.2287.1
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நிலா மதிச் சடில
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என் $திருவி.2287.2
புண்ணியப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.)
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அம்
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) $திருவி.2287.3
கண்ணி நாத நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கருைண
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆல் $திருவி.2287.4
ெதளிதல் இன்றிேய ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தGைமயால் $திருவி.2288.1
விளியும் என்ைனயும் ஆளல் ேவண்டுேமா $திருவி.2288.2
எளிய, எங்கு உளா, என்று ேத,ந்து_வி.எச்.(ேத,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேத,ந்து $திருவி.2288.3

அளிைய ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) உன் அருளின்
வண்ணேம_ெப.(வண்ணம்_ெப.+ஏ_சாr.) $திருவி.2288.4
உம்ைம நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) உைடய நG,ைமயால்
$திருவி.2289.1
இம்ைம இம் மனு இயம்பினாய் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.)
$திருவி.2289.2
அம்ைம நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநறிக்கு ஏது ஆதலான் $திருவி.2289.3
மும்ைமயும் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) உைடய ெமாய்ம்பிேனன் $திருவி.2289.4
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) எனக்கு ஐய ஓ, குைற
$திருவி.2290.1
தGய புள்_ெப.(புள்_ெப.) எலாம் ஊறு
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எைனக் $திருவி.2290.2
காயும் மனமும் கழியக் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேப, $திருவி.2290.3
ஏ எனும் படிக்கு எளியன் ஆயிேனன் $திருவி.2290.4
என்ன அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குr
இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எம்பிரான் $திருவி.2291.1
அன்ன புட்கு எலாம் வலிைய ஆெகனப் $திருவி.2291.2
பின்னும் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குrஇ தாழ்ந்து ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.)
ேயற்கு $திருவி.2291.3
இன்னும் ஓ, வரந் தருதி என்றதால் $திருவி.2291.4
வலிைய என்பது என் மரபினுக்கு எலாம் $திருவி.2292.1
ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டும் எப்ேபாதும்
நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) ெசான $திருவி.2292.2
ஒலிய மந்திரம் ஓதி ஓதி நாங் $திருவி.2292.3

கலிைய ெவல்லவும் கருைண ெசய்ெகன $திருவி.2292.4
ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) ஆக என்று அமர, நாயகன்
$திருவி.2293.1
மூ எழுத்தினான் முடிந்த_ெப.எச்.(முடி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம்மனு
$திருவி.2293.2
தாவி ெதய்வதம் இருடி சந்தேமாடு $திருவி.2293.3
ஓவில் ஓைச மூன்று ஒடு ெதருட்டினான் $திருவி.2293.4
குரு ெமாழி பயின்று முள்_ெப.(முள்_ெப.) வாய்க் குருவி_ெப.(குருவி_ெப.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) குலனும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேபால் $திருவி.2294.1
அரு மைற முதல்வன் ஈந்த ஆற்றலால் பறைவக்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.2294.2
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) சால் வலியான் என்னும் ெபயரவாய் உலகின்
மன்னக் $திருவி.2294.3
கருமணி கண்டன் ெசம்ெபான் கைன கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அடி
ேச,ந்த_ெப.எச்.(ேச,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $திருவி.2294.4
இக்கrக் குருவி_ெப.(குருவி_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ேநாற்று
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரத்ைதத்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேபால் $திருவி.2295.1
ஒக்கலும் எளிதாய் எய்தப் ெபற்றதால் உலகின் ேமன்ைம $திருவி.2295.2
தக்கன் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) வாழத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கிைள
வாழ்வது என்ன $திருவி.2295.3
மிக்கவ, எடுத்துக் கூறும் பழெமாழி விளக்கிற்று அன்ேற $திருவி.2295.4
ஈசன் அடிக்கு அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) இல்லா, ேபால் எளியா, இல்ைல
யாவ,க்கும் $திருவி.2296.1
ஈசன் அடிக்கு அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உைடயா, ேபால் வலியா, இல்ைல
யாவ,க்கும் $திருவி.2296.2

ஈசன் அடிக்கு அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) இன்ைமயினால் எளிதாய் திrந்த
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கயவாய் $திருவி.2296.3
ஈசன் அடிக்கு அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உைடைமயினால் வலிது ஆயிற்ேற
எவ்வுயி,க்கும் $திருவி.2296.4
அத்தி தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விமான அழகியா,
$திருவி.2297.1
பத்தி தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பறைவக்கு மந்திர
$திருவி.2297.2
சித்தி தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திறன்
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) நாைரக்கு $திருவி.2297.3
முத்தி தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கருைண ெமாழிகுவாம்
$திருவி.2297.4
ேதக்கு நG, ைவைக நாட்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெதன் புலத்து $திருவி.2298.1
ஆக்கும் மாடைவ ைவப்பு_ெப.(ைவப்பு_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உள
அவ்வயின் $திருவி.2298.2
வக்கு
G
யாழ் ெசயும் வண்டுக்கு_ெப.(வண்டு_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) வழ்
G நறவு
$திருவி.2298.3
ஆக்கு தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) வாவி ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உள்ளது ஆல்
$திருவி.2298.4
ஆழம் மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.)
அத்தைல $திருவி.2299.1
வாழும் மீ னம் அைனத்ைதயும் வாய்ப்
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2299.2
சூழநந்து முத்து
ஈனும்_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) துைறக்
கேண $திருவி.2299.3

தாழ்வேதா, ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) மட நாைரேய $திருவி.2299.4
சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) இன்றி
அச்ேச இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) $திருவி.2300.1
ெவறிய தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ஓைட வியன் கைர $திருவி.2300.2
இைற ெகாள் நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) இருவிைனப் ெபௗவமும் $திருவி.2300.3
வறியது ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வறப்ப வறந்தது ஆல்
$திருவி.2300.4
நுைர ெசறித்து அன்ன ேநான் சிைற நாைரயும் $திருவி.2301.1
இைர விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அவ்வாவி
இகந்து_வி.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒrஇ $திருவி.2301.2
விைரவந்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கான் இைட வழ்ந்ததால்
G
$திருவி.2301.3
புைரயிேலா,க்கு இடன்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாங்க, வாய் $திருவி.2301.4
முத்த, ஆன முனிவ, குழாத் ெதாடும் $திருவி.2302.1
சுத்த ஆனந்த வாrயுள் ேதாய்ந்து_வி.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $திருவி.2302.2
சித்த மாசு கழG ச் சிவம்_ெப.(சிவம்_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2302.3
சத்தியத் தவ மா முனி
தங்கும்_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல் $திருவி.2302.4
கூப்பிட்டு எல்ைலக் குணித்துச் சதுர மா $திருவி.2303.1
யாப்ப ைமந்து சுற்று எங்கும் படித்துைறக் $திருவி.2303.2
ேகாப்பு அைமந்து குளி, சந்தி யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) $திருவி.2303.3

காப்ப அைமந்து ஓ, கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) உள்ளது ஆல்
$திருவி.2303.4
விைர ெசய் சண்பகம் பாதிr_ெப.(பாதிr_ெப.) ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.)
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) $திருவி.2304.1
இைர ெசய் வஞ்சி இலஞ்சி_ெப.(இலஞ்சி_ெப.) குரா மரா $திருவி.2304.2
நிைர ெசய் கிஞ்சுக நGள் மருது_ெப.(மருது_ெப.) ஆதியா $திருவி.2304.3
உைர ெசய் பன் மரமும் புறத்து உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) ஆல் $திருவி.2304.4
அந்த வாவியின் ேப, அச்ேசா தG,த்தம் என்று $திருவி.2305.1
இந்த ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) இயம்புவதால் இைர $திருவி.2305.2
உந்த வாவு ெகாடு ஊக்க எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
முன் $திருவி.2305.3
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) அதன்
கைர ைவகும் ஆல் $திருவி.2305.4
ஆய்ந்த மாதவ, அப்புனிதத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) $திருவி.2306.1
ேதாய்ந்து_வி.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதாய்ந்து அங்கு எழும்
ெதாறும் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) $திருவி.2306.2
சாய்ந்த வா, சைடக் கற்ைறயில் தத்து மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) $திருவி.2306.3
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாய்ந்து புரள்வன
பா,த்தேரா $திருவி.2306.4
ஈண்ைட இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தவத்ேதா, திரு ேமனிையத்
$திருவி.2307.1
தண்ட எத்தவம் ெசய்தனேவ ெகால் என்று $திருவி.2307.2
ஆண்ைட மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) நம்கு ஆகா என விைர $திருவி.2307.3

ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) நாைர_ெப.(நாைர_ெப.)
ெவறுத்து_வி.எச்.(ெவறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அங்கு இறுத்தலால்
$திருவி.2307.4
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நிக, தவத்ேதா, யாரும் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.)
படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏறி நித்த $திருவி.2308.1
மன்னிய கருமம் முற்றிச் சந்தியா மடத்தில் ைவகி $திருவி.2308.2
மின்னிய மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.)
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேவந்தனாய்
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) காத்த $திருவி.2308.3
ெபான்னியல் சைடயான் கூடல் புராண நூல் ஒதுகின்றா, $திருவி.2308.4
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) எம் ெபருமான்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அருள் விைளயாட்டும்
ஆதிப் $திருவி.2309.1
பண்ணவன் சிறப்பும்_ெப.(சிறப்பு_ெப.+உம்_சாr.) கூடல் பழம் பதிச்
சிறப்பும்_ெப.(சிறப்பு_ெப.+உம்_சாr.) தG,த்தத் $திருவி.2309.2
ெதண்ணரும் சிறப்பும்_ெப.(சிறப்பு_ெப.+உம்_சாr.) ேச,ந்ேதா,க்கு எளிவரும்
இைறவன் என்னும் $திருவி.2309.3
வண்ணமும் எடுத்துக் கூறக் ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அங்கு வதியும்_ெப.எச்.(வதி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) $திருவி.2309.4
மடம்படு அறிவும் நிங்கி_வி.எச்.(நGங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வல்விைனப் பாசம் வசித்
G
$திருவி.2310.1
திடம்படு அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
கூ,ந்து_வி.எச்.(கூ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சிவ பரஞ்ேசாதி பாதத்து
$திருவி.2310.2
திடம்படு அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) வா என்று ஈ,த்து
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)

எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாைர_ெப.(நாைர_ெப.)
$திருவி.2310.3
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) படு மாடக் கூடல் தனி நக,
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாேதா $திருவி.2310.4
வாங்கிய திைர சூழ் ெபாற்றா மைர
படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைமயா ேவழந்
$திருவி.2311.1
தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விமான ேமய
தைல_ெப.(தைல_ெப.) வைனத் தாழ்ந்து
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2311.2
ேதங்கிய அருள் கண் ேநாக்கத் ெதrசித்துத் திருமுன் ைவகி $திருவி.2311.3
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கருைண
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) உள்ளுறத் தியானம்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2311.4
இந் நிைல நியமம் மூ ஐந்து எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ஞான்று இயன்று பின்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $திருவி.2312.1
அந் நிைல ஒழுகு நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) ஆடக கமலம் ேதாய்வான்
$திருவி.2312.2
வன் நிைல மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) சூழ் ஞாங்க, வந்துழிப் பசியால்
ெவந்து_வி.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2312.3
மின் நிைல ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ேபால் துள்ளும் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
கவ,ந்து_வி.எச்.(கவ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண்கும் என்னா
$திருவி.2312.4
சிறிது உளத்து உள்ளி நாதன் திருவருள் வலத்தால் பின்ன, $திருவி.2313.1
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அச்ேசா இந்த அறப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தG,த்தத்து உள்ேள
$திருவி.2313.2

எறியும் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) அருந்த_குைற.எச்.(அருந்த்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) எழுந்தேத எனக்கு இப்ேபாதிப் $திருவி.2313.3
பிறவி என்று ஒழிவது என்னாப் ேப, அஞ,
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின்னும் $திருவி.2313.4
சுந்தரச் ெசம்மல் பாதத் துைண மல, அன்பில்
ேதாய்ந்து_வி.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2314.1
சிந்ைத ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ேதவரும் மைறயும்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2314.2
வந்தைனக்கு அrயா னாைர மன நிைன வடிவாய்த்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2314.3
எம் தமக்கு இனியாய் ேவண்டும் வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) என் ெகால் இயம்புக
என்றான் $திருவி.2314.4
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கால் மட நாைரயும்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாழ்ந்து $திருவி.2315.1
ஐயேன இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பிறவி
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $திருவி.2315.2
ெமய்ய, வாழ் சிவ ேலாகத்தின் ேமவி நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.)
$திருவி.2315.3
உய்ய ேவண்டும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இன்னமும் உண்டு அேரா
$திருவி.2315.4
மடம்படு அறிவும் நிங்கி_வி.எச்.(நGங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வல்விைனப் பாசம் வசித்
G
$திருவி.2316.1
திடம்படு அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
கூ,ந்து_வி.எச்.(கூ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சிவ பரஞ்ேசாதி பாதத்து
$திருவி.2316.2

திடம்படு அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) வா என்று ஈ,த்து
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாைர_ெப.(நாைர_ெப.)
$திருவி.2316.3
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) படு மாடக் கூடல் தனி நக,
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாேதா $திருவி.2316.4
என்று இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தட மின் இலவாக நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.)
$திருவி.2317.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) சால் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெகன ெவள்ளி மா $திருவி.2317.2
மன்று உளானும் வரம்_ெப.(வரம்_ெப.)
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாயினான் $திருவி.2317.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாைர_ெப.(நாைர_ெப.)
சிவேலாகம் ேச,ந்தது ஆல் $திருவி.2317.4
இயங்கள் ஐந்தும் இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விமான
ேமல் $திருவி.2318.1
புயங்க கணான்குமுக் கண்களும் ெபாற்ப வான்_ெப.(வான்_ெப.) $திருவி.2318.2
வியம் ெகாள் பூ மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெவள்ளத்துள் ஆழ்ந்து ேபாய்
$திருவி.2318.3
வயம் ெகாள் நந்தி கணத்துள் வதிந்தேத $திருவி.2318.4
அன்று ெதாட்டு இன்று அளவும் ெபான் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.)
$திருவி.2319.1
என்று உைரக்கும் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மல, ஓைடயில் $திருவி.2319.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைகத்துத் திrகின்ற
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) அலால் $திருவி.2319.3
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) மற்றன நG, வாழ் உயி,களும் $திருவி.2319.4

தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கிைள அன்றி ேவற்றுப் பறைவகள் தாமும்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேபால் $திருவி.2320.1
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) கதி அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேவண்டிற்ேற ெகால் இந் நாைர_ெப.(நாைர_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2320.2
அன்பினில் வியப்ேபா ஈசன் அருளினில் வியப்ேபா அன்ப,க்கு $திருவி.2320.3
இன்பு_ெப.(இன்பு_ெப.) உருவான ஈசன் அன்பருக்கு எளிேத ஐய $திருவி.2320.4
மறக் குறும்புக் கைளக் கட்டு மண்ணின் ேமல் $திருவி.2321.1
அறப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பயி,_ெப.(பயி,_ெப.) ஆக்கி அதன்
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) $திருவி.2321.2
சிறக்க_வியங்.வி.மு.(சிற_வி.+க்க_வியங்.வி.மு.குறி.) நல்கிட உண்டு ெசருக்கு
வான்_ெப.(வான்_ெப.) $திருவி.2321.3
துறத்தம் எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இருந்தான்
சுகுணனும் $திருவி.2321.4
பாய் உைடயா, விடுத்த பழி அழல் வழுதி உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) குளிப்பப்
பதிகம் ஓதும் $திருவி.2322.1
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) உைடயா, அைணந் திைளக்கும் ெசவியுைடயா, அளவு
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திைசகள் எட்டும்
$திருவி.2322.2
ேதாய் உைடயா, ெபான் இதழித் ெதாைடயுைடயா, விட அரவும்
சுற்றும்_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல $திருவி.2322.3
வாய் உைடயா, புகழ் பாடப் ெபறு ேவேமல் ேவண்டுவது இம் மனித யாக்ைக
$திருவி.2322.4
ேவதன் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மால் ஆதி விண்_ெப.(விண்_ெப.) நாட,
மண்_ெப.(மண்_ெப.) நாட, விரத ேயாக, $திருவி.2323.1
மாதவ, யாவரும் காண மணி_ெப.(மணி_ெப.) முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)
சிறிது அரும்பி மாடக் கூடல் $திருவி.2323.2

நாதன் இரு திருக் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) ெதாட்டு அம்மியின் ேமல்
ைவத்தைகயான் நாட்டச் ெசல்வி_ெப.(ெசல்வி_ெப.) $திருவி.2323.3
பாதமல, எழுபிறவிக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நGந்தும் புைண என்ப, பற்று
இலாேதா, $திருவி.2323.4
ஓலவாய் மைறகள் ேதறா ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) தன்ைனச் $திருவி.2324.1
ேசலவாய் உழலும் நாைரக்கு அருளிய
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஈது அம்ம $திருவி.2324.2
நGலவாய் மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேந,
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநடிய
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மாடக் கூடல் $திருவி.2324.3
ஆலவாய் ஆகச் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அருள்
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) எடுத்துச் ெசால்வாம் $திருவி.2324.4
சித்திர ேமரு ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.)
திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
சுகுணன் பின்பு $திருவி.2325.1
சித்திர விரதன் சித்ர பூடணன் திண்ேத, வல்ல $திருவி.2325.2
சித்திர துவசன் ெவன்றிச் சித்திர வருமன் வன் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
$திருவி.2325.3
சித்திர ேசனன் சீ,சால் சித்ர விக்கிரமன் என் ேபான் $திருவி.2325.4
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெகழு ேதr இராச மா,த்தாண்டன் இராச சூடா
$திருவி.2326.1
மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி முடி இராச சா,த்தூல வழுதி சிந்தா $திருவி.2326.2
மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிக, துவிசராச குேலாத்தமன் மடங்கா ெவன்றி
$திருவி.2326.3
மணிதிகழ் ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) பூண் ஆய் அேயாதனப் பிரவணன்
G
மன்ேனா $திருவி.2326.4

இயம்பரும் திறலி ராச குஞ்சரன்
பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ராச $திருவி.2327.1
பயங்கரன் ைகக்கும் ைபந்தா, உக்கிர ேசனன் பாைரச் $திருவி.2327.2
சயம் ெகழு ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ேமல் ஏந்து சத்துரும் சஞ்சயன் வமத்ேத,
G
$திருவி.2327.3
வயம் ெகழு மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) வம
G பராக்கிரம வழுதி மாேதா
$திருவி.2327.4
ெபய் வைள விந்ைத ேச,ந்த_ெப.எச்.(ேச,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பிரதாப மா,த்தாண்டப் ேப,த் $திருவி.2328.1
ெதவ்வடு சிைலயான் ேத, விக்கிரம கஞ்சுகன் ேதரா, ேபா,த் $திருவி.2328.2
ெவௗவுவிய_ெப.எச்.(ெவௗவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சமர ேகாலாகலன்
எனும் வாைக ேவலான் $திருவி.2328.3
அவ்வியம் அவித்த சிந்ைத அதுல விக்கிரமன் என்ேபான் $திருவி.2328.4
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) புைன அதுல கீ ,த்தி என இருபத்திரண்டு $திருவி.2329.1
வழி வழி ைமந்த, ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ைவயகம்_ெப.(ைவயகம்_ெப.) காத்த ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.) $திருவி.2329.2
பழி தவி, அதுல கீ ,த்தி பாண்டியன்_ெப.(பாண்டியன்_ெப.) தன்பால்
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) $திருவி.2329.3
ெபாழிதர உதித்த கீ ,த்தி பூடணன்
புரக்கும்_ெப.எச்.(புர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாளில்
$திருவி.2329.4
கரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஏழும் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) கைர
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_ெப.எச்.குறி.) ஆ,த்துப்
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2330.1
ஒருங்கு எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உறுத்துச் சீறி
உம்பேராடு இம்ப, எட்டுப் $திருவி.2330.2

ெபாரும் கட கrயும் எட்டுப் ெபான் ெனடும் கிrயும் ேநமிப் $திருவி.2330.3
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடி வைரயும் ேபரப் பிரளயம் ேகாத்தது அன்ேற
$திருவி.2330.4
அப்ெபரும் சலதி ெவள்ளத்து அழிந்தன அழி விலாத $திருவி.2331.1
எப்ெபரும் ெபாழிலும் ஏழு திபமும் இவற்றுள் தங்கி $திருவி.2331.2
நிற்பன ெசல்வ ஆன திைணகளும்
நGண்ட_ெப.எச்.(நGள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.)
$திருவி.2331.3
ப,ப்பத வைகயும் ஈறு பட்டன ஆக அம் கண் $திருவி.2331.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இழி_வி.(இழி_வி.) குதைலத் தGம்_ெப.அ.(தGம்_ெப.அ.)
ெசால் ேசல் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண்ணி ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
$திருவி.2332.1
வன் இழி_வி.(இழி_வி.) விமானம் ெபான் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.)
விைளயாட்டின் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2332.2
கான் இழி_வி.(இழி_வி.) இடபக் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) கrவைர நாகக்
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) $திருவி.2332.3
ஆன் இழி_வி.(இழி_வி.) வைர வராக வைர முதல் அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.)
இலாத $திருவி.2332.4
ெவள்ளநG, வறப்ப ஆதி ேவதியன் ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) முன்ேபால்
$திருவி.2333.1
உள்ளவாறு உதிப்ப நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உம்பேராடு இம்ப, ஏைனப் $திருவி.2333.2
புள்ெளாடு விலங்கு நல்கிக் கதி, உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) புத்ேதள் மூவ,
$திருவி.2333.3
தள்ளரு மரபின் முன் ேபால் தமிழ் ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.) தைமயும்
தந்தான் $திருவி.2333.4

அங்கிைய மதி மரபு_ெப.(மரபு_ெப.) எனும் ஆழியுள் $திருவி.2334.1
தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கைல எண் நான்கு இரட்டி
தன்ெனாடும் $திருவி.2334.2
ெபாங்கிய_ெப.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிலா மதி ேபாலத்
ேதான்றினான் $திருவி.2334.3
வங்கிய ேசகர வழுதி மன்னேன_ெப.(மன்னன்_ெப.+ஏ_சாr.) $திருவி.2334.4
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) அணி கழலினான் தங்கள் நாயகன் $திருவி.2335.1
ேகாள் அணி புrைச சூழ் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓ, $திருவி.2335.2
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அணி கடி நக, சிறிது ைவக
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2335.3
ஆள் அr ேயறு என அவனி
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $திருவி.2335.4
ெசய்யேகான் மனு வழி ெசலுத்து நG,ைமயால் $திருவி.2336.1
ெபாய் ெகழு கலிப்பைக புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடத்தன் $திருவி.2336.2
ைவயகம்_ெப.(ைவயகம்_ெப.) பல்வளம் சுரப்ப ைவகலும் $திருவி.2336.3
ெமய் ெகழு மன்பைத மிக்காஅல் அேரா $திருவி.2336.4
பல்கு உறு மானுடப் பரப்பு எலாம் ஒருங்கு $திருவி.2337.1
கல் குற விடங்குைறவாக வாய் மதுப் $திருவி.2337.2
பில்குறு தாrனான் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) முடித்தவன் $திருவி.2337.3
மல்குறு ேகாயிலின் மருங்க,
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.2337.4

கைற அணி கண்டைனத் தாழ்ந்து ைக
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2338.1
இைறயவ நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அருள் வலியின் இந்நிலப்
$திருவி.2338.2
ெபாைறயது ஆற்று ேவற்கு ஈண்டு இப்ேபாது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
$திருவி.2338.3
குைறயது உண்டாயினது என்று கூறுவான் $திருவி.2338.4
இத்தைன மாக்களும் இருக்கத் தக்கதாப் $திருவி.2339.1
பத்தனம் காணவிப் பதிக்கண் ஆதிேய $திருவி.2339.2
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைற ெசய்திடும்
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) காண்கிேலன் $திருவி.2339.3
அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) அற்று அதைன இன்று அறியக் காட்டு என்றான்
$திருவி.2339.4
நுண்ணிய_ெப.எச்.(நுண்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாருளினும்
நுண்ணிது ஆயவ, $திருவி.2340.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இழி_வி.(இழி_வி.) விமான
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ னவன் $திருவி.2340.2
திண்ணிய_ெப.அ.(திண்ணிய_ெப.அ.) அன்பினுக்கு எளிய சித்தராய்ப்
$திருவி.2340.3
புண்ணிய அருட் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஆகிப் ேபாதுவா, $திருவி.2340.4
பாம்பினால் கடி சூத்திரம் ேகாவணம் பசும் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) $திருவி.2341.1
பாம்பினால் புrநூல் சன்ன வரம்_ெப.(வ
G
ரம்_ெப.)
G
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பகு
வாய்ப் $திருவி.2341.2
பாம்பினால் குைழ குண்டலம் பாத கிண் கிணி நாண்_ெப.(நாண்_ெப.)
$திருவி.2341.3

பாம்பினால் கர கங்கணம் பrத்தன,
வந்தா,_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) $திருவி.2341.4
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேயாக, மா மண்டப
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அம்ைகப் $திருவி.2342.1
பந்த ஆலவாய் அரவிைனப் பா,த்து_வி.எச்.(பா,_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) இவனுக்குக் $திருவி.2342.2
இந்த மாநக, எல்ைலைய அளந்து காட்டு என்றா, $திருவி.2342.3
அந்த வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரா அடிபணிந்து அடிகைள ேவண்டும்
$திருவி.2342.4
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) இந் நக, அடியேனன் ெபயrனால் விளங்கக்
$திருவி.2343.1
கருைண ெசய்தி என்று இரந்திடக் கருைண அம் கடலும் $திருவி.2343.2
அருள் நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேந,ந்து அைனயேத
ஆெகனப் பணித்தான் $திருவி.2343.3
உருெகழும் சின உரகமும் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) எனச்
ெசல்லா_எதி,.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2343.4
கீ ழ்த் திைசத் தைலச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேகழ் கிள, வாைல $திருவி.2344.1
நGட்டி மா நக, வலம் பட நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடைலக் $திருவி.2344.2
ேகாட்டி வாைல வாய் ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெகாற்றவற்கு எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $திருவி.2344.3
காட்டி மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரன் கங்கணம்
ஆனது கரத்தில் $திருவி.2344.4
சித்த, தம் சின கரத்து எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அருளினா, ெசழியன் $திருவி.2345.1

ைபத்த ஆலவாய் ேகாலிய படி சுவ,_ெப.(சுவ,_ெப.) எடுத்துச் $திருவி.2345.2
சுத்த ேநமிமால் வைரயிைனத் ெதாட்டு அகழ்ந்து
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2345.3
ைவத்தது ஆம் என வகுத்தனன் மஞ்சு சூழ் இஞ்சி $திருவி.2345.4
ெதன் திைசப் பரங் குன்றமும் வடதிைச இடபக் $திருவி.2346.1
குன்றமும் குடக் ேகடக நகரமும் குணபால் $திருவி.2346.2
ெபான்றல் அம் கிழித்து எழு ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) பூவண நகரும்
$திருவி.2346.3
என்று நால் ெபரு வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) கட்கு எல்ைலயாய் வகுத்தான்
$திருவி.2346.4
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) நGள் மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) ஆலவாய்
மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) என அைறவ, $திருவி.2347.1
நைனய_குைற.எச்.(நைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வா,
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) நகரமும் ஆலவாய் நாமம் $திருவி.2347.2
புைனயல் ஆயது எப்ேபாதும் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபான்னக,
தன்ைனக் $திருவி.2347.3
கைனய வா, கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) காலினான் பண்டு ேபால் கண்டான்
$திருவி.2347.4
ெகாடிகள் நGள் மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.)
ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.) வதி
G $திருவி.2348.1
கடி ெகாள் பும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) இன்னவும் புதியவாக் கண்டு
$திருவி.2348.2
ெநடிய ேகாளைக கிrடம் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
மணியால் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2348.3
அடிகள் சாத்திய கலன்களும் ேவறு ேவறு அைமத்தான் $திருவி.2348.4

பல்வைகப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குடிகளின் பரப்பு எலாம் நிரப்பிச்
$திருவி.2349.1
ெசல்வ வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) புரந்தரன் புரத்தினும்
சிறப்ப_குைற.எச்.(சிறப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2349.2
மல்லன் மா நக, ெபருவளம் துளும் பிட வள,த்தான் $திருவி.2349.3
ெதால்ைல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) குலேசகரன் ேபால் வரு ேதான்றல்
$திருவி.2349.4
அம் கண, உரகம் அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள்
வடிவம் அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) அகம் மகிழக் $திருவி.2350.1
கங்கண விட அரவம் ெகாடு கடி நக, கண்டு அருண் முைற இதுவாம்
$திருவி.2350.2
சங்கு அணி குைழயின, பஞ்சவன் வழிபடு தம் ெபய,
எழுதிய_ெப.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூ, $திருவி.2350.3
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கைண ெகாடு வன் பைட முடுகிய ெவன்றிைய
இனி ெமாழிவாம் $திருவி.2350.4
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) நGள் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
வங்கிய ேசகரன் ெவண்குைட நGழலின் வாய் $திருவி.2351.1
வங்கம் உலாவிய ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.)
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஐயுள் மாசு அறு சீ,ச்
$திருவி.2351.2
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கமல ஆலய மங்ைகயும் வாலிய
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) பதும அலயம் ேமல் $திருவி.2351.3
நங்ைகயும் ஓவற மங்கல மான நயம்_ெப.(நயம்_ெப.)
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாழ்வு உறு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$திருவி.2351.4

ேவழ_ெப.அ.(ேவழம்_ெப.) மறப்பைட
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எதி,த்தவ, வறு
G ெகாடுத்து அடியில்
$திருவி.2352.1
தாழ அட,த்தி கல் வாைக ெதாடுத்து அல, தா,_ெப.(தா,_ெப.) புைன விக்கிரமச்
$திருவி.2352.2
ெசாழன்_ெப.(ேசாழன்_ெப.) மதிக்குல நாயகைனப் ெபாரு சூள்_ெப.(சூள்_ெப.)
கருதிக் ெதாைலயா $திருவி.2352.3
ஆழ் கடலுக்கு_ெப.(கடல்_ெப.+உக்கு_ெகா.ேவ.) இைண ஆம் அனிகத் ெதாடு
மாட அமருக்கு எழுவான் $திருவி.2352.4
கயபதி காய்சின நரபதி பாய் துரகத பதிேய முதலா $திருவி.2353.1
வயமிகு ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வட திைசயின் நராதிப, வலி ெகழு
ேசைனயிேனாடு $திருவி.2353.2
இயம்_ெப.(இயம்_ெப.) இடி ஏr இமிழ் இைச என வாய்விட
விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) ஏறி நடாய்ப் $திருவி.2353.3
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) மலி காவிr_ெப.(காவிr_ெப.) நதி அருேக உைற பதி
ெகாடு ேமயினன் ஆல் $திருவி.2353.4
சிைலத்து எழு ெசம்பியன் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பைட மள்ள, ெசயி,த்து
மதிக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) $திருவி.2354.1
குலத்தவன் நாட்டில் இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆன் நிைர
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குறும்பு
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2354.2
மல,த்தம் ஏr உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நக,க்கு
வரும் பல பண்டமும் ஆறு $திருவி.2354.3
அைலத்து முடுக்கி நடுக்கம் விைளத்து அம,க்கு அடி இட்டன, ஆல்
$திருவி.2354.4

மாறன் அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனி என் ெசய்தும்
ேநrயன் வன் பைடேயா அளவு இன்று $திருவி.2355.1
ஏறி எதி,ந்து அம, ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) எனக்கு அrது
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குைறையப் பிைறேயாடு $திருவி.2355.2
ஆறு அணி பூரண சுந்தரன் எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) அடித்தல முன் குருகாக்
$திருவி.2355.3
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இரந்து_வி.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.)
ெபறுெகன் இைற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) அைடந்தனன் ஆல்
$திருவி.2355.4
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் நாயகேன
அடிேயெனாடு விக்கிரமன் $திருவி.2356.1
ெதாட,ந்து_வி.எச்.(ெதாட,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம,
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அயல் புல
மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) ெதாைகெயாடு பாசைற_ெப.(பாசைற_ெப.) வாய்ப்
$திருவி.2356.2
பட,ந்து_வி.எச்.(பட,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைற ெகாண்டனேன
ெபார ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பதாதி எனக்கு இைலேய
$திருவி.2356.3
மிைடந்து வரும் பைட மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) விடத்து
அரண்_ெப.(அரண்_ெப.) ேவறு உளேதா இைறவா $திருவி.2356.4
என்ைன இனிச் ெசயும் ஆறு என மாறன்
இரந்து_வி.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெமாழிந்திடலும்
$திருவி.2357.1
முன்னவன் வான்_ெப.(வான்_ெப.) இைட
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அசrr ெமாழிந்து
அருள்வான் முதல் நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) $திருவி.2357.2

அன்னவேனாடு அம, ஆடு பின் நாமும்
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உதவித் துைணயாய்
$திருவி.2357.3
நின்னது வாைக எனப் ெபாருகின்றனன் நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) இனி அஞ்சல்
என $திருவி.2357.4
சிந்ைத களித்து_வி.எச்.(களி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரு கண் துளித்து
இரு ெசம்ைக குவித்து_வி.எச்.(குவி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறவன்
$திருவி.2358.1
அந்தி மதிச்சைட அந்தணைனத்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்று புறப்பட முன்
$திருவி.2358.2
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.)
ஒற்றுவன் அந்தி வைரக்கயல் வந்தது விக்கிரமன் $திருவி.2358.3
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) தறு கண் பைட என்று அரசற்கு விளம்பினன்
அப்ெபாழுேத $திருவி.2358.4
அரசனின் இயம்_ெப.(இயம்_ெப.) பல அதிர வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.) அலற
வலங்கு உைள மான் $திருவி.2359.1
இரதம் அைணந்திட விைச ெகாடு சிந்ைத பினிட வலவன் கடவப் $திருவி.2359.2
புரைச ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கr திைர எறியும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ெபாரு பrவிண்ெதாடு ேத, $திருவி.2359.3
விைரெசய் நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) ெதாைட விருத, கணம்_ெப.(கணம்_ெப.)
புைடவிரவ நடந்தனன் ஆல் $திருவி.2359.4
அளந்து சூழ் திரு ஆலவாய் மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) இன்புறத் தக ஆழிேபால்
$திருவி.2360.1
வைளந்த_ெப.எச்.(வைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசாழ
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பைடக்கு எதி, வஞ்சி
ேவய்ந்து_வி.எச்.(ேவய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு பஞ்சவன்
$திருவி.2360.2

கிள,ந்த_ெப.எச்.(கிள,_ெப.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) அதி,ந்து கிட்டின கிட்டி அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
இரு பைடஞரும் $திருவி.2360.3
களம் சிறந்திட வஞ்சினம்_ெப.(வஞ்சினம்_ெப.) ெகாடு ைக வகுத்து அம,
ெசய்வ,_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ,_பட,.பன்.) ஆல் $திருவி.2360.4
ைசயம் ஒத்து எழு ேதrனாெராடு ைசயம் ஒத்து எழு ேதரரும் $திருவி.2361.1
ைமயன் ைமக்கr வரG ேராடு எதி, ைமயன் ைமக்கr வரரும்
G
$திருவி.2361.2
ெகாய்யுைளப் பr வயவேராடு இகல் ெகாய்யுைளப் பr வயவரும்
$திருவி.2361.3
ைக அழல் பைட வசி
G மின் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) கா, எனப் ெபாருவா, அேரா
$திருவி.2361.4
முடங்கு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைல வில்லவ ேராடு முடங்க
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைல வில்லரும் $திருவி.2362.1
விடங்கலுழ்ந்திடு ேவலேராடு விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) கலுழ்ந்திடும் ேவலரும்
$திருவி.2362.2
இடம்ைக ேதால் வல வாளேராடு இடங்ைக ேதால் வல வாளரும்
$திருவி.2362.3
மடங்கல் ஏறு மடங்கல் ஏறு மைலப் பது என்ன மைலப்ப, ஆல் $திருவி.2362.4
அரவினன் நில அம்புயம் ெபாைற ஆற்று மீ னவன் ஆற்றல் கூ, $திருவி.2363.1
புரவியின் நிைர ைவயம் ேமல் ெகாடு ேபாந்த ேநrய,
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ேந, $திருவி.2363.2
விரவி மின்னிய முரசு_ெப.(முரசு_ெப.)
இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மிைடந்து ெவம்சம, ஆடு
மாறி $திருவி.2363.3
இரவி தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) மதியவன் ெபார ஏகினான்
நிக, ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆல்
$திருவி.2363.4

துள்ளு மா ஒலி தான யாரு துளும்பும் மா ஒலி தூண்டு ேத, $திருவி.2364.1
தள்ளு மா ஒலி பைடெயாடும் பைட தாக்கும் மா ஒலி ெபாருந,
ஆ,த்து_வி.எச்.(ஆ,_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2364.2
ெதள்ளு மா ஒலி மள்ள, ைபம் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஏங்கு மா ஒலி வங்கி
G
அந்
$திருவி.2364.3
ெதள்ளு மா ஒலி ேவறு பாடு திrந்து கல் எனல் ஆயேத $திருவி.2364.4
துடித்த வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரவு என்ன
வசிய_ெப.எச்.(வ
G
சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
G
தூங்கு ைகயின
வங்கு_ஏவ.(வ
G
ங்கு_வி.)
G
நG, $திருவி.2365.1
குடித்த காெராடு கா, மைலந்திடும் ெகாள்ைக ேபால உடன்று உடன்று
$திருவி.2365.2
இடித்த ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட,.பன்.) அசனி ஏறு இன்
இருப்பு உலக்ைக எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2365.3
அடித்த ேசாr ெயாடு ஆவி ேசார
விழுந்த_ெப.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சின ஆைனேய $திருவி.2365.4
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாளி விலக்குவா, பிறிது
எய்யும் வாளிதம் மா,பு_ெப.(மா,பு_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $திருவி.2366.1
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாது
அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) ஆண்ைம கண்டு சிrத்து ெவன்றி வியப்பரால்
$திருவி.2366.2
ைவத வா வடி ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) எறிந்திட வருவைதக் குறி வழியினால்
$திருவி.2366.3
ெகாய்த_ெப.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தா,_ெப.(தா,_ெப.) மற
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
குைறத்து ேவறு படுத்துவா, $திருவி.2366.4

பின்னிடாது இருபைடயும் ஒத்து அம, ஆடும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பைடச் $திருவி.2367.1
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) துைண ஆன உத்தர
ேதய_குைற.எச்.(ேதய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மன்னவ, பைடெயாடும்
$திருவி.2367.2
துன்னி_வி.எச்.(துன்னு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) முடிக்கு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) எழு சூைற தள்ள
அதி,ந்து எழும் $திருவி.2367.3
வன்னி என்ன உடன்று எதி,ந்தனன் வழுதி ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
உைடந்தேத $திருவி.2367.4
மின்னல் அங்கு இைல வாெளாடும் சிைல வில் இழந்தன, வரேர
G
$திருவி.2368.1
பன்னல் அம் புைன ேதெராடும் கr பr இழந்தன, பாகேர $திருவி.2368.2
ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) ெபாருவலி இழந்தனன் என்று ெசம்பியன்
வாைகயும் $திருவி.2368.3
தன்னது என்று தருக்கு ேமல் ெகாடு சங்கு
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முழக்கினான் $திருவி.2368.4
அந்த ேவைலயின் முன் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தமது அருள் எனக்குளி,
கடிபுனல் $திருவி.2369.1
பந்த, நGழல் அளித்தும் ஓைட படுத்தியும் பைக சாயேவ $திருவி.2369.2
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவட, அவ்வண்ணேம
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மான ேவட அரசாய் வலம் $திருவி.2369.3
சிந்த ஆகுலம் மூழ்கு மீ னவன் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
காவல,_ெப.(காவல்_ெப.+அ,_பட,.பன்.) ஆயினா, $திருவி.2369.4
குன்ற வில் ேவடன் சாபம் குைழவித்துச் சுந்தேரசன் $திருவி.2370.1
என்ற தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நாமம் தGட்டி இட்ட கூ,ங் கைணகள் தூண்டி
$திருவி.2370.2

ெவன்றனம் என்று வாைக மிைலந்து ெவண்சங்கம்
ஆ,த்து_வி.எச்.(ஆ,_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2370.3
நின்றவன் ேசைனமீ து ெநறி படச் ெசலுத்தா
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.2370.4
அம் முைன வாளி ஒவ் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அடல் புைன நூற்று நூறு
$திருவி.2371.1
ெதம் முைனவர,
G தம்ைமச் ெசகுத்து உயி,
உண்ண_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2371.2
இம்முைன வாளி ஒன்றுக்கு இத்துைண வலியாது என்னா $திருவி.2371.3
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முைன மற ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) வியந்து அனுமானம் எய்தா $திருவி.2371.4
அன்ன கூ, வாளி தன்ைனக் ெகாண,க என அதைன வாசித்து $திருவி.2372.1
இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட,.ஒரு.) சுந்தேரசன் என
வைரந்திருப்பது ஈது $திருவி.2372.2
ெதன்னவற்கு ஆலவாயன் துைண
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) என்று அஞ்சிப் $திருவி.2372.3
ெபான்னி நாடு உைடயான் மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாகுவான் ேபாகுவாைன $திருவி.2372.4
ெசருத்துைண ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உத்தர ேதயத்து உள்ளா,
$திருவி.2373.1
துருக்க, ஒட்டிய, ேவறு உள்ளா, யாவரும்
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நில் என்று $திருவி.2373.2
உருத்தன, ைவது நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) ேபா,க்கு உைடந்தைன ேபாதி ஈது
உன் $திருவி.2373.3

கருத்து எனின் ஆண்ைம யாவ, கண்ணது உன் மானம் என்னாம் $திருவி.2373.4
ெசல்லைல வருதி_வி.மு.(வா_வி.+ருத்_(?)+இ_முன்.ஒரு.) என்னாச் ெசயி,த்து
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இடியின் ஆ,த்துக்
$திருவி.2374.1
கல் எழு அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) திண்ேதாள் ெகௗrயன் மைடேமல்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2374.2
வில் இற வலித்து வாங்கி ேவறு ேவறு
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2374.3
ெசால்லினும் கடிய வாளி ெதாடுத்தன, விடுத்தா, தூ,த்தா, $திருவி.2374.4
வடுத்தவா மருமச் ெசம்புண் மற மகனாகி
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2375.1
கடுத்தவா மிடற்று முக்கண் கண்ணுதல் சாமி தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) முன்
$திருவி.2375.2
எடுத்தவா அக வில் என்ன இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சிைல வாளி
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $திருவி.2375.3
ெதாடுத்த ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) தாம் விட்ட சுடு சரம் ெதாைலத்துப்
பின்னும் $திருவி.2375.4
பத்து அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) ெதாடுத்து நூற்றுப் பத்து மான் ேதைரச் சாய்த்தான்
$திருவி.2376.1
பத்து அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) ெதாடுத்து நூற்று பத்து ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
களிற்ைற மாய்த்தான் $திருவி.2376.2
பத்து அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) ெதாடுத்து நூற்றுப் பத்து வாம் பrையக் ெகான்றான்
$திருவி.2376.3
பத்து அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) ெதாடுத்து நூற்றுப் பத்து மானுடைர ெவன்றான்
$திருவி.2376.4

நூறு அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) ெதாடுத்து நூற்று நூறு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
பrேமல் எய்தான் $திருவி.2377.1
நூறு அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) ெதாடுத்து நூற்று நூறு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
கrேமல் ெபய்தான் $திருவி.2377.2
நூறு அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) ெதாடுத்து நூற்று நூறு ேத,
சிைதய_குைற.எச்.(சிைத_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விட்டான் $திருவி.2377.3
நூறு அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) ெதாடுத்து நூற்று நூறு ேசவகைர அட்டான்
$திருவி.2377.4
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) வாளியான் நூறு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
பrையக் ெகான்றான் $திருவி.2378.1
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) வாளியான் நூறு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கrைய
ெவன்றான் $திருவி.2378.2
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) வாளியான் நூறு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேதைரச்
சாய்த்தான் $திருவி.2378.3
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) வாளியான் நூறு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேபைரத்
ேதய்த்தான் $திருவி.2378.4
தடிந்தன ேதாளும் தாளும் தக,ந்தன ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.)
மண்ணில்_ெப.(மண்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $திருவி.2379.1
படிந்தன மடிந்ேதா, யாக்ைக பrந்தன தும்ைபத் தாமம் $திருவி.2379.2
மடிந்தன ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) மாண்டன
தாண்டும் பாய்மான் $திருவி.2379.3
ஒடிந்தன ெகாடிஞ்சி மான் ேத, ஒதுங்கின
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
$திருவி.2379.4
ஆவி முன் ஏகத் தாமும் அருக்க மண்டலத்து ஆரு ஏகத் $திருவி.2380.1
தாவுவ என்ன ஆடும் தைல_ெப.(தைல_ெப.) பல சிைலவாள் பட்டுக்
$திருவி.2380.2

கூவிளி எழுத்து விழும்_ெப.எச்.(விழு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
குைறத்தைல ஆடப் பாதிச் $திருவி.2380.3
சாவு உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ைககள் ெகாட்டுவ தாளம் என்ன $திருவி.2380.4
தைற விழத் தனது ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) வட்டின,
G
தம்ைம
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2381.1
குைற உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ைக ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) குத்தி நூக்குவ
குரைவ_ெப.(குரைவ_ெப.) பாடி $திருவி.2381.2
எறி பது தைலகள் வாய்ெமன்று எயிறது கறித்து
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
G
$திருவி.2381.3
கருவின மா,பம் தட்டி நிற்பன கவந்தயாக்ைக $திருவி.2381.4
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வழிப் பட்டு
வழும்_ெப.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
G
இருதைல ஒன்றற்கு
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $திருவி.2382.1
மருவிய ேகண்ைமத்து ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வால்
எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) இலங்க நக்குப் $திருவி.2382.2
பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) அற
வந்தாய்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) நGயும் என்று எதி, ேபசிப்
ேபசிப் $திருவி.2382.3
பrவு உற ெமாழிந்து ேமாந்து பாடி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2382.4
மாக வாறு இயங்கு ேசனம் வல் இருட் குைவ இன் அன்ன $திருவி.2383.1
காகம்_ெப.(காகம்_ெப.) வன் கழுகு_ெப.(கழுகு_ெப.) ெவம்ேபா,க் களன் இைட
அவிந்து வழ்ந்ேதா,
G
$திருவி.2383.2

ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) ேமல் சிறகு_ெப.(சிறகு_ெப.) ஆதிக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைசவன ேவைட
நGக்கப் $திருவி.2383.3
பாகம் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆல
வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.) பணிப்பன
ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $திருவி.2383.4
ெவள்ளமாச் ேசாr ஈ,ப்ப மிதக்கின்ற ேத,கள் ெவம்ேபய்ப் $திருவி.2384.1
பிள்ைளகள் மூழ்கிக் கீ ழ் ேபாய் மறித்து என வழ்வ
G
$திருவி.2384.2
ெதள்ளுநG,க் கடலின் மீ தூ, சிைதக்கல நிைரயும் தாக்கித் $திருவி.2384.3
துள்ளி மற்று அவற்ைறச் சாய்க்கும் சுறவமும்
ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $திருவி.2384.4
கத்தி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒருபால் ஈ,ப்பக்
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ேசனம் துண்டம்
$திருவி.2385.1
ெகாத்தி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒருபால் ஈ,ப்பக்
குட வயிற்று அழல் கண் பூதப் $திருவி.2385.2
பத்தி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒருபால் ஈ,ப்பப்
பட்டவ, ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) கூளி $திருவி.2385.3
ெபாத்தி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒருபால் ஈ,ப்ப அம்
ெபாறி ேபால மன்ேனா $திருவி.2385.4
துடுைவ வான்_ெப.(வான்_ெப.) முறம் கால் தள்ளும் துைணச் ெசவி அrசி
ேகாட்டின் $திருவி.2386.1
உடுைவ ேந, மணியின் குப்ைப_ெப.(குப்ைப_ெப.) உரல் அடி உலக்ைக திண்ேகா
$திருவி.2386.2
அடுகலம் கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) திச் ேசாr மத்தக அடுப்பு என்று யாைனப்
$திருவி.2386.3

படுகளம் விசயச் ெசல்வி_ெப.(ெசல்வி_ெப.) அடுமைடப் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.)
மானும் $திருவி.2386.4
பிணத்திைனக் ேகாலி புண் நG, ஆற்றிைன ெபருக்கி உண் ேபய்க் $திருவி.2387.1
கணத்திைன உைதத்து நூக்கிக் கைர
உைடத்து_வி.எச்.(உைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) பூதம் $திருவி.2387.2
நிணத்ெதாடும் வரும் அந் நGத்தம் ேந, பட விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) ைகயால்
$திருவி.2387.3
அைணத்து_வி.எச்.(அைண_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாய்
மடுக்கும்_ெப.எச்.(மடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ைவைக அருந்திய_ெப.எச்.(அருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூதம் என்ன
$திருவி.2387.4
புரத்தினுள் உய,ந்த_ெப.எச்.(உய,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூடல்
புண்ணியன் எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2388.1
சரத்தினுள் அவிந்தா, ெசன்னிக்கு_ெப.(ெசன்னி_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) உற்றுழிச்
சா,வாய் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2388.2
அரத்திைன
அறுக்கும்_ெப.எச்.(அறு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ைவ ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அயல் புல ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.) நச்சு
$திருவி.2388.3
மரத்திைன அடுத்து சந்துங் கதழ் எr மடுத்தது என்ன $திருவி.2388.4
மாசு அறு காட்சியான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வாளியால் அவிந்ேதா, தம்ைம
$திருவி.2389.1
மூசு வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) என்னச்
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெமாய்த்தன ைபத்த கூளி
$திருவி.2389.2

காய் சினச் ேசனம் காகம்_ெப.(காகம்_ெப.) கழுகு_ெப.(கழுகு_ெப.)
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) பற்றி ஈ,த்துப் $திருவி.2389.3
பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) இட்டு ஒன்ேறாடு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ேபா,
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) ெதாடங்கிற்று அம்ம
$திருவி.2389.4
ெவம்சின மறக்ேகான் நம்பி விடுகைண ெவள்ளத்து ஆழ்ந்து $திருவி.2390.1
வஞ்சினம்_ெப.(வஞ்சினம்_ெப.) உரு தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) மடிந்தது கண்டு மாழாந்து $திருவி.2390.2
எஞ்சின பைடயும் சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏதிலா,
நைகயும் சூழத் $திருவி.2390.3
துஞ்சின மறமும் சூழச் ேசாழனும் உைடந்து ேபானான் $திருவி.2390.4
வில்ெலாடு ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) அன்ன ெவம்சிைல ேவட
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $திருவி.2391.1
மல்ெலாடு பயின்ற_ெப.எச்.(பயில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) மல, முகச் ெசவ்வி
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2391.2
அல்ெலாடு மதி வந்தது என்ன அருள் நைக சிறிது பூத்துச் $திருவி.2391.3
ெசல்ெலாடு பைக ேபால்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திரு உரு
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபானான் $திருவி.2391.4
பாடுவாய் அளி ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஊட்டும் ைபந்ெதாைடச் ெசழியன்
ெவன்றிக் $திருவி.2392.1
ேகாடுவாய் ைவத்திட்டு ஆ,த்துக் குஞ்சர முகட்டில் ஏறித் $திருவி.2392.2
ேதாடுவாய் கிழிக்கும் கண்ணா, மங்கலம் துவன்றி
ஏந்த_குைற.எச்.(ஏந்து_வி.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2392.3
நGடுவா, திைர நG, ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) நGள் மதி நகrல் புக்கான் $திருவி.2392.4

சிைலவில் ேசவகம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாைக
வாங்கித் திரு அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசவகற்குச்
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூைச $திருவி.2393.1
நிைல நித்தாய் மணிப் ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) பூண் இறு விச் சாத்தி
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) விrக்கும்_ெப.எச்.(விrவி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.)
மணியான் ெநடிய ேமரு $திருவி.2393.2
மைலவில் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) என்ன வrச் சிைலயும் நாமம் நாமம்
வைரந்த கடும் கூ,ங் கைணயும் வைனந்து சாத்தி $திருவி.2393.3
அைலவித்து ஆழ் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உலகுக் அகலச் ெசங்ேகால்_அறம்
ெபருக்கும் வங்கிய ேசகரன் ஆம் அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) $திருவி.2393.4
ேவடு உரு ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேமரு வில்லி
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நாமக் ேகால் எய்து $திருவி.2394.1
ஆடு அம, ஆடித் ெதன்னன் அடுபைக துரந்த வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
$திருவி.2394.2
பாடினம் சங்கத்தா,க்குப் பைக தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவேராடு ஒப்பக் $திருவி.2394.3
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முத் தமிழின்
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) விளக்கிய ெகாள்ைக ெசால்வாம் $திருவி.2394.4
வங்கிய ேசகரன் ேகால் வாழும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ேமேலா, ைவகல்
$திருவி.2395.1
கங்ைக அம் துைற சூழ் கன்னிக் கடிமதில் காசி தன்னில் $திருவி.2395.2
பங்கயசூ முளrப் புத்ேதள் பத்து வாம் பrமா ேவள்வி $திருவி.2395.3
புங்கவ, மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) தூங்க மைற வழி ேபாற்றிச் ெசய்தான்
$திருவி.2395.4
நிரப்பிய வழி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) நவ் நG, ஆடுவான்
நGண்ட_ெப.எச்.(நGள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வைண
G
$திருவி.2396.1

நரப்பிைச வாணி சாவித்திr எனும் நங்ைக ேவத $திருவி.2396.2
வரப்பிைச மநு ஆம் ஆயத்திr எனும் மடவா ேராடும் $திருவி.2396.3
பரப்பிைசக் கங்ைக ேநாக்கிப் படருவான் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
$திருவி.2396.4
நானவா, குழலினாரம் மூவருள் நாவின் ெசல்வி_ெப.(ெசல்வி_ெப.)
$திருவி.2397.1
வான ஆறு இயங்கும்_ெப.எச்.(இயங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
விஞ்ைச மாதராள் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) பாடும் $திருவி.2397.2
கானவாறு உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ேபாக்கி
நினறனள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட,.பன்.)
கமலேயானி $திருவி.2397.3
ஆனவால் அறிவன்_வி.அ.ெப.(அறி_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.) ஏகி அந்
நதிக் கைரையச் ேச,ந்தான் $திருவி.2397.4
நாமகள் வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) தாழ்ப்ப நங்ைகய, இருவேராடும் $திருவி.2398.1
தாமைரக்_ெப.(தாமைர_ெப.+க்_ஒற்.) கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.) மூழ்கித்
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கைர ஏறும் எல்ைலப் $திருவி.2398.2
பாமகள் குறுகி என்ைன அன்றி நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.)
படிந்த_ெப.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாறு என் $திருவி.2398.3
ஆம் என ெவகுண்டாள் ேகட்ட அம்பயத்து அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
ெசால்வான் $திருவி.2398.4
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேமலது ஆக
நம்ைம_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.)
ேகாபம்_ெப.(ேகாபம்_ெப.) ெகாள்வது $திருவி.2399.1
எற்று என விைனய தGங்ைக எண்ணறு மாக்கள் ேதாற்றம் $திருவி.2399.2
உன் தைன ஒழித்தி என்னா உைரத்தனன் சாபம் ஏற்கும் $திருவி.2399.3

ெபான் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) அஞ்சிப் புலம்பு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) பூண்டாள் $திருவி.2399.4
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) இட, அகன்ேறாய் உன் ஆருயி,த் துைண ஆேவன் இந்த
$திருவி.2400.1
மானிட ேயானிப் பட்டு மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.) ேகா என்ன
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) $திருவி.2400.2
ேதனிைட அழுந்தி ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) ெசப்பும்
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கமலச் ெசல்வி_ெப.(ெசல்வி_ெப.) $திருவி.2400.3
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) இட, அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேநாக்கிச் சது, முகத் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) சாற்றும் $திருவி.2400.4
முகிழ்தரு முைல_ெப.(முைல_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெமய்யா
முதல் எழுத்து ஐம் பத் ெதான்றில் $திருவி.2401.1
திகழ்தரு ஆகா, ஆதி ஹாகாரம் ஈறாச் ெசப்பிச் $திருவி.2401.2
புகழ் தரு நாற்பத்து எட்டு நாற்பத்து எண் புலவ,_ெப.(புலவ,_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2401.3
அகழ் தரு கடல்சூழ் ஞாலத்து அவதrத்து இடுவாக $திருவி.2401.4
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தகு வருணம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஏறி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவற்றின் $திருவி.2402.1
ெமய்த்தகு தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேவறு ேவறு இயக்கம்
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2402.2
உய்த்திடும் அகாரத்திற்கு முதன்ைமயாய்
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாத,
$திருவி.2402.3
முத்தமிழ் ஆலவாய் எம் முதல்வ, அம் முைறயான் மன்ேனா $திருவி.2402.4

தாம் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புலவ,_ெப.(புலவ,_ெப.) ஆகித் திரு உருத்
தrத்துச் சங்க $திருவி.2403.1
மாமணிப் பீடத்து ஏr ைவகிேய நாற்பத்து ஒன்பது $திருவி.2403.2
ஆம் அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உண்ணி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) அவ,க்கு அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2403.3
ஏமுறப் புலைம காப்பா, என்றனன் கமலப் புத்ேதள் $திருவி.2403.4
அக்கரம் நாற்பத்து எட்டும் அவ்வழி ேவறு ேவறு $திருவி.2404.1
மக்களாய்ப் பிறந்து_வி.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பல் மாண்
கைலகளின் வைகைம ேத,ந்து_வி.எச்.(ேத,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.2404.2
ெதாக்க ஆrயமும் ஏைனச் ெசால் பதிெனட்டும் ஆய்ந்து $திருவி.2404.3
தக்க ெதன் கைல நுண் ேத,ச்சிப் புலைமயில் தைலைம சா,ந்தா,
$திருவி.2404.4
கழுமணி வயிரம் ேவந்த கலன் பல அன்றிக் கண்டிக் $திருவி.2405.1
ெகாழுமணிக் கலனும் பூணும் குளி,நிலா நிற்று ெமய்ய, $திருவி.2405.2
வழுவறத் ெததிந்த_ெப.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெசால் மாைலயால் அன்றி ஆய்ந்த $திருவி.2405.3
ெசழு மல, மாைலயானும் சிவ அ,ச்சைன
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நGரா, $திருவி.2405.4
புலம் ெதாறும் ேபாகிப் ேபாகிப் புலைமயால்
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2406.1

மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ெபாருைன நGத்த
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகழு நாட்டில்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2406.2
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) தரு திருவின் ஆன்ற நிைற நிதிச் ெசழியன்
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ேகால் $திருவி.2406.3
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) தரு மதுைர
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நண்ணுவா, நண்ணும்
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $திருவி.2406.4
பல பல கைலமாண் ேத,ச்சிப் பனுவலின் பயனாய்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2407.1
அற்புத மூ,த்தி எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ஆலவாய் அடிகள் அங்கு ஓ,
$திருவி.2407.2
கற்பைம ேகள்வி சான்ற கல்வியின் ெசல்வ, ஆகிச் $திருவி.2407.3
ெசாற்பதம் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) இரு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ேதாய
வந்தா,_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) $திருவி.2407.4
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இைட வருகின்றாைர
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நG, யாைர நGவி,
$திருவி.2408.1
எவ்விைட நின்றும் ேபாது கின்றனி, என்ன அன்னா, $திருவி.2408.2
ெவவ்விைட அைனயீ, யாங்கள் விஞ்ைசய,
அைடந்ேதா,_வி.அ.ெப.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ,_பட,.பன்.)
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) $திருவி.2408.3
ெவௗவிடு ெபாருைன நாட்டின் வருகின்ேறம் என்ன ேலாடும் $திருவி.2408.4
தனி வரு புலவ,_ெப.(புலவ,_ெப.) நGவி, தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தமிழ்
ஆலவாய் எம் $திருவி.2409.1

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) வரு கருைண மூ,த்தி கைனகழல் இைறஞ்சல்
ேவண்டும் $திருவி.2409.2
இனி வருெகன்ன நGேர எங்களுக்கு அளவு இல் ேகாடி $திருவி.2409.3
துனி வரு விைனகள் தG,க்கும் சுந்தரக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) என்றா,
$திருவி.2409.4
மைறயினால் ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பன்மாண் கைலகள் ேபால் மாண்ட ேகள்வித் $திருவி.2410.1
துைறயின் ஆறு ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சான்ேறா, சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகிக் கூடல் $திருவி.2410.2
கைறயினா, கண்டத்தாைரப் பணிவித்துக் கரந்தா, ஒற்ைறப் $திருவி.2410.3
பிைறயினா, மகுடத் ேதாற்றத்தா, அறிஞராய்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபம்மான் $திருவி.2410.4
விம்மிதம் அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சான்ேறா,
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இழி_வி.(இழி_வி.) விமானம் ேமய $திருவி.2411.1
ெசம்மைல ேவறு ேவறு ெசய்யுளால்
பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏத்திக் $திருவி.2411.2
ைகம் மைல உrயினா, தம் கால்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்சி
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2411.3
ெகாய்ம் மல, வாைகச் ெசவ்ேவல் ெசழியைனக் குறுகிக் கண்டா,
$திருவி.2411.4
மறவலி ேநமிச் ெசம்ேகால் மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சான்ேறா, $திருவி.2412.1
அறமலி ேகள்வி ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அைவக்களக் கிழைம ேநாக்கித் $திருவி.2412.2
திறமலி ஒழுக்கம் ேநாக்கிச் சீrய, ேபாலும் என்னா $திருவி.2412.3

நிைற மலி உவைக பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநஞ்சினான் இதைனச் ெசய்தான் $திருவி.2412.4
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) அம் கண்ணி ேவய்ந்த ெசக்க, அம் சடில நாதன்
$திருவி.2413.1
மங்கலம் ெபருகு ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) வட குட புலத்தின் மாடு ஓ,
$திருவி.2413.2
சங்க மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) உண்டாக்கித் தைகைம சால்
சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.2413.3
அங்கு அம,ந்து_வி.எச்.(அம,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருத்தி, என்ன
இருத்தினான் அறிஞ, தம்ைம $திருவி.2413.4
வண் தமிழ் நாவினா,க்கு மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
வrைச_ெப.(வrைச_ெப.) நல்கக் $திருவி.2414.1
கண்டு உளம் புழுங்கி முன்ைனப் புலவ,_ெப.(புலவ,_ெப.)
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கழகத் ேதாைர $திருவி.2414.2
மண்டின, மூண்டு மூண்டு வாது ெசய் ஆற்றன் முட்டிப் $திருவி.2414.3
பண்ைடய புலனும் ேதாற்றுப் பட, உழந்து எய்த்துப் ேபானா, $திருவி.2414.4
இைனய, ேபால் வந்து-வந்து_அ.ெதா.(வந்து-வந்து_அ.ெதா.) மறுபுலத்து
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேகள்வி
$திருவி.2415.1
விைனஞரும் மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) ேமல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வினாய் வினாய்
வாதம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2415.2
மனவலி இைளப்ப ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
ைவகுேவா, ஒன்ைற ேவண்டிப் $திருவி.2415.3
புைன இைழ பாக நGங்காப் புலவ,_ெப.(புலவ,_ெப.) முன் நண்ணினாேர
$திருவி.2415.4

முந்து நூல் ெமாழிந்தா, தம்ைம முைறைமயால்
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எம்ைம
$திருவி.2416.1
வந்து-வந்து_அ.ெதா.(வந்து-வந்து_அ.ெதா.) எவரும் வாதம் ெசய்கின்றா,
வrைசயாக $திருவி.2416.2
அந்தம் இல் புலைம தூக்கி அளப்பதாம் எம் மேனா,க்குத் $திருவி.2416.3
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் ெசய்தி சங்கப் பலைக
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) என்று தாழ்ந்தா, $திருவி.2416.4
பாடிய_ெப.எச்.(பாடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாணற்கு அன்று வலியேவ
பலைக இட்டா, $திருவி.2417.1
பாடிய_ெப.எச்.(பாடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புலவ,_ெப.(புலவ,_ெப.)
ேவண்டில் பலைக தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளா,
ெகால்ேலா $திருவி.2417.2
பாடிய_ெப.எச்.(பாடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புலவ,_ெப.(புலவ,_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) படி
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) படிவம்_ெப.(படிவம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2417.3
பாடிய_ெப.எச்.(பாடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புலவ,_ெப.(புலவ,_ெப.)
காணத் ேதான்றினா, பலைக ேயாடும் $திருவி.2417.4
சதுரமாய் அளவின் இ,ண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) சாண் அதிப் பலைக அம்ம
$திருவி.2418.1
மதியினும் வாலிது ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மந்திர வலியது ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.2418.2
முதிய_ெப.அ.(முது_ெப.) நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) ேபால் வா,க்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) முழம்
வள,ந்து_வி.எச்.(வள,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருக்ைக
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2418.3

இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) நுமக்கு அளவு ேகாலாய்
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று இயம்பி
ஈந்தா, $திருவி.2418.4
நாமகள் உருவாய் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாவல,
தமக்கு ெவள்ைளத் $திருவி.2419.1
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) அமளி தன்ைனப் பலைகயாத் தருவது என்னக்
$திருவி.2419.2
காமைன முனிந்தா, நல்கக் ைகக் ெகாடு களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) தாங்கும்
$திருவி.2419.3
மாமணிக் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) தன்ைன
வைளந்து_வி.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம் கழகம் புக்கா,
$திருவி.2419.4
நாறு பூம் தாமம் நாற்றி நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) பனி
ேதாய்ந்த_ெப.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாந்தச் $திருவி.2420.1
ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மல,
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தூசு ெசழும் புைக தGபம் ஆதி $திருவி.2420.2
ேவறு பல் வைகயால் பூைச விைன முடித்து இைறஞ்சிக் கீ ரன் $திருவி.2420.3
ஏறினான் கபிலேனாடு பரணனும் ஏறினாேன $திருவி.2420.4
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கைல வல்ேலா, எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இம்
முைற ஏறி ஏறி $திருவி.2421.1
ஒருங்கு இனிது இருந்தா, யா,க்கும் ஒத்து இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெகாடுத்து
நாதன் $திருவி.2421.2
தரும் சிறு பைக ஒன்ேற தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உைர ெசய்ேவா,க்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.2421.3
சுருங்கி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) காட்டி ேதான்று நூல் ேபான்றது அன்ேற
$திருவி.2421.4

ேமதகு சான்ேறா, நூலின் விைள ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) விளங்கத்
தம்மில் $திருவி.2422.1
ஏதுவும் எடுத்துக் காட்டும் எழுவைக மதமும் கூறும் $திருவி.2422.2
ேபாதைவ ெதளிந்த_ெப.அ.(ெதளிவு_ெப.) கிள்ைள_ெப.(கிள்ைள_ெப.) பூைவேய
புறம்பு ேபாந்து $திருவி.2422.3
வாது ெசய்வா,கள் வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.)
மறுத்து ேந, நிறுத்து மன்ேனா $திருவி.2422.4
ஆய ஆறு எண் புலவரும் ஆய்ந்து உண, $திருவி.2423.1
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேகள்விப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.)
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாட்சியால் $திருவி.2423.2
தூய பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ெதாடங்கின,
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2423.3
ஏய வாரு இருந்தா, அந்த எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) வாய் $திருவி.2423.4
பலரும் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பனுவலும் மாண்
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $திருவி.2424.1
மலரும்_ெப.எச்.(மல,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசல்வமும்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+உம்_சாr.)
ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) வளைமயும் $திருவி.2424.2
குலவும் ெசய்யுள்_ெப.(ெசய்யுள்_ெப.) குறிப்பும் ஒத்து ஒன்றிேய $திருவி.2424.3
தைல_ெப.(தைல_ெப.) மயங்கிக்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
தன்ைமயால் $திருவி.2424.4
ேவறு பாடு அறியாது_வி.எச்.(அறி_வி.+ஆத்_எதி,.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) வியந்து
நG, $திருவி.2425.1
கூறு பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) என்றும் ேகாது
இல் என $திருவி.2425.2

ேதறு பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) என்றும்
ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ெசேவ $திருவி.2425.3
மாறு பாடு ெகாண்டா, சங்க வாணேர $திருவி.2425.4
மருளு மாறு மயக்கு அற வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
$திருவி.2426.1
ெதருளு மாறும் ெசயவல்ல கள்வ, ெசால் $திருவி.2426.2
ெபாருளும் ஆம் மதுேரச, புலவ,_ெப.(புலவ,_ெப.) முன் $திருவி.2426.3
அருளும் நாவலராய் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதான்றினா, $திருவி.2426.4
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாவல, வந்திக்கும் நாவல,
$திருவி.2427.1
சிந்ைத ஆகுலம் ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மயக்குறும்
$திருவி.2427.2
பந்த யாப்ைபக் ெகாண,க எனப் பாவல, $திருவி.2427.3
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) ஈங்கு இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட,.பன்.) என்று முன்
இட்டன, $திருவி.2427.4
தூய ெசால்லும் ெபாருளின் ெதாட,ச்சியும் $திருவி.2428.1
ஆய நாவல, அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) தம்
முது $திருவி.2428.2
ஆய பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) வைக
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அவ,க்கு $திருவி.2428.3
ஏயேவ எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈந்தன, என்பேவ
$திருவி.2428.4
வாங்கு சங்கப் புலவ,_ெப.(புலவ,_ெப.) மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
களித்து_வி.எச்.(களி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2429.1

ஈங்கு நG, எமேராடு ஒருத்தராய் $திருவி.2429.2
ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாழ்தி, என்று
ஒல்_ஒ.குறி உr.ெசா.(ஒல்_ஒ.குறி.) எனத் தங்கைளத் $திருவி.2429.3
தாங்கு ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் தவிசில் இருத்தினா, $திருவி.2429.4
ெபான்னின் பீடிைக என்னும் ெபான் ஆரேமல் $திருவி.2430.1
துன்னு நாவல, சூழ் மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆகேவ $திருவி.2430.2
மன்னினா, நடு நாயக மாமணி $திருவி.2430.3
என்ன வற்றிருந்தா,
G
மது ேரசேர $திருவி.2430.4
நதி அணிந்தவ, தம் ெமாடு நாற்பத்து ஒன் $திருவி.2431.1
பதின்ம, என்னப் படும் புலேவா, எலாம் $திருவி.2431.2
முதிய_ெப.அ.(முது_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) தமிழ் பின்னு முைற முைற
$திருவி.2431.3
மதி விளங்கத் ெதாடுத்து அவண் வாழும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $திருவி.2431.4
வங்கிய ேசகரன் வங்கிய சூடா மணி_ெப.(மணி_ெப.) தன்ைனப் $திருவி.2432.1
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேதசா, முடி புைன
வித்துப் புவி நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2432.2
இங்கு இயல் பாச விைனப் பைக சாய
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்ேக $திருவி.2432.3
சங்கு இயல் வா, குைழயான் அடி ஒன்றிய சா,பு உற்றான் $திருவி.2432.4
ெசாற்குைவ ேதரும் பாவல, ேமவத் ெதாகு பீடம் $திருவி.2433.1
அற் குைவ கண்டத்து அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
அளித்தது_ெதா.ெப.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.) அைறந்ேதம் ஆல்
$திருவி.2433.2
தற்குைவ தந்தால் உய்குவல் என்னும் தருமிக்குப் $திருவி.2433.3

ெபாற் குைவ நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) எடுத்துப் புகல்கிற்பாம் $திருவி.2433.4
மன்னவ, மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) வங்கிய சூடா மணி_ெப.(மணி_ெப.)
மாறன் $திருவி.2434.1
ெதன்னவ, ஆகித் திகிr_ெப.(திகிr_ெப.)
உருட்டும்_ெப.எச்.(உருட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெதன்கூடல்
$திருவி.2434.2
முன்னவ, அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) கண்டு அறியாத முடிக்கு ஏற்றப்
$திருவி.2434.3
பன் மல, நல்கு_ஏவ.(நல்கு_வி.) நந்தனம்
ைவக்கும்_ெப.எச்.(ைவ_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பணி பூண்டான் $திருவி.2434.4
மாதவி பாதிr_ெப.(பாதிr_ெப.) தாதகி கூவிளம் மந்தாரம் $திருவி.2435.1
தாது_ெப.(தாது_ெப.) அவிழ் மல்லிைக_ெப.(மல்லிைக_ெப.)
முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) இலஞ்சி_ெப.(இலஞ்சி_ெப.) தடம்_ெப.(தடம்_ெப.)
ேகாங்கம்_ெப.(ேகாங்கம்_ெப.) $திருவி.2435.2
வதவழ்
G
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) கரந்ைத_ெப.(கரந்ைத_ெப.)
ெசழுங்கரம் வரம்_ெப.(வ
G
ரம்_ெப.)
G
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) $திருவி.2435.3
ேபாது அவிழ் நந்தி ெசருந்தி_ெப.(ெசருந்தி_ெப.) குருந்தம் புன்னாகம்
$திருவி.2435.4
முண்டகம்_ெப.(முண்டகம்_ெப.) ெமன்கடி நGலம்_ெப.(நGலம்_ெப.) முதல் பல
முப்ேபாதும் $திருவி.2436.1
எண் திைசயும் கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) படி
நந்தன ெமங்கும் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) $திருவி.2436.2
உண்டு இைச வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முரன்றிட உண்டாக்கி
$திருவி.2436.3

வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இமி, சண்பக நந்தனமும் தனி ைவத்தான் ஆல்
$திருவி.2436.4
ெபாய்த்திடு நுண் இைட மங்கல மங்ைகய,_ெப.(மங்ைகய,_ெப.) ெபான்
பூண்டா, $திருவி.2437.1
ஒத்து எழு சண்பகம் ெமாய்த்து அரும்பு உைடந்து எங்கும் $திருவி.2437.2
ைவத்திடு நந்தன வாசம் விழுங்கி மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கான்று
$திருவி.2437.3
ைபத்து மல,ந்தன கண்டு
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பrத்ேதரான்
$திருவி.2437.4
ெசருக்கிய வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) விழா மல,
ெகாய்து_வி.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆய்ந்து $திருவி.2438.1
ெசருக்கிய இண்ைட நிைரத் ெதாைட ெதாங்கல் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
தாமம் $திருவி.2438.2
மருக்கிள, கண்ணி ெதாடுத்து அணிவித்து வணங்கு ஆரூ, $திருவி.2438.3
கருக்கிய கண் நுதலா, திருேமனி கவின் ெசய்தான் $திருவி.2438.4
அன்ன வியன் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) மா மதுேரச, அடித்தாழ் ேவான்
$திருவி.2439.1
ெபான் அவி, சண்பக மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) புைனந்த புதுக் ேகாலந்
$திருவி.2439.2
தன்ைன வியந்து இவ, சண்பக சுந்தர, தாம் என்னா $திருவி.2439.3
முன்ன, இைறஞ்சினன் நிம்பம்
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முடித் ெதன்னன்
$திருவி.2439.4
அன்னது ஒ, நாமம் ெபற்றன, இன்று மணிக் கூடல் $திருவி.2440.1

முன்னவ, அந்தத் தாமம் அவ,க்கு முடிக்கு ஏற்றும் $திருவி.2440.2
இன்னது_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அது_பட,.ஒரு.) ஓ, நGரா, சண்பக மாறன் என்ற
ேப, $திருவி.2440.3
மன்னி விளங்கினன் வங்கிய சூடா மணிதானும் $திருவி.2440.4
சண்பக மாறன் சண்பக சுந்தர, தம் மாேட $திருவி.2441.1
நண்பக மாறா நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) பணி
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாளில் $திருவி.2441.2
பண்பக, ெசால்லா, தம் புைட மாரன் படுேபா, மூண்டு $திருவி.2441.3
எண்பக ெவய்யவான் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வந்தது அன்று இளேவனில் $திருவி.2441.4
மனித, ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேகாைட_ெப.(ேகாைட_ெப.) தG,க்கும் வசந்த
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) காலும் ேவறு $திருவி.2442.1
துனிதவி, இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) கால் ேவண்டும் ேசாைலயும்
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ேவண்டும் $திருவி.2442.2
புனித நG,த் தடமும் ேவறு புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மல, ஓைட ேவண்டும்
$திருவி.2442.3
பனி தரு மதியும் ேவறு பால் மதி ேவண்டும் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.)
$திருவி.2442.4
அண்ட வான்தரு ேமல் சீ றிச்
சிவந்து_வி.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந்தாங்குத் ேதமாத்
$திருவி.2443.1
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தளி, ஈன்று வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) ைதவர நிவந்த
காசு_ெப.(காசு_ெப.) $திருவி.2443.2
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைட அழுத்திச்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குைழ அணி மகளி,_ெப.)
ேபால $திருவி.2443.3

வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இைற ெகாள்ளப்
பூத்து_வி.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மல,ந்தன
ெசருந்தி_ெப.(ெசருந்தி_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.2443.4
ெசம்கதி, ேமனியான் ேபால் அவிழ்ந்தன ெசழும் பலாசம் $திருவி.2444.1
மங்குல் ஊ, ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) ேபால மல,ந்தன காஞ்சித்
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) $திருவி.2444.2
புங்கவன் ேபாலப் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூம் சிைன
மர அம் ெசங்ைக $திருவி.2444.3
அம் கதி, ஆழியான் ேபால் அல,ந்தன
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காய_குைற.எச்.(காய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2444.4
தைர கிழித்து எழுநG, ைவைகத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கைர
எக்க,_ெப.(எக்க,_ெப.) அல்குல் $திருவி.2445.1
அரேம கைல சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ன
அல,ந்து_வி.எச்.(அல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாது_ெப.(தாது_ெப.)
உகுப்ப ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.) $திருவி.2445.2
மரகதம் தைழத்து ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) முத்து அரும்பிப் ெபான்
மல,ந்து_வி.எச்.(மல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வாங்கும்_ெப.எச்.(வாங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2445.3
திைர கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பவளக்காடு ெசய்வன கன்னிப்
புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) $திருவி.2445.4
ஊடினா, ேபால ெவம்பி இைல
உதி,ந்து_வி.எச்.(உதி,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி, அன்னாைரக்
$திருவி.2446.1
கூடினா, ேபால எங்கும் குைழ வரத் தைழத்து
நிங்கி_வி.எச்.(நGங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2446.2

வாடினா, ேபாலக் கண்ண,_ெப.(கண்ண
G
,_ெப.)
G
வார ெமய்
பசந்து_வி.எச்.(பச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.)
$திருவி.2446.3
நGடினா, அல, ேபால் பூத்து_வி.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெநருங்கின மரங்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.2446.4
விைழதரு காதலா, தாம் ெமலிவுற
ெமலிந்து_வி.எச்.(ெமலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) $திருவி.2447.1
குைழவுறக் குைழந்து
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேகாதிலாக் கற்பினா, ேபால் $திருவி.2447.2
மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) அறும் ேகாைட_ெப.(ேகாைட_ெப.) தGப்பமரம்
தைல_ெப.(தைல_ெப.) வாட_குைற.எச்.(வாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாடித்
$திருவி.2447.3
தைழவுறத் தைழத்து நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தழG இய_ெப.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.)
ெகாடிகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.2447.4
ேசட்டிைகத் ெதன் காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) தள்ளத் ெதள் மதுச் சிதறத்
தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) $திருவி.2448.1
நGட்டிைச முரலச் சாயா நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பூம்
ெகாம்ப, ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $திருவி.2448.2
நாட்டியப் புலவன் ஆட்ட நைக முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ெவய,ைவ சிந்தப்
$திருவி.2448.3
பாட்டிைசத்து ஆடா நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாைவமா, ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற
$திருவி.2448.4

மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.) ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) அந்திப் ேபாதும்
வகுளமும் முதி,ந்து_வி.எச்.(முதி,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாடி
$திருவி.2449.1
உல,ந்து_வி.எச்.(உல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெமாய்த்து அளி
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) நக்க_ெப.எச்.(நகு_வி.+க்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கிடப்பன
உள்ளமிக்க $திருவி.2449.2
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) தரு நல்ேலா,_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+ஓ,_பட,.பன்.)
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) குன்றினும் தம்பால் இல்ெலன்று $திருவி.2449.3
அலந்தவ,க்கு உயிைர மாறி யாயினும் ெகாடுப்ப, அன்ேறா $திருவி.2449.4
நாறிய தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அம் ேதமா நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) தளி,
ேகாதிக் கூவி $திருவி.2450.1
ஊறிய காமப் ேபட்ைட உருக்குவ குயில்_ெப.(குயில்_ெப.)
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) $திருவி.2450.2
வறிய
G
ெசம்ேகால் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ெவளிப்படத் ேதயம்
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) $திருவி.2450.3
மாறிய ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ேபால ஒடுங்கின மயில்கள் எல்லம்
$திருவி.2450.4
ெபாங்கrன் நுைழந்து வாவி புகுந்து பங்கயம் துழாவிப் $திருவி.2451.1
ைபங்கடி மயிைல முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) மல்லிைகப் பந்த, தாவிக்
$திருவி.2451.2
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) அல, மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கூட்டு உண்டு
குளி,ந்து_வி.எச்.(குளி,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) என்று ெதன்றல் $திருவி.2451.3
அங்கு அங்ேக கைலகள் ேதரும்
அறிவன்_வி.அ.ெப.(அறி_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.) ேபால்
இயங்கும்_ெப.எச்.(இயங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற
$திருவி.2451.4

தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) களாஞ்சி தாங்கத் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) குயின்
முழவம் ஏங்க $திருவி.2452.1
மா மருது_ெப.(மருது_ெப.) அமரும் கிள்ைள_ெப.(கிள்ைள_ெப.) மங்கலம்
இயம்பத் தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) $திருவி.2452.2
காமரம் இைசப்ப முள்_ெப.(முள்_ெப.) வாய்க் ைகைத வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
எடுப்ப_குைற.எச்.(எடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.)
$திருவி.2452.3
ேகாமகன் மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.)
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இருப்பது
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குளி, பூம் ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.)
$திருவி.2452.4
கைலயினால் நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இந்து
காந்த மண்டபத்தும் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.2453.1
மைலயினும் எழுது மாட மருங்கினும் ெநருங்கு ேசாைலத் $திருவி.2453.2
தைலயினும் கமல வாவித் தடத்தினும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) முத்து
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) $திருவி.2453.3
முைலயினும் அன்றிக் ேகாைட_ெப.(ேகாைட_ெப.) முடிவிடம் காணா,
ைமந்த, $திருவி.2453.4
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) தரு திருவின் ஆன்ற நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாடக் கூடல் $திருவி.2454.1
வலந்தரு தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ைமந்த, வானமும்
வழும்_ெப.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
G
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2454.2
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) தரு மகளிேராடு நாக நாடவ, தம் ெசல்வப் $திருவி.2454.3
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) தரு அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) காட்சிப் பூம்
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) நுக, வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேபாவா, $திருவி.2454.4

மாத் தாண் மதமான் எருத்தின் மடங்கல் எனச் ெசல்வாரும் $திருவி.2455.1
பூத்தா, ஒலிவாம் பrேமல் புக,_ெப.(புக,_ெப.) மா எனப் ேபாவாரும்
$திருவி.2455.2
பா,த்தா, பrதி என வாம் பrத்ேத, உைகத்து ஊ,வாரும் $திருவி.2455.3
ேதத்தா, உள, வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அலம்பச் சிலம்பின் நடக்கின்றாரும்
$திருவி.2455.4
நGலப் பிடிேமல் பிடிப்ேபான் ெநறிக் ெகாள்வாரும் தரள $திருவி.2456.1
மாைலச் சிவிைக மிைச ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மலராள் எனச்
ெசல்வாரும் $திருவி.2456.2
ஆைலக் கரும்பன் துைண ேபால் அணித்தா,ப் பrயூ,வாரும் $திருவி.2456.3
ேகாலத் தடக்ைக பற்றிக் ெகாழுநருடன் ேபாவாரும் $திருவி.2456.4
சுருப்புக் கமழ் ேதம் கண்ணித் ெதாடுைபங் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஆடவரும்
$திருவி.2457.1
கருப்புச் சிைல மன்னவனால் கருவிப் பைட அன்னவரும் $திருவி.2457.2
விருப்புற்று எறிநG, ைவைய ெவள்ைளத் தரளம் ெதள்ளிப் $திருவி.2457.3
ெபாருப்பில் குவிக்கும் புளினம் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) சூழ்
ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) புகுவா, $திருவி.2457.4
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) பிடியும் பrயும் ஊ, வா, ெகாழுந,
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $திருவி.2458.1
ஏந்தச் சயமாது என்னத் தழுவா
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
வாய்ப் $திருவி.2458.2
பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ெதாத்து அல, ெபான் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
தாது_ெப.(தாது_ெப.) உகு மாறு என்னப் புைனந்த $திருவி.2458.3
சாந்தக் கலைவ புகப் ேபாய் வனமங்ைகய, ேபால் சா,ந்தா, $திருவி.2458.4

ஏமா சல ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) முைலயா, நைட_ெப.(நைட_ெப.)
ஓவியேம என்னப் $திருவி.2459.1
பூ மாதவி ேச,வாரும் புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
ேச,வாரும் $திருவி.2459.2
ேதமா நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ேச,வாரும் ெசருந்தி_ெப.(ெசருந்தி_ெப.)
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ேச,வாரும் $திருவி.2459.3
காமாயுத சாைலகள் ேபால் ைகைத நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ேச,வாரும்
$திருவி.2459.4
ேகாடும் பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) வாண் நுதலா, குழைலக் கருவிக் கா, என்று
$திருவி.2460.1
ஆதும் ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) கண் ேநாக்கிக்
கைண என்று அஞ்சி $திருவி.2460.2
ஒடும் ெகாடியின் அன்னா, உரு மாந்தளி, என்று அயில் வான்_ெப.(வான்_ெப.)
$திருவி.2460.3
நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) அன்னவ, பண் இைசக்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒதுங்கி
நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2460.4
நGடும் தரங்கம் இரங்கு நிைறநG, நிைலேய அன்றிப் $திருவி.2461.1
பாடும் சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) உண் கழுநG, ைபந்தாள் குமுதம் பதுமம்
$திருவி.2461.2
ேகாடும் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்னக் ெகாடிேய,
இைடயா, குைழயும் $திருவி.2461.3
ேதாடும் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வதனத்
ெதாைகயால் ெபாலிவ ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $திருவி.2461.4
பிடிகள் என்ன நடந்தா, உடன் ேபாய்க் ெகாழுந, ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) $திருவி.2462.1

ெகாடிகள் மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வில்லில்
இயக்க, ேபாலக் குறுகிக் $திருவி.2462.2
கடி ெகாள் பனிநG, ெதளித்து_வி.எச்.(ெதளி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேவைட தணித்தும் கன்றும் $திருவி.2462.3
அடிகள் பிடித்தும் ேசடியவ, ைகக்கு உதவி ஆவா, $திருவி.2462.4
ைமவா, தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கண் மடவா, வைளப்ப, ெகாம்பின் மலைரக்
$திருவி.2463.1
ெகாய்வா, குமிழ் ேபாந்து உயி,ப்பா, குைழயும் ெசவியும் குழலும்
$திருவி.2463.2
ெபய்வா, மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.)
ெசய்வா,_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) ேபரா
ைமயல்_ெப.(ைமயல்_ெப.) கூர $திருவி.2463.3
எய்வா, கைணேபால் ைதப்பக் ெகாழுந, மா, பத்து எறிவா, $திருவி.2463.4
முத்து ஏ, நைகயா, வைளப்ப முைக விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) அல,
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ெகாம்ப,ப் $திருவி.2464.1
புத்ேதள் வண்டும் ெபைடயும் புலம்பிக் குழலில் புகுந்து $திருவி.2464.2
ெதத்ேத எனப் பாண்_ெப.(பாண்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தGந்ேதன் அருந்தும்
துைணேயாடு $திருவி.2464.3
ஒத்து ஏழ் இைச பாதிக் கள்
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பாண,_ெப.(பாண,_ெப.) ஒத்ேத $திருவி.2464.4
இம்ப, வடு_ெப.(வ
G
டு_ெப.)
G
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெதய்வ மகளிேர என்பா, கூற்றம் $திருவி.2465.1
வம்பல ெமய்ேய ேபாலும் வைளக்ைகயா, வைளப்பத் தாழ்ந்து $திருவி.2465.2

கம்பம் உற்று அடிப் பூச் சிந்தி மல, முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
கண்ண,_ெப.(கண்ண
G
,_ெப.)
G
ேசாரக் $திருவி.2465.3
ெகாம்பரும் பணிந்தது என்றால் உலகியல் கூறல் பாற்ேறா $திருவி.2465.4
ைமக் கணாள் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) எட்டா நிமி, ெகாம்ைப
வைளக்கும்_ெப.எச்.(வைள_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.
) ேதாறும் $திருவி.2466.1
ைகக்கு ேந, படாைம வாடும்_ெப.எச்.(வாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கடிமல,க் ெகாடிேபால் நிற்பத் $திருவி.2466.2
ைதக்கும் பூம் கைண ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) அன்ன ஒருமகன் தைலபட்டு
என்ைன $திருவி.2466.3
எய்க்கின்றாய் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ேமல் ஏறிப் பறி என ஏந்தி
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.2466.4
ைதயலாள் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) எட்டா மல,க் ெகாம்ைபத் தளி,க்ைக
நGட்டி $திருவி.2467.1
ஐய நுண் மருங்குல் ேநாவ வருந்தலும் ஆற்றாக் ேகள்வன் $திருவி.2467.2
ஒய் ெயன இதுவும் என்ைன யூடிய மகளி,_ெப.) ேரேயா $திருவி.2467.3
ெகாய் என வைளத்து_வி.எச்.(வைள_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.) கண்
முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) ெகாழிப்ப
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.) $திருவி.2467.4
ைமக்குழல் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) காதில் வட்டப் ெபான் ஒைல யூேட
$திருவி.2468.1
திக் கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) அைனயான்
ெகாய்த_ெப.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசருந்திப்பூச் ெசருகி
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2468.2
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குைழ அழகிது என்றான் இடும் எம் ைகக்கு இடுதி
என்னா $திருவி.2468.3

அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குைழ ேயாடும் வசி
G அன்பனுக்கு அலக்கண்
ெசய்தாள் $திருவி.2468.4
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.)
அன்னாள் ஓ, மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) மாங் குடம்ைப_ெப.(குடம்ைப_ெப.)
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2469.1
குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஆவிச் ேசவைலக் கூவ
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2469.2
அயில் இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) அன்னாைனக் கைடக்
கணித்து அளியும் ேதனும் $திருவி.2469.3
பயில் இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மாடு ஓ, மாதவிப்
பந்த, ேச,ந்தாள் $திருவி.2469.4
பாசி_ெப.(பாசி_ெப.) இைழ ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) ஆற்றாப் புலவியாள்
ைபந்தாரான் முன் $திருவி.2470.1
பூசு அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) வாசம் காலில் ேபாக்கியும் புைனபூண் காஞ்சி
$திருவி.2470.2
ஓைசையச் ெசவியில் உய்த்தும் கலவியின் உருவம் தGட்டும் $திருவி.2470.3
தூசிைன உடுத்தும் ேபா,த்தும் துது_ெப.(தூது_ெப.) விட்டவள் ேபால்
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.) $திருவி.2470.4
வாய்ந்த நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மல,
ெகாய்து_வி.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈவான் ெமய்யில் அம்
மல,த் ேதம் தாது_ெப.(தாது_ெப.) $திருவி.2471.1
சாந்த மான் மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) ேபால் சிந்திக் கிடப்ப ஓ,
ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) யாைரத் $திருவி.2471.2
ேதாய்ந்த_ெப.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாந்து என்றாள்
உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) உன்ைனயும் சுமந்து
ெகாய்த_ெப.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2471.3

ஆய்ந்த சண்பகத் தாது_ெப.(தாது_ெப.) என்றான் ெநய் ெசாr அழலின்
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.) $திருவி.2471.4
பிணி அவிழ் ேகாைதயாள் ஓ, ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
பதி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஊடல் $திருவி.2472.1
தணிய_குைற.எச்.(தணி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடியில் வழத்
G
தன்னிழல்
அைனயான் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $திருவி.2472.2
மணி_ெப.(மணி_ெப.) இைடக் கண்டு கங்ைக மணாளைன ஒப்பீ, எம்ைமப்
$திருவி.2472.3
பணிவது என் என்று நக்குப் பrவு ேமல் பrவு ெசய்தாள் $திருவி.2472.4
மதுைக வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) அங்கு ஓ,
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வடிைவ ேநாக்கிப்
$திருவி.2473.1
பதுமேம அடிைக கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) பேயாதரம்
ேகாங்கு_ெப.(ேகாங்கு_ெப.) காவிப் $திருவி.2473.2
புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மல, விழிவாய் ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) ேபாது
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) மூரல் ஒப்பேபாது $திருவி.2473.3
அதைன வாய் திறந்து காட்டிப் ேபாமின் என்று அடுத்து
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.2473.4
விைடத் தனி ஏறு அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) ஓ,
விடைல_ெப.(விடைல_ெப.) ஓ, ேவற் கண்ணாள்முன் $திருவி.2474.1
கிைடத்து நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) என்
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) ெகட்டு
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளித்தது அல்குல்
$திருவி.2474.2
தடத் திைட ஒளித்தேதேயா தனத்திைட ஒளித்தேதா பூம் $திருவி.2474.3
படத்திைனத் திறந்து காட்டிப் ேபா ெகனப் பற்றிச் ெசன்றான் $திருவி.2474.4

மாந்தளி, அடியா, சாய்ப்ப
வைளந்த_ெப.எச்.(வைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூம் சிைன
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அன்னா, $திருவி.2475.1
கூந்தலில் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசம்மல்
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ேமல்
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
G
கற்பின் $திருவி.2475.2
ஏந்திைழ அவைர நGத்துப் பல,_பதி.ெப.(பல,_ெப.) நுக,ந்து எச்சில் ஆக்கும்
$திருவி.2475.3
பூந்ெதாடியவைரத் துய்க்கும் ேபைதய,
ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ேற $திருவி.2475.4
புல்லி ைமந்த, ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) கவ,ந்தா, என $திருவி.2476.1
வல்லி அன்ன மடந்ைதய, ெகாய்தலின் $திருவி.2476.2
அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) நாண்மல, அற்றபின் ைகப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
$திருவி.2476.3
இல்லி என்ன விைளத்தன கா எலாம் $திருவி.2476.4
ைம உண் கண்ணிய, ைமந்தேராடு அம்மல, $திருவி.2477.1
ெகாய்யும்_ெப.எச்.(ெகாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசல்வ நுக,ந்து
ெகாழுங்கணும் $திருவி.2477.2
ெமய்யும் ேதாயில் ெகாழுநrன் ேவற்றுைம $திருவி.2477.3
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) திைளப்பச் ெசன்றாரேரா $திருவி.2477.4
அன்ன மன்னவ, ஆடும் கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.)
$திருவி.2478.1
நன்ன, நGல_ெப.அ.(நGலம்_ெப.) நளினம் குமுதம் என்று $திருவி.2478.2
இன்ன அன்றி எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) சண்பகம்
$திருவி.2478.3

ெபான் அம் ேகாங்கமும் பூத்தது ேபான்றேத $திருவி.2478.4
குரவ ஓதிய, கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) குறுகுமுன் கயலும்
$திருவி.2479.1
அரவும் ஆைமயும் அலவனும் அன்ன அமும்
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2479.2
பருவரால் களும் இrந்தன பைகஞ, ேமல் இட்டு $திருவி.2479.3
வருவேரல் எதி, நிற்பேரா வலி இழந்தவேர $திருவி.2479.4
பண் எனும் ெசாலா, குைட ெதாறும் பல் மல,
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
G
$திருவி.2480.1
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) எனும் திைர அைல ெதாறும் நிைர நிைர தாக்கல்
$திருவி.2480.2
கண்ணும் நGலமும் முகங்களும் கமலமும் வாயும் $திருவி.2480.3
வண்ண ஆம்பலும் தத்தம்மின் மைலவன அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.)
$திருவி.2480.4
குைழ பாசியின் விrந்திட
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நG, குைடயும்
$திருவி.2481.1
மாைழ உண் கணா, ெகாங்ைகயும் முகங்களும் மருங்க, $திருவி.2481.2
சூழ் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாடு மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.)
ெசந்தாமைரத் ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.) $திருவி.2481.3
ஆழ் தரங்க நG, இைடக் கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைலவன அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) $திருவி.2481.4
தூய நG, குைடந்து ஏரும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) துைணவிையத் துைணவன்
$திருவி.2482.1
வாயும் கண்களும் ேவறு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) கண்டு என் கண் $திருவி.2482.2

ஏய இன்னுயி, அைனயவள் எங்கு உளாள் என்றான் $திருவி.2482.3
காயும் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கணாள் முைல_ெப.(முைல_ெப.) குளிப்
பாட்டினாள் கண்ண,_ெப.(கண்ண
G
,_ெப.)
G
$திருவி.2482.4
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) நல்லவள் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) நG, ஆடுவான்
மகிழ் நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) $திருவி.2483.1
அங்ைக பற்றினள் ஏகுவாள் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) குைடந்து ஏறும்
$திருவி.2483.2
பங்கயக் கணாள் ஒருத்திையப் பா,த்தலும் சீசீ $திருவி.2483.3
எங்ைக எச்சில் நG, ஆடேலன் எனக் கைர
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.) $திருவி.2483.4
வைனந்த ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கழலான் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆடலின்
மா,பின் $திருவி.2484.1
நைனந்த_ெப.எச்.(நைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குங்குமத்
தைல_ெப.(தைல_ெப.) எறி நளின ெமாட்டு அழுந்தப் $திருவி.2484.2
புைனந்த ெகாங்ைகயால் வடுப் படப் ெபாறித்தவள் யா, என்று $திருவி.2484.3
இைனந்து அழுகினாள் ெநய் ெசாr எr என ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.)
$திருவி.2484.4
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
G
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தGங்கு ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவலால்
$திருவி.2485.1
ேபாழ்ந்த ெநஞ்சினாள் புலவி ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ெபாறாள்
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) காண $திருவி.2485.2
ஆழ்ந்த நG, இைட அமிழ்த்து வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ேபான்று அய,ந்து அயேல
$திருவி.2485.3

தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அன்னத்ைத_ெப.(அன்னம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) ேநாக்கிக் ைக தா என
இரந்தாள் $திருவி.2485.4
கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) ேபால் ெமாழியாள் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காrைக
வதனம் $திருவி.2486.1
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) சூழ் கமலங்களுள் கமலமாய்த்
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2486.2
விரும்பு காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) ஐயுற்று ெமலிந்தனன்
ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) $திருவி.2486.3
அரும்பு முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) கண்டு ஐயத்தின் நGங்கிச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைணந்தான்
$திருவி.2486.4
களித்த_ெப.எச்.(களி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) ெமாக்குள் வாய்த் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) கண்டு $திருவி.2487.1
ெதளித்து_வி.எச்.(ெதளி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
நைக ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாற்றாள் என்று சீறித்
$திருவி.2487.2
தளி,க்ைக நGட்டினாள் கண்டிடல் தடவினள் சலத்துள் $திருவி.2487.3
ஒளித்திேயா எனா உைதத்தனள் ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) மாது
ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) $திருவி.2487.4
நாறு சுண்ணம் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கலைவயும் நானமும் தம்மின்
$திருவி.2488.1
மாr_ெப.(மாr.) வசி
G நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆடுவா, மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) தாழ்
அகலத்து_ெப.(அகலம்_ெப.+ஸ்த்து_சாr.) $திருவி.2488.2
ஊறு பாடு அற வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அந்தரத்து
அளிகவ,ந்து உண்ப $திருவி.2488.3

ஆறு
ெசல்பவ,_வி.அ.ெப.(ெசல்_வி.+ப்_ெபாரு.உரு.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ,_பட,.ப
ன்.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)ெவௗவும்_ெப.எச்.(ெவௗவு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_
ெப.எச்.குறி.) ஆரட்டேர ேபால $திருவி.2488.4
ெகாய்யும்_ெப.எச்.(ெகாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நGலமும்
கமலமும் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நங்கன் $திருவி.2489.1
எய்யும் வாளியின் எறிவரால் எறிந்திடு மலைரக் $திருவி.2489.2
ைகயினால் புைடத்து எறிந்தவ, கதிமுகம் படக்கண்டு $திருவி.2489.3
ஐது வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நைக
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அக மகிழ்ச்சியுள் ஆழ்வா,
$திருவி.2489.4
வாச ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பனி நGேராடு சுண்ணமும் வாr $திருவி.2490.1
வசுவா,
G
இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) பிடிெயாடு ேவழ_ெப.அ.(ேவழம்_ெப.) மா
நிைர ேபால் $திருவி.2490.2
காசு_ெப.(காசு_ெப.) உலாந் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) வில்லிடக் ைககளால்
அள்ளிப் $திருவி.2490.3
பூசு சாந்து அைவ அழிந்திடப் புனித நG, இைறப்பா, $திருவி.2490.4
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) குைடந்து ஆடுவா, ஆயத்து
$திருவி.2491.1
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தனி ஒருமகள் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) முகத்துத் $திருவி.2491.2
துப்ைப ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) துவ, இதழ்ச்

ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாய்த் தூநG,_ெப.(தூநG,_ெப.)
$திருவி.2491.3
ெகாப்பளித்தனள் ஆம்ப அம் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) எனக் குடித்தான்
$திருவி.2491.4
ஆழம் அவ்விைடச் ெசல்லைல நில் என அடுத்ேதா, $திருவி.2492.1
ேவழ_ெப.அ.(ேவழம்_ெப.) மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) விலக்குவான்
ேபால் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கண் $திருவி.2492.2
ஏைழ தன்ைனக்ைகயால்
வைளத்து_வி.எச்.(வைள_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏந்தி
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அைற தா,_ெப.(தா,_ெப.) $திருவி.2492.3
சூழு மா, பைணத்து இரதி ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ேதாய்ந்தவன் ஒத்தான்
$திருவி.2492.4
மாசுஇல் நானமும் சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாைலயும் ெமய்யில் $திருவி.2493.1
பூசு சாந்தமும் ஆரமும் ெபாய்ைகக்குக் ெகாடுத்து $திருவி.2493.2
வாச ெமய்யினில் அம்புய வசமும்
மயங்க_குைற.எச்.(மயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2493.3
ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ைமந்தேராடு இைளயவ, அகன் கைர அைடவா,
$திருவி.2493.4
ைதயலா, சில,_ெப.(சில,_ெப.)
நைனந்த_ெப.எச்.(நைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நுண் தாைனயுள்
ெபாதிந்த $திருவி.2494.1
ெமய் எலாம் ெவளிப் படக் கைர ஏறுவான் ெவள்கி $திருவி.2494.2
ஐய தா ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) என அன்பைரக்
கூய்க் கண் $திருவி.2494.3

ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாயைனக்
ேகட்கும்_ெப.எச்.(ேகள்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆய்ச் சிறுமிய, ஒத்தா, $திருவி.2494.4
உலத்ைத ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) உச்சிேமல் ெபாறித்த
$திருவி.2495.1
அலத்து அகத்ெதாடு குங்குமம் அைனந்து ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) புனலாய்
$திருவி.2495.2
மல,த் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) குைடந்து அவ,க்கு நGராஞ்சன வட்டக்
$திருவி.2495.3
கலத்ைத_ெப.(கலம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) ஒத்தன
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றா,
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கடிக்கா $திருவி.2495.4
பட்டும் பல் நிறக் கலிங்கமும் பன் மணிக் கலனும் $திருவி.2496.1
ெகாட்டும் சாந்தமும் நானமும் குங்குமச் ேசறும் $திருவி.2496.2
கட்டும் தாமமும் தமது கட்டழகு எலாம் கவர $திருவி.2496.3
மட்டு உண் ேகாைதய, ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) எலாம்
கவ,ந்தா, $திருவி.2496.4
காவியும் கமலப் ேபாதும் கள் ஒழுகு ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) ேபாதும்
$திருவி.2497.1
வாவியுள் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபால வாடி உள்
பூப்ப_குைற.எச்.(பூப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2497.2
ஏய் இ,ண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) அன்ன கண்களால் அனங்கைன ஏவல்
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2497.3
பூவிr ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அன்னா,
புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) மது நுகரப் புக்கா, $திருவி.2497.4

ெபான்னினும் ெவள்ளியானும் பளிங்கினும் புலவன்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2498.1
நன்னிறக் கலத்தில் கூ, வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நட்டு என ஆக்கிச் ேசடி
$திருவி.2498.2
மின் அனா, அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதறல் சிறு
துளி விரலில் ெதள்ளித் $திருவி.2498.3
துன்னி_வி.எச்.(துன்னு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வழ்
G களி
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஒச்சி ெதண்ைட அம் கனிவாய் ைவப்பா,
$திருவி.2498.4
வள்ளத்து வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ேபால் வாக்கு மதுக் குடம் தன்பால்
ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2499.1
ெகாள்ைளத் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) மதுைவக் ெகாள்ைளக் ெகாள
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வள்ளம் ஈது என்று
$திருவி.2499.2
உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) ெவகுண்டு ைவ வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மா, பிடப்பது
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2499.3
கள்ைளச் சூழ் காைள_ெப.(காைள_ெப.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ெசருச்
ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) காண்பது
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2499.4
தணியல் உண்டு உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ேசாரும் ஒருமள்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இயல் உண்பான் $திருவி.2500.1
பிணி அவிழ் ேகாைதயாள் ஒ, ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
கலத்தில் வாக்கும் $திருவி.2500.2
துணிமதுத் தாைர தன்ைன வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எனத் துணிந்து ேபதாய்
$திருவி.2500.3
திணிகதி, வாளால் வள்ளம் சிைதத்திேயா என்று நக்காள் $திருவி.2500.4

மல, ெதாறும் சிறு ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) நக்கித் திrவண்டு மடவா, தம்ைகத்
$திருவி.2501.1
தலம் எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓச்ச ஓடா தழி
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) சாடி
ெமாய்ப்ப_குைற.எச்.(ெமாய்ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2501.2
இலம் எனப் பல்ேலா,_ெப.(பல்ேலா,_ெப.) மாட்டும்
இரந்து_வி.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரந்து
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.)
நGங்கா_எதி,.ம.வி.எச்.(நGங்கு_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2501.3
அலமரும் வறிேயா, ைவத்த நிதி கண்டு அகல்வேர ேயா $திருவி.2501.4
உண்டவள் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) கள்வாய் உதிக்கும்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) முகமும் கண்ணும் $திருவி.2502.1
கண்டு தாமைரகள் ேவைல முைளத்தக் கள்ைள
ஆர_குைற.எச்.(ஆ,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2502.2
ெமாண்டு உணாப் ேபைதத் தும்பி_ெப.(தும்பி_ெப.) அம்மது முளr வா,
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) $திருவி.2502.3
நுண் துளி ெசறிவது என்னா ெநாடித்துக் ைக புைடத்து நக்காள் $திருவி.2502.4
மங்ைகயாள் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உண்டு
எஞ்சிய_ெப.எச்.(எஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மதுவுள்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2503.1
திங்கைல_ெப.(திங்கள்_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்ைனப் பிrவின்கண்
தGயாய்ச் சுட்டாய் $திருவி.2503.2
இங்கு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகப் பட்டாேய இனி
விேடன் கிடத்தி என்னா $திருவி.2503.3
அங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வள்ளம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசமித்தாள் அருந்தல்
ெசய்யாள்_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி,.ம.+அள்_பட,.ஒரு.) $திருவி.2503.4

ெவவ்விய நறவம் உண்ட விளங்கு இைழ ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) ைகயில்
$திருவி.2504.1
ெகௗவிய வாடி தன்னில் கரும் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.)
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் ேசப்பும் $திருவி.2504.2
ெகாவ்ைவ வாய் விள,ப்பு
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கூட்டு உண்டு ஏகும் $திருவி.2504.3
ஓளவிய மனத்தான் யா, என்று அய,கின்றாள் அயலா, எள்ள $திருவி.2504.4
ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) கள் உண்கின்றாள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உருவம்
அந் நறவுள் ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2505.1
ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) என்னுடன்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண்பாள் காண் என உண்ட
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $திருவி.2505.2
ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்
ெசய்வாள்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உருவமும் ேநாக்கிப் ேபதாய் $திருவி.2505.3
ஒருத்திேயா இருவ,_ெப.(இருவ,_ெப.) என்றாள் எச்சில் என்று
உகுத்து_வி.எச்.(உகு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நக்காள் $திருவி.2505.4
சாடி உண் நறவம் உண்டாள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உரு ேவறு பாட்ைட
$திருவி.2506.1
ஆடியுள் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நாேனா
அல்லேனா எைனத்தான் ைகக்ெகாண்டு $திருவி.2506.2
ஓடின, பிறரும் உண்ேடா உயி, அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இங்கு என்ைனத்
$திருவி.2506.3
ேதடி_வி.எச்.(ேதடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என் ெசய்ேகன் என்ைனத்
ேதடித்தா ேசடி என்றாள் $திருவி.2506.4

களித்தவள் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாடியுள் கணவன்றன் பின்
$திருவி.2507.1
ஒளித்தவன் உருவும் தானு ேந, பட உருத்து ேநாக்கித் $திருவி.2507.2
துளித்த கண்ண G,_ெப.(கண்ண,_ெப.)
G
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏது இலாள் ேதாய்
ேதாய்ந்து_வி.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) $திருவி.2507.3
குளித்தைன இருத்திேயா என்று உைதத்தனள் ேகாபம்_ெப.(ேகாபம்_ெப.)
மூண்டாள் $திருவி.2507.4
இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) புளிந்தயி, விராய இன் சுைவ ெபாதிந்த ேசாறு
$திருவி.2508.1
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) பட விருத்திேனாடும் அருந்துவா, வசந்த வைண
G
$திருவி.2508.2
களம் படும் எழாலிேனாடும் ைகவிரல் நடாத்திக் காமன் $திருவி.2508.3
உளம் புகுந்து அைலப்ப ெவண்ெணய்ப் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ேபால் உருகிச்
ேசா,வா, $திருவி.2508.4
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.)
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) காலத்து இன்னுயி,த்
துைணவி_ெப.(துைணவி_ெப.) ேயாடும் $திருவி.2509.1
ெசவ்விய ெசங்ேகான் ேநமிச் ெசண்பக மாறன் ஓ, நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$திருவி.2509.2
ைகவிைன வல்ேலான் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கதி,விடு காந்தக் குன்றில் $திருவி.2509.3
ெவவ்விய ேவைட நGப்பான்
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.)
ேவறு ைவகி $திருவி.2509.4

மாந்தளி, ஈன்று ேகாங்கு_ெப.(ேகாங்கு_ெப.) வண்டள அரும்பித் தண்ேதன்
$திருவி.2510.1
கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கமலம்
ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) சண்பகம் கழுநG, புத்துச் $திருவி.2510.2
சாய்ந்த ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ெகாடியும் தானும் தனி
இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) இருப்பான் ேநேர $திருவி.2510.3
வாய்ந்த ஓ, நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.)
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அைசந்தது வசந்தத்
ெதன்றல் $திருவி.2510.4
ெவவ்விய ேவலான் வசும்_ெப.எச்.(வ
G
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
G
வாச ேமாந்து ஈது ேவறு $திருவி.2511.1
திவ்விய வாசம் ஆக இருந்தது ெதன்றல் காவில் $திருவி.2511.2
ெவௗவுவிய_ெப.எச்.(ெவௗவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாசம் அன்று
காலுக்கும் வாசம் இல்ைல $திருவி.2511.3
எவ்வியல் வாச ேமேயா இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) என எண்ணம்
ெகாள்வான் $திருவி.2511.4
திரும்பித்தன் ேதவி தன்ைன ேநாக்கினான் ேதவி ஐம்பால் $திருவி.2512.1
இரும்பித்ைத வாசம் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இருந்தது கண்டில் வாசம் $திருவி.2512.2
சுரும்பிற்கும் ெதrயாது_எதி,.ம.வி.எச்.(ெதr_வி.+ஆத்_எதி,.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
என்னாச் சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறும் பூது
ெகாண்டீ $திருவி.2512.3
தரும்பிைதக் இயல்ேபா ெசய்ைகேயா என ஐயம்
ேகாண்டாள்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) $திருவி.2512.4
ஐயுறு கருத்ைத யாவராயினும்
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.)
$திருவி.2513.1

ெசய்யுந, அவ,க்ேக இன்ன ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெசம்ெபான் என்றக்
$திருவி.2513.2
ைகயுைற ேவலான் ஈந்த ெபான் கிழி ைகக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகி $திருவி.2513.3
ெமய் உண, புலவ,_ெப.(புலவ,_ெப.) முன்னாத் தூக்கினா, விைனெசய்
மாக்கள் $திருவி.2513.4
வங்கத்தா, ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேபால் ேவறு வைக அைம ேகள்வி
ேநாக்கிச் $திருவி.2514.1
சங்கத்தா, எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) தம்மில் தனித்தனி
ேத,ந்து_வி.எச்.(ேத,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேத,ந்து $திருவி.2514.2
பங்கத்தா, ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எய்த்துப் படருறு
மனத்த, ஆனா, $திருவி.2514.4
அந்த ேவைலயில் ஆதி ைசவrல் $திருவி.2515.1
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாணவன்
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) ெசய் ேவட்ைகயான் $திருவி.2515.2
முந்ைத ஆச்சிம முயலும் ெபற்றியான் $திருவி.2515.3
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) இலான் தருமி என்று உளான்
$திருவி.2515.4
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.)
முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
மா,பு_ெப.(மா,பு_ெப.) உைற $திருவி.2516.1
திருவன் நாடரும் ேதவனாலும் உரு $திருவி.2516.2
அருவ நாலகன் தாைனத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கலி $திருவி.2516.3
ெவருவ நாடி முன் வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
G
ேவண்டுவான் $திருவி.2516.4

தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) இேலன் தனியன்
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2517.1
ைமந்தேனன் புது_ெப.அ.(புது_ெப.அ.) வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.)
ேவட்ைகேயன் $திருவி.2517.2
சிந்ைத ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ெசயும்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தG,ப்பதற்கு $திருவி.2517.3
எந்ைதேய இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) என்று
ஏத்திேய $திருவி.2517.4
ெநடிய ேவத நூல் நிைறய_குைற.எச்.(நிைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆகமம்
$திருவி.2518.1
முடிய_குைற.எச்.(முடி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓதிய முைறயினில் நிற்கு
எனும் $திருவி.2518.2
வடி இல் இல்லற வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) இன்றி
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $திருவி.2518.3
அடி அருச் சைனக்கு அருகன் ஆவேனா $திருவி.2518.4
ஐய யாைவயும் அறிதிேய ெகாலாம் $திருவி.2519.1
ைவைய நாடவன் மனக் கருத்து
உண,ந்து_வி.எச்.(உண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2519.2
உய்ய ஓ, கவி உைரத்து எனக்கு அருள் $திருவி.2519.3
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டும் என்று
இரந்து_வி.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசப்பினான் $திருவி.2519.4
ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) குல ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2520.1
மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) ேத,
வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) இன் தமிழ் $திருவி.2520.2

ெசால் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெபறச்
ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நல்கினா, $திருவி.2520.3
இன்னல்_ெப.(இன்னல்_ெப.) தG,ந்து_வி.எச்.(தG,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) இைறஞ்சி வாங்கினான் $திருவி.2520.4
ெபான் தனிச்சைடப் புவன நாயகன் $திருவி.2521.1
ெசாற்ற பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ைகக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நிதி $திருவி.2521.2
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எடுத்தவன் ேபான்று
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) உறக் $திருவி.2521.3
கற்ற நாவல, கழகம் நண்ணினான் $திருவி.2521.4
கல்வியாள, தம் ைகயில் நGட்டினான் $திருவி.2522.1
வல்ைல யாவரும் வாங்கி வாசியாச் $திருவி.2522.2
ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
ெசல்வமும்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+உம்_சாr.) ெபாருளும் தூக்கிேய $திருவி.2522.3
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நல்ல என்று உவைக நண்ணினா, $திருவி.2522.4
அளக்கு இல் ேகள்வியா, அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) முன்பு ேபாய் $திருவி.2523.1
விளக்கி அக்கவி விளம்பினா, கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) $திருவி.2523.2
உள்ளக் கருத்து ேந, ஒத்தலால் சிரம் $திருவி.2523.3
துளக்கி மீ னவன் மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) தூங்கினான் $திருவி.2523.4
உண,ந்த_ெப.எச்.(உண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகள்வியா, இரேராடு
ஒல்ைல ேபாய்ப் $திருவி.2524.1
புண,ந்த_ெப.எச்.(புண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெபான்னும் இன் தமிழ் $திருவி.2524.2

ெகாண,ந்த ேவதியன் ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
இன்று என $திருவி.2524.3
மணந்த_ெப.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாrனான்
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நல்கினான்
$திருவி.2524.4
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ஏவலால் விபுத, தம் ஒடும் $திருவி.2525.1
ேபாந்து மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைவப் புறம்பு
தூங்கிய $திருவி.2525.2
ஆய்ந்த ெபான் கிழி
அறுக்கும்_ெப.எச்.(அறு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நம்பிைய $திருவி.2525.3
ேந,ந்து கீ ரன் நில் என விலக்கினான் $திருவி.2525.4
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கவிக்கு என்று கூறலும்
$திருவி.2526.1
கற்றிலான் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) காலம்_ெப.(காலம்_ெப.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பசி $திருவி.2526.2
உற்றவன் கலத்து_ெப.(கலம்_ெப.+அத்து_சாr.)
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) ைகப் $திருவி.2526.3
பற்ற வாடினான் பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) பற்றினான் $திருவி.2526.4
உல,ந்த_ெப.எச்.(உல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒதுங்கி நாயகன்
$திருவி.2527.1
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) தரும் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) நண்ணினான்
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.2527.2
மல,ந்தபாடல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அறிஞ, ைவகிடத்து $திருவி.2527.3

அல,ந்த சிந்ைத ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைமந்தேன
$திருவி.2527.4
ெசய்யுள்_ெப.(ெசய்யுள்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய்த் திருமுன்
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளப் $திருவி.2528.1
ைபயுள் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பனவன் என்ைன நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.)
$திருவி.2528.2
ைமயுள் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழுவுப் பாடைலக் $திருவி.2528.3
ைகயுள் நல்கினாய் கதி இேலற்கு எனா $திருவி.2528.4
வறுைம_ெப.(வறுைம_ெப.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) பிணிப்பப் பல்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வழிபடு அடிேயன் நின்பால் $திருவி.2529.1
ெபறு ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இழந்ேதன் என்று ேபசில் என் யா,க்கும்
ேமலாம் $திருவி.2529.2
கைற ெகழு மிடற்ேறாய் நின்றன் கவிக்குக் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) சில்
வாழ்நாள் சிற் $திருவி.2529.3
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) உைடப் புலவ,_ெப.(புலவ,_ெப.)
ெசான்னால்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆல்_நி.எச்.குறி.) யா, உைன மதிக்க
வல்லா, $திருவி.2529.4
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விகழ்ச்சி நின்னது
அல்லைத எனக்கு யாது என்னாச் $திருவி.2530.1
சிந்ைத ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) உழந்து ைசவச் சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.)
இன்று இரங்க_குைற.எச்.(இரங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) யா,க்கும்
$திருவி.2530.2
பந்தமும் வடும்
G
ேவதப் பனுவலும் பயனும் ஆன $திருவி.2530.3

சுந்தர விடங்கன் ஆங்கு ஓ, புலவனாய்த் ேதாற்றம் ெசய்தான் $திருவி.2530.4
கண்டிைக மதாணி ஆழி கதி,முடி வயிரம் ேவய்ந்த $திருவி.2531.1
குண்டலம் குடி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகத்து அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) எலாம் ெகாள்ைளக் ெகாள்ளத் $திருவி.2531.2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தமிழ் மூன்றும் வல்ேலான் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
எனக் குறி இட்டு ஆங்ேக $திருவி.2531.3
புண்டர நுதலில் பூத்துப் ெபாய் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கிழித்துத் தள்ள
$திருவி.2531.4
விrகதி,ப் படாத்திற் ேபா,த்த ெமய்ப் ைபயுள் அடங்கிப் பக்கத்து $திருவி.2532.1
எr மணிக் கடகத்திண் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இைளயவ, அடப்ைபேயாடும்
$திருவி.2532.2
குருமணிக் களாஞ்சி அம் ெபான் ேகாடிகம்
தாங்க_குைற.எச்.(தாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முத்தால் $திருவி.2532.3
புrமதிக் குைடக் கீ ழ்ப் ெபான் கால் கவr பால் புரண்டு
துள்ள_குைற.எச்.(துள்ளு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2532.4
ெசால் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இகந்த பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) என்பது
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவத $திருவி.2533.1
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) பாதுைகயாய்ச்
சூட_குைற.எச்.(சூடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நவின்றன கற்றுப்
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2533.2
வல்லவ, மைறயின் ஆறு மனு முதல் கைல ேபால் பின்பு $திருவி.2533.3
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நூல் ஆய்ந்ேதா, ைவகும்
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) அைவக் களத்ைதச் ேச,ந்தான் $திருவி.2533.4
ஆரைவ குறுகி ேந, நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அங்கு
இருந்தவைர ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.2534.1

யாைர நங் கவிக்குக் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) இயம்பினா, என்னா முன்னம்
$திருவி.2534.2
கீ ரன் அஞ்சாது நாேன கிளத்திேனன் என்றான்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2534.3
சீ ரணி புலவன் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) யாது எனத் ேதராக் கீ ரன் $திருவி.2534.4
ெசால் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) இன்று ேவறு ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) என்றான் தூய $திருவி.2535.1
ெபான் குற்ற_ெப.எச்.(குறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவணி
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) என்ைன என்றான் $திருவி.2535.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) வருவது ஓரான் புைனமல்,ச்
சா,பால் அன்றி $திருவி.2535.3
அல் குற்ற_ெப.எச்.(குறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குழற்கு
நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) இல்ைலேய என்றான் ஐயன் $திருவி.2535.4
பங்கய முக ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ெகாங்ைகப் பதுமினி குழேலா என்ன
$திருவி.2536.1
அங்கு அதும் அைனத்ேத என்றான் ஆலவாய் உைடயான் ெதய்வ $திருவி.2536.2
மங்ைகய,_ெப.(மங்ைகய,_ெப.) குழேலா என்ன அன்னதும் மந்தாரத்தின்
$திருவி.2536.3
ெகாங்கல, அைளந்து நாரும் ெகாள்ைகயால் ெசய்ைகத்து என்றான்
$திருவி.2536.4
பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.)
வழிபட்டு ஏத்தும் பரம் சுட, திருக்காளத்தி $திருவி.2537.1
அரவு நG,ச் சைடயா, பாகத்து
அம,ந்த_ெப.எச்.(அம,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞானப் பூங்ேகாைத
$திருவி.2537.2
இரவி நG,ங் குழலும் அற்ேறா என அஃதும் அற்ேற என்னா $திருவி.2537.3

ெவருவிலான் சலேம உற்றச் சாதித்தான் விைளவு ேநாக்கான் $திருவி.2537.4
கற்ைற வா, சைடயான் ெநற்றிக் கண்ணிைனச் சிறிேத காட்டப் $திருவி.2538.1
பற்றுவான் இன்னும் அஞ்சான் உம் பரா, பதி ேபால் ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.)
$திருவி.2538.2
முற்று நG, கண் ஆனாலும் ெமாழிந்த நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.)
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) $திருவி.2538.3
குற்றேம என்றான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பால்
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.)
ேதரான் $திருவி.2538.4
ேதய்ந்த நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மதிக் கண்ணியான் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) விழிச்
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) தGப் $திருவி.2539.1
பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவம்ைமயில் ெபாறாது
ெபான் பங்கயத் தடத்துள் $திருவி.2539.2
ஆய்ந்த நாவலன் ேபாய் விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆய்ந்தனன் அவைனக் $திருவி.2539.3
காய்ந்த_ெப.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாவலன் இம் எனத் திரு
உருக் கரந்தான் $திருவி.2539.4
மாரைனப் ெபாடி
கண்டவ,_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ,_பட,.பன்.)
அந்தண ைமந்தனுக்கு $திருவி.2540.1
ஆர_குைற.எச்.(ஆ,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) கனகக்
கிழி ஈந்தது அைறந்தனம் $திருவி.2540.2
ஏ, அனத்திரள் சூழ் மல, ஓைட இடத்தினும் $திருவி.2540.3
கீ ரைனக் கைர ஏற்றிய வாறு கிளத்துவாம் $திருவி.2540.4
தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவணியன்
ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) முைளத்த அழல் கணால் $திருவி.2541.1

ேபாழ்ந்த நாவலன் ஆடக பங்கயப் ேபாய்ைகவாய் $திருவி.2541.2
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
G
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பட, ேவைலயில் வழ்ந்தனன்
G
விம்முறச்
$திருவி.2541.3
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாவல, கண்டு ேபாறாது
துளங்குவா, $திருவி.2541.4
ஏன்ற ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) இலாக்குடி ஈட்டமும் மின் கதி,
$திருவி.2542.1
கான்ற நாயக மாமணி ேபாகிய கண்டியும் $திருவி.2542.2
ஆன்ற நானம் இலாதவ, கல்வியும் ஆனேத $திருவி.2542.3
சான்ற கீ ரன் இலாத அைவ கூடிய சங்கேம $திருவி.2542.4
ஐய ெசால் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வடிவானவ,
ஆலவாய் $திருவி.2543.1
ைம தைழத்த மிடற்றினா, தம்ெமாடும் வாது தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
$திருவி.2543.2
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இப்பிைழேயா
ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) எப்படி தGருேமா $திருவி.2543.3
உய்வது அற்பதேம என யாவரும் உன்னினா, $திருவி.2543.4
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெவள்ளி மைல
ெபய,த்தானும் இறுத்த தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $திருவி.2544.1
ைகயில் வைணத்
G
ெதாட்டு இன்னிைச பாடக் கனிந்தவன் $திருவி.2544.2
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தGங்கு ெபாறுத்ததும் அன்றித்
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதேராடும் $திருவி.2544.3
ெமாய் ெகாள் வாளும்
ெகாடுத்தனன்_வி.மு.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.)
புண்ணிய மூ,த்திேய $திருவி.2544.4

யாவராலும் அகற்ற அrது இப்பிைழ யாவ,க்கும் $திருவி.2545.1
ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ஆம் அவேர திரு உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
திரும்பினால் $திருவி.2545.2
ேபாவேத இதுேவ துணிபு என்று புகன்று ேபாய்ப் $திருவி.2545.3
பாவேலா, பரன் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) நிழலில்
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்துவா, $திருவி.2545.4
திருத்தேன சரணம் சரணம் மைறச் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ேமல்
$திருவி.2546.1
நிருத்தேன சரணம் சரணம் நிைற ேவத நூல் $திருவி.2546.2
அருத்தேன சரணம் சரணம் திரு ஆலவாய் $திருவி.2546.3
ஒருத்தேன சரணம் சரணங்கள் உனக்கு நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
$திருவி.2546.4
பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மால் விைட ேமல்
வருேவாய் பல் உயி,க்கு எலாம் $திருவி.2547.1
தாயும் தந்ைதயும் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அளி தாமைரக்கு
$திருவி.2547.2
ஏயும் மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) ேபால் அல்ல தGய இயற்றினா,க்கு
$திருவி.2547.3
ஆயும் இன்பமும் துன்பமும் ஆக்குவது ஆதலால் $திருவி.2547.4
அத்த கற்ற ெசருக்கின் அறிவழி கீ ரனின் $திருவி.2548.1
வித்தகக் கவிையப் பழுது என்ற விதண்ைடயான் $திருவி.2548.2
மத்தகக் கண் விழித்து ெவதுப்பின் மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.) ெபான்
$திருவி.2548.3
முத்தகக் கமலத்து இைட வழ_குைற.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
G
முடுக்கினாய் $திருவி.2548.4

இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மிடற்று அடிேகள் இனி இப்பிைழ $திருவி.2549.1
கருைண ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபாறுத்து அருள்
என்று கபிலனும் $திருவி.2549.2
பரணனும் முதல் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாவல,
யாவரும் $திருவி.2549.3
சரணம் என்று விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரந்தா,
அடி சாரேவ $திருவி.2549.4
அக்கீ ர ேவைல ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.) அயின்ற எம் கருைண வள்ளல்
$திருவி.2550.1
இக்கீ ர மழைலத் தGம்_ெப.அ.(தGம்_ெப.அ.) ெசால் இைறவிேயாடு
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாந்து $திருவி.2550.2
நக்கீ ரன் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் இனப் பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தடத்து ஞாங்க,ப்
$திருவி.2550.3
புக்கீ ர மதுரத் தGம்_ெப.அ.(தGம்_ெப.அ.) ெசால் புலவ,_ெப.(புலவ,_ெப.) தம்
குழாத்துள் நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.)
$திருவி.2550.4
அனல் கணான் ேநாக்கினான் பின் அருள் கணால்
ேநாக்க_குைற.எச்.(ேநாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வாழ்ந்த_ெப.எச்.(வாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2551.1
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கேண
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கீ ரன் ெபாறி
புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) கரணம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.2551.2
கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) கணா, தமேவ யாகக் கருைண மா
கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ஆழ்ந்து $திருவி.2551.3
விைனக் கேண எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யாக்ைக
ேவறு இல் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உருவம் ஆனான் $திருவி.2551.4

ேபாைதயா, உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புனிைதயா, பரஞானப் பூம்
$திருவி.2552.1
ேகாைதயா, குழற்குத் தGங்கு கூறிய ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) நாவின்
$திருவி.2552.2
தGைத யா, ெபாறுப்பேரேயா அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) அன்றித்
திருக்காளத்திக் $திருவி.2552.3
காைதயா, குைழயினாைரக் காளத்தி கயிைல என்னா $திருவி.2552.4
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால் மாறி மாறி
இைசய_குைற.எச்.(இைச_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநrைச ெவண்பாவால்
$திருவி.2553.1
ெதாடுத்த அந்தாதி சாத்தத் துைணச் ெசவி மடுத்து ேந,
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2553.2
அடுத்தவன் ைகையப் பற்றி அகன் கைர ஏற்றினா, தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
$திருவி.2553.3
ெகாடுத்து எழு பிறவி ேவைலக் ெகாடுகைர ஏற்ற வல்லா, $திருவி.2553.4
ைக தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கைரேயறிட்ட கருைண
அம் கடைலத் தாழ்ந்து $திருவி.2554.1
ைம தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கயல்_ெப.(கயல்_ெப.)
கணாைள வந்தித்துத் தGங்கு நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) $திருவி.2554.2
ெசய் தந்ேதா,க்கு இகலும் அன்பும் ெசய்தைம ெபாருளாச்
ெசய்யுள்_ெப.(ெசய்யுள்_ெப.) $திருவி.2554.3
ெபய் தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாடுகின்றான் பிரான்
அருள் நாடுகின்றான் $திருவி.2554.4
அறன் இலான் இைழத்த ேவள்வி
அழித்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப, ஆண்ைம
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2555.1

மறன் இலாச் சண்டிக்கு ஈந்த மாண் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கருைண
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2555.2
கறுவி வழ்
G கூற்ைறக் காய்ந்த_ெப.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கைனகழல் கமலம் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.2555.3
சிறுவனுக்கு அழியா_வி.எச்.(அழி_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_வி.எச்.குறி.) வாழ்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அளித்து அருள் ெசய்தி
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2555.4
சலந்தரன் உடலம் கீ ண்ட சக்கரப் பைடயாய்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2556.1
வலம் தரும் அதைன மாேயான் வழிபடக் ெகாடுத்தாய்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2556.2
அல,ந்த ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கமலப் புத்ேதள் நடுச் சிரம் அrந்தாய்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2556.3
சிலந்திைய மகுடம்_ெப.(மகுடம்_ெப.) சூட்டி அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) அருள்
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2556.4
திrபுரம் ெபாrய நக்க_ெப.எச்.(நகு_வி.+க்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசவகம்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மூவ,க்கு
$திருவி.2557.1
அருளிய தைலைம ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அனங்கைன ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) தGய $திருவி.2557.2
எr இடு நயனம் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இரதி
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரப்ப மீ ளக் $திருவி.2557.3
கrயவன் மகனுக்கு ஆவி உதவிய கருைண
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2557.4

நைகத்தட வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நகுசிரம் திருகி வாங்கிச்
$திருவி.2558.1
சிைகத்திரு முடிேமல் ைவத்த திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.)
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $திருவி.2558.2
அகத்து அவி சுடைரத் தூண்டும் எலிக்கு அரசாள மூன்று $திருவி.2558.3
சகத்ைதயும் அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) தம்பிரான் சரணம்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2558.4
ெபாருப்பு அகழ்ந்து எடுத்ேதான் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) புயம்_ெப.(புயம்_ெப.)
இற மிதித்தாய் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.2559.1
இருக்கு இைசத்து அவேன பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
ெகாடுத்தாய் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.2559.2
தருக்ெகாடும் இருவ,_ெப.(இருவ,_ெப.) ேதடக் அழல் பிழம்பு ஆனாய்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2559.3
ெசருக்கு விட்டு அவேர பூைச ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேந, நின்றாய் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.2559.4
பரும் ைக மால் யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ஏனம் பாய் புலி_ெப.(புலி_ெப.)
அrமான்_ெப.(அrமான்_ெப.) மீ னம் $திருவி.2560.1
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) குறள் ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இகல் வலி கடந்தாய்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2560.2

குரங்கு பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) எறும்பு நாைர_ெப.(நாைர_ெப.)
ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) ஆண் அலவன் ேதைர $திருவி.2560.3
கருங்குrஇ கழுகின் அன்புக்கு
இரங்கிய_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கருைண
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2560.4
சாலநான் இைழத்த தGங்குக்கு என்ைனயும் தண்டம்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2561.1
ேகாலேம ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெபால்லாக்
ெகாடியேனன் ெதாடுத்த புன் ெசால் $திருவி.2561.2
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
என்ைன ஆண்ட மைலமகள் மணாள
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2561.3
ஆலவாய் அடிகள் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அம்ைம நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அடிகள்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2561.4
ஆவல்_ெப.(ஆவல்_ெப.) அலந்தேன அடியேனற்கு அருளல் என்னாக்
$திருவி.2562.1
ேகாவமும் பிரசாதமும் குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைர பனுவல் $திருவி.2562.2
பா அலங்கலால் பரைனயும் பங்கில் அம் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண்
$திருவி.2562.3
பூைவ தன்ைனயும் முைற முைற
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்று ஏத்தா
$திருவி.2562.4
ேதவ ேதவனானப் பின் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதவ பாணிெயாடும்
$திருவி.2563.1
தாவில் ஏழ் இைச ஏழுகூற்று இருக்ைகயும் சாத்திப் $திருவி.2563.2

பூவ, ேசவடி ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ேமல்
பூப்ப_குைற.எச்.(பூப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
G
எழுந்தான் $திருவி.2563.3
பாவேலா,களும் தனித்தனி துதித்தன, பணிந்தா, $திருவி.2563.4
துதித்த கீ ரனுக்கு இன்னருள் சுரந்து நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) முன் ேபால்
$திருவி.2564.1
மதித்த நாவல, குழாத்து இைட வதி என மைறநூல் $திருவி.2564.2
உதித்த நாவினா, கருைண ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உருக்கரந்து அயன் ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) $திருவி.2564.3
விதித்த ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்கு அம,ந்தன, விளங்கு இைழேயாடும்
$திருவி.2564.4
கற்ற கீ ரனும் கைலஞரும் கழக மண்டபத்தில் $திருவி.2565.1
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ஆடகக் கிழி
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அந்தணற்கு உதவி
$திருவி.2565.2
ெகாற்ற ேவந்தனும் வrைசகள் சில ெசயக் ெகாடுப்பித்து $திருவி.2565.3
அற்றம் நGங்கிய_ெப.எச்.(நGங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கல்வியின்
ெசல்வராய் அம,ந்தா, $திருவி.2565.4
சம்பக மாறன் என்னும் தமிழ்ந,தம் ெபருமான் கூடல் $திருவி.2566.1
அம்பகல் நுதலினாைன அங்கயல் கண்ணி னாைள $திருவி.2566.2
வம் பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசந்தா மைர அடி
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாழ்ந்து $திருவி.2566.3
நம்பக நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்பால் பல்
பணி நடாத்தி ைவகும் $திருவி.2566.4

ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) அம் ெதrயல் ேவய்ந்த கூடல் எம் ெபருமான்
ெசம்ெபான் $திருவி.2567.1
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) அம் கமலத்து ஆழ்ந்து வழிபடு நாவேலாைன
$திருவி.2567.2
அன்று அகன் கைர ஏறிட்ட அருள் உைர ெசய்ேதம் இப்பால் $திருவி.2567.3
ெதன் தமிழ் அைனயான் ேதறத் ெதருட்டிய திறனும் ெசால்வாம் $திருவி.2567.4
முன்பு நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மடக் கூடல் முழு முதல் ஆைணயால்
ேபாய் $திருவி.2568.1
இன்புற_குைற.எச்.(இன்புறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அறிஞ, ஈட்டத்து
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கீ ரன்
$திருவி.2568.2
வன்புறு ேகாட்டம் தG,ந்து_வி.எச்.(தG,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மதுைர எம்
ெபருமான் தாளில் $திருவி.2568.3
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உறு மனத்தன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆய்ந்து மற்று இதைனச்
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.2568.4
கட்டு அவிழ் கடுக்ைக அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) கண்ணினால் அவிந்த
காைள_ெப.(காைள_ெப.) $திருவி.2569.1
மட்டு அவிழ் மலேரானாலும் மாயவனாலும் காக்கப் $திருவி.2569.2
பட்டவன் அல்லன் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) விழிப்படு தG
நம்ைமச் $திருவி.2569.3
சுட்ட ேபாது உருப்பம் தG,த்துக் காத்தது இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சுவணக்
கஞ்சம் $திருவி.2569.4
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தடேம எம்ைம
எம்ைமயும் காப்பது என்னாக் $திருவி.2570.1
கப்பிலா மனத்தான் மூன்று காலமும் மூழ்கி மூழ்கி $திருவி.2570.2

அப்பைன ஆலவாய் எம் அடிகைள அடியா, ேசம $திருவி.2570.3
ைவப்பிைன இைறஞ்சி நித்தம்_ெப.(நித்தம்_ெப.) வழிபடும் நியமம் பூண்டான்
$திருவி.2570.4
ைமயறு மனத்தான் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழிபடு
நியமம் ேநாக்கிப் $திருவி.2571.1
ைப அரவாரம் பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பரஞ்சுட,
மாடக் கூடல் $திருவி.2571.2
ஐயனும் அணியன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அகம்
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவனுக்கு
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $திருவி.2571.3
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
கருைண பூத்து_வி.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) திரு உளத்து
இதைனத் ேத,வான் $திருவி.2571.4
இலக்கணம் இவனுக்கு இன்னும் ெதளிகில இதனால் ஆய்ந்த $திருவி.2572.1
நலத்த ெசால் வழூச் ெசால் என்பது அறிகிலன் அைவ தG, ேகள்விப்
$திருவி.2572.2
புலத்தவ, யாைரக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாதித்து இவனுக்கு என்னா $திருவி.2572.3
மைலத் தனு வைளத்த முக்கண் மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
உன்னும்_ெப.எச்.(உன்னு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $திருவி.2572.4
பங்கயச் ெசங்ைக கூப்பிப் பாலின் ேந, ெமாழியாள் ெசால்வாள் $திருவி.2573.1
அங்கணா அம்ைக ெநல்லிக் கனி என அைனத்தும்
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2573.2
புங்கவா நினது சங்ைகக்கு உத்தரம் புகல வல்லா, $திருவி.2573.3
எங்குள, ஏனும் என் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உதிப்பது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
இைசப்ேபன் ஐயா $திருவி.2573.4

பண்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைவகல் ெவள்ளிப் பனிவைர
இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) உன் பாங்க,ப் $திருவி.2574.1
புண் தவழ் குலிசக் ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) பூ மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
மாயப் புத்ேதள் $திருவி.2574.2
அண்டரும் சனகன் ஆதி இருந்தவ, பிறரும் ஈண்டிக் $திருவி.2574.3
ெகாண்டன,_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ,_பட,.பன்.)
இருந்தா, இந்தக் குவலயம் ெபாறாது மாேதா $திருவி.2574.4
தாழ்ந்தது வடகீ ழ் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) உய,ந்தது ெதன் ேமற்கு
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $திருவி.2575.1
சூழ்ந்தது கண்டு வாேனா,
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைனப்
பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஐய $திருவி.2575.2
ஊழ்ந்திடும் அரவம் பூண்ேடாய் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ஒப்பான் அங்ேக $திருவி.2575.3
வாழ்ந்திட விடுத்தால் இந்த ைவயம் ேந,
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என்றா, $திருவி.2575.4
ைபத்தைல புரட்டு முந்நG,ப் ெபௗவம்_ெப.(ெபௗவம்_ெப.) உண்டவேன எம்ைம
$திருவி.2576.1
ஒத்தவன் அைனயான் வாழ்க்ைகக்கு உrயளாகிய உேலாபா $திருவி.2576.2
முத்திைர இமவான் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முகிழ் முைலக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ஒப்பாள் என்று $திருவி.2576.3
இத்திரு முனிைய ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஆயிைட விடுத்தாய் அன்ேற $திருவி.2576.4
விைட ெகாடு ேபாவான் ஒன்ைற ேவண்டினான் ஏகும் ேதயம் $திருவி.2577.1
ெதாைட ெபறு தமிழ் நாடு என்று ெசால்லுப
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாட்டின் $திருவி.2577.2

இைட பயில் மனித்த, எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இன் தமிழ் ஆய்ந்து ேகள்வி
$திருவி.2577.3
உைடயவ, என்ப ேகட்டா,க்கு உத்தரம்
உைரத்தல்_ெதா.ெப.(உைர_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவண்டும் $திருவி.2577.4
சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) மாசு அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அந்தச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) தமிழ் இயல் நூல் தன்ைன $திருவி.2578.1
அத்தேன அருளிச் ெசய்தி என்றனன் அைனயான் ேதற $திருவி.2578.2
ைவத்தைன முதல் நூல் தன்ைன மற்று அது ெதளிந்த_ெப.அ.(ெதளிவு_ெப.)
பின்னும் $திருவி.2578.3
நித்தனும் அடிேயன் என்று நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அடி காண்ெபன்வி.மு.(காண்_வி.+ப்_இ.இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) என்றான் $திருவி.2578.4
கடம்பமா வனத்தில் எம்ைமக் கண்டைன இைறஞ்சி
உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) $திருவி.2579.1
திடம் ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) யாது ேவட்டாய் அைவ
எலாம் எம்பால் ெபற்றுத் $திருவி.2579.2
திடம் ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மலயத்து
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இருக்க என விடுத்தாய்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2579.3
குடம் ெபறு முனியும் அங்ேக இருக்கின்றான் ெகாடியிேனாடும் $திருவி.2579.4
இைனயது உன் திரு உள்ளத்துக்கு இைசந்தேதல் இவற்குக் ேகள்வி
$திருவி.2580.1
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) மாதவைனக் கூவி உண,த்ெதன வணங்கு
கூற $திருவி.2580.2
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாண்_ெப.(நாண்_ெப.)
இகழ்ச்சி எல்லா மறந்திடாது இன்று ெசான்னாய் $திருவி.2580.3
அைனயேத ெசய்தும் என்னா அறிவைன நிைனத்தான் ஐயன் $திருவி.2580.4

உைடய நாயகன் திருவுளம் உண,ந்தனன் முடிேமல் $திருவி.2581.1
அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அஞ்சலி முகிழ்த்தனன்
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவ விமானத்து $திருவி.2581.2
இைட புகுந்தனன் பன்னிேயாடு எழுந்தனன் அகல்வான் $திருவி.2581.3
நைடயன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடந்தனன் நற்றமிழ்
முனிவன் $திருவி.2581.4
இயங்கு மாதவத் ேதrனும் பன்னிேயாடு
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2582.1
புயங்கன் ஆலயம்_ெப.(ஆலயம்_ெப.) புகுந்து நாற்புயம் புைட கிைளத்துத்
$திருவி.2582.2
தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) பவளா சலம் தன்ைனயும்
அதன்பால் $திருவி.2582.3
வயங்கும்_ெப.எச்.(வயங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) நGலமால் வைரையயும் பணியா $திருவி.2582.4
ெபருகும் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உளம் துளும்ப ெமய் ஆனந்தம் ெபருக
$திருவி.2583.1
அருகு
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.)
ஆவயில் கீ ரனும் அம் ெபான் $திருவி.2583.2
முருகு_ெப.(முருகு_ெப.)
அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைறவைன முன்ேபால் $திருவி.2583.3
உருகு அன்பினால் இைறஞ்சுவான் ஒல்ைல
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைடந்தான் $திருவி.2583.4

இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாதவச் ெசல்வைன எதி,
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2584.1
அருந்த_குைற.எச்.(அருந்த்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாவிற்கு இயல் தமிழ்
அைமந்தில எம்பால் $திருவி.2584.2
ெததிந்த_ெப.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.)
அைத அr தபத் ெதருட்டு எனப் பிணியும் $திருவி.2584.3
மருந்தும் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபருந்தைக
ெசய்யவாய் மல,ந்தான் $திருவி.2584.4
ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) மாமதிப் பிளவு அணி ேவணி அம் கருைண
$திருவி.2585.1
வள்ளலா, பணி சிரத் தினு மனத்தினும் தாங்கிப் $திருவி.2585.2
பள்ளம்_ெப.(பள்ளம்_ெப.) ஏைழயும் பருகிேனான் பணியும் நக்கீ ரன்
$திருவி.2585.3
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) மாசு அற வியாகரணத்திைன உைரக்கும்
$திருவி.2585.4
இருவைகப் புற உைர தழG இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
எழுமதெமாடு நால் $திருவி.2586.1
ெபாருெளாடும் புண,ந்து_வி.எச்.(புண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஐ இரு
குற்றமும் ேபாக்கி $திருவி.2586.2
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) விைல_ெப.(விைல_ெப.) இ,ண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.)
அழெகாடு_ெப.(அழகு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) முத்தி எண் நான்கும் $திருவி.2586.3
மருவு ஆதி நூலிைனத் ெதாைக வைக விr முைறயால் $திருவி.2586.4
கருத்துக் கண் அழி ஆதிய காண்டிைக யானும் $திருவி.2587.1
விருத்தியான் நூல் கிைடப் ெபாரு துளக்கற விளக்கித் $திருவி.2587.2

ெதrத்து உைரத்தனன் உைரத்திடு திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) கண்டு நூலின்
$திருவி.2587.3
அருத்த ேம வடிவு ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆதி
ஆசிrயன் $திருவி.2587.4
தருக்கு இன்பமும் கருைணயுந் தைழய மா தவைனக் $திருவி.2588.1
திருக்கரங் களான் மகிழ்ச்சியுள் திைளத்திடத் தடவிப் $திருவி.2588.2
ெபருக்க ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபறு
எலாம் பீடுற நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2588.3
இருக்ைகயில் ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விடுத்தனன்
ஆலவாய் இைறவன் $திருவி.2588.4
ெபான்னாெளாடும் குறு முனி விைட ெகாடு
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2589.1
பின்ைன ஆ, உயி,க் கிழத்தி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பிராைன ேந,
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2589.2
என்ைன நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) இவற்கு உண,த்திடாது
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தவப் ெபாதியின் $திருவி.2589.3
மன்னனால் உண,த்தியது என மதுைர நாயகனும் $திருவி.2589.4
தன்ைன நித்தலும் வழிபடும் தகுதிேயா, சாலப் $திருவி.2590.1
ெபான் அளிப்பவ, ெதாடுத்த மற்சரம் இலாப் புனித, $திருவி.2590.2
ெசான்னெசால் கடவாதவ, துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) தவி,
ெநந்சத்து_ெப.(ெநந்சம்_ெப.+அத்து_சாr.) $திருவி.2590.3
இன்னவ,க்கு நூல் ெகாளுத்துவது அறன் என இைசப்ப $திருவி.2590.4
இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பட,.ஒரு.)
மடுத்த_ெப.எச்.(மது_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மற்சரத்தினால்
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) உண,த்தாது அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
$திருவி.2591.1

தவைன விட்டு உண,த்தினம் எனச் சாற்றினான் ேகட்டுக் $திருவி.2591.2
கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) விட்டு அக மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருந்தனள் கதி, கால்
$திருவி.2591.3
நவ மணிக்கலம் பூத்தது ஓ, ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) புைர நங்ைக $திருவி.2591.4
கற்ற கீ ரனும் பின்பு தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) முன்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கவிகண் $திருவி.2592.1
முற்றும் ஆய்ந்து ெசால் வழுக்களும் வழா நிைல முடிபும் $திருவி.2592.2
உற்று ேநாக்கினான் அறிவின்றி முழுெதாரும் உண,ந்ேதான் $திருவி.2592.3
ெசாற்ற பாடலி_ெப.(பாடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
வழுச் ெசால்லிேனன்_வி.மு.(ெசால்_வி.+இன்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) என்னா
$திருவி.2592.4
மைறயின் அந்தமும் ெதாடாத தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
ெதாட வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2593.1
நிைற பரம் சுட, நிராமய நிருத்தற்குப் பிைழத்ேதன் $திருவி.2593.2
சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) ேகள்விேயா, கழியவும் ெசருக்கு உைடேயா,
என்று $திருவி.2593.3
அறிஞ, கூறிய பழம் ெசால் என் அளவிற்ேற அம்ம $திருவி.2593.4
அட்ட மூ,த்தி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) திருவடிக்கு அடியேனன் பிைழக்கப்
$திருவி.2594.1
பட்ட தGங்கினால் எைன அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.)
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) விழிப் படுதGச் $திருவி.2594.2
சுட்டது அன்றி என் ெநஞ்சமும் சுடுவேத என்று என்று $திருவி.2594.3
உட்டதும்பிய விழுமேநாய் உவrயுள் ஆழ்ந்தான் $திருவி.2594.4
மகைவ ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாய்_ெப.(தாய்_ெப.)
ைகத்திடு மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) வாய் மடுத்துப் $திருவி.2595.1

பைகபடும் பிணி அகற்றிடும் பான்ைமேபால் என்ைன $திருவி.2595.2
இகல் இைழத்து அறிவுறுத்தினாற்கு ஏைழேயன் ெசய்யத் $திருவி.2595.3
தகுவது யாது என வரம்பிலா மகிழ்சியுள் தாழ்ந்தான் $திருவி.2595.4
மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) தனக்கு ஆலவாய்
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) அருளால் $திருவி.2596.1
ேபாதகம் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நூலிைனப்
புலவேர ேனா,க்கும் $திருவி.2596.2
ஆதரம் ெசயக் ெகாளுத்தி இட்டு
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.)
அமலன் $திருவி.2596.3
பாத பங்கயம் மூழ்கிய_ெப.எச்.(மூழ்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பத்திைமக் கீ ரன் $திருவி.2596.4
காமைனப் ெபாடியாக் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ெதன் நூல் கீ ர $திருவி.2597.1
நாம நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) புலவற்கு ஈந்த நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) பூம் ெகான்ைறத்
$திருவி.2597.2
தாமனச் சங்கத்து உள்ளா, தைல_ெப.(தைல_ெப.) தடுமாற்றம் ேதற
$திருவி.2597.3
ஊமைனக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) உண,த்திய ஒழுக்கம் ெசால்வாம் $திருவி.2597.4
அந்தம் இல் ேகள்வி ஓ, எண் அறுவரும் ேவறு ேவறு $திருவி.2598.1
ெசந்தமிழ் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம்மில்
ெசருக்குறு ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) கூறித் $திருவி.2598.2
தந்தமின் மாறாய்த் தத்தந் தராதரம் அளக்க வல்ல $திருவி.2598.3

முந்ைத நூல் ெமாழிந்த ஆசான் முன்ன,
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தினாேர $திருவி.2598.4
ெதாழுதன, அடிகள் யாங்கள் ெதாடுத்த இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) தம் முள்_ெப.(முள்_ெப.) $திருவி.2599.1
விழுமிதும் தGதும் தூக்கி ேவறுபாடு அளந்து காட்டிப் $திருவி.2599.2
பழுதறுத்து ஐயம் தGரப் பணிக்க எனப் பணிந்தா,
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2599.3
முழுது ஒருங்கு உண,ந்த_ெப.எச்.(உண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவத
முதல்வனாம் முக்கண் மூ,த்தி $திருவி.2599.4
இருவரும் துருவ நGண்ட_ெப.எச்.(நGள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எr
அழல் தூணில் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.2600.1
உரு என அறிவான்_வி.மு.(அறி_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) அந்த
உண்ைமயால் உலகுக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.2600.2
கரு என முைளத்த மூல இலிங்கத் துணின்றும் காண்டற்கு $திருவி.2600.3
அrய ேதா, புலவனாகித்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அருளிச்
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.2600.4
இம் மா நக, உள்ளான் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வணிகன் தனபதி என்று
$திருவி.2601.1
அம் மா நிதிக் கிழேவான்_ெப.(கிழேவான்_ெப.) மைன குண சாலினி அைனயா,
$திருவி.2601.2
தம் மாதவப் ெபாருட்டால் ெவளிற்று அறிவாளைரத் தழுவும் $திருவி.2601.3
ெபாய் மாசு அறவினன் ேபால அவதrத்தான் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புத்ேதள்
$திருவி.2601.4

ஓயா விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) மதனுக்கு இைண ஒப்பான்
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) ஊமச் $திருவி.2602.1
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) ஆம் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) இைட நG, உைர
ெசய்யுள்_ெப.(ெசய்யுள்_ெப.) கவி எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.2602.2
ேபாய் ஆடுமின் அைனயானது புந்திக்கு இைசந்தால் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.)
$திருவி.2602.3
யாவரும் மதிக்கும் தமிழ் அதுேவ என அைறந்தான் $திருவி.2602.4
வன் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) மழ விைடயாய் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) வாணிகன் ஊமன் $திருவி.2603.1
என்றால் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.)
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எங்கன் இப்பாடலின்
கிடக்கும் $திருவி.2603.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ஆனவும் தGது_ெப.(தGது_ெப.) ஆனவும்
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆய்ந்து அதன்
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $திருவி.2603.3
குன்றா வைக அைறவான் என மன்று
ஆடிய_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூத்தன் $திருவி.2603.4
மல்லா, தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) புய வாணிக ைமந்த தனக்கு இைசயக்
$திருவி.2604.1
ெசால் ஆழமும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆழமும் கண்டான் முடி துளக்காக்
$திருவி.2604.2
கல்லா, புயம்_ெப.(புயம்_ெப.) புளகித்து உளம் தூங்குவன் கலகம் $திருவி.2604.3
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அகன்றிடும் உங்களுக்கு என்று
ஆலயம்_ெப.(ஆலயம்_ெப.) ெசன்றான் $திருவி.2604.4
பின் பாவல, எலாம் ெபரு வணிகக் குல மணிைய $திருவி.2605.1
அன்பால் அைழத்து ஏகித் தமது அைவயத்து இைட இருந்தா $திருவி.2605.2

நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) பால் மல, நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) சாந்து
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருச்சித்தனா,
நயந்ேத $திருவி.2605.3
முன்பால் இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தGம்_ெப.அ.(தGம்_ெப.அ.) தமிழ் ெமாழிந்தா, அைவ
ேகளா $திருவி.2605.4
மகிழ்ந்தான் சில,_ெப.(சில,_ெப.) ெசால் ஆட்சிைய மகிழ்ந்தான்
சில,_ெப.(சில,_ெப.) ெபாருைள $திருவி.2606.1
இகழ்ந்தான்_வி.மு.(இகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) சில,_ெப.(சில,_ெப.)
ெசால் ைவப்பிைன இகழ்ந்தான்_வி.மு.(இகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.)
சில,_ெப.(சில,_ெப.) ெபாருைளப் $திருவி.2606.2
புகழ்ந்தான்_வி.மு.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) சில,_ெப.(சில,_ெப.)
ெசால் இன்பமும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இன்பமும் ஒருங்ேக
$திருவி.2606.3
திகழ்ந்தான் சில,_ெப.(சில,_ெப.) ெசால் திண்ைமயும்
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) திண்ைமயும் ேத,ந்ேத $திருவி.2606.4
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தன்ைமயன் ஆகிக் கைல வல்ேலா, தமிழ்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.2607.1
சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) ெகாடு ெதருட்டும் சிறு வணிகன் ெதருள் கீ ரன்
$திருவி.2607.2
முத் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தமிழ் கபிலன் தமிழ் பரணன் தமிழ் மூன்றும்
$திருவி.2607.3
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ைமயன்
அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட,.ஒரு.) ெதாறும்
அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட,.ஒரு.) ெதாறும்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.2607.4
நுைழந்தான் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெதாறும் ெசால் ெதாறும் நுண்
தGம்_ெப.அ.(தGம்_ெப.அ.) சுைவ உண்ேட $திருவி.2608.1

தைழந்தான் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) ஐந்தினும்
தனித்தான் சிரம் பனித்தான் $திருவி.2608.2
குைழந்தான் விழிவிழி ேவைலயுள் குளித்தான் தைன அளித்தான்
$திருவி.2608.3
விைழந்தான் புr தவப் ேபற்றிைன
விைளத்தான்_வி.மு.(விைள_வி.+த்த்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) களி திைளத்தான்
$திருவி.2608.4
பல் காெசாடு கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) படு
பவளம்_ெப.(பவளம்_ெப.) சுட, தரளம் $திருவி.2609.1
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) நிறுத்து அளப்பான் என இயல் வணிகக் குமரன்
$திருவி.2609.2
ெசால் ஆழமும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆழமும் துைல நா_ெப.(நா_ெப.)
எனத் தூக்க $திருவி.2609.3
நல்லாறு அறி புலேவா,களும் நட்டா, இகல் விட்டா, $திருவி.2609.4
உலகினுட் ெபருகி_வி.எச்.(ெபருகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அந்த
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) தமிழ் மூன்றும் பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) $திருவி.2610.1
திலகமாய்ச் சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாய்ந்த
ெதய்வ நாவலரும் தங்கள் $திருவி.2610.2
கலகமா நைவயில் தG,ந்து_வி.எச்.(தG,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
காசு_ெப.(காசு_ெப.) அறு பனுவல் ஆய்ந்து $திருவி.2610.3
புலம் மிகு ேகாட்டி ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபாலிந்தன, இருந்தா, ேபாலும் $திருவி.2610.4
குைடக்காடன் பசிக்கு அன்னக் குழி அருத்தி ேவட்ைக அறக்
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கங்ைகச்
$திருவி.2611.1
சைடக் காடன் புலவ,_ெப.(புலவ,_ெப.) இகம் தணிவித்த முைற
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) ேமல் தன்ைனப் பாடும் $திருவி.2611.2

ெதாைடக் காடன் பகன் திகழ்ந்த ெதன்னவைன முனிந்து தன்ைனத்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2611.3
இைடக் காடன் உடன் ேபாய்ப் பின்பு
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளிப் பிணக்கு
அறுத்த_ெப.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.)
ெசால்வாம் $திருவி.2611.4
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பழி துரத்தி
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) அளித்துப் பின்பு கதி இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) ஈந்த
$திருவி.2612.1
சுந்தரன் ெபான் அடிக்கு அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) ெதாடுத்து
நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) சண்பகத்தா, ெதாடுத்துச் சாத்தி $திருவி.2612.2
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) ெசய்
திருத்ெதாண்டின் வழிக்கு ஏற்பச் சண்பகப் பூமாற ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
$திருவி.2612.3
அந்தர சூட_குைற.எச்.(சூடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மணியாம் சிவ புரத்து நிைற
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) அைடந்தான் இப்பால் $திருவி.2612.4
ஆற்றல் மிகு பிரதப சூrயன்_ெப.(சூrயன்_ெப.) வங்கிசத்துவன் அளவு இல்
சீ,த்தி $திருவி.2613.1
சாற்ற அrய இrபும மருத்தனன் ேசாழ வங்கி சாந்தகன்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெவன்றி $திருவி.2613.2
மாற்ற அrய புகழ்ச் ேசர வங்கி சாந்தகன் பாண்டி வங்கி ேகசன் $திருவி.2613.3
ேதாற்றம் உறு பrத்ேத, வங்கிச் சிேராமணி பாண்டீச் சுரன்_ெப.(சுரன்_ெப.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) மன்ேனா $திருவி.2613.4
துணிவுைடய குலத்துவசன் வங்கிச பூடண மாறன் ேசாம சூடா $திருவி.2614.1
மணிகுல சூடா மணிேய இராச சூடா மணிேய மாற்றா,_ெப.(மாற்றா,_ெப.)
ேபாற்றிப் $திருவி.2614.2

பணிய வரும் பூப சூடா மணிேய குேலச பாண்டியேன என்னக் $திருவி.2614.3
கணிதம் உறு பதிைனவ, வழி வழி
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உதித்து நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) பூண்ேடா, $திருவி.2614.4
அத்தைகய பாண்டியருள் குேலச பாண்டியன்_ெப.(பாண்டியன்_ெப.) என்னும்
அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ேமல் $திருவி.2615.1
ைவத்தவன் இத்தலம் புரேபான் இலக்கணமும் இலக்கியமும்
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) கண்ேடான் $திருவி.2615.2
எத்தைகய ெபருநூலும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) கண்ேடான் ஆதலினால்
இவனுக்கு ஏற $திருவி.2615.3
முத்தமிேழா, பயில் சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) இடங்ெகாடுத்தது
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) முழவுத் ேதாளான்
$திருவி.2615.4
கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேகள்வியினான் எனக்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முழுது
உண,ந்த_ெப.எச்.(உண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கபிலன்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பால் $திருவி.2616.1
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மிகு ேகண்ைமயினான்
இைடக் காட்டுப் புலவன் ெதன் ெசால் $திருவி.2616.2
ெமாழிந்து அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) தைனக் காண்டும் எனத் ெதாடுத்த
பனுவேலாடு மூrத் தGம்_ெப.அ.(தGம்_ெப.அ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) $திருவி.2616.3
வழிந்து ஒழுகு தாரைனக் கண்டு ெதாடுத்து உைரப் பனுவல் வாசித்தான் ஆல்
$திருவி.2616.4
வழுக்காத ெசால் சுைவயும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) சுைவயும் பகி,ந்து
அருந்த_குைற.எச்.(அருந்த்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்ேலான்
உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) $திருவி.2617.1

அழுக்காற்றால் சிரம் துளக்கான் அகம் மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) சிறிது
முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அல,ந்து_வி.எச்.(அல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காட்டான் $திருவி.2617.2
எழுக்காயும் திணி ேதாளான் ஒன்றும் உைரயான் வாளா இருந்தான் ஆய்ந்த
$திருவி.2617.3
குழுக்காதன் நண்புைடயான் தைன மானம் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) தள்ளக்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்கான் $திருவி.2617.4
சந்நிதியில் வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
G
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தமிழ்
அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட,.ஒரு.) ெபருமாேன தன்ைனச்
சா,ந்ேதா, $திருவி.2618.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நிதிேய திரு ஆலவாய் உைடய நாயகேன நகுதா,
ேவம்பன் $திருவி.2618.2
ெபான் நிதி ேபால் அளவு இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கல்வியும் மிக்கு உளன் என்று புகலக் ேகட்டுச் $திருவி.2618.3
ெசால் நிைறயும் கவி ெதாடுத்ேதன் அவமதித்தான் சிறிது முடி துளக்கான்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2618.4
பrவாயின் ெமாழிெதாடுத்து வருணித்ேதா,க்கு அகம் மகிழ்ந்ேதா, பயனும்
நல்கா_எதி,.ம.ெப.எச்.(நல்கு_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2619.1
விrவாய தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கடேல ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கழிேய
அடும் கான விலங்ேக புள்ேள $திருவி.2619.2
ெபாrவாய பராைர மரநிைரேய வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெதாடு குடுமிப்
ெபாருப்ேப ெவம்பும் $திருவி.2619.3
எrவாய ெகாடும் சுரேம என இவற்று ஓ, அஃrைண ஒத்து இருந்தான் எந்தாய்
$திருவி.2619.4
என்ைன இகழ்தனேனா ெசால் வடிவாய் நின்னிடம் பிrயா இைமயப்
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) $திருவி.2620.1

தன்ைனயும் ெசால் ெபாருளான உன்ைனயுேம இகழ்ந்தனன் என் தனக்கு
ஆகியது என்னா $திருவி.2620.2
முன்ைன ெமாழிந்து இைடக் காடன்
தணியாத_எதி,.ம.ெப.எச்.(தணி_வி.+ஆத்_எதி,.ம.+அ_ெப.எச்.குறி.) முனி ஈ,ப்ப
முந்திச் ெசன்றான் $திருவி.2620.3
அன்ன உைர திருச்ெசவியின் ஊறுபாடு என உைறப்ப அருளின் மூ,த்தி
$திருவி.2620.4
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இைடக் காடனுக்கும்
கபிலனுக்கும் அகத்து உவைக ெபாலியும் ஆற்றான் $திருவி.2621.1
ஞான மயம் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இலிங்க உரு
மைறத்து_வி.எச்.(மைற_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைமயா நங்ைக
ேயாடும் $திருவி.2621.2
வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) தம் பிரான்
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ேபாய்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேகாயிலின் ேந, வடபால் ைவைக $திருவி.2621.3
ஆன நதித் ெதன்பால் ஓ, ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.) கண்டு அங்கண் இனிது
அம,ந்தான் மன்ேனா $திருவி.2621.4
சங்கவான் தமிழ்த் ெதய்வப் புலவேராடும் உடன்
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைசல
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $திருவி.2622.1
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) நாயகன்
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வழிேபாய் அங்கு இருந்தா,
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ைவகல் $திருவி.2622.2
கங்குல்வாய் புலரவரும் ைவ கைறயில் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) உண,
காலாத்து எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2622.3
அங்கண் நாயகன் அடியா, ேசவிப்பா, இலிங்க உரு அங்குக் காணா,
$திருவி.2622.4

என்ன அதிசயேமா ஈது என்று அயி,த்தா, இரங்கினா, இதைன ஓடி
$திருவி.2623.1
மன்னவனுக்கு அறிவிப்பான் ேவண்டும் எனப் புறப்பட்டு வருவா, ஆவி
$திருவி.2623.2
அன்னவைரப் ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அணங்கு
அைனயா, எனவும் மல, அணங்கு நGத்த $திருவி.2623.3
ெபான் அவி, தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) எனவும் புலம்பு
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபாலிவு
அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புரமும் கண்டா,
$திருவி.2623.4
அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) இைட புகுந்து உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) நடு நடுங்கி
நா_ெப.(நா_ெப.) உணங்கி அரேச யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $திருவி.2624.1
உைர ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அஞ்சுதும் உங்கள்
நாயகைனத் திருப்பள்ளி உண,ச்சி
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2624.2
மைர மல, ேசவடி பணியப் புகுந்தனம் இன்று ஆங்கு
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வடிவம்
காேணம்_வி.மு.(காண்_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஏம்_தன்.பன்.) $திருவி.2624.3
புரமும் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) புலம் பைடந்தது என்று அழல்
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) எனச் ெசவியில் புகுதேலாடும் $திருவி.2624.4
வழுதி அrயைணயிலிருந்து அடி இற வழ்
G பழுமரம் ேபால் மண்ேமல் யாக்ைக
$திருவி.2625.1
பழுது உற வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
G
உயி,
ஒடுங்க_குைற.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
ஓடுங்கி மண்_ெப.(மண்_ெப.) பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.)
படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு ஒல்ைலப்
$திருவி.2625.2

ெபாழு கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) சிறிது இயங்க
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அஞ்சலிக் ைகப் ேபாது
கூப்பி $திருவி.2625.3
அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரு
கண்ண,_ெப.(கண்ண
G
,_ெப.)
G
ெவள்ளத்து ஆழ்ந்து அடிேயன் என் பிைழத்ேதன்
அண்ணா அண்ணால் $திருவி.2625.4
ெகாைலயிைன ஓ, அவுண, புரம் ேநாடி வைரயில் ெபாடியாகக் குனித்த
ேமருச் $திருவி.2626.1
சிைலயிைனேயா பைழய_ெப.அ.(பைழைம_ெப.) சிவ புரத்திைனேயா அருவி
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெதறிக்கும் ெவள்ளி $திருவி.2626.2
மைலயிைனேயா தம்ைம மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைன நிைனப்பா, மனத்திைனேயா வாழ்த்தும் ேவதத் $திருவி.2626.3
தைலயிைனேயா எங்கு உற்றாய் எங்கு உற்றாய் என்று என்று தளரும்
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $திருவி.2626.4
சில,_ெப.(சில,_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மன்னா
ஓ, அதிசயம் கண்டனம் ைவைகத் ெதன் சாராக $திருவி.2627.1
அல, வந்ேதான்_வி.அ.ெப.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓன்_பட,.ஒரு.) பைடத்த
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) முதல் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காலமும் கண்டது அன்று
ேகள்வித் $திருவி.2627.2
தைல_ெப.(தைல_ெப.) வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புலவெராடு ஆலவய் உைடய பிரான் தாேன ெசம்ெபான் $திருவி.2627.3
மைலவந்த வல்லிெயாடும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இைற ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைற
கின்றான் மாேதா என்றா, $திருவி.2627.4
அவ்வுைர தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெசவி நுைழந்து புகுந்து ஈ,ப்ப
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.)
அச்சத்து ஆழ்ந்து $திருவி.2628.1

ெதவ்வ, முடித் ெதாைக இடறும் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) காலான் அடந்து ஏகிச்
ெசழுநG, ைவைக $திருவி.2628.2
ெகௗைவ_ெப.(ெகௗைவ_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) திைரக் கரத்தால்
கடிமல, தூய உய்ப்ப பணியத் ெதன் கைரேமல்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2628.3
ெமௗவல் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முைக மூரல் மாதி ெனாடும் இருக்கின்ற
மணிையக் கண்டான் $திருவி.2628.4
பட,ந்து_வி.எச்.(பட,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
உகுக்கும் கண்ண,_ெப.(கண்ண
G
G,_ெப.) ேசா,ந்து ஆனந்தப் ெபௗவத்து ஆழ்ந்து
$திருவி.2629.1
கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாக்குழறித் தடுமாறி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இதைனக் கிளக்கும்
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) $திருவி.2629.2
ெதாட,ந்து_வி.எச்.(ெதாட,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) அடி சிவப்ப நக,ப்
புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.)
ேயாடு இங்கு $திருவி.2629.3
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளும் காரணம் என்
அடிேயனால் பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) உளேதா ஐயா ஐயா $திருவி.2629.4
அல்லைத என்று அமரால் என் பைகஞரால் கள்வரால் அrய
கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.) $திருவி.2630.1
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) விலங்கு ஆதிகளால் இைடயூறு இன் தமிழ் நாட்டில்
எய்திற்றேலா $திருவி.2630.2
ெதால்ைல மைறயவ, ஒழுக்கம் குன்றினேரா தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) தருமம்
சுருங்கிற்றாேலா $திருவி.2630.3

இல்லறனும் துறவறனும் பிைழத்தனேவா யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி,.ம.+என்_தன்.ஒரு.) எந்தாய் எந்தாய்
$திருவி.2630.4
கள் ஏறு கடுக்ைக நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) சைடயாேன
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கருைண
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2631.1
ெவள்_ஏறு ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) உய,த்த விைடயாேன
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அருள் விகி,தா
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2631.2
புள்_ெப.(புள்_ெப.) ஏறு ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) உய,த்த புனிதன் அயன் அன்று
ேதறாத புனிதா ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.2631.3
வள் ஏறு சிறு குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) மதி நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) அம்
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண்ணி மணாள
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2631.4
பாத மல, இைண ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
பன்னிரண்டு ைகயாைனப் பயந்தாய்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2632.1
ேவத முடி கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பர ஞானத்தில்
ஆனந்த விைளேவ ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.2632.2
ேபாத வடிவாய் நால்வ,க்கு அைசவிறந்து
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பரம்
ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.)
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2632.3
மாதவள நGறு அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மன்னா
அம் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண்ணி மணாள
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2632.4

ெபாக்கம் உைடயா, ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பூைச தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) கண்டு
நகும்_ெப.எச்.(நகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புராண
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2633.1
தக்கன் மகம் ெபாடி ஆகத் திருப் புருவம் ெநrத்த ெகாடும் தழேல
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2633.2
ெசக்கமலக் கண்ணிடந்த கண்ணனுக்குத் திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) அருள் ெசல்வா
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2633.3
ைமக் குவைள_ெப.(குவைள_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.)
மணிகண்ட அம் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண்ணி மணாள
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2633.4
ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) இன்ன வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
ஏத்தினான் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் கூடல் $திருவி.2634.1
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ேகட்டா ஆகாய வாணியால் ைவைக நாட
$திருவி.2634.2
உன்னது ேசாத்த நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உவந்தனம்
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) தாயிற்று $திருவி.2634.3
இன்னம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உளது ேகட்டி என்றனன் அருளிச்
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.2634.4
இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
பதிகள் தம்முள் ஆலவாய் ஏற்றம் ஈங்குச் $திருவி.2635.1
சயம்புவாய் அனந்தம் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) தானவ, இயக்க, சித்த,
$திருவி.2635.2
வயம் புr அரக்க, வாேனா, முனிவர, மனித, உள்ளா, $திருவி.2635.3
நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விதியால்
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
குறி அனந்தம் உண்டு ஆல் $திருவி.2635.4

அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குறிகளின் ேமம் பட்ட குறி அறுபத்து நான்காம்
$திருவி.2636.1
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குறிகளின் ேமம் பட்ட குறிகள் எட்டு
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எட்டுத் $திருவி.2636.2
திக்கு உைற வாேனா, பூைச
சய்தன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட,.பன்.) அவற்றில்
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.2636.3
புக்கு உைற குறி நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ேதாழன் பூசித்த குறிய தாகும்
$திருவி.2636.4
அைறந்தவித் ெதய்வத்து ஆன அைனத்தும் ஓ, ஊழிக் காலத்து $திருவி.2637.1
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
ேதாழன் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இலிங்கமாம்
அதனால் இங்ேக $திருவி.2637.2
உைறந்தனம் உைறதலாேல உத்தர ஆலவாய் ஆய்ச் $திருவி.2637.3
சிறந்திடத் தகுவது இன்று முதல் இந்தத் ெதய்வத் தானம் $திருவி.2637.4
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பைணசூழ் நGப வனத்ைத நGத்து
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேபா ேதனும் $திருவி.2638.1
நGங்குவம் அல்ேலம் கண்டாய்
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) நGயும் ேவறு
$திருவி.2638.2
தGங்கு உைள அல்ைல காடன் ெசய்யுைள இகழ்தலாேல $திருவி.2638.3
ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.)
இடத்தில்_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ைவத்த அருளினால் வந்ேதம் என்னா
$திருவி.2638.4

ெபண்நிைனப் பாகம் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தைகப் பரம ேயாகி $திருவி.2639.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைட ெமாழிந்த மாற்றம் மீ னவன்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாேனா, $திருவி.2639.2
புண்ணிய சிறிேயா, குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) ெபாறுப்பது
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) அன்ேறா $திருவி.2639.3
எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபrேயா,க்கு
என்னா ஏத்தினான்_இைறஞ்சி னாேன $திருவி.2639.4
அடி பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தினாைன அருள்
சுரந்து அைசயு மின்னுக் $திருவி.2640.1
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அணி மைனயில் ேபாக்கிக் ேகாமன வல்லிேயாடும்
$திருவி.2640.2
உடன் உைற புலவேராடு ஒல்ைல தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்கான் $திருவி.2640.3
வட திரு ஆல வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வற்று
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இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வள்ளல் $திருவி.2640.4
மின் மதிச் சைடயினான்பின்
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய் விைட
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகும் $திருவி.2641.1
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) தன்ைனப் பாடி
வந்தவன்_வி.அ.ெப.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அன்_பட,.ஒரு.)
தன்ைன மாட்சித் $திருவி.2641.2
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) சால் சங்க வாண, தம் ெமாடும் ெகாடுேபாய்
என்றும் $திருவி.2641.3
ெபான்மகள் காணி ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புrைச சூழ் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்கான் $திருவி.2641.4

விதி முைற கதலி பூகம் கவr வால் விதானம் தGபம் $திருவி.2642.1
புதிய_ெப.அ.(புதிய_ெப.அ.) தா,_ெப.(தா,_ெப.) நிைற நG,க் கும்பம் கதலிைக
புைனந்த மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) $திருவி.2642.2
கதி,மணி மாடத் தம் ெபான் ேசக்ைக ேமல் கற்ேறா,
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2642.3
மதி புைன காடன் தன்ைன மங்கல அணி
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏற்றி $திருவி.2642.4
சிங்கமான் சுமந்த ெபான் அம் ேசக்ைக ேமல்
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவள்ைளக் $திருவி.2643.1
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) அவிழ் தாமம் தூசு குளி, மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) தாங்கி $திருவி.2643.2
மங்கல முழவம் ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மைறயவ,
ஆக்கம் கூற $திருவி.2643.3
நங்ைகய, பல்லாண்டு ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெமாழிப் பனுவல்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2643.4
அறிவுைடக் காடனுக்கும் அருைம_ெப.(அருைம_ெப.) மாண் புலைம
ேயா,க்கும் $திருவி.2644.1
முைறைமயால் ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) தூசு முகிழ் முைலக் ெகாடியின்
அன்னா, $திருவி.2644.2
நிைற நிதி ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) பாய்மான் விைள நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
நிரம்ப_குைற.எச்.(நிரம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2644.3
அைற கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) காலில் பின்ேன ஏழடி
நடந்து_வி.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இதைன ேவண்டும்
$திருவி.2644.4

புண்ணியப் புலவ,G யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இப்ேபாது இைடக்
காடனா,க்குப் $திருவி.2645.1
பண்ணிய குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெபாறுக்க என
பரவித் தாழ்ந்தான் $திருவி.2645.2
நுண்ணிய_ெப.எச்.(நுண்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகள்வி ேயாரும்
மன்னநG நுவன்ற ெசால்லாம் $திருவி.2645.3
தண்ணிய_ெப.அ.(தண்ணிய_ெப.அ.) அமுதால் எங்கள் ேகாபத்தGத் தணிந்தது
என்னா $திருவி.2645.4
இன்னமும் ஆலவாய் எம் இைறவன் கருைண ேநாக்கால் $திருவி.2646.1
பன்னரும் புகழ்ைம குன்றாப் பாக்கியம் உனக்கு உண்டாக $திருவி.2646.2
என்ன நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வாக்கம்
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏகினா, ஆக அந்தத்
$திருவி.2646.3
ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) குேலசன்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) உருத்
திrந்தால் என்ன $திருவி.2646.4
எr மருத்து அவனி முன்னா எண் வைக மூ,த்தி அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
$திருவி.2647.1
புr மருத்துவைனச் சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாரு
பழி துைடத்ேதான் ேசாதி $திருவி.2647.2
விrமருத்து உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) மிைலந்தவன் அருளின்
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.2647.3
அr மருத்தனன் ஆம் ெதன்னன் அrக் குருைள_ெப.(குருைள_ெப.)
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.2647.4
பrசிைலப் புலவருக்கு அருள் குேலசன் பல பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) கழG இத்
$திருவி.2648.1

திr மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) இரைல ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) மழு
எடுத்தவன் மதிச் ெசன்னிேமல் $திருவி.2648.2
வrசிைலப் பைட ெபாறித்தவன் எனப் ெபறு
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) ைமந்தனாம் $திருவி.2648.3
அr மருத் தனன் இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) அவனி
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரன் அடி
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.2648.4
மின் திrத்து அன்ன ேவணி ேவதியன் இைடக்காடன் பின் $திருவி.2649.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ ண்டைன
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிணக்கிைனத் தG,த்த
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $திருவி.2649.2
இன்று உைர ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முந்நG,
எறிவைல வசி
G ஞாழன் $திருவி.2649.3
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) அம் குழலினாைள
மணந்து_வி.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ ள்
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ெசால்வாம் $திருவி.2649.4
அந்தம் இல் அழகன் கூடல் ஆலவாய்
அம,ந்த_ெப.எச்.(அம,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நGல_ெப.அ.(நGலம்_ெப.)
$திருவி.2650.1
சுந்தரன் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கன்னிஅம்
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண்ணாள் ஆம் $திருவி.2650.2
ெகாந்து அவிழ் அலங்கல் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
ெகாடிக்கு_ெப.(ெகாடி_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) ேவறு
இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) ைவகி $திருவி.2650.3
மந்தணம் ஆன ேவத மைறப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உண,த்தும் மாேதா
$திருவி.2650.4

நாதனின் அருளால் கூறு நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மைறப் ெபாருைள
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.2651.1
யாது காரணத்தான் மன்ேனா அறிகிைல எம் பிராட்டி $திருவி.2651.2
ஆதரம் அைடந்தாள் ேபாலக் கவைலயும் சிறிது
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2651.3
ஆதரம் இலள்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அள்_பட,.ஒரு.) ஆய்க் ேகட்டாள் அஃது
அறிந்த_ெப.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அமலச் ேசாதி
$திருவி.2651.4
அரா முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) அல்குல்
அணங்கிைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏைன
$திருவி.2652.1
இரா_ெப.(இரா_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.)
உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஏைழமா, ேபால எம்பால்
$திருவி.2652.2
பரா முைக ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேவதப்
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ஒருப் படாது ேகட்டாய் $திருவி.2652.3
குரா முைக அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாதாய்
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) இக்குற்றம் தன்னால்
$திருவி.2652.4
விரதமும் அறனும் இன்றி மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இழிஞ, ஆன $திருவி.2653.1
பரதவ,_ெப.(பரதவ,_ெப.) மகளா ெகன்று பணித்தனன் பணித்தேலாடும்
$திருவி.2653.2
அரதன ஆரம்தாழ்ந்த வார ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) முைலயாள் அஞ்சி
$திருவி.2653.3
வரத நிற் ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழ வல்லேனா
என்று தாழ்ந்தாள் $திருவி.2653.4

வங்கு_ஏவ.(வ
G
ங்கு_வி.)
G
நG,ச் சைடயான் நGங்கு_ஏவ.(நGங்கு_வி.) ெமல்லியல்
பrவு ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2654.1
வாங்கு நG,க் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.)
வைலஞ,_ெப.(வைலஞ,_ெப.) ேகான் மகளாய் ைவகி $திருவி.2654.2
ஆங்கு நG, வள, நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ேபாந்து
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கதி முடித்தும் என்னாத் $திருவி.2654.3
ேதங்கு நG, அமுது அன்னாைளச் ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருந்தான் இப்பால்
$திருவி.2654.4
அன்னது ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நால்வாய்
ஐங்கரக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) தாைத $திருவி.2655.1
முன்ன, வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இதனால் அன்ேறா
மூண்டது இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ெசய்தி எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$திருவி.2655.2
என்ன ஈ,ங் கவளம் ேபால் ஆங்கு
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புத்தகங்கள்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.2655.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கரத்தால் வாr
எறிந்தனன்_வி.மு.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.) சலதி
மீ து ஆல் $திருவி.2655.4
வைர பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எறிந்த கூ,ேவல் ைமந்தனும்
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) ைகயில் $திருவி.2656.1
உைர ெபறு ேபாத நுைல ஒல்_ஒ.குறி உr.ெசா.(ஒல்_ஒ.குறி.) எனப்
பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வல்ேல $திருவி.2656.2
திைர புக எறிந்தான் ஆகச் ெசல்வ நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மாடக் கூடல்
$திருவி.2656.3
நைர விைட உைடய நாதன் நந்திைய ெவகுண்டு ேநாக்கா $திருவி.2656.4

அடுத்து நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசவ்வி
அறிந்திடாது இவைர வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) $திருவி.2657.1
விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.)
இருந்தாய் தGங்கு விைளந்தது உன் தனக்கும் இந்தத் $திருவி.2657.2
ெதாடுத்த தGங்கு ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இன்று ஓ, சுற
உரு ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ைவயம் $திருவி.2657.3
உடுத்த காேராத நG, புக்கு உழல்க எனப் பணித்தான் மன்ேனா $திருவி.2657.4
ெவரு வரு ெசலவின் ேவழ_ெப.அ.(ேவழம்_ெப.) முகத்தைன விதித்த சாபப்
$திருவி.2658.1
ெபருவலி தன்ைனச் சாரும் ெபற்றியால் சாபம் கூறான் $திருவி.2658.2
அருவைர ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) ேபாழ்ந்த வள் இைல வடிேவல்
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ைக $திருவி.2658.3
முருகைன வணிக, தம்மின் மூங்ைக யாகு என்றன் இப்பால் $திருவி.2658.4
நாயகன் ஏவலாேல நாயகி வைலஞ,_ெப.(வைலஞ,_ெப.)
மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) $திருவி.2659.1
ஆயது நந்திப் புத்ேதள் அடுசுற ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
முந்நG, $திருவி.2659.2
ேமயதும் கருைண வள்ளல் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
படுத்து_வி.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணங்ைக ேவட்டுப்
$திருவி.2659.3
ேபாயதும் அவட்குக் ேகள்வி புகன்றது முைறயில் ெசால்வாம் $திருவி.2659.4
சூழும் வா, திைர ைவைய அம் துைற ெகழு நாட்டுள் $திருவி.2660.1
கீ ைழயா, கலி முகத்தது ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) அம் கீ ழ் நG, $திருவி.2660.2

ஆழ நGள் கரும் கழி அகழ்
வைளந்து_வி.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கா, அைளந்த
$திருவி.2660.3
தாைழ மூது எயில் உடுத்தது ஓ, தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துைறப்
பாக்கம்_ெப.(பாக்கம்_ெப.) $திருவி.2660.4
முடங்கு முள்_ெப.(முள்_ெப.) இைலயா,
புைதந்து_வி.எச்.(புைத_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி, எதி, ெமாய்த்து
$திருவி.2661.1
நுடங்கு ைகைத ேபாெதாடு வளி_ெப.(வளி_ெப.) நூக்க
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைசவ $திருவி.2661.2
மடங்கு ெமய்யராய்க் ைகயிரும் ேகட்க வட்டத்து $திருவி.2661.3
அடங்கி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) பனித்து ஆடம் அரற்றுவா,
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) $திருவி.2661.4
புலவு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) உணக்கு ஓைசயும் புட்கள் ஓப்பு இைசயும்
$திருவி.2662.1
விைல_ெப.(விைல_ெப.) பக,ந்திடும் அமைலயும் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ெகாள்
கம்பைலயும் $திருவி.2662.2
வைல_ெப.(வைல_ெப.) எறிந்திடும் அரவமும்
வாங்கும்_ெப.எச்.(வாங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மா அரவமும்
$திருவி.2662.3
அைல எறிந்திடும் பரைவ வாய் அைடப்பன மாேதா $திருவி.2662.4
வாட்டு நுண் இைட நுைளச்சிய, வண்டல்_ெப.(வண்டல்_ெப.) அம் பாைவக்
$திருவி.2663.1
கூட்டுகின்ற ேசாறு அருகு இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைடந்த பூம் ைகைத $திருவி.2663.2
பூட்டுகின்றன நித்திலம் ெபாரு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தரங்கம் $திருவி.2663.3
சூட்டுகின்றன கடிமல, சூழல் சூழ் ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.) $திருவி.2663.4

நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஆதி நGள் ெநறி இைடச்
ெசல்ேவா,க்கு $திருவி.2664.1
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெததிந்த_ெப.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேபால் ெபாதிந்த ேசாறு அவிழ்ப்பன தாைழ $திருவி.2664.2
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முத்ெதாடு பசும் ெபானும்
பவளமும் திரட்டிப் $திருவி.2664.3
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ெதrந்திடக் ெகாடுப்பன மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.)
பூம் புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) $திருவி.2664.4
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) பக,
பரதவ,_ெப.(பரதவ,_ெப.) குரம்ைபகள் ேதாறும் $திருவி.2665.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாவி ேமல் பட,வன
திைர படு பவளம்_ெப.(பவளம்_ெப.) $திருவி.2665.2
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) வா, குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) நுைளச்சிய, மைனயின்
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) உணக்கும் $திருவி.2665.3
முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) சீ ப்பன கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இடு முழு மணிக்
குப்ைப_ெப.(குப்ைப_ெப.) $திருவி.2665.4
கூற்றம் ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்
நுைளச்சிய, குமுத வாய் திறந்து $திருவி.2666.1
மாற்றம் ேபாக்கின, பக, தரும் கயற்கு ேந, மாறாம் $திருவி.2666.2
ேதாற்றம் ேபாக்கு அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) விழித் துைணகள்
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கயல்மீ ன்_ெப.(கயல்மீ ன்_ெப.) $திருவி.2666.3
நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) ேபாக்குவது அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.)
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மல,க் ைகைத $திருவி.2666.4
அல,ந்த ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திைரக் கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கழிக்
கிடங்கrன் அரும்ப, $திருவி.2667.1

குைலந்து அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) துளும்பிய குமுதேம அல்ல $திருவி.2667.2
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) எறி கருங்கால் பனம் கள்வாய் $திருவி.2667.3
மல,ந்து_வி.எச்.(மல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அருந்திய_ெப.எச்.(அருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குமுதம் ெமாய்ப்பன
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) $திருவி.2667.4
ஆய பட்டினத்து ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ேமல் ஆற்றிய தவத்தால்
$திருவி.2668.1
தூய வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) தம்மினும் தூயனாய்ச் சிறிது $திருவி.2668.2
தGய தGவிைனச் ெசய்தியால் ஆற்றி திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திமில் வாண,
$திருவி.2668.3
ேமய சாதியில் பிறந்துளான் ேமம்படும் அைனயான் $திருவி.2668.4
ெசடிய கா, உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) பரதவ,_ெப.(பரதவ,_ெப.)
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திமில் நடத்தா $திருவி.2669.1
ெநடிய ஆழியில் படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) திைற_ெப.(திைற_ெப.) ெகாடு
நிைறக்கும்_ெப.எச்.(நிைற_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.2669.2
கடிய வாயிேலான் அவ,க்கு எலாம் காவேலான் ஏற்றுக் $திருவி.2669.3
ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) வானவன் அடிக்கு ெமய் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
சால் குணத்ேதான் $திருவி.2669.4
மகவு இலாைமயல் ஆற்ற நால் மறுைம ேயாடு இம்ைமப் $திருவி.2670.1
புகல்_ெப.(புகல்_ெப.) இலான் என வருந்துவான் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ேபாது $திருவி.2670.2
தகவு_ெப.(தகவு_ெப.) சால் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கிைள ெயாடும் சலதி
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) படுப்பான் $திருவி.2670.3

அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வா, கலிக்கு ஏகுவான் அதன்
கைர ஒருசா, $திருவி.2670.4
தக்க ேமரு மைலமகேனாடு அைடயில் தவத்தான் $திருவி.2671.1
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) மீ னவன் ேவள்வியில்
விரும்பிய_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மகவாய்ப்
$திருவி.2671.2
புக்க நாயகி தன்பதி ஆைணயால் புலவு $திருவி.2671.3
ெதாக்க மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) விைல_ெப.(விைல_ெப.) வைலஞன் ேமல் தவப்
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) துரப்ப $திருவி.2671.4
இச்ைசயால் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) அன்பினுக்கு இரங்குவாள்
ேபாலச் $திருவி.2672.1
ெசச்ைச வாய் திறந்து அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) திரு மகவு
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2672.2
ெநய்ச்ச பாசிைலப் புன்ைன_ெப.(புன்ைன_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நGழலில்
கிடந்தாள் $திருவி.2672.3
ைமச்ச கா, உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ெகாடும் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
வைலஞ,_ெப.(வைலஞ,_ெப.) ேகான் கண்டான் $திருவி.2672.4
கா, ெகால் நG,த் திருமாது ெகால் கரந்து நG,
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2673.1
வா, ெகாள் பூண் முைல_ெப.(முைல_ெப.) மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) ெகால்
வனத் துைற வாழ்க்ைகத் $திருவி.2673.2
தா,_ெப.(தா,_ெப.) ெகாள் பூம் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) அணங்கு ெகால்
தடங்கணும் இைமப்ப $திருவி.2673.3
ஆ, ெகாேலா மகவு ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஈண்டு
இருந்தனள் என்னா $திருவி.2673.4

பிள்ைள இன்ைம ெயற்கு
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எம் பிரான் தமிழ்க் கூடல்
$திருவி.2674.1
வள்ளல் நல்கிய மகவு இதுேவ என வலத்ேதாள் $திருவி.2674.2
துள்ள_குைற.எச்.(துள்ளு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) கூ,
ெதாடுத்து திருத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) உறப் புல்லித் $திருவி.2674.3
தள்ளரும் தைகக் கற்பினாள் தனது ைகக் ெகாடுத்தான் $திருவி.2674.4
பிறவி அந்தகன் ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கண்
ெபற்ெறனக் கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2675.1
வறியன் நGள் நிதி ெபற்ெறன வாங்கினாள் வைலஞ,_ெப.(வைலஞ,_ெப.)
$திருவி.2675.2
எறியும் ேவைலயின் ஆ,த்தன, ைக
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரட்டிக் $திருவி.2675.3
குறிய வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நைக வைலச்சிய, குழறினா,
குரைவ_ெப.(குரைவ_ெப.) $திருவி.2675.4
பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) இல் கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) உைட மைனவியும்
ெபறாது_எதி,.ம.வி.எச்.(ெபறு_வி.+ஆத்_எதி,.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2676.1
குழவிையத்தடம் ெகாங்ைகயும் கண்களும் குளிரத் $திருவி.2676.2
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.)
இட்டு உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) ேமாந்து அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உளம் ததும்ப
$திருவி.2676.3
அழகிது ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) விளக்காம் என வள,ப்பாள் $திருவி.2676.4
புலவு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) விைலப் பசும் ெபானால்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல் பூணும் $திருவி.2677.1

இலகு ஆரமும் பாசியும் காசி இைட இட்டுக் $திருவி.2677.2
குலவு ேகாைவயும் சங்கமும் குலத்தினுக்கு
இைசய_குைற.எச்.(இைச_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2677.3
அலகு இலாதேப, அழகினுக்கு அழகு_ெப.(அழகு_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணிந்தாள் $திருவி.2677.4
ெதாண்ைட வாய் வைலச் சிறுமிய, ெதாைகெயாடும் துைற ேபாய்
$திருவி.2678.1
வண்டல்_ெப.(வண்டல்_ெப.) ஆடியும் நித்தில மாமணி ெகாழித்தும்
$திருவி.2678.2
கண்டன் ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.) சூழ் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) அம் கடி மல,
ெகாய்தும் $திருவி.2678.3
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) ஓதி பின் தாழ்தரக் குைர கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
குளித்தும் $திருவி.2678.4
* தள,ந்த_ெப.அ.(தள,ந்த_ெப.அ.) ைபங்ெகாடி மருங்குலும்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உயி,த் தைலவன்_ெப.(தைலவன்_ெப.) $திருவி.2679.1
அளந்த ைவகலும் குைற பட அவனிடத்து ஆ,வம் $திருவி.2679.2
கிள,ந்த_ெப.எச்.(கிள,_ெப.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெகாங்ைகயும்
கிளர_குைற.எச்.(கிள,_வி.+அ_குைற.எத்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) சிறிதில்
$திருவி.2679.3
வள,ந்து_வி.எச்.(வள,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைவகினாள் ைவகளும்
உயி, எலாம் வள,ப்பாள் $திருவி.2679.4
ஆலவாய் உைட நாயகன் ஏவிய வாேற $திருவி.2680.1
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) தாழ் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மதிச் சைட மகுடமும்
கரங்கள்_ெப.(கரங்கள்_ெப.) $திருவி.2680.2
நாலும் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வடிவு உைட
நந்தியும் சுறவக் $திருவி.2680.3

ேகாலம் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திைரக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) குளித்து இருந்தான்
$திருவி.2680.4
குன்று எறிந்த ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) குழகனும் கr முகக் ேகாவும்
$திருவி.2681.1
அன்று எறிந்த தந்திரம் எலாம் சிரமிைச அடக்காக் $திருவி.2681.2
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) எறிந்தவன் அறிவரும் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) அடக்கா $திருவி.2681.3
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எறிந்த கல் மத்து என
உழக்கிடா
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.2681.4
கிட்டும் ேதாணிையப் படகிைனக் கிழிபட விைச ேபாய்த் $திருவி.2682.1
தட்டும் ேசாங்கிைன ேமலிடு சரக் ெகாடும் கவிழ $திருவி.2682.2
முட்டும் சீ றி ேமல் வரும் பல சுற ெவலாம் முடுக்கி $திருவி.2682.3
ெவட்டும் ேகாடு ேகாத்து ஏைனய மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) எலாம்
வசும்_ெப.எச்.(வ
G
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
G
$திருவி.2682.4
தரங்க வாr நG, கலக்கலால் தந்திரம் ெகாடு ேமல் $திருவி.2683.1
இரங்குவான் புலேவா,க்கு அமுது ஈைகயால் எண்ணா, $திருவி.2683.2
புரங்கண் மூன்ைறயும் ெபாடித்தவன் ஆைணயால் புனலில் $திருவி.2683.3
கரங்கள்_ெப.(கரங்கள்_ெப.) நான்ைகயும் கரந்த மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) மந்தரம்
கடுக்கும் $திருவி.2683.4
தள்ளு நG,த்திைர ேபாய் நுைளச் ேசrகள் சாய்ப்பத் $திருவி.2684.1
துள்ளு நG, குடித்து எழு மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) சூல் இறப்
பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2684.2

முள்ளு நG, மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) உைடய மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ெமாய்
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) அந்தத் $திருவி.2684.3
ெதள்ளு நG,த் துைற நைடயற இன்னணம் திrயும் $திருவி.2684.4
எற்றித்தால் எனத் துைற மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.)
பிடுக்கும்_ெப.எச்.(பிடி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.2685.1
ெபற்றி யாது எனக் கிைளெயாடும் ெபருவைலப் பாசம் $திருவி.2685.2
பற்றி ஆழி ஊ, படகு ைகத் ெதறிந்தனன் படைகச் $திருவி.2685.3
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாய் கிழித்து
எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) இறப் பாய்ந்தது சுறவம் $திருவி.2685.4
பட உைடப்ப ஓ, ேதாணி ேமல்
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ேதாணி $திருவி.2686.1
விடவுறத் ெதறித்து எறிந்திட விைசத்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேசாங்கின்
$திருவி.2686.2
இைட புகுந்து நGள் வைல_ெப.(வைல_ெப.)
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இங்ஙனம் ெவவ்ேவறு
$திருவி.2686.3
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) புகுந்து உழல் உயி, எனப் பரதனும் உழல்வான்
$திருவி.2686.4
முன்ன, வசினால்
G
பின்னுற முைளத்து எழும்
முயன்று_வி.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2687.1
பின்ன, வசினால்
G
முன்னுற ெபய,த்து எழும் வலத்தில் $திருவி.2687.2
உன்னி வசினால்
G
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) பட உருத்து எழும் இடத்தின்
$திருவி.2687.3

மன்னி வசினால்
G
வலத்து எழும் மகர ேவறது தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
$திருவி.2687.4
எறி வைலப் படு அகம் மல,ந்து_வி.எச்.(மல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஈ,ப்பவன் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $திருவி.2688.1
மறு தைலப் பட வைலயினும் வழG இப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) $திருவி.2688.2
ெநறி மல,க் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) நல்லவ, நிைன ெவன நிைனவுற்று
$திருவி.2688.3
அறிபவ,க்கு அறிதாம் பரம் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) என அகலும்
$திருவி.2688.4
ஏவலாளேராடு இன்னவாறு இன்ன மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) படுத்தற்கு $திருவி.2689.1
ஆவதாம் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) இயற்றவும் அகப் படாது ஆக
$திருவி.2689.2
யாவேர இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) படுப்பவ, என்று
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) $திருவி.2689.3
காவலாளனும் பரதரும் கலங்கஞ, உழந்தா, $திருவி.2689.4
சங்கு அலம்பு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துைற_ெப.(துைற_ெப.) ெகழு
நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.)
சலதித் $திருவி.2690.1
துங்க மந்தரம் எனக் கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அலமரும் சுறைவ $திருவி.2690.2
இங்கு அைணந்து எவன் பிடிப்பவன் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.2690.3
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) மங்கலக் கிழான் என மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) வலித்து
இருந்தான் $திருவி.2690.4

நந்தி நாதனும் இைனயனாய் அம் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) நாட்டத்து
$திருவி.2691.1
இந்து வாண் நுதலாளும் அங்கு அைனயளாய் இருப்பத் $திருவி.2691.2
தந்தி நால் இ,ண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.)
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தபனிய விமானத்து
$திருவி.2691.3
உந்து நG,ச் சைடயா, மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) உன்னினா, மன்ேனா
$திருவி.2691.4
உய,ந்த_ெப.எச்.(உய,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாதியும் தம்மினும்
இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்று உன்னிக்
$திருவி.2692.1
கயந்த ெநஞ்சுைட வைலக்குலக் கன்னிைய ேவட்பான் $திருவி.2692.2
வியந்து ேகட்பது எவ்வாறு அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) ெவறுக்குமுன்
அவருக்கு $திருவி.2692.3
இையந்த_ெப.எச்.(இைய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
வைல_ெப.(வைல_ெப.) உரு எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏகுதும் என்னா $திருவி.2692.4
கருகிருள் முகந்தால் அன்ன கச்சினன்_குறி.வி.மு.(கச்சு_ெப.+இன்ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.) கச்ேசாடு ஆ,த்த $திருவி.2693.1
சுrைகயன் ேதாள்ேமல் இட்ட துகிலின் குஞ்சி சூட்டும் $திருவி.2693.2
முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) ெகாப்பளிக்கும் ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.)
கண்ணியன் மூத்த வாேனா, $திருவி.2693.3
இருவரும் மைறயும் ேதடி_வி.எச்.(ேதடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இைளப்ப ஓ, வைலஞன் ஆனான் $திருவி.2693.4
முழுது உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசல் கண் முதல்விைய
அருள் இலா,_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ,_பட,.பன்.) ேபால் $திருவி.2694.1

இழி_வி.(இழி_வி.) ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) வைல_ெப.(வைல_ெப.)
மாதாகச் சபித்தவாறு என்ேன என்றும் $திருவி.2694.2
பழி படு சாபம் ஏறா, பரதராய் வரவும் ேவண்டிற்று $திருவி.2694.3
அழகிது நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று எம் ஆலவாய் அடிகள் ெசய்ைக
$திருவி.2694.4
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கணத்து உளான் ஓ,
தைலவனும் சலதி வாணன் $திருவி.2695.1
என்பது ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவடம்
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எறி வைல_ெப.(வைல_ெப.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இட்டு $திருவி.2695.2
என் புற மைலப்பக் காவி மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) இடு குடம்ைப_ெப.(குடம்ைப_ெப.)
தாங்கிப் $திருவி.2695.3
பின்புற நடந்து_வி.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசல்லப்
ெபருந்துைறப் பாக்கம்_ெப.(பாக்கம்_ெப.) புக்கான் $திருவி.2695.4
கழித்தைலக் கண்டற் காடும் ைகைத அம் கானும் ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.)
$திருவி.2696.1
சுழித்தைலக் கிடங்கும் நGத்துச் சுஃெறனும் ேதாட்டுப்
ெபண்ைண_ெப.(ெபண்ைண_ெப.) $திருவி.2696.2
வழித்தைல சுமந்து வா, கள் வா,ப்ப வாய் அங்காந்து
ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) $திருவி.2696.3
குழித்தைல மல, பூம் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) ெகாடு வைலச்
ேசr_ெப.(ேசr_ெப.) ேச,ந்தான் $திருவி.2696.4
ெபருந்தைக அமுது அன்னாைளப்
ெபறாது_எதி,.ம.வி.எச்.(ெபறு_வி.+ஆத்_எதி,.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எடுப்பான் ேநாற்ற
$திருவி.2697.1

அருந்தவ வைலஞ,_ெப.(வைலஞ,_ெப.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
அதிசயம் அகத்துள் ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$திருவி.2697.2
வரும்தைக உைடய காைள_ெப.(காைள_ெப.) வைல_ெப.(வைல_ெப.)
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) ேநாக்கித் $திருவி.2697.3
திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) உைடய நம்பி யாைர
நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) ெசப்புக என்றான் $திருவி.2697.4
சந்த நால் மைறகள் ேதறாத் தனி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வடிவாய்த்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2698.1
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
ெகாைலஞன் கூறு மதுைரயில் வைலஞ,க்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$திருவி.2698.2
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) ேபால்
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளான் ஓ, தனி
வைல_ெப.(வைல_ெப.) உழவன் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $திருவி.2698.3
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
பைடத்து_வி.எச்.(பைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காத்துத் துைடக்கவும்
வல்லன் ஆேவன் $திருவி.2698.4
அல்லது வான்_ெப.(வான்_ெப.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
அகப்பட வைல_ெப.(வைல_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓச்ச $திருவி.2699.1
வல்லவன் ஆேவன் என்ன மற்று இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பட,.ஒரு.) வைலஞன்
ேகாலம் $திருவி.2699.2
புல்லிய மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ெகால் முன்னம் புகன்ற ெசால் ஒன்றில்
இப்ேபாது $திருவி.2699.3
ெசால்லியது_வி.அ.ெப.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அது_பட,.ஒரு.)
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) ேசாதைன
காண்டும் என்னா $திருவி.2699.4

ெதாண்டு உைற மனத்துக் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) துைறமுகம் அஃேதல்
இந்தத் $திருவி.2700.1
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) துைற_ெப.(துைற_ெப.)
இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஓ, வன்மீ ன் தழல் எனக் கரந்து சீற்றம்
$திருவி.2700.2
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைறகின்ற ஐய
குறித்தது பிடித்திேயல் என் $திருவி.2700.3
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உைற ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மாைத
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தருேவன்_வி.மு.(தரு_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) என்றான் $திருவி.2700.4
சிங்க ஏறு அைனயான் காலில் ெசல் நைடப் படகில்
பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2701.1
சங்கு எறி தரங்கம் தட்பத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கிழித்துப்
ேபாகிக் $திருவி.2701.2
கிங்கரன் ஆன காைள_ெப.(காைள_ெப.) வைர எனக்
கிைலத்த_ெப.எச்.(கிைள_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
ேமல் $திருவி.2701.3
ெதாங்கலில் கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஞான்ற ெதாகு
மணி_ெப.(மணி_ெப.) வைலைய வாங்கி $திருவி.2701.4
ெசவ்விதின் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) திருக நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எறிந்தான் பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) $திருவி.2702.1
ெகௗவிய மணிவில் வச_குைற.எச்.(வ
G
சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
G
இைச ஒலி
கறாங்கிப் பாயப் $திருவி.2702.2
ைப விrத்து உயி,த்து நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) விழுங்க வாய்ப் பட்ட
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ேபால் $திருவி.2702.3
ெவவ் விைனச் சுறேவறு ஐயன் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) வைலப் பட்டது அன்ேற
$திருவி.2702.4

மாசு அறு ேகளி, அன்பின் வைலப் படும் வைலஞ,_ெப.(வைலஞ,_ெப.) ேகான்
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) $திருவி.2703.1
வசிய_ெப.எச்.(வ
G
சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
G
வைலயில் பட்ட மீ னிைனச்
சுருக்கி வாங்கிக் $திருவி.2703.2
காசு_ெப.(காசு_ெப.) எறி தரங்க முந்நG,க் கைர இைட இட்டான் கள் வாய்
$திருவி.2703.3
முசு ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) என்ன
ஆ,த்து_வி.எச்.(ஆ,_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெமாய்த்தன் பரதச் சாதி
$திருவி.2703.4
கிைளயும் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ேகானும் வசு
G வைலஞராய்க் கிள,
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ஆற்றல் $திருவி.2704.1
விைளெவாடு முயன்று_வி.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பல்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) விைன ெசயப் படாத மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $திருவி.2704.2
இைளயவன் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) தாேன ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
விைச எறிந்தான் ஈத்தான் $திருவி.2704.3
அளிய நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) குலத்ேதா, ெதய்வ மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பட,.ஒரு.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்றா, $திருவி.2704.4
ைகைத சூழ் துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.) ஓைக ைக மிகப் பம்ைப ஏங்க
$திருவி.2705.1
ெநாய்து எனும் நுசுப்பில் கள்வாய் நுைளச்சிய, குரைவ_ெப.(குரைவ_ெப.)
தூங்கப் $திருவி.2705.2
ைபதைழ பகுவாய்க் கச்ைசப் பரதவன் கலங்கன் ஞாழல்_ெப.(ஞாழல்_ெப.)
$திருவி.2705.3
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூம்
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மாைதத் திருமணம்_ெப.(திருமணம்_ெப.)
புண,த்தினாேன $திருவி.2705.4

அந்நிைல வதுைவக் ேகாலம்
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட,.பன்.) மருகனாரும் $திருவி.2706.1
மின் நிைல ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கணாளும் விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைட
விைட ேமல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.2706.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நிைல வடிவாய்த் ேதான்றத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கைர
மீ னம் தானும் $திருவி.2706.3
நல்நிைல வடிேவ ேபான்று நந்தியாய் முந்தித்
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2706.4
ெகாற்ற ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) விைட ேமல் காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.)
ெகாடுத்தவ, கருைண நாட்டம் $திருவி.2707.1
ெபற்றலின் ேமைலச் சா,பால்
பிணித்த_ெப.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பிறவி யாக்ைகச் $திருவி.2707.2
சிற்றறிவு ஒழிந்து முந்நG,ச் ேச,ப்பன்_ெப.(ேச,ப்பன்_ெப.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ேதான்றப் $திருவி.2707.3
ெபான் தனு ேமரு வரன்_ெப.(வ
G
ரன்_ெப.)
G
பூம் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அடிக்கீ ழ்த்
தாழ்ந்தான் $திருவி.2707.4
இரக்கம் இல் இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யாக்ைக
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழல் ஏைழ ஏைனப்
$திருவி.2708.1
புரக்க இன்று என்ேபால் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புண்ணிய வடிவம் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.2708.2
அறக்கு எறி பவளச் ெசவ்வாய் அணங்கிைன
மணந்து_வி.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என் பாசம் $திருவி.2708.3

கரக்க ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) விைட ேமல்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கருைணேய
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்றான் $திருவி.2708.4
அகவிலான் பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்பைன ேநாக்கிப் பல்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $திருவி.2709.1
மகவு இலா வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உைம
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) மகளாத்
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2709.2
தகவினான் மணந்ேதம் நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
தரணியில் தனதன் என்ன $திருவி.2709.3
நகவிலாப் ேபாகம் மூழ்கி நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
அைடவாய் என்ன $திருவி.2709.4
ெபண்ணிைன வதுைவக்கு ஈந்த ெபருந்துைறச் ேச,ப்பற்கு அன்று
$திருவி.2710.1
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அளி சுரந்து நல்கித் தருமமால் விைடேமல்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2710.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைட
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.) ெசன்றான் ேவத்திரப்
பைடயா ேனாடும் $திருவி.2710.3
உள் நிைற அன்பேராடு உத்தர ேகாச மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) $திருவி.2710.4
அங்கு இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அநாதி மூ,த்தி ஆதி
நால் மைறகள் ஏத்தும் $திருவி.2711.1
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கமலச் ெசவ்விக் குைர
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) வணங்கிக் ேகட்பப் $திருவி.2711.2
பங்கு இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவட்கு ேவதப்
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) எலாம் திரட்டி முந்நG,ப் $திருவி.2711.3

ெபாங்கு இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சுைத ேபால் அட்டிப் புகட்டினான்
ெசவிகள் ஆர_குைற.எச்.(ஆ,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2711.4
அவ்ேவைல அன்புைடயா, அறு பதினாயிரவ, அவ,க்கும் அளித்துப் பாச
$திருவி.2712.1
ெவவ்ேவைல கடப்பித்து வடாத
G
பரானந்த வடு_ெப.(வ
G
டு_ெப.)
G
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2712.2
ைமவ் ேவைல அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) விழி அம்
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண் நங்ைகெயாடு மதுைர சா,ந்தான் $திருவி.2712.3
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ேவைல நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) புரக்க முடி
கவித்துப் பாண்டியன்_ெப.(பாண்டியன்_ெப.) என்று
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூ,த்தி $திருவி.2712.4
கைலவசு
G மதிச் சைடேயான் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.) தைலச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2713.1
வைலவசி
G அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) பாச வைல_ெப.(வைல_ெப.)
வசும்_ெப.எச்.(வ
G
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
G
பrசு
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) ேமல் $திருவி.2713.2
அைல வசும்_ெப.எச்.(வ
G
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
G
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) வாதவூரைர
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவிச்ைச வலி $திருவி.2713.3
நிைல வசிப்
G
பணி ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநறி அறிந்த_ெப.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) படி ெமாழிவாம்
$திருவி.2713.4
ெதாடுத்த வறுைமயும் பயனும் தூக்கி வழங்குந, ேபால $திருவி.2714.1
அடுத்த வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) குளம்_ெப.(குளம்_ெப.) நிரப்பி
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெபருக்கி அவனி எலாம் $திருவி.2714.2
உடுத்த கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஒருவ,க்கும் உதவாத உவr என $திருவி.2714.3

மடுத்து அறியாப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ைவைகக் கைர உளது வாதவூ,
$திருவி.2714.4
விழவு அறா நக, எங்கும் விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) அறா மைன எங்கும்
$திருவி.2715.1
மழ அறா மகிழ் எங்கும் மைற அறா கிடாஇ எங்கும் $திருவி.2715.2
முழவு அறா அரங்கு எங்கும் முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) அறா
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) எங்கும் $திருவி.2715.3
உழவு அறா வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) எங்கும் உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) அறா
உயி, என்ன $திருவி.2715.4
ஆய வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) பதியதனில் அமாத்தியrல் அரு மைறயின்
$திருவி.2716.1
தூய சிவ ஆகம ெநறியின் துைற
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வஞ்சைனயான்
$திருவி.2716.2
மாயன் இடும் புத்த இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) உைடந்ேதாட
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒருவ,_ெப.(ஒருவ,_ெப.)
$திருவி.2716.3
ேசய இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) பrதி எனச் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) அருளால்
அவதrத்தா, $திருவி.2716.4
ேப, வாத ஊர, எனப் ெபற்றுத் தம் பிறங்கு மைறச் $திருவி.2717.1
சா,வாய நூல் வழியால் சடங்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) நிைல ெவய்தி
$திருவி.2717.2
நG,வாய இளமதி_ெப.(இளமதி_ெப.) ேபால் நிரம்புவா, ேவத முதல்
$திருவி.2717.3
பா,வாய் எண் எண் கைலயும் பதினாறு ஆண்டினில் பயின்றா, $திருவி.2717.4

இத்தைக ேயா, நிகழ் ெசய்தி அறிந்தவ,
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இயம்ப_குைற.எச்.(இயம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அr $திருவி.2718.1
ம,த்தன பாண்டியன்_ெப.(பாண்டியன்_ெப.)
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வரவைழத்து மற்று
அவைரச் $திருவி.2718.2
சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) மகிழ் வrைசயினால் சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.)
அளித்துத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $திருவி.2718.3
வித்தக நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மதி அைமச்சின் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
பூட்டி ேமம் படுத்தான் $திருவி.2718.4
ெசற்றம் மிகும்_ெப.எச்.(மிகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கருவிகளின்
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) நூலும் மனு ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $திருவி.2719.1
ெசாற்ற ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நூலும்
துளக்கம் அற விளக்கம் உறக் $திருவி.2719.2
கற்று அறிந்ேதா, ஆதலினால் காவலற்குக் கண்
ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2719.3
முற்றும் உண,ந்த_ெப.எச்.(உண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அைமச்சrனும் முதல் அைமச்சராய் நிகழ்வா, $திருவி.2719.4
புல்லாதா, முரண் அடக்கிப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) கவ, வா, என்பது
எவன் $திருவி.2720.1
ெசல்லாத_எதி,.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.ஆத்_எதி,.ம.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல் ேவறு
தGபத்துச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ேகான்ைம $திருவி.2720.2
வல்லாரும் தத்தமேதத்து அrய ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) வரவிடுத்து
$திருவி.2720.3
நல்லாராய் ஒப்புரவு நட்பு_ெப.(நட்பு_ெப.)
அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நடக்கின்றா, $திருவி.2720.4

அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அrமருத்தனனுக்கு அடல் வாதவூ, அைமச்ச,
$திருவி.2721.1
கண்ணும் இடும் கவசமும் ேபால் காrயம்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழுகுவா, $திருவி.2721.2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அளி
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவனி எலாம் தம்
கிைளேபால் குளி, தூங்க $திருவி.2721.3
வண்ண மதிக் குைட நிழற்றி முைற
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாழும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$திருவி.2721.4
ெமய்ம்ைம ஆம் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) விேவக மும் ேவறு பாடு ஆய
$திருவி.2722.1
ெபாய்ம்ைம ஆம் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) விேவகமும் புந்தியுள்
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2722.2
இம்ைம ஆைசயும் மறுைமயில் ஆைசயும்
இகந்து_வி.எச்.(இக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2722.3
ெசம்ைம ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கருத்தராய்ப்
பரகதி ேத,வா, $திருவி.2722.4
புத்த, ஆதிேயா, புறவுைர ெநறிகளும் ெபாய்யா $திருவி.2723.1
நித்த ேவத நூல் தழுவிய_ெப.எச்.(தழுவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அகவுைர ெநறியும் $திருவி.2723.2
சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) மாசு
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரன் அருள் ெதளிவியாது
அதனான் $திருவி.2723.3
மித்ைத ஆணவத் ெதாடக்கு அறாதில்ைல ஆம் வடும்
G
$திருவி.2723.4
பத்தி ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அரன் அருள்
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பத்தருக்கு அன்றி $திருவி.2724.1

முத்தி எய்தrது என மைற ெமாழிவது அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாது நூல்
$திருவி.2724.2
சத்தியாப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெதளிவு எலாம் சத்திநி பாத,க்கு
$திருவி.2724.3
உய்த்து_வி.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண,த்துவது ஆகமம்
என்ப, ெமய் உண,ந்ேதா,_வி.அ.ெப.(உண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ,_பட,.பன்.)
$திருவி.2724.4
ேவத ஆகமச் ெசன்னியில்_ெப.(ெசன்னி_ெப.+இல்_இட.ேவ.) விைள
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ேபதம் $திருவி.2725.1
ேபதம் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிணக்கு
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
பிணி அவிழ்த்து $திருவி.2725.2
நாதன் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ைனயும்
என்ைனயும் நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.2725.3
ேபாதன் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குருபரன் வருவது
எப்ெபாழுது ஆல் $திருவி.2725.4
கரவு இலாத ேப, அன்பினுக்கு எளிவரும் கருைணக் $திருவி.2726.1
குரவனா, அருள் அன்றி இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பாசம்
$திருவி.2726.2
புைர இல் ேகள்வியால் கடப்பது புைணயினால் அன்றி $திருவி.2726.3
உரவு நG,க்கடல் கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) ெகாடு நGந்துவது
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2726.4
என்று அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வாதவூ, மைறயவ, இன்ப
வடு_ெப.(வ
G
டு_ெப.)
G
எய்தக் $திருவி.2727.1
துன்றும் ஆைசயால் ெதாடக்கு உண்டு சுருதி ஆகம நூல் $திருவி.2727.2

ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ேகள்விேயா, வருந்ெதாறும் உண,ந்தவ, இைடத் தாம்
$திருவி.2727.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காண் ெதாறும்
அளவளாய்த் ேத,குவ, ஆனா, $திருவி.2727.4
எண்ணிலா, இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) அளந்து அளந்து அறிெபாருள்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.2728.1
உண்ணி நG, விடாய்க்கு உவr நG, உண்டவ,
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2728.2
அண்ணலா, அகத்து அைமஉறாது அரசனுக்கு உயிரும் $திருவி.2728.3
கண்ணுமாய் அைமச்சு உrைமயும் ைக விடாது இயல்வா, $திருவி.2728.4
கள்ளக் காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2729.1
உள்ளக் காrைக மடந்ைத_ெப.(மடந்ைத_ெப.) ேபாலும் உம்பைரக் காப்பான்
$திருவி.2729.2
பள்ளக் காr உண்டவனிடத்து உள்ளன்பு பதிந்து $திருவி.2729.3
ெகாள்ளக் காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) இைடப் புறத் ெதாழிலும்
உட்ெகாண்டா, $திருவி.2729.4
இன்ன ெசய்ைகயின் ஒழுகுவா, ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெபாழுது_ெப.(ெபாழுது_ெப.) ஏகித் $திருவி.2730.1
ெதன்ன, தம்பிரான் அைவ இைடச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி, நின்றா,
$திருவி.2730.2
அன்னேபாது அடு பr நிைர காப்பவ, அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) $திருவி.2730.3
முன்ன, வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாழ்ந்து
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிைற

நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அது ெமாழிவா,
$திருவி.2730.4
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) தவாத ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) வலவ
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) வயப் பr ெவள்ளத்து $திருவி.2731.1
இறந்தவாம் பr ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எஞ்சிய_ெப.எச்.(எஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.2731.2
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநாயவும் ெநடிது மூப்பு
அைடயவும் அன்றிச் $திருவி.2731.3
சிறந்தவாம் பr ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இைல ேத,ந்திடின் என்றா,
$திருவி.2731.4
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) ேவம்பனும் வாதவூ, வள்ளைல
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2732.1
இன்று நG, நமது அைற திறந்து இருநிதி எடுத்துச் $திருவி.2732.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவைல அம் துைறயில்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறங்குவ
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2732.3
ெவன்றி வாம் பr ெகாடு வரப் ேபாம் என்று விடுத்தான் $திருவி.2732.4
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ேவறுபட்டு அைமச்சியல் ெநறியில்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2733.1
வள்ளலா, நிதியைற திறந்து அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) வயமான் $திருவி.2733.2
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எலாம்

ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாழ் இறுக்கி
$திருவி.2733.3
ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) மா மதி ேவந்தைன விைட ெகாடு ேபாவா,
$திருவி.2733.4
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான் சுைம ஒட்டகத்து
இட்டு முன் ஏக $திருவி.2734.1
விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விண்_ெப.(விண்_ெப.)
ெதாடு திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திமில் விைடயவன்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $திருவி.2734.2
அடுத்த விழ்ந்த ெபான் அம்புயத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.)
படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) $திருவி.2734.3
மடுத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கைரச் சித்தி ஐங்கரத்தைன வணங்கா $திருவி.2734.4
கருைண நாயகி அம் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண்ணி எம் பிராட்டி $திருவி.2735.1
அருண நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மல,ச்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சீ ற் அடித்தலம் இைறஞ்சி
$திருவி.2735.2
வருணனா, ெபரு வயிற்று ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) வலி
ெகடுத்து_வி.எச்.(ெகடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆண்ட $திருவி.2735.3
தருண நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மதிச் சைட உைட அடிகள் முன் தாழா
$திருவி.2735.4
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ேவண்டும் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எலாம் உனக்கும் ஐயம் ெபாறியும் $திருவி.2736.1
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) ேவண்டும்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அன்ப,க்கும் ஆக்குக ெவள்ளி $திருவி.2736.2
மன்று ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

ஆடிய_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வள்ளல் என் குைற ஈது
$திருவி.2736.3
என்று ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்துவா,க்கு இைறவனின்
அருள் ேபால் $திருவி.2736.4
ஆதி ைசவன் ஆம் அருச்சகன் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ேந, அைணந்து
$திருவி.2737.1
பூதி ஈந்தனன் நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) ேபால் இைல நிமித்தம் $திருவி.2737.2
ஈது நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநறிக்கு ஏது என்று இரு ைக ஏற்று
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2737.3
ேவத நாதைன இைறஞ்சினா, விைட ெகாடு மீ ண்டா, $திருவி.2737.4
இன்னியம் அதி,ந்தன எழுந்தன பதாதி $திருவி.2738.1
துன்னிய இைணக்கவr துள்ளின துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) கால் $திருவி.2738.2
ெபான் இயல் மதிக் குைட நிழன்றன ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) ெகாள்
$திருவி.2738.3
மின்னிய மணிச் சிவிைக ேமல் ெகாடு நடந்தா, $திருவி.2738.4
மற்று இவ, வழிப்படு முன் மாறி நடம் ஆடும் $திருவி.2739.1
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) விைடயா, இவ, விைனத் ெதாைகயின் ஒப்பும்
$திருவி.2739.2
பற்றிய இருட்டு மல பக்குவமும் ேநாக்கா $திருவி.2739.3
உற்று அடிைம ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பணி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள உன்னா
$திருவி.2739.4
சந்த மைற தGண்ட அrய தம் கருைணயால் ஓ, $திருவி.2740.1

அந்தண,_ெப.(அந்தண,_ெப.) குலக் குரவன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அடி
நGங்கா_எதி,.ம.வி.எச்.(நGங்கு_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2740.2
ைமந்த, பல,_பதி.ெப.(பல,_ெப.) தம்ெமாடு ெபருந்துைறயில் வந்ேதா,
$திருவி.2740.3
ெகாந்து அல, ெநருங்கிய_ெப.எச்.(ெநருங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குருந்து_ெப.(குருந்து_ெப.) அடி இருந்தா, $திருவி.2740.4
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அன Gகெமாடு ேபாய்ப் புற
அடுத்த $திருவி.2741.1
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) அளப்பு இல
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_ெப.எச்.குறி.) எழு பிறப்பு ஆம்
$திருவி.2741.2
கரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கடக்க_குைற.எச்.(கடக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வருவா, கருைண ெவள்ளப் $திருவி.2741.3
ெபருங்கடல் நிைறந்து_வி.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைற
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துைற அைடந்தா, $திருவி.2741.4
அடுத்திட அடுத்திட அகத்து உவைக ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.)
$திருவி.2742.1
மடுத்திட முகிழ்த்த ைகம் மல, கமலம் உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) $திருவி.2742.2
ெதாடுத்திட விழிப்புனல் துளித்திட விைனக்ேக $திருவி.2742.3
விடுத்திடும் மனத்து_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.) அருள் விைளந்திட நடந்தா,
$திருவி.2742.4
பித்து இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) எனப் பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) நைகக்க
வரு நாலாம் $திருவி.2743.1
சத்தி பதியத் தமது சத்து அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) தன்ைனப் $திருவி.2743.2
ெபாத்திய மலத்தினும் ெவrஇச் சுைம ெபாறுத்ேதான் $திருவி.2743.3

ஒத்து இழி_வி.(இழி_வி.) பிணிப்பு உறு ஒருத்தைனயும் ஒத்தா, $திருவி.2743.4
ெநருப்பில் இடு ெவண்ெணய் என ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உருக என்ைன
$திருவி.2744.1
உருக்கும் இதனால் எைன ஒளித்த மல ஆற்றால் $திருவி.2744.2
கருக்கும் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எைன ஆள் கருைண
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $திருவி.2744.3
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இடேன இனிது
என எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நக, புக்கா,
$திருவி.2744.4
காய் இைல அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கழு முட்
பைட வலத்தா, $திருவி.2745.1
ேகாயிைல அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குளி,
வான்_ெப.(வான்_ெப.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) குைடந்து $திருவி.2745.2
வாயிைல அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடலம்
மண்_ெப.(மண்_ெப.) உற விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.2745.3
ேவயிைல அைடந்தவைர ெமய்ப் புகழ் வழுத்தா $திருவி.2745.4
ஆலய மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) வலமாக வருவா, முன் $திருவி.2746.1
மூல மைற ஓதி
முடியாத_எதி,.ம.ெப.எச்.(முடி_வி.+ஆத்_எதி,.ம.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) தன்ைனச் $திருவி.2746.2
சீல முனிேவா, ெதளிய_குைற.எச்.(ெதளி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேமானவழி
ேதற்றும் $திருவி.2746.3
ேகால முைறகின்ற ஒ, குருந்ைத எதி, கண்டா, $திருவி.2746.4
ேவத நூல் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மருங்கினும் ெமய்வழிச் ைசவப்
$திருவி.2747.1

ேபாத நூல் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மருங்கினும் புராணத்துட்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2747.2
கீ த நூல் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மருங்கினும் கிைள ெகழு சமய $திருவி.2747.3
ேபாத நூல் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மருங்கினும் வாய்விட்டுப் பிறங்க
$திருவி.2747.4
சுருதி கூறிய அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) முதல் நான்கும்
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நூல் $திருவி.2748.1
அrயது ஆம் கதிக்கு ஏது என்று ஆகமம் காட்டும் $திருவி.2748.2
சrைய ஆதி நால் பதமும் தைல_ெப.(தைல_ெப.)
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உண,ந்த_ெப.எச்.(உண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2748.3
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) மாணவ, கழகமும் வினா விைட
ேபச_குைற.எச்.(ேபசு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2748.4
சrைய வல்ல ெமய்த் ெதாண்டரும் சம்புவுக்கு இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.)
$திருவி.2749.1
கிrைய ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ைமந்தரும் கிள, சிவ ேயாகம் $திருவி.2749.2
ெதrயும் சாதகக் ேகளிரும் ேதசிகத் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $திருவி.2749.3
புrயும் ேபாதகச் ெசல்வரும் அளவு இல,
ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2749.4
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநான்பின, ஆடல,
பாடல, உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) $திருவி.2750.1
பழித்த ெசய்ைகய, அழுைகய, நைகயின, பாசம் $திருவி.2750.2
கழித்த கண்ணினால் அரன் உருக் கண்டு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலகில் $திருவி.2750.3
விழித்த கண் குருடாத் திr வரரும்
G
பல,_பதி.ெப.(பல,_ெப.) ஆல் $திருவி.2750.4

கரவு இல் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ஆம் விசும்பு இைடக் காசு_ெப.(காசு_ெப.)
அற விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.2751.1
பரசிலா சுட,க்கு உதயம் ஈறு இன்ைமயால் பகலும் $திருவி.2751.2
இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) ேந, படக் கண்டில, இயன்று ெசய் நித்த $திருவி.2751.3
விரதம்_ெப.(விரதம்_ெப.) ஆதி ேனான்பு
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைற விஞ்ைசய,
பல,_பதி.ெப.(பல,_ெப.) ஆல் $திருவி.2751.4
உைடயும் ேகாவணம் உண்டியும் ைகப்பலி உறவு_ெப.(உறவு_ெப.) என்று
$திருவி.2752.1
அைடயும்_ெப.எச்.(அைட_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேகளிரும் அரன்
அடியா, கண்டிகலன் கண் $திருவி.2752.2
பைடயும் பாrடம் ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) இரா_ெப.(இரா_ெப.) முதல் ஈறு $திருவி.2752.3
இைட இன்று ஆம் இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) உறங்குவது இஃது
அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) $திருவி.2752.4
இத்தைகப் பல ெதாண்ட, தம் குழத்து இைடயால் அம் $திருவி.2753.1
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.)
குருந்து_ெப.(குருந்து_ெப.) அடியினில் ேயாக ஆசனத்தில் $திருவி.2753.2
புத்தகத்து எழுதிய_ெப.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிவஞான
ெமய்ப் ேபாதம் $திருவி.2753.3
ைகத்தலம் தrத்து இருப்பது ஓ, கருைணையக் கண்டா, $திருவி.2753.4
மன்றுள் ஆடிய_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆனந்த
வடிவமும் வடவால் $திருவி.2754.1
ஒன்றி நால்வருக்கு அைசவு அற உண,த்திய உருவும் $திருவி.2754.2

இன்று நாயிேனற்கு எளிவந்த இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உரு என்னா
$திருவி.2754.3
அன்று நாயகன் குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.) உளத்து உண,த்திட அறிந்தா,
$திருவி.2754.4
முன்பு அணிந்தன, அணிந்தன, அஞ்சலி முடிேமல் $திருவி.2755.1
என்பு ெநக்கிட உருகின, இனியா, எளி
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2755.2
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) எனும் வைலப் பட்டவ, அருள் வைலப் பட்டா,
$திருவி.2755.3
துன்ப ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பவ வைல_ெப.(வைல_ெப.) அறுத்திட
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதாண்ட, $திருவி.2755.4
காலமும் கனாக் காட்சியும் நிமித்தமும் கடிந்தா, $திருவி.2756.1
சீல மாணவ, ெசவ்வி ேத, ேதசிகன் என்ன $திருவி.2756.2
மூல ஆகமம் ஓதினான் முறுக்கு அவிழ் கழுநG, $திருவி.2756.3
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) சாந்து
அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடியின் ேமல் வன்
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) வக்கி
G
$திருவி.2756.4
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ேவதிய, ஒழுக்கமும் அன்பும் கண்டு யாக்ைக
$திருவி.2757.1
உள் நிலா உயி, ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) புனலுடன்
கவ,ந்து_வி.எச்.(கவ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள்ளக் $திருவி.2757.2
கண் இலான் மலம் கழG இப் பத கமலமும் சூட்டி $திருவி.2757.3
வண்ண மாமல,ச் ெசம்கரம் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ேமல் ைவயா
$திருவி.2757.4

சூக்கம் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஐந்து
எழுத்தினில் சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாச
$திருவி.2758.1
வக்க
G
நGக்கி_வி.எச்.(நGக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெமய் ஆனந்தம் விைள
நிலத்து_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.) உய்த்துப் $திருவி.2758.2
ேபாக்கு மீ ட்சியுள் புறம்பு இலாப் பூரண வடிவம் $திருவி.2758.3
ஆக்கினான் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தGபகம் ேபால் வரும்
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) $திருவி.2758.4
பா,த்த_ெப.எச்.(பா,_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பா,ைவயால் இரும்பு
உண்ட நG, எனப் பருகும் $திருவி.2759.1
தG,த்தன் தன்ைமயும் குருெமாழி ெசய்ததும் தம்ைமப் $திருவி.2759.2
ேபா,த்த பாசமும் தம்ைமயும்
மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெமய்ப் ேபாத $திருவி.2759.3
மூ,த்தியாய் ஒன்றும் அறிந்தில, வாதவூ, முனிவ, $திருவி.2759.4
ேதனும் பாலும் தGம்_ெப.அ.(தGம்_ெப.அ.) கன்னலும் அமுதும் ஆய் தித்தித்து
$திருவி.2760.1
ஊனும் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) உருக்க உள் ஒளி
உண,ந்து_வி.எச்.(உண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) $திருவி.2760.2
ஆனவாறு ேதக்கிப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) கசிவது ஒத்து
அழியா_வி.எச்.(அழி_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2760.3
ஞான வாணி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறுத்தனள்
அன்ப, தம் நாவில் $திருவி.2760.4
ெதாழுத ைகயின, துளங்கிய முடியின, துளும்ப $திருவி.2761.1
அழுத_ெப.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணின, ெபாடிப்புறும்
யாக்ைகய, நாக்குத் $திருவி.2761.2

தழு தழுத்தவன் புைரயின, தைம
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழல் வாய் $திருவி.2761.3
இழுைத அன்ன ெமய்யின,
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்துவா, ஆனா,
$திருவி.2761.4
பழுது இலாத ெசால் மணியிைனப் பத்தி
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
$திருவி.2762.1
முழுதும் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வடத்தினான்
முைற ெதாடுத்து அலங்கல் $திருவி.2762.2
அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சாத்தும் ெமய் அன்பருக்கு
அகம் மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஐய,
$திருவி.2762.3
வழு இலாத ேப, மாணிக்க வாசகன் என்றா, $திருவி.2762.4
பாட்டிற்கு இன்புறு குருபரன் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) ேமல்
கண்ண,_ெப.(கண்ண
G
,_ெப.)
G
$திருவி.2763.1
ஆட்டிச் ெசால் மல, அணிந்து_வி.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தற்
ேபாத இன் அமுைத $திருவி.2763.2
ஊட்டித் தற்பர ஞானம் ஆம் ஓம ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கனைல
$திருவி.2763.3
மூட்டிச் சம்புவின் பூைச ேமல் முயற்சிய, ஆனா, $திருவி.2763.4
ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பவ
வாசைன_ெப.(வாசைன_ெப.) அற்று மாணிக்க $திருவி.2764.1
வாசகப் பிரான் ேதசிகன் மாணவ, ஓதும் $திருவி.2764.2
ஓைச ஆகம உபநிடத ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எலாம்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2764.3

தித்திக்கும் மணி_ெப.(மணி_ெப.) வா,த்ைத இன்னம் சின்னாள் திருச் ெசவியில்
அருந்தவும் ைகச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$திருவி.2765.1
பத்திப் ேப, அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) அளித்துக்
கவ,ந்து_வி.எச்.(கவ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவண்டும் பணி ெகாடு
பாண்டியைன இவ, பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) ேதற்றி $திருவி.2765.2
முத்திக்ேக விடுத்திடவும் புத்ைத வாது முடித்திடவும் திருவுள்ளம் உன்னம்
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2765.3
எத்தித் ெதாண்டைரக் கருமம் சிறிது உண்டு இங்ேக இருத்தி என
உருக்கரந்தான் அடிய ேராடும் $திருவி.2765.4
கனவில் வரும் காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) எனக் கருைண மூ,த்தி காட்டி
மைறத்தலும் அன்ப, கலக்கத்து ஆழ்ந்து $திருவி.2766.1
நனவு_ெப.(நனவு_ெப.) ெகால்ேலா கனவு_ெப.(கனவு_ெப.) ெகால்ேலா இன்று
நாதன் ஞமலிக்குத் தவிசு இட்ட நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ேபால் என்ைன
$திருவி.2766.2
நிைனவrய திருேமனி காட்டி ஆண்டு நGத்தைத என்று ஐயுற்று
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) ேதறி $திருவி.2766.3
இன அடியாருடன் கூட்டாது ஏகினாேயா என்ைனயும் என் விைனையயும்
இங்கு இருத்தி எந்தாய் $திருவி.2766.4
வஞ்ச விைனக் ெகாள் கலனாம் உடைலத் தGவாய் மடுக்கிேலன் வைர உருண்டு
மாய்ப் ேபன் அல்ேலன் $திருவி.2767.1
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) ஒழுகு வாளாலும் குைறப்ேபன் அல்ேலன் ஆதேன
அதுவும் நினது உைடைம என்ேற $திருவி.2767.2
அஞ்சிேனன் தேனயும்
அழியாது_எதி,.ம.வி.எச்.(அழி_வி.+ஆத்_எதி,.ம.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆவி ஐயேன
நிைனப் ப்rrந்து_வி.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆற்ற கில்ேலன்
$திருவி.2767.3

என் ெசய்ேகா எந்தாேயா எந்தாேயா என்று இரங்கினா, புரண்டு அழுதா,
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெசால்வா, $திருவி.2767.4
வறியவனாம் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பிறவிக் குறுடன் ைகயில்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபரு விைல_ெப.(விைல_ெப.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேபால் மழைல ேதறாச் $திருவி.2768.1
சிறியவனாம் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மதைல ைகயில்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.)
ெபான் மணி_ெப.(மணி_ெப.) வள்ளம் ேபால் ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) யா,க்கும்
$திருவி.2768.2
அறிவrயாய் சிறிேயைன எளிவந்து ஆண்ட அருைம_ெப.(அருைம_ெப.)
அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி,.ம.+என்_தன்.ஒரு.) துன்பத்து அழுவத்து
ஆழாப் $திருவி.2768.3
பிறிவறியா அன்பெராடு அகன்றாய் கல்லாப் ேபைதேயன் குைற அலது
எம்பிரானால் என்ேன $திருவி.2768.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ஆதி ஆறு ஆறு மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) துழாவித் தடு
மாறிப் $திருவி.2769.1
புண் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எைனக் காணாது உழல்
கின்ேறைனப் ேபாத அருள் $திருவி.2769.2
கண்ணால் அைவ முழுதும் கைரய
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) யான் என்று $திருவி.2769.3
எண்ணா எைனத் தந்தாய்_வி.மு.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) எங்கு
உற்றாேயா என் தாேயா $திருவி.2769.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ஆதி ஐந்து முதல் வகுத்த ஓைச முதல் ஐந்தும்
$திருவி.2770.1
ஆனாதி அங்கு மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ஆதி நான்கும் வழி அைடப்பத்
$திருவி.2770.2

ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஆதி அறு சுைவயும்
கழிய_குைற.எச்.(கழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஊறும் ெதள் அமுதம்
$திருவி.2770.3
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ஆர_குைற.எச்.(ஆ,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நல்கிைனயால் எங்கு உற்றாேயா என் தாேய $திருவி.2770.4
மாசாய்
மைறக்கு_ெப.எச்.(மைற_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.)
மல வலியும் நானும் ேவறு இன்றி $திருவி.2771.1
ஆசா விகார மலம் ஆயிேனைனப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) படுத்திப்
$திருவி.2771.2
ேபசாத இன்பு_ெப.(இன்பு_ெப.) உருவின் ஒடு என்ைனப் பின் ைவத்த
$திருவி.2771.3
ஈசா எைன இங்கு இட்டு எங்கு உற்றாேயா என்தாேய $திருவி.2771.4
என்று வாய் திறந்து அரற்றினா, இரங்கினா, புனிற்றுக் $திருவி.2772.1
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) நGங்கிய_ெப.எச்.(நGங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஆன் எனக் கைரந்த ெநஞ்சினராய்ச் $திருவி.2772.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேகாபுர வாயிலின் புறம்பு
ேபாய்த் திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2772.3
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) தம,கைள ேந,ந்தன, ேநாக்கா $திருவி.2772.4
துங்க வாrயில் கடும் பrத் ெதாைக எலாம் ஆடித் $திருவி.2773.1
திங்களின் தைலவரும் என முன்பு ேபாய்த் ெதன்ன, $திருவி.2773.2
புங்கவன் தனக்கு உண,த்துமின் ேபாம் என விடுத்தா, $திருவி.2773.3
அம் கண் நாயகன் ெபருந்துைற நாயகன் அன்ப, $திருவி.2773.4
புரைச மா வயப் புரவிேத, ெபாருந, ேபாய்ப் ெபாறி வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
$திருவி.2774.1

இைர ெசய்தா, முடி ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) முன் இைறஞ்சினா, உள்ளது
$திருவி.2774.2
உைர ெசய்தா, அது ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒன்றும்
உைரத்திலன் இருந்தான் $திருவி.2774.3
நிைர ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தா,ப் பr வரவிைன
ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிருபன் $திருவி.2774.4
வள்ளல் வாதவூ, முனிகளும் மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) பrமாக்
$திருவி.2775.1
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நல்கிய
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எலாம் குருந்தில்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆண்ட $திருவி.2775.2
பிள்ைள வாண் மதிச் சைட முடிப் ெபருந்துைற மைறேயா,க்கு $திருவி.2775.3
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) ஆதரம் ெபருக முன் ேவண்டியாங்கு உய்ப்பா,
$திருவி.2775.4
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூைசக்கும் திருவிழாச்
சிறப்புக்கும் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) $திருவி.2776.1
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆலயத் திருப்பணித்
திறத்துக்கும் நிரப்பி $திருவி.2776.2
அறந்த வாத ேப, அன்ப,க்கும்
ெசலுத்தி_வி.எச்.(ெசலுத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அத்தலத்ேத
$திருவி.2776.3
உைறந்த தவாவற இன்னணம் ஒழுகு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) கழிப்பா,
$திருவி.2776.4
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) கூறிய குளி, மதி அடுக்கம்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2777.1
வல்லல் யாைனயான் இன்னமும் வயப்பr வந்தது $திருவி.2777.2

இல்ைலயால் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) என் என ஓைலயும்
எழுதிச்_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.+ச்_ஒற்.) $திருவி.2777.3
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உய்த்தனன் வாதவூ,
அைமச்ச, திருமுன் $திருவி.2777.4
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) திரு முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) கண்டு
முைறைமயால் வாங்கி $திருவி.2778.1
அன்ன வாசகம் ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆதி ஈது இல்லா
$திருவி.2778.2
முன்னவன் திரு அருள் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
மூழ்கிய_ெப.எச்.(மூழ்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முனிவ, $திருவி.2778.3
என்ைன ேவறு இனிச் ெசய்யுமாறு என்று
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அய,வா, $திருவி.2778.4
சிந்ைத ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசறுவினுள் சிவ
முதல் ஓங்கப் $திருவி.2779.1
பந்த பாசம் ேவ, அறக் கைளந்து_வி.எச்.(கைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அருள் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) பாய்ச்சி $திருவி.2779.2
அந்தம் ஆதியின்று ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆனந்த
ேபாகம் $திருவி.2779.3
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதசிக உழவன்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேகாயிைலச் சா,ந்தா, $திருவி.2779.4
என் நாயகேன ெபான் நாட, ஏேற ஏறு ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) உய,த்த
$திருவி.2780.1
மன்னா ெதன்னா ெபருந்துைற எம் மணிேயவழுதி ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.2780.2

நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ஆலயத்து நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அடியா,
இடத்தும் ெசலுத்தும்_ெப.எச்.(ெசலுத்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெநறி அளித்தாய் $திருவி.2780.3
பின் நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) அவனுக்கு என்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பrமாச் ெசலுத்தப்
ெபறுமாேற $திருவி.2780.4
என்னா இைறஞ்சி எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இரந்தா, எதிேர
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துைறயின் $திருவி.2781.1
மின்னா, சைடேமல் பிைழமுடித் ேதான் விசும்பின்
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திருவாக் கான்
$திருவி.2781.2
மன்னா அவற்குப் பr எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) வரும் என்று ஓைல விடுதி
எனச் $திருவி.2781.3
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) அது
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகத்து உவைக துளும்பி
வrந்து சுருள் விடுத்தா, $திருவி.2781.4
அந்த ஓைலப் பாசுரமும் அைறயக்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு ஓ, $திருவி.2782.1
சிந்ைத ஆனா மகிழ் சிறப்ப_குைற.எச்.(சிறப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இருந்தான் புரவித் ேதேராடும் $திருவி.2782.2
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆதிச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.)
கதிேரான் மைறந்தான் அவனால் ைவயம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$திருவி.2782.3
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவைட தணிப்பான் ேபால்
முைளத்தான் ஆதி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதிேரான் $திருவி.2782.4
அன்று துயிலும் வாதவூ, அடிகள் கனவில் சுட, ெவள்ளி $திருவி.2783.1

மன்று கிழவ,_ெப.(கிழவ,_ெப.) குருந்து_ெப.(குருந்து_ெப.) அடியில் வடிவம்
காட்டி எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளி $திருவி.2783.2
ெவன்றி ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விசயப் பr
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைணகின்ேறம்
$திருவி.2783.3
இன்று நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) முன் ஏகுதி என்று அருளிச்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எழுந்திருந்தா, $திருவி.2783.4
கனவின் இடத்தும் ேதவ,க்கும் காண்டற்கு அrய கருைண உரு $திருவி.2784.1
நனவின் இடத்தும் கனவு_ெப.(கனவு_ெப.) இடத்தும் எளிேத அன்ேறா
நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) என்ன $திருவி.2784.2
நிைனவின் இைடக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருக்கின்றா, நிருத்தானந்தச் சுட, உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.)
$திருவி.2784.3
தின இருைளத் தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) எழுவது
என எழுந்தான் இரவி இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) ஒதுங்க $திருவி.2784.4
எழுந்தா, உைடய ெபருந்துைறயா, இருந்தாள் பணிந்தா, இனி
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பிறப்பில் $திருவி.2785.1
அழுந்தா, வழிக் ெகாண்டா, அைடந்தா, அகன்றா, ெநறிகள் அவி,
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) $திருவி.2785.2
ெகாழுந்தா, சைடயா, விைடயா, ெதன் கூடல் அைடந்தா, பாடு அளி
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) $திருவி.2785.3
உழும் தா,_ெப.(தா,_ெப.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ெபான்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) உற்றா, காணப் ெபற்றா, ஆல் $திருவி.2785.4
மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) ெபருமான் எதி,
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மைறேயா, ெபருமான்
வழிபாடு $திருவி.2786.1

முன்ன, முைறயால் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழுகி
முன்ேன நிற்ப முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ேநாக்கித் $திருவி.2786.2
ெதன்ன, ெபருமான் எவ்வளவு ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான்ெகாடுேபாய்
எவ்வளவு $திருவி.2786.3
நன்ன, இவுளி ெகாண்டது எனக் ேகட்டான் ேகட்ட நால் மைறேயா,
$திருவி.2786.4
ெபான்னும் அளேவா விைல_ெப.(விைல_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புரவித் ெதாைகயும்
அைனத்து அைவதாம் $திருவி.2787.1
பின்ன, வரக் கண்டு அருளுதி எம் ெபருமான் இதனால் துரங்க பதி
$திருவி.2787.2
என்னும் நாமம் ெபறுதி மதி என்றா, என்ற மந்திர,க்குத் $திருவி.2787.3
ெதன்னன் சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வrைச_ெப.(வrைச_ெப.) வளம்_ெப.(வளம்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விடுப்பச் ெசல்கின்றா,
$திருவி.2787.4
ெபான் அம் கமலத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.)
படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புைழக்ைக மதமா முகக்
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) $திருவி.2788.1
தன்னம் கமல சரண் இைறஞ்சித் தனிேய முைளத்த சிவக் ெகாழுந்ைத
$திருவி.2788.2
மின் அம் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மருங்கில்
விைளந்த_ெப.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதைன
முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண்டு $திருவி.2788.3
முன்னம் கருத்து ெமாழி உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) மூன்றும் அன் பாய்த்
ேதான்றினா, $திருவி.2788.4
மன்ேன என்ைன ஆட்ெகாண்ட மணிேய ெவள்ளி மன்று ஆடும் $திருவி.2789.1

அன்ேன அடிேயன் ேவண்டியவாறு அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) ஈந்த நிதி
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.2789.2
முன்ேன ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என் பணி
ெகாண்டாய் முனியாது அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.)
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) மகிழ_குைற.எச்.(மகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$திருவி.2789.3
என்ேன புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) வரும் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) என்று
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றிடலும்
$திருவி.2789.4
ெமய் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உைடயாய் அஞ்சைல நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.)
ேவட்ட வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) விண்_ெப.(விண்_ெப.) இரவி
$திருவி.2790.1
ைவயம்
பrக்கும்_ெப.எச்.(பr_வி+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பr
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) வயமாக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வருதும்_வி.மு.(வா_வி.+,_(?)+த்_இ.இ.கா.+உம்_தன்.பன்.) என $திருவி.2790.2
ஐயன் திருவாக்கு அகல் விசும்பு ஆறு எழுந்தது ஆக அது ேகட்டுப்
$திருவி.2790.3
ெபாய் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) பகன்றா, சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) கருைண
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மைனயில் ேபாயினா,
$திருவி.2790.4
கடி மைன அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) வாதவூ,க் காவேலாைர $திருவி.2791.1
மடிைமயில் சுற்றத் ேதாரும் ேகளிரும் மாண்ட காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
$திருவி.2791.2
அடிைம உள்ளாரும் ஏதில் ஆளரும் பிறரும் ஈண்டி $திருவி.2791.3

இடி மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) வாய் விட்டு என்னப் புந்திகள்
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெசால்வா, $திருவி.2791.4
மந்திரக்_ெப.அ.(மந்திரம்_ெப.+க்_ஒற்.) கிழைம பூண்டு மன்னவ, கருமம் ெசய்வ
$திருவி.2792.1
அந்தண,க்கு அறேன அல்ல அைமச்சியல் அறத்து நின்றால் $திருவி.2792.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அரச,க்கு ஏற்ற ெசய்வேத
ேவண்டும் என்னத் $திருவி.2792.3
தந்திரம் அது நூல் வல்ேலா, சாற்றுவா, அன்ேறா ஐயா $திருவி.2792.4
அைரசியல் அைமச்சு நGதி ஆய்ந்த நுங்கட்கு நாங்கள் $திருவி.2793.1
உைர ெசய்வது எவன் நG, ெசய்வது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) இல்ைல
$திருவி.2793.2
விைர ெசறி தாராற்கு இன்று ெவம்பr வருவது ஆக $திருவி.2793.3
வைரயைற ெசய்தG, நாைள என ெசால் வல்l, ஐயா $திருவி.2793.4
தழுவிய_ெப.எச்.(தழுவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கிைளஞ, நட்ேடா, சா,
உேளா, தக்க சான்ேறா, $திருவி.2794.1
குழுவிைனக் காக்க ேவண்டும் குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.) இl, ேபாலும் நGவி,
$திருவி.2794.2
ஒழுகு உறு ெசயலினாேல உம் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
உமக்ேக சால $திருவி.2794.3
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) ேபாலும் என்னக்
கழறினா, அது ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஐயன்
$திருவி.2794.4
சுற்றமும் ெதாட,பும் நGத்ேதம் துன்பமும் இன்பும் அற்ேறம் $திருவி.2795.1
ெவற்று உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) மானம் தG,ந்ேதம் ெவறுக்ைக ேமல் ெவறுக்ைக
ைவத்ேதம் $திருவி.2795.2

ெசற்றமும் ெசருக்கும் காய்ந்ேதம் தGவிைன
இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) தG,ந்ேதம் $திருவி.2795.3
கற்ைறவா, சைடயான் ேகாலம் காட்டி ஆட்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற
$திருவி.2795.4
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) குரவன் ஆசான் சங்கரன் நிராைச
ெபண்டி,_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ,_பட,.பன்.) $திருவி.2796.1
ைமந்த, பால் உயிரும் சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) மாசிலா ஈசன் அன்ப,
$திருவி.2796.2
அந்தம் இல் பிறவி ஏழும் அடு பைக என்பது ேத,ந்ேதாம் $திருவி.2796.3
எந்ைதயா, கருைண காட்டி எம்ைம ஆட்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற
$திருவி.2796.4
ஊ, எலாம் அட்ட ேசாறு நம்மேத உவr
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2797.1
பா, எலாம் பாயல் துன்னல் ேகாவணம்
பrக்கும்_ெப.எச்.(பr_வி+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) $திருவி.2797.2
சீ, எலாம் சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) ெதய்வ நGறு அணிபூண் கண்டி $திருவி.2797.3
நG, எலாம் சுமந்த ேவணி நிருத்தன ஆட்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற
$திருவி.2797.4
இறக்கினும் இன்ேற இறக்குக என்று இருக்கினும் இருக்குக
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $திருவி.2798.1
ஒறுக்கினும் ஒறுக்க உவைகயும் உடேன ஊட்டினும் ஊட்டுக வானில்
$திருவி.2798.2

சிறக்கினும் சிறக்க_வியங்.வி.மு.(சிற_வி.+க்க_வியங்.வி.மு.குறி.)
ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) தG நரகம் ேசrனும் ேசருக சிவைன
$திருவி.2798.3
மறக்கிலம் பண்ைடப் பழவிைன விைளந்தால் மாற்றுவா, யா, என மறுத்தா,
$திருவி.2798.4
அrகைண ெதாடுத்து ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) அட்டவன் ெசழியன்
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) $திருவி.2799.1
ெதr கைல அைமச்ச, ஏற்ைறச் ேதசிக வடிவத்து தGண்டி_வி.எச்.(தGண்டுவி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2799.2
வrகழல் சூட்டி ஆண்ட வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ஐயன்
$திருவி.2799.3
நrகைளப் பrகள் ஆக்கி நடத்திய_ெப.எச்.(நட_த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வாறும் ெசால்வாம் $திருவி.2799.4
சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) ஆம் பாச நGவித் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.)
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருந்தா, தம்ைம
$திருவி.2800.1
மற்ைற நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அைழத்து ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) வந்தில
ேபாலும் இன்னம் $திருவி.2800.2
ெகாற்றவாம் பrகள் என்னக் குறுமதி முடித்தான் அன்ப, $திருவி.2800.3
இற்ைற நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) முதனான் மூன்றில் ஈண்டுவ இைறவா என்னா
$திருவி.2800.4
சிந்துர நுதன் மால் யாைனச் ெசல்வப் பrக்கு ேவறு $திருவி.2801.1
மந்துைற அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆக வகுக்க
சூழ் தண்ண,G ஊட்ட_குைற.எச்.(ஊட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2801.2
நந்து உைற தடங்கள் ேவறு ெதாடுக நGள் நகரம் எங்கும் $திருவி.2801.3

இந்து உைற மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ெசய்திடுக என்றா, $திருவி.2801.4
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) கருமம் ெசய்ேவா, கந்துகப் பந்தி ஆற்றி
$திருவி.2802.1
ஓவற நகரம் எங்கும் ஒளி ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ெசய்யத் $திருவி.2802.2
தாவு ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஏழ்
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சகர, ேபால் ைவகல்
மூன்றில் $திருவி.2802.3
வாவியும் குளனும் ெதாட்டா, மண்_ெப.(மண்_ெப.) ெதாடுகருவி மாக்கள்
$திருவி.2802.4
வைரயைற ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூன்று
ைவகளும் கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்னாள்
$திருவி.2803.1
கைரயறு பrமா வண்டக்
G
கண்டிலம் இன்னம் என்னா $திருவி.2803.2
விைரயைற வண்டா, தண்டா, ேவம்பனும் விளித்து
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2803.3
உைரயைற நாவினாைர ஒறுப்பவன் ஒத்துச் சீறா $திருவி.2803.4
என் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பட,.ஒரு.) பrமா ெகாண்டது என்று அைவ வருவது
என்னாத் $திருவி.2804.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) எதி, நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வஞ்சத் தறுகணா, சிலைர ேநாக்கிக் $திருவி.2804.2
ெகான்னும் இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கள்வன் தன்ைனக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய் தண்டம்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எம் $திருவி.2804.3
ெபான் எலாம் மறுவு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வாங்குமின் ேபாமின் என்றான் $திருவி.2804.4

கல் திணி ேதாளான் சீற்றம் கண்டு எதி, நில்லாது அஞ்சிச் $திருவி.2805.1
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாசம் ேபாலத்
ெதாட,ந்து_வி.எச்.(ெதாட,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகி
மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) $திருவி.2805.2
எற்று இனி வைகதான் ெபான்னுக்கு இயம்பும் என்று எதி,த்துச் சீறிச்
$திருவி.2805.3
ெசற்றம் இல் சிந்ைதயா, ேமல்
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கல் ஏற்றினாேர
$திருவி.2805.4
ெபான் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சயிலம் ேகாட்டிப் புரம் ெபாடி
படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வர,_ெப.(வ
G
ர,_ெப.)
G
$திருவி.2806.1
ெசால் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தாைள உள்கி நின்றன, சுமந்த பாரம்
$திருவி.2806.2
அந் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தைகயா, தாங்கி ஆற்றினா,
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்பன் $திருவி.2806.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பாரம்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) தாங்குவா, அவேர அன்ேறா $திருவி.2806.4
சிைல அது ெபாைற ேதாற்றாது சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) அடி நிழலில் நின்றா,
$திருவி.2807.1
நிைல அது ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மாய ெநறி
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) ேபாலும் என்னாக் $திருவி.2807.2
ெகாைல அது அஞ்சா வஞ்ச, ெகாடும் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) திருகி ேவதத்து
$திருவி.2807.3
தைல_ெப.(தைல_ெப.) அது ெதrந்தா, ைகயும் தாள்களும் கிட்டி ஆ,த்தா,
$திருவி.2807.4

அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ெகாடும் ெதாழிலும் அஞ்சாது இருந்தன, அரைன
உள்கி $திருவி.2808.1
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ெகாடும் ெதாழிலினா, தாம் இனி
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ஒறுப்ப, என்னாப் $திருவி.2808.2
புக்கு அது காண்டற்கு உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ெபாறான் என இரவிப் புத்ேதள்
$திருவி.2808.3
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஒளி கண் மாழ்கி விrகடல்
அழுவத்து ஆழ்ந்தான் $திருவி.2808.4
சுந்தர விடங்க, அன்ப, சூழ் துய, அகற்ற ேநேர $திருவி.2809.1
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.)
ேபால வந்தது ெசக்க, வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) $திருவி.2809.2
இந்தவ, மா,பம் தூங்கும்_ெப.எச்.(தூங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஏன ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாடு
ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2809.3
அந்தர உடுக்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அயன் தைல_ெப.(தைல_ெப.)
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$திருவி.2809.4
சுழிபடு பிறவித் துன்பத்து ெதாடு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அழுவத்து ஆழ்ந்து
$திருவி.2810.1
கழிபடு தைனயும் காப்பான் கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) மூ,த்தி
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) $திருவி.2810.2
வழிபடும் அவைரத் ேதரான் வன் சிைற
படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதன்னன் $திருவி.2810.3
பழி படு புகழ் ேபால் எங்கும் பரந்தது கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) ஈட்டம்
$திருவி.2810.4

கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இறுத்த ேலாடும் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சிைற அைறயில் ேபாக்கிச்
$திருவி.2811.1
சங்கிலி நிகளம் பூட்டித் தவத்திைனச் சிைற இட்டு என்னச் $திருவி.2811.2
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கனல்_ெப.(கனல்_ெப.)
சிதற_குைற.எச்.(சிதறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) ெகழு காவலாள, $திருவி.2811.3
மங்குலின் இருண்ட கண்ட, ெதாண்டைர மறுக்கம் ெசய்தா, $திருவி.2811.4
மிைடந்தவ, தண்டம் ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிைற ெவள்ளத்து ஆழ்ந்து $திருவி.2812.1
கிடந்தவ, கிடந்ேதான் பூ ேமல் இருந்தவன் ேதடக் கீ ழ் ேமல் $திருவி.2812.2
நடந்தவ, ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் பாத நைக மல, புைணயாய்ப் பற்றிக்
$திருவி.2812.3
கடந்தன, துன்ப ேவைல புல,ந்தது கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) ேவைல
$திருவி.2812.4
அந்தம் இல் அழகன் தன்ைன அம் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண்ணிேயாடும்
$திருவி.2813.1
சுந்தர அமளிப் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) உண,த்துவான் ெதாண்ட,
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2813.2
வந்தைன_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆ,ப்பும் மங்கல
சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) ஆ,ப்பும் $திருவி.2813.3
பந்த நால் மைறயின் ஆ,ப்பும் பருகினா, ெசவிகள்
ஆர_குைற.எச்.(ஆ,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2813.4
ேபாதவா நந்தச் ேசாதி புனித ெமய்த் ெதாண்ட,க்கு ஆக $திருவி.2814.1

நாதம் ஆம் முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.)
ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நrப் பr வயவ,
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2814.2
ேவத வாம் பrேமல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வதியில்
G
வரவு_ெப.(வரவு_ெப.)
காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2814.3
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) ேபாலத் ேத, ேமல் கதிரவன் உதயம் ெசய்தான்
$திருவி.2814.4
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண்ணிேயாடும் கட்டு
அவிழ் கடிப் பூம் ேசக்ைகத் $திருவி.2815.1
துயில் உண,ந்து_வி.எச்.(உண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசாம சுந்தரக் கருைண
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $திருவி.2815.2
பயில் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சிகரம்_ெப.(சிகரம்_ெப.) ேநாக்கிப் பங்கயச்
ெசம்ைக கூப்பி $திருவி.2815.3
நயன பங்கயம் நG, ேசார நாதைனப் பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) உற்றா,
$திருவி.2815.4
எந்தாய் அைனத்து உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) ஈன்றாய்
எத்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+த்_ஒற்.) ேதவ,க்கும் $திருவி.2816.1
தந்தாய்_வி.மு.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) ெசழும் குவைளத் தாராய்
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துைறயில் $திருவி.2816.2
வந்தாய்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) மதுைரத் திரு ஆலவாய்
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2816.3
சிந்தா மணிேய சிறிேயற்கு இரங்காேயா $திருவி.2816.4
மூவா முதலாய் முது மைறயாய் அம் மைறயும் $திருவி.2817.1
தாவாத ேசாதித் தனி ஞான பூரணமாய்த் $திருவி.2817.2

ேதவாதி ேதவாய்த் திரு ஆல்வாய்
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2817.3
ஆவா, ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) யாய் அடிேயற்கு இரங்காேயா $திருவி.2817.4
முன்னா முது ெபாருட்கு முன்னா முது ெபாருளாய்ப் $திருவி.2818.1
பின் ஆம் புதுைமக்கும் பின்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேப, ஒளியாய்த்
$திருவி.2818.2
ெதன்னா மதுைரத் திரு ஆலவாய்
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2818.3
என் நாயகேன எளிேயற்கு இரங்காேயா $திருவி.2818.4
மண்ணாய்ப் புனலாய்க் கனலய் வளி_ெப.(வளி_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2819.1
விண்ணாய் இரு சுடராய் இத்தைனயும் ேவறு ஆகிப் $திருவி.2819.2
பண்ணாய் இைசயாய்ப் பனுவலாய் எங்கண்ணும் $திருவி.2819.3
கண் ஆனாய் என்று கண் காணவாறு என் ெகாேலா $திருவி.2819.4
ெபாங்கும் சின மடங்கல் ேபான்று உறுத்து ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கூற்றம்
$திருவி.2820.1
அங்கும் புrயா வரும் துன்பத்து ஆழ்ந்து நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.)
$திருவி.2820.2
மங்கும் பதி அறிந்தும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அஞ்சல்
என்கிைல ஆல் $திருவி.2820.3
எங்கும் ெசவி உைடயாய் ேகளாேயா என் உைரேய $திருவி.2820.4
பூட்டி அருள் பாசம் இரு பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) ெபாறித்து உடலில்
$திருவி.2821.1

கூட்டி அடியாருள் அகப்படுத்து ஆட்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அருைம_ெப.(அருைம_ெப.) $திருவி.2821.2
காட்டியேவா இன்று என்ைனக் ைகவிட்டாய் ெவய்ய, எைன $திருவி.2821.3
ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒறுக்கு
இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆ, ஏன்று ெகாள்வாேர $திருவி.2821.4
ஊரா,_குறி.வி.மு.(ஊ,_ெப.+ஆ,_பட,.பன்.) உைனச் சிrப்பது ஓராய் என்று உன்
அடிைமக் $திருவி.2822.1
காராய் அடிேயன் அய,ேவன் அஃது
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2822.2
வாராய்_வி.மு.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.)
தம, இைழக்கும் வன் கண் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) $திருவி.2822.3
பாராய் உன் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) இதுேவா பரேமட்டி $திருவி.2822.4
என்று இரங்குேவா, இரங்கு ஒலி இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) சிறா, அழுைக
$திருவி.2823.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாயா, தம் ெசவித்
துைள நுைழந்து எனச் ெசல்லக் $திருவி.2823.2
குன்று இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சிைல ேகாட்டிய கூடல் நாயகன்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2823.3
அன்று வன் சிைற நGக்குவான் திரு உளத்து அைமத்தான் $திருவி.2823.4
நந்தி ஆதி ஆம் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கண நாதைர விளித்தான்
$திருவி.2824.1
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) யாவரும் பணிந்தன,
மன்னவற்கு இன்று $திருவி.2824.2
முந்தி ஆவணி மூலநாள் வந்தது முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) $திருவி.2824.3
சிந்தியா முனம் பr எலாம் ெசலுத்துவான் ேவண்டும் $திருவி.2824.4

யாவரும் புனத்து இயங்கு குறு நr எலாம் ஈட்டித் $திருவி.2825.1
தாவரும் பr ஆக்கி அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தாம் பr நடாத்தும்
$திருவி.2825.2
ேசவகம் ெசய்ேவா, ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முன்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முன் யாமும்
$திருவி.2825.3
பாவகம் பட வருதும்_வி.மு.(வா_வி.+,_(?)+த்_இ.இ.கா.+உம்_தன்.பன்.)
அப்படிேய எனப் பணித்தான் $திருவி.2825.4
ஏக நாயகன் ஆைண பூண்டு எழு கணத்தவரும் $திருவி.2826.1
நாக நாடரும் வியப்பு_ெப.(வியப்பு_ெப.) உற நr எலாம் திரட்டி $திருவி.2826.2
ேவக வாம் பr ஆக்கி அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
பr நடாத்தும் $திருவி.2826.3
பாக, ஆயினா, அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) வரும் பrசு அது பக,வாம்
$திருவி.2826.4
தூக்கி ஆ,த்த ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) பட்டின, சுrைகய, ெதாடு ேதால்
$திருவி.2827.1
வக்கு
G
காலின, இருப்பு உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) காப்பின, ெவருளின்
$திருவி.2827.2
ேநாக்கு பா,ைவய, புண்டர நுதலின, அடியில் $திருவி.2827.3
தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆ,ப்பு எழு நைகயின,
அழன்று எழு சினத்ேதா, $திருவி.2827.4
வட்டத் ேதால் வr புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைசய_குைற.எச்.(அைச_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ைவ வடிவாள் $திருவி.2828.1
ெதாட்ட ைகயின, சில,_ெப.(சில,_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதமரம்
சுழல_குைற.எச்.(சுழல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2828.2

விட்ட ைகயின, சில,_ெப.(சில,_ெப.) ெவrநிைட ெநடுக விசிகப் $திருவி.2828.3
புட்டில் வக்கி
G
வில் தூக்கிய புயத்தின, சில,_ெப.(சில,_ெப.) ஆல் $திருவி.2828.4
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) படாம் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேபா,ைவய, சில,_ெப.(சில,_ெப.) பசும் படத்தான் $திருவி.2829.1
ெமாய்ம்பு வக்கிய
G
கவயத்தா, சில,_ெப.(சில,_ெப.) கரு
முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ேபால் $திருவி.2829.2
அம்புயம் புைத காப்பின, சில,_ெப.(சில,_ெப.) சில, அவிரும் $திருவி.2829.3
ைபம் ெபான் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நிறப் படாம் ெசய்குப் பாயத்தா, சிலரால்
$திருவி.2829.4
பிச்ச ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) குைடயா, பல,_பதி.ெப.(பல,_ெப.) கவrபால்
பிறங்கத் $திருவி.2830.1
ைதச்ச தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) குைடயா, பல,_பதி.ெப.(பல,_ெப.) சல்லி சூழ்
நாற்றி $திருவி.2830.2
ைவச்ச வண்குைடயா, பல,_பதி.ெப.(பல,_ெப.) வாண் நிலா
முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) $திருவி.2830.3
ெமாய்ச்ச ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குைடயா, பல,_பதி.ெப.(பல,_ெப.)
ெமாய்ம் பின, இவருள் $திருவி.2830.4
தருமம் ஆதி நால் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எனும் தாளது ஞான
$திருவி.2831.1
கரும காண்டம் ஆம் ெசவியது காட்சிையக்
கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2831.2
ஒருைம ஆம் பரம பரமாம் உண,வு_ெப.(உண,வு_ெப.) எனும் கண்ணது
$திருவி.2831.3
அருைம_ெப.(அருைம_ெப.) ஆம் விதி முகத்தது நிேடத வால் அதுவால்
$திருவி.2831.4

தந்திரங்களால் புறவணி தrத்தது
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2832.1
மந்திரங்களால் சதங்ைக தா,_ெப.(தா,_ெப.) மணிச் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.)
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2832.2
அந்தரம் சுழல் ேசமனும் அருக்கனும்
மிதிக்கும்_ெப.எச்.(மிதி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.2832.3
சுந்தரப் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) ெபாைற ெகாளத் தூங்கு இரு புைடத்தால்
$திருவி.2832.4
மாண்ட தாரகப் பிரமம் ஆம் கலினம் வாய் கிழியப் $திருவி.2833.1
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாற் புறச் சமயம் ஆம்
ெபாரு பைட முrய $திருவி.2833.2
மூண்டு ேப, எதி, விைளத்திகன் முடிப்பது முளr $திருவி.2833.3
ஆண்ட ேகாமுகம் அந்துைர ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) ேமவியதால் $திருவி.2833.4
அண்ட ேகாடிகள் அைனத்தும் ஓ, பிண்டமா அடுக்கி $திருவி.2834.1
உண்ட நGரதா முதுகின் ேமல் உப நிடக் கலைன $திருவி.2834.2
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாலிய ைவதிகப்
புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ேமல்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.2834.3
ெதாண்ட, பாச வன் ெதாட, அவிழ்த்திட வரும் ேசாதி $திருவி.2834.4
ஆன மந்திரக்_ெப.அ.(மந்திரம்_ெப.+க்_ஒற்.) கிழா, ெபாருட்டு அன்றியும்
ெவன்றி $திருவி.2835.1
மீ னவன் பிறப்பு அறுக்கவும் வா, கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) வக்கி
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$திருவி.2835.2
வான நாயகன் ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மைறயுைற
கழித்த $திருவி.2835.3

ஞான வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) புற இருைளயும் நக்கி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எறிப்ப
$திருவி.2835.4
சாய்ந்த ெகாண்ைடயும் திரு முடிச் சாத்தும் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வயிரம்
$திருவி.2836.1
ேவய்ந்த கண்டியும் ெதாடிகளும் குைழகளும் விைனையக் $திருவி.2836.2
காய்ந்த_ெப.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புண்டர நுதலும்
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கலிங்கமும் காப்பும் $திருவி.2836.3
ஆய்ந்த ெதாண்ட, தம் அகம் பிrயாது அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) எறிப்ப
$திருவி.2836.4
பிறக்கும் ஆைசேயா, மறந்தும் இங்கு அணுகன் மின் பிறப்ைப $திருவி.2837.1
மறக்கும் ஆைசேயா, இம் என வம்மின் அன்பைர ேவந்து_ெப.(ேவந்து_ெப.)
$திருவி.2837.2
ஒறுக்கும் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) கைள வான்_ெப.(வான்_ெப.) என ஒருவனும்
பிறவி $திருவி.2837.3
அறுக்க
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.) என்ப
ேபால் பrச் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) அலம்ப $திருவி.2837.4
கங்ைகையச் சைட முடியின் ேமல் கரந்தைன
அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பட,.ஒரு.) ேபால் $திருவி.2838.1
எங்கள் தம்ைமயும் கரந்திடு என்று
இரந்து_வி.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காேவr $திருவி.2838.2
துங்கபத்திைர ஆதி ஆம் நதிகளும் சூழப் $திருவி.2838.3
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வழ்வ
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ேபால் ஒலியலும்
கவrயும் புரள $திருவி.2838.4
வாவி நாறிய வால் இதழ்த் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மலேரான் $திருவி.2839.1
நாவிநாள் உைம நாயகன் நால் மைற பrயா $திருவி.2839.2

ேமவினான் எனத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குைட ஆகிப் $திருவி.2839.3
பாவினால் என முடியின் ேமல் பால் நிலாக் கால $திருவி.2839.4
முைறயின் ஓதிய புராணம் மூ ஆறு நா_ெப.(நா_ெப.) ெமாழியும் $திருவி.2840.1
இைறவன் ஆம் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பட,.ஒரு.)
பைடத்து_வி.எச்.(பைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அளித்து அழிப்பவன்
இவேன $திருவி.2840.2
மைற எலாம் முைறயிடு பரம் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) என வாய் விட்டு
$திருவி.2840.3
அைறயு மாறுேபால் இயங்கள் ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஒன்பதும்
ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2840.4
மிைடந்த_ெப.எச்.(மிைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாயவாம் பrத்திரள்
ேமல் திைச ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.2841.1
நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாயகன்
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மைறப் புரவியும் நாப்பண் $திருவி.2841.2
அைடந்ததால் எழும் தூளிகள் அண்டமும் திைசயும் $திருவி.2841.3
பட,ந்த ேபாம் வழி யாது என மயங்கினான் பrதி $திருவி.2841.4
பள்ளம்_ெப.(பள்ளம்_ெப.) ஆக்குவ திடrைனப்
பள்ளத்ைத_ெப.(பள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.) ேமடு $திருவி.2842.1
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆக்குவ பா, எலாம்
விலாழி ெகாப்பளித்து $திருவி.2842.2
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஆக்குவ துளியால் ெவள்ளத்ைத ெவறிதாய்
$திருவி.2842.3
உள்ளது ஆக்குவ புள்ளுவ உருக்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பrமா $திருவி.2842.4

ெகாய்யுைளப் பr எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூள்
ேகாப்ப வான்_ெப.(வான்_ெப.) கங்ைக $திருவி.2843.1
ைவைய ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏழ் பசும் பr ெசம்பr
மாவாச் $திருவி.2843.2
ெசய்தது ஒத்தது சிந்துரம் திைசக் கய முகத்துப் $திருவி.2843.3
ெபய்தது_வி.மு.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அது_பட,.ஒரு.) ஒத்தது ஆல் ஒத்தது
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
$திருவி.2843.4
விளம்பு கின்ற அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சம்பு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
பrத்திரள்
மிதிக்கும்_ெப.எச்.(மிதி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.2844.1
குளம்பு கிண்டிய எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூள்
குன்று இறகு அrந்ேதான் $திருவி.2844.2
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) புகுந்து அைடவா, குர வழி புr ேவள்விக் $திருவி.2844.3
களம் புைகந்து எழு ேதாற்றேம அல்லது கடாதால் $திருவி.2844.4
மட்புலம் திைச வான்_ெப.(வான்_ெப.) புைத பூழியுள்
மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2845.1
ெகாட் புறும் பr சதங்ைக தா,_ெப.(தா,_ெப.) ஒலியினும் குளி,
வான்_ெப.(வான்_ெப.) $திருவி.2845.2
ெபட்புறும் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ஒலியினும் ெசவியினில் பிறிது $திருவி.2845.3
கட் புலங்களால் கண்டில, வழி வரக்
கண்ேடா,_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஓ,_பட,.பன்.) $திருவி.2845.4
தரங்கம் எறி முத்திைவ விலாழி அல தா,மா $திருவி.2846.1
இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒலி அல்ல திைர
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) ஒலி இன்ன $திருவி.2846.2

துரங்கம் அல மற்று இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட,.பன்.) சுர,க்கு
அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) இன்றும் $திருவி.2846.3
புரம் ெகால விடுத்திட வரும் புணr_ெப.(புணr_ெப.) என்பா, $திருவி.2846.4
இம்ப, உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) வல பண்டிைனய
பாய்மா $திருவி.2847.1
உம்ப,_ெப.(உம்ப,_ெப.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஆளி பrேய ெகால் அது ஒன்ேற
$திருவி.2847.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பrதி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பrெகால் ஏழ்
அைவகள் ஏழும் $திருவி.2847.3
ைபம் பrகள் யா இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பாய்
பrகள் என் பா, $திருவி.2847.4
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பணிகைளப் ெபார ெவகுண்டு எழுவேத ேயா
$திருவி.2848.1
ைபம் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) உடுத்த முது பா, முதுகு
கீ றும்_ெப.எச்.(கீ று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2848.2
உம்ப,_ெப.(உம்ப,_ெப.) உலைகப் ெபார உருத்து எழுவேத ேயா $திருவி.2848.3
அம்பர முகட்டள வடிக்கும் அழுத்தும் $திருவி.2848.4
உத்தர திைசப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ெதற்கு அைடயுமாறும் $திருவி.2849.1
அத்தைகய ெதற்கு உள வடக்கு அைடயு மாறும் $திருவி.2849.2
அத்தைக குடக் ெகாடு குணக்கு அைடயு மாறும் $திருவி.2849.3
சித்த, விைளயாடலின் ெவளிப் படுதல்_ெதா.ெப.(படு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெசய்யா_எதி,.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2849.4
மைற மரபு_ெப.(மரபு_ெப.) சாலவரும் வன்னி
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட,.பன்.) ெபான்னித் $திருவி.2850.1
துைறவன்_ெப.(துைறவன்_ெப.) உளமும் சுடும் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
பைன_ெப.(பைன_ெப.) ெதாடுக்கும் $திருவி.2850.2

அைறவன் உளமும் சுடும் அைமச்சைர ஒறுக்கும் $திருவி.2850.3
இைறவழுதி உள்ளமும் இனிச் சுடுவது என்பா, $திருவி.2850.4
முந்ைத ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மந்திr ெபாருட்டு அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.)
முன்னா $திருவி.2851.1
அந்தம் இல் அன Gக ெமாடு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பrயில்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு $திருவி.2851.2
இந்தமைற மந்திr இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.) தணிவிப்பான் $திருவி.2851.3
வந்தன,_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ,_பட,.பன்.) ெகால்
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பr வரும் ெபாருந, என்பா, $திருவி.2851.4
காமன் இவேன ெகால் அறு கல் உழு கடப்பந் $திருவி.2852.1
தாமன் இவேன ெகால் ெபாரு தாரகைன ெவன்ேறான் $திருவி.2852.2
மாமன் இவேன ெகால் மைல வன் சிறகு_ெப.(சிறகு_ெப.) அrந்த $திருவி.2852.3
நாமன் இவேன ெகால் என நாrய, அயி,த்தா, $திருவி.2852.4
அடுத்திடுவ, கண் நிைறய_குைற.எச்.(நிைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.2853.1
மடுத்திடுவ, ைக வைளைய மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) விைல_ெப.(விைல_ெப.)
என்னக் $திருவி.2853.2
ெகாடுத்திடுவ, மாைலகள் ெகாடுத்திடுதி அன்ேறல் $திருவி.2853.3
எடுத்திடுதி எங்கள் வைள எங்கள் ைகயில் என்பா, $திருவி.2853.4
ஏந்தல் முடி மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மல, சிந்தின எடுத்துக் $திருவி.2854.1
கூந்தலில் மிைலந்து மதன் வாைக மல, ெகாள்வா, $திருவி.2854.2
சாந்து அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) சிந்தின தனம்_ெப.(தனம்_ெப.) தடவி
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) $திருவி.2854.3

ேதாய்ந்து_வி.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அளவு இலா மகிழ்
துளும் பினவ, ஆவா, $திருவி.2854.4
ெபாட்டு அழகன் மா,பில்_ெப.(மா,பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) இடு ேபா,ைவ கவசப்
ேப, $திருவி.2855.1
இட்டது ெமய் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) உயி, தடுத்தைமயின் என்பா,
$திருவி.2855.2
கட்டழகன் மாைலயது கண்ணி என ஓதப் $திருவி.2855.3
பட்டது ெமய் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) உயி, படுத்தைமயின் என்பா,
$திருவி.2855.4
இச்ைசயால் வடிவு எடுப்பவன் இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) சால
$திருவி.2856.1
விச்ைச காட்டுவான் எனப் பr வரனில்
G
உலைகப் $திருவி.2856.2
பிச்சது ஏற்றிட மயக்கியும் காமனில் ெபrது_ெப.(ெபrது_ெப.) $திருவி.2856.3
நச்சு மாதைர மயக்கியும் இங்ஙனம்
நடந்தான்_வி.மு.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.2856.4
தாவு கந்துகம் இந்தியம் ஒத்தன சயமா $திருவி.2857.1
வாவு திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) கண மள்ள, கண் மனங்கைள ஒத்தா,
$திருவி.2857.2
ேமவி அம் மனந் ெதாறும் இைட விடாது
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயக்கும் $திருவி.2857.3
ஆவி ஒத்தது நடு வரும் அரு மைறப் பrேய $திருவி.2857.4
துன்னும் இன்னிய முழக்கமும் துரகத ஒலியும் $திருவி.2858.1
அன்ன வர,_ெப.(வ
G
ர,_ெப.)
G
வாய் அரவமும் திைச ெசவிடு அைடப்பக்
$திருவி.2858.2
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) மா மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) சூழ் கடி நக,க் கைரக் காதம்
$திருவி.2858.3

என்ன எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) மைறப் பrப்
பாகன் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $திருவி.2858.4
கண்டவ,_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ,_பட,.பன்.)
கடிது ஓடிக் கடி நக, குறுகிக் கா, $திருவி.2859.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) தவழ் மணி_ெப.(மணி_ெப.)
மாடத்து_ெப.(மாடம்_ெப.+அத்து_சாr.) அடு சிைற மிைடகின்ற $திருவி.2859.2
ெகாண்டலின் அைனயா, முன் குறுகின, மல, ெசவ்வி $திருவி.2859.3
முண்டக வதனத்தா, முகிழ் நைகயின, ெசால்வா, $திருவி.2859.4
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ெநறி ேகாட மந்திர, அடல் ஏேற $திருவி.2860.1
பன்னிற எழு முந்நG,ப் பரைவகள் வருமா ேபால் $திருவி.2860.2
துன்னின வருகின்ற துரகதம் உள எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.2860.3
ெபான் எயில் மணிவாயில் புகுவன இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) ேபாதில்
$திருவி.2860.4
ஒல்ைலயில் அது மன்னற்கு உைரயுமின் என ேமரு $திருவி.2861.1
வில்லவன் அருள் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவதிய, ெபருமான் ேபாய்ச் $திருவி.2861.2
ெசல்லது தைள இட்ட திரு மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) அருகு
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2861.3
மல் அணி திணி ேதாளாய் வருவன பr என்றா, $திருவி.2861.4
மருத்து என வருகின்ற மாக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) என
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $திருவி.2862.1
திருத்தணி கடகப் பூண் ெதrத்திட உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) வங்கிப்
G
$திருவி.2862.2
ெபருத்து எழு மகிழ் தூங்கிப் ெபருவிைல மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) அருத்தி $திருவி.2862.3

ெகாள் கைல நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அைமச்சைர
மகிழ்வித்தான் $திருவி.2862.4
ஏந்து அr அைண நிங்கி_வி.எச்.(நGங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
எழுதிய_ெப.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தைல_ெப.(தைல_ெப.)
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) $திருவி.2863.1
ேபாந்து அருகு ஒளி, மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) புகுந்து அr அைண ேமவிக்
$திருவி.2863.2
காந்தளின் விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) நல்லா, கவrகள் புைட
வச_குைற.எச்.(வ
G
சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
G
$திருவி.2863.3
ஆய்ந்தவ, புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வரு பr வரேவற்பான் $திருவி.2863.4
பரன் அருள் விைளயாடல் காட்டிய பr ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.)
$திருவி.2864.1
வருவன சிறு காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) தாழ்த்தலும் மதி
ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.) $திருவி.2864.2
புரவலன் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ெவள்கிப் ெபாய்
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) என உள்கி $திருவி.2864.3
அருகு அைண உைழ ேயாைரக் குறித்தனன் அழல் கண்ணான் $திருவி.2864.4
மன்னவ, நிைனவாற்றான் மந்திர, ெபருமாைனத் $திருவி.2865.1
துன்னின, ெகாடு ேபாய் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
வலி மற மள்ள, $திருவி.2865.2
உன்ன அrது என அஞ்சாது ஒறுத்தன, உரேவா, தம் $திருவி.2865.3
ெதன்னவ, தைம உள்கிச் ேசவடி துதி
ெசய்வா,_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) $திருவி.2865.4
பூவா, முளrப் புத்ேதள் அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெநறி தந்தாய்_வி.மு.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) $திருவி.2866.1

பாவா, ெதன் ெசால் பனுவல் மாைலப் பணி ெகாண்டாய் $திருவி.2866.2
ேதவா ேதவ,க்கு அரேச சிறிேயன் உறு துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) $திருவி.2866.3
ஆவா என்னாய் அஞ்ேசல் என்னாய் அறேனேயா $திருவி.2866.4
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) உைரேய ெசயேல எல்லா நின ெவன்றாய்
$திருவி.2867.1
வஞ்ேச ேபாலும் அஃேதல் இன்று வாராேயா $திருவி.2867.2
பஞ்ேச, அடியாள் பாகா கூடல் பரேமட்டீ $திருவி.2867.3
அஞ்ேசல் என்னாய் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) ேவா அருளுக்கு
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஐயா $திருவி.2867.4
காவி ேநரும் கண்டா நாயில் கைடயான $திருவி.2868.1
பாவி ஏைனப் ெபாருளாக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என் பணி ெகாண்டாய்
$திருவி.2868.2
ஆவி ேயாடு இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உடலும் நினேத அன்ேறா இன்று
$திருவி.2868.3
ஓவி வாளாது இருந்தால் யா, என் உைடயாேன $திருவி.2868.4
என்று இரந்து_வி.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ப, இரு ெசவி
ஊேட ஏங்கும் $திருவி.2869.1
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) ெசவியின்
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஆன் கைன குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ஒைச ேபால
$திருவி.2869.2
ஒன்றிய சின்னம் காளம் காகளம்
ஒலிக்கும்_ெப.எச்.(ஒலி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஓைச $திருவி.2869.3

ெவன்றி ெகாள் புரவிச் ெசந்தூள் திைச எலாம் விழுங்கக் கண்டா,
$திருவி.2869.4
வழுதியும் அrந்து வாதவூரைர விளித்து
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2870.1
ெதாழுகுல அைமச்ச, தம் பாற்று கடவி அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
கூ,ந்து_வி.எச்.(கூ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எம் $திருவி.2870.2
பழுதறு கருமம் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) ேபால் பrக்குந, யாைர என்னா
$திருவி.2870.3
எழுதரு_வி.(எழு_வி.+தரு_து.வி.) மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) ேமல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அளவளாய்
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $திருவி.2870.4
பாய் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) படலம் கீ றிப் பல் கதி, பரப்பித்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2871.1
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) பrதி வாேனான் அைனயராய்ச்
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.)
$திருவி.2871.2
ேமயின பகேராடும் விலாழியால் பரைவ
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2871.3
வாயின ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாய வாம் பrகள்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.2871.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உழு தாrனான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மரபின்
மன்னவரும் முன் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $திருவி.2872.1
கண்டு அறியாத காட்சிக் கவனவாம் பrைய
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2872.2
அண்ட, நாயகன் ேபால் நாமும் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கண் ெபற்றாலும்
$திருவி.2872.3

உண்டைம அரெவன்று உள்ளக் குறிப் ெபாடும் உவைக பூத்தான் $திருவி.2872.4
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) என மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) என்னத்
தைல_ெப.(தைல_ெப.) தடுமாறி ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $திருவி.2873.1
மான ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பrேமல்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வயவைர வியந்து மிக்கா,
$திருவி.2873.2
ஆனவ, இவருள் யா, என்று அைமச்சைர வினவ ஐயா $திருவி.2873.3
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அது
அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி,.ம.+என்_தன்.ஒரு.) என்றா, யாைவயும்
அறிய_குைற.எச்.(அறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா, $திருவி.2873.4
அண்டம் எலாம் ஆதாரம் ஆகத் தாங்கும் ஆனந்தத் தனிச் ேசாதி அண்டம்
தாங்கும் $திருவி.2874.1
சண்ட மைறப் பrதனக்கு ஆதாரம் ஆகித் தrக்க ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
காலத்து அைசவு இலாத $திருவி.2874.2
புண்ட rகத் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) அைசயப் பாசம்
நGக்கும்_ெப.எச்.(நGக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புைன கரத்தால் பr
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாசம் பற்றிக் $திருவி.2874.3
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) எதி, ேபாந்து மன்னா எங்கள் குதிைர_ெப.(குதிைர_ெப.)
ஏற்றம் சிறிது காண்டி என்றா, $திருவி.2874.4
இைசத்த ஐம் கதி ஐம் சாr ஒன்பதில் இரட்டி ஆன $திருவி.2875.1
விசித்திர விகற்பும் ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேவந்தனும் அைவயும் அன்றித் $திருவி.2875.2
திைசப் புலத்தவரும் ேமைலத் ேதவரும்
மருள_குைற.எச்.(மருள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேமற்ெகாண்டு $திருவி.2875.3
அைசத்தன, அைசவு அற்று எல்லா உலகமும் அைசக்கவல்லா, $திருவி.2875.4

ஆண் தைக அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) ேபால்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அடு கணத்தவரும் தம் தம்
$திருவி.2876.1
காண் தகு புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) எல்லா நடத்தின, காட்டாக் கண்டு
$திருவி.2876.2
பாண்டியன்_ெப.(பாண்டியன்_ெப.) அவைர
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நுங்களில் பதி ஆம்
தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) $திருவி.2876.3
பூண்டவ, யாவ, என்றான் இவ, என்றா, புரவி_ெப.(புரவி_ெப.)
வர,_ெப.(வ
G
ர,_ெப.)
G
$திருவி.2876.4
சுட்டுதற்கு அrய ேசாதி சுருதி வாம் புரவிேயாடு $திருவி.2877.1
மட்டு அவிழ் தாrனான் முன் வருதலும் கருைண நாட்டம் $திருவி.2877.2
பட்டுள மயங்கித் தன்ைன மறந்து_வி.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழG இப் பாண்டி ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $திருவி.2877.3
தட்டு அவிழ் கமலச் ெசங்ைக தைல_ெப.(தைல_ெப.) மிைசக் கூப்பி
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.2877.4
பின் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) ஆைணயாேல மைறப்பு உண்ட ெபரு
நG,க் கூடல் $திருவி.2878.1
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இன்று
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வயமா வரன்_ெப.(வ
G
ரன்_ெப.)
G
$திருவி.2878.2
தன்ைன நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) கண்டு
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தடம்_ெப.(தடம்_ெப.)
கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) கூப்பி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.2878.3
என் எனத் தவிசின் மீ ள_குைற.எச்.(மீ ள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இருந்திட நாணி
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.2878.4

நிற்கின்றான் முகத்ைத_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஐ_ெச.ேவ.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேந,
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மைற மா
வர,_ெப.(வ
G
ர,_ெப.)
G
$திருவி.2879.1
ெபான் குன்று ஆம் புயத்தாய் உன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எலாம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபந்து உன்
$திருவி.2879.2
ெசால் குன்ற அைமச்சன் தாேன நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) சூழல்
நGங்கா_எதி,.ம.வி.எச்.(நGங்கு_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2879.3
மற்குன்ற நம,க்கும் ஆர_குைற.எச்.(ஆ,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வழங்கினான்
வழங்கலாேல $திருவி.2879.4
வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) தமக்ேக அன்றி மனிதருக்கு இைசயத் தக்க
$திருவி.2880.1
வானவன் அறிஞ, இட்ட விைல_ெப.(விைல_ெப.) வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.)
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நூலின் $திருவி.2880.2
மானம் உள்ளவனாய் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வாசிகன் உனக்கு
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2880.3
ஊனம் இல் பrமா
விற்கும்_ெப.எச்.(வில்_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வாணிகம் உைரப்பக் ேகட்டி $திருவி.2880.4
இன்ன ஆம் பrகள் என்பால் இன்று நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.)
கயிறு_ெப.(கயிறு_ெப.) மாறி $திருவி.2881.1
நின்னவாக் ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நGரான் இன்ன ஆம் பrேய நாைள $திருவி.2881.2

என்னவாய் இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவனும்
எனக்கும் உன் தனக்கும்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2881.3
மன்னவா கருமம் இல்ைல பrவிைல வழக்கு ஈது என்றா, $திருவி.2881.4
அப்ெபாழுது அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) தானும் அகம்
மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அதற்கு ேந,ந்து எம்
$திருவி.2882.1
ெமய்ப் புகழ் அைமச்ச, தம்மின் ேமம்படு வாத வூர, $திருவி.2882.2
ஒப்புரும் திறத்த, ஆகியும் இைட நட்பான் மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.)
$திருவி.2882.3
துப்புர உைடய, ஆனா, என நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ெசால்லினாேன
$திருவி.2882.4
உரகத வாரந் ேதாற்றாது உய, மைறப் பrேமல்
வந்தா,_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) $திருவி.2883.1
மரகத நிறத்து_ெப.(நிறம்_ெப.+அத்து_சாr.) நிம்ப மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) தாழ்
மா,பினா,க்குக் $திருவி.2883.2
குரகதம் கயிறு_ெப.(கயிறு_ெப.) மாறிக் ெகாடுப்பவ, ெபாதுைம ஆய
$திருவி.2883.3
துரகத இலக்கணங்கள் ெசால்லுவான் ெதாடங்கினாேர $திருவி.2883.4
காயும் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) மன்ன ஒrக் கடும் பr அைமயம்
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.2884.1
ஞாயிலும் தாண்டிச்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாட்டமும்
நுைழயாச் சால $திருவி.2884.2
வாயிலும் நுைழயும் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவளி எலாம் வழியாச்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2884.3

தGய ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பசி
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உற்றால் தின்னாத எனினும்
தின்னும் $திருவி.2884.4
ெபாருவில் சீ , இலக்கணப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $திருவி.2885.1
ஒருவனது இைட வதிந்து_வி.எச்.(வதி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உைறயின் ஒல்_ஒ.குறி உr.ெசா.(ஒல்_ஒ.குறி.) என $திருவி.2885.2
மருவுறும் திருமகன் மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.)
ெசல்வமும்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+உம்_சாr.) $திருவி.2885.3
ெபருகுறும் கீ ,த்திகள் பல்கும் ெபற்றியால் $திருவி.2885.4
ெநய்த்திடு மாந்தளி, நிறத்த நாவின $திருவி.2886.1
ைவத்திடு குளம்புகள் உய,ந்த_ெப.எச்.(உய,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வா,ந்து ேந, $திருவி.2886.2
ஒத்திடு எயிற்றின உரமும் கண்டமும் $திருவி.2886.3
ைபத்திடு அராப் படம் ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாடலம் $திருவி.2886.4
அகலிய நுதலின வாய்ந்த குஞ்சி ேபால் $திருவி.2887.1
நிக, அறு ெகாய்யுைள நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட,.பன்.) $திருவி.2887.2
புகரறு ேகாண மூன்றாகிப் ெபாற்புறு $திருவி.2887.3
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) உைடயன வயெமாய் ெகாள் ேகாடகம் $திருவி.2887.4
முட்டிய சம, இைட முகத்தில் வாளினால் $திருவி.2888.1
ெவட்டினும் எதி,ப்பதாய்க் குரங்கு ேவங்ைக_ெப.(ேவங்ைக_ெப.) ேதால்
$திருவி.2888.2
பட்டிைம நr அr சரபம் பாய் முயல் $திருவி.2888.3

எட்டிய கதியின இவுளி என்பேவ $திருவி.2888.4
உன்னத நGளம் உண்டாகிச் சங்கு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) $திருவி.2889.1
கன்னலின் வாலிய விலாழி கால்வதாய்ப் $திருவி.2889.2
பின்னம் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தனி வன்னம்
ெபற்றுைம $திருவி.2889.3
வன்னமும் உைடயது வன்னி ஆவேத $திருவி.2889.4
திணி தரு கழுத்தினில் சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதய்வதம் $திருவி.2890.1
அணி உளது ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எண் மங்கலத்து
ஆய் $திருவி.2890.2
அணி தரு பஞ்சகல்யாணம் உள்ளதாய்க் $திருவி.2890.3
குனிதரு நGரது குதிைர_ெப.(குதிைர_ெப.) ஆவேத $திருவி.2890.4
குங்குமம் கருப்புரம் ெகாழும் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) கா,
அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) $திருவி.2891.1
பங்க மான் மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) எனக்
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பாலதாய்ச்
$திருவி.2891.2
சங்கமும் ேமகமும் சரபமும் ெகாடும் $திருவி.2891.3
சிங்கமும் ேபால் ஒலி ெசய்வதாம் பr $திருவி.2891.4
நாலு கால்களும் கைடந்து எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நாட்டினால் $திருவி.2892.1
ேபால் வதாய்க் ெகாட்புறும் ேபாது சுற்று தGக் $திருவி.2892.2
ேகாைல ஒப்பாகி ேமற்ெகாண்ட ேசவகன் $திருவி.2892.3
காலினுள் அடங்குவது ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கந்துகம் $திருவி.2892.4

அரணமும் துருக்கமும் ஆரும் தாண்டிடும் $திருவி.2893.1
முரண் அது ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இம்
முற்றிலக்கணப் $திருவி.2893.2
புரணம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) நிைற புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ேபாந்தன
$திருவி.2893.3
இரண ேவலாய் வயது எட்டுச்
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆல் $திருவி.2893.4
பைகத் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) உருக்கும் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பrகள்
மன்ன நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) $திருவி.2894.1
உைகத் திடத் தக்க என்று ஓதி ேவத நூல் $திருவி.2894.2
சிைகத் தனிச் ேசவக, திரும்பித் தம்மேனா, $திருவி.2894.3
முகத்திைன ேநாக்கினா, ெமாய்த்த வரரும்
G
$திருவி.2894.4
வாம்பr மைறக்கு எலாம் வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) காட்டுவது $திருவி.2895.1
ஆம் படி
கண்டவ,_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ,_பட,.பன்.)
அறிவும் பிற்படப் $திருவி.2895.2
ேபாம் படி முடுக்கினா, புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) யாைவயும் $திருவி.2895.3
ேவம் பணி ேதாளினான் வியப்பும் எய்திேய $திருவி.2895.4
ஆத்தராய் மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) உைற அைமச்ச, யாைரயும்
$திருவி.2896.1
பா,த்து_வி.எச்.(பா,_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைசயா_எதி,.ம.ெப.எச்.(அைச_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) முடி
அைசத்துப் ைபப்பயப் $திருவி.2896.2
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
நைகெயாடு மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) ெபாங்கினான் $திருவி.2896.3
தG,த்தனு நடத்தினான் ெதய்வ மாவிைன $திருவி.2896.4

இருவைகச் சாrயும் எதி,ந்து வட்டமாய் $திருவி.2897.1
வருவழி ெஞகிழிேபால் மறுகு எலாம் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $திருவி.2897.2
துரகதேம நிைல நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாற்றம்
ஒத்து $திருவி.2897.3
ஒருவற நடத்தினான் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கணத்திேன $திருவி.2897.4
இந்நிைல அலமரும் இவுளி ேமல் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) $திருவி.2898.1
மின்னிைல ேவலினான் வினவத் தம் ைகயின் $திருவி.2898.2
மன்னிய கங்கணம் விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மா
நக, $திருவி.2898.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நிைல காட்டிய தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ஒத்தேத
$திருவி.2898.4
பல் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) உைடயவாம் பrயும் வதியுள்
G
$திருவி.2899.1
பின்னிவா எனப் பின்னி வட்டமாய்த் $திருவி.2899.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நிக, மதுைர ஆம் ைதயல்_ெப.(ைதயல்_ெப.) ைக அணி
$திருவி.2899.3
துன்னிய பல் மணித் ெதாடியும் ேபான்றேவ $திருவி.2899.4
இந்திய நுதலினா, இடித்த ெபான் சுணம் $திருவி.2900.1
சிந்திய_ெப.எச்.(சிந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மருகிைட
நடக்கும்_ெப.எச்.(நட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) பrப் $திருவி.2900.2
பந்தியின் எழும் துள் சுவணப் பாrன் மா $திருவி.2900.3
உந்திய எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான் பூழி
ஒத்தேத $திருவி.2900.4
ேதவரும் மனிதரும் திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) கூடலா, $திருவி.2901.1
யாவரும் உவப்பு உற இவுளி விட்டு மண்_ெப.(மண்_ெப.) $திருவி.2901.2

காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) முன் குறGஇக் கருைண மாக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
$திருவி.2901.3
மா வரும் திறன் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) வகுத்துத் ேதாற்றும் ஆல்
$திருவி.2901.4
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகாள் காம் ேபாசம் இப்பr இம்மா மந்தரம் இந்தவாம்
புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) $திருவி.2902.1
விளங்கு காந்தாரம் இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குரங்கு உைள வான்மீ க மிக்
கந்துகம் சிந்து $திருவி.2902.2
துளங்கு இல் பாஞ்சலம் இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கன
வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.) துளுவம் இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
குதிைர_ெப.(குதிைர_ெப.) இத்துரகம் $திருவி.2902.3
களங்கம் இல் இமயம் பருப்பதம் இந்த கற்கி இம் மண்டிலம் கலிங்கம்
$திருவி.2902.4
ஆrயம் இந்தப் பாடலம் இந்த அச்சுவம் கூ,ச்சரம் இந்தச் $திருவி.2903.1
சீrய துரங்கள் ேககயம் இந்த திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) உறு ெகாய் உைள யவனம்
$திருவி.2903.2
ேவr அம் பைண சூழ் மக்கம் இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ெகாக்கு விr
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) வனாயுசம் இந்தப் $திருவி.2903.3
ேபா, இயல் இவுளி பல்லவம் இந்தப் ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) புைன
தா,_ெப.(தா,_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பாய் மா $திருவி.2903.4
கற்றவ, புகழ் சவ்வரம்
G
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ேகாரம்
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) மாராட்டம் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வன்னி
$திருவி.2904.1
ெகாற்றவ, பயில் வாசந்திகம் இந்தக் ேகாடகம் காடகம் கன்னல் $திருவி.2904.2
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) கான்மீ ரம்
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வயம் வயந்தம் இந்த உத்தம ேகாணம் மாளவம்
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $திருவி.2904.3

ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) ேச, குந்தம் கந்தரம் இந்த விறல்_ெப.(விறல்_ெப.)
புைன அr சவு ராட்டம் $திருவி.2904.4
விr ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சாலி ேவய் மிகு கிள்ைள_ெப.(கிள்ைள_ெப.)
ேவறு தGவந்தரம் இந்தக் $திருவி.2905.1
துரகதம் இந்தக் குரகதம் ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) சூழ் குருக் ேகத்திரம்
இன்ன $திருவி.2905.2
பரவு பல் ேவறு ேதயமும் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) பr எலாம்
இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பட,.ஒரு.) தரு ெபாருளின் $திருவி.2905.3
விரவிய நைசயால் ெகாண,ந்து இவ,
வந்தா,_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) ேவந்த ேகள் இந்த வாம்
பrயுள் $திருவி.2905.4
ெவண்ணிறம் சிவப்பு ெபான் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) கறுப்பு ேவறு அற விரவிய
நான்கு $திருவி.2906.1
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) உள்ளனவும் ேவறு ேவறு ஆய
மரபு_ெப.(மரபு_ெப.) ைம வண்ணமும்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2906.2
எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இவற்றின்
சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) இலக்கணத்ைத இயம்புதும் ேகள் என இகல் காய்
$திருவி.2906.3
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அம் களிற்றா, அரு மைற பrேமல் அழகியா,
அைடவு உற விrப்பா, $திருவி.2906.4
ெவள்ளி நித்திலம் பால் சந்திரன்_ெப.(சந்திரன்_ெப.) சங்கு
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பனி ேபால்வது ெவள்ைளத் $திருவி.2907.1
துள்ளிய புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) மாதுளம் ேபாது சுகி,ந்த ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.)
பஞ்சியின் குழம்பில் $திருவி.2907.2
ெதள்ளிய நிறுத்த ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) பr மாைம சிைறக்
குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) கா, முகில்_ெப.(முகில்_ெப.)
ேபால் $திருவி.2907.3

ஓள்ளிய_ெப.அ.(ஓள்ளிய_ெப.அ.) கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) பr எr அழலான்
உேராசைன நிறத்த ெபான் பrேய $திருவி.2907.4
ெதrதர வகுத்த இந் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) நான்கும் ெசறிந்தது மிச்சிரம் எனப்
ேப, $திருவி.2908.1
உைர ெசய்வ,_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ,_பட,.பன்.) முகமா, புச்சிவால்
கால் என்று உைரத்த_ெப.எச்.(உைர_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எட்டு
உறுப்பினும் ெவண்ைம $திருவி.2908.2
விரவியது அட்ட மங்கலம் தைல_ெப.(தைல_ெப.) வால் வியன்
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) என்ற இம் மூன்றும் $திருவி.2908.3
ஒருவிய உறுப்பு ஓ, ஐந்தினும் ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) உள்ளது பஞ்ச
கல்யாணி $திருவி.2908.4
அணி கிள, கழுத்தில்_ெப.(கழுத்து_ெப.+இல்_இட.ேவ.) வலம் சுழித்து
இருந்தால் அறிந்தவ, அதைனேய ெதய்வ $திருவி.2909.1
மணி_ெப.(மணி_ெப.) என இைசப்ப, முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
தைல_ெப.(தைல_ெப.) நாசி மா,பம் இந் நான்கும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
இ,ண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) $திருவி.2909.2
பணி தரு சுழியும் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) நடுப் பின்ைனப் பக்கமும் ஒவ்ெவாரு
சுழியும் $திருவி.2909.3
துணி தர இருப்பது இலக்கணம் உளது இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சுழி இலது
இலக்கண வழுேவ $திருவி.2909.4
பிrஉற உரத்தில் ஐஞ்சுழி உளது ேப, சிr வற் சமா நுதலில் $திருவி.2910.1
இரு சுழி ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) முச்சுழி
ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) இருக்கினும்
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அது அன்ேறல் $திருவி.2910.2
ஒருவற நான்கு சுழி வலம்புrயா உள்ளது நல்லது_ெப.(நல்லது_ெப.) அன்றி
$திருவி.2910.3

இருசுழி முன்னம் கால்களின் மூலத்து இருக்கினும் நல்லது_ெப.(நல்லது_ெப.)
என்று இைசப்பா, $திருவி.2910.4
கள நடு இரட்ைடச் சுழி உைடப் பrதன் கருத்தினுக்கு அற இடி காட்டும்
$திருவி.2911.1
அளவறு துன்ப மரணம் உண்டாக்கும் அைவ கைணக்காலில் உள ஆகில்
$திருவி.2911.2
உள பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) நிகள பந்தனம் ேமல் உதடு
முன் காலடி கேபாலம் $திருவி.2911.3
வள, முழந்தாள் இந் நான்கினும் சுழிகள் மன்னினும் தைலவைன வைதக்கும்
$திருவி.2911.4
இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சுழி உைடய புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) பந்தியில்
யாத்து இருக்கினும் பழுது இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட,.பன்.)
கிடக்க_குைற.எச்.(கிடக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2912.1
அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) இல் பrக்குப் பிராயம் நால் எட்டாம் அவத்ைத
பத்தாகும் ஒவ் ெவான்றில் $திருவி.2912.2
ைவச்சது மூன்று வருடமும் இ,ண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) மதியமும் பன்னிரு
நாளும் $திருவி.2912.3
நிச்சயித்து அளந்தா, இன்னமும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சா, நிகழ்த்திடும்
இலக்கணம் அதுேகள் $திருவி.2912.4
எவ்வண்ண ேபதம் மிகுந்து_வி.எச்.(மிகு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்தாலும் ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.)
கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருந்தது ஆனால்
$திருவி.2913.1
அவ்வண்ணப் பr நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) கரும்புரவிக்கு அக ேடனும் அகன்
மா,ேபனும் $திருவி.2913.2
ெசவ்வண்ணம் இருக்கின் அது சயம் உளது அப்படி ெவண்ைம ேச,ந்தால் அந்த
$திருவி.2913.3

ைமவ் வண்ணப் பrயின் ேப, வாருணம் ஆம் சயம்
ெகாடுக்கும்_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாற்றா,_ெப.(மாற்றா,_ெப.) ேபாrல் $திருவி.2913.4
மகவு
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பிட, ெவளுப்பு மகிழ்வு
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) ெவளுப்பு மணி_ெப.(மணி_ெப.) தா,க் கண்டத்து
$திருவி.2914.1
அக ெவளுப்புப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ெகாடுக்கும்_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
முக ெவளுப்புச் சயம்
ெகாடுக்கும்_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அதன் பின் பக்கத்து $திருவி.2914.2
அக ெவளுப்புச் சுகம் பயக்கும் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெவளுப்புச் சந்தானம் தைழக்கும் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) $திருவி.2914.3
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வள,க்கும் தனம்_ெப.(தனம்_ெப.)
பலதானியம் நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வலப்
புறத்து ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) மாேதா $திருவி.2914.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) முக
மூன்றும் ெவளுத்த பr ெவன்றி தரும் நாபி ெதாட்டு $திருவி.2915.1
முன் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) எலாம் பrதி எனச்
சிவந்து_வி.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மதி எனப் பின் முழுதும்
ெவள்கும் $திருவி.2915.2
ெபாற்புைடய வயப் பrக்குப் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) விசய மதி என முற் புறம்பு
ெவள்கிப் $திருவி.2915.3
பின் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) கதி, ேபால்
சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பrக்கு இரா_ெப.(இரா_ெப.)
விசயம் ெபருகும் அன்ேற $திருவி.2915.4

வந்தனவால் இவ்விரண்டு வைகப் பrயும் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) அடிைவத்தால்
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2916.1
பந்து_ெப.(பந்து_ெப.) எனவும் நின்றாேலா மைல எனவும் ஒலித்தாேலா
பகடு_ெப.(பகடு_ெப.) சீ றும் $திருவி.2916.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) தறுகண் அr எனவும் ேவகத்தால்
காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) எனவும்
மிதிக்கும்_ெப.எச்.(மிதி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கூத்தால் $திருவி.2916.3
சந்த நடமகன் எனவும் நடக்கில் அr களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) எனவும் தைகயது
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2916.4
குல மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ேபால் கவிழ் முகமும் கரு
ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) எனக் கண்ணும்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கா, ேபால்
$திருவி.2917.1
நிலவி சீ, வண்ணமும் கா, ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) எனக் கடிமணமும்
நிைறந்து_வி.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாற்ற $திருவி.2917.2
மல, அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) சந்ெதr மணிப் பூண் அலங்கrக்கில் ஆனாத
மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.2917.3
இலகுவதுத் தமவாசி என்று உைரப்ப, பrேவதம் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
கண்ேடா,_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஓ,_பட,.பன்.) $திருவி.2917.4
நூறு விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) உத்தமம் ஆம் பrக்கு உய, ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.)
எட்டு வில் நூறு நGக்கிக் $திருவி.2918.1
கூறு விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) மத்திமம் ஆம் பrக்கு அறுபத்து
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) தமக் குதிைரக்கு என்ப $திருவி.2918.2
ஈறு இல் புகழாய் ெபாரு நrப் பrையப் பூசனம்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்சிப் பாசம்
$திருவி.2918.3

மாறுவா, என மணித்தா, சதங்ைக சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) அணிவித்து
மதிக்ேகா மாறன் $திருவி.2918.4
ெகாத்து அவிழ் தா,_ெப.(தா,_ெப.) நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசழும் புைக தGபம்
ெகாடுத்துப் பூைச $திருவி.2919.1
பத்திைமயால் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்சி
எதி, நிற்ப ஆலவாய்ப் பரைன ேநாக்கிக் $திருவி.2919.2
ைகத்தலம் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) சிரம் முகிழ்த்து
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) எனப் பr ெகாடுத்தான்
கயிறு_ெப.(கயிறு_ெப.) மாறி $திருவி.2919.3
முத் ெதாழிலின் மூவராய் மூவ,க்கும்
ெதrயாத_எதி,.ம.ெப.எச்.(ெதr_வி.+ஆத்-எதி,.ம.+அ_ெப.எச்.குறி.) முக் கண்
மூ,த்தி $திருவி.2919.4
உவநிடக் கலைண வாசி ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அலால்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாயக் $திருவி.2920.1
கனவாம் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெகாடுத்திடக்
கவ,ந்து_வி.எச்.(கவ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வறு
G $திருவி.2920.2
தவனன் இல் விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெதன்னன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) உய்ப்பப் $திருவி.2920.3
பவனமும் கடலும் ேபாலக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய்ப் பந்தி
ேச,த்தா, $திருவி.2920.4
வாசி வாணிக,க்குத் ெதன்னன் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) வrைசயாக $திருவி.2921.1
வசினான்
G
பாணற்கு ஏவல் ெசய்தவ, ெவள்கு வாேரா $திருவி.2921.2

கூசிலா ேநச,க் காப்பான் குதிைரயின்
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏற்றம் தத் $திருவி.2921.3
தூசிைன இரண்டாம் கங்ைக என முடி
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றா, $திருவி.2921.4
இைனய_குைற.எச்.(இைன_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தூசு
இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பட,.ஒரு.) பால் ஊ,தி
இழிந்து_வி.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏற்றுச்
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $திருவி.2922.1
புைனவது என் இவ, ைக ேயாடும் புைனந்த திக்கு உைடயும்
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2922.2
கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) அராப் பூணு மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) கவருேமா
என்று தம்மின் $திருவி.2922.3
வினவின, ெவகுண்டு ெசான்னா,_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.)
கணத் தனி வர,_ெப.(வ
G
ர,_ெப.)
G
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.2922.4
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) தரு ேகாலான் ெவவ்ேவறு அடுபr வயவ, யா,க்கும்
$திருவி.2923.1
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) தரு கலிங்கம் ஈந்தான் ேந,ந்து அைவ வாங்கி அன்பில்
$திருவி.2923.2
சிறந்து_வி.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் வடிவாய்
வந்தா,_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) ெசழு மைறப்
புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ேயாடு $திருவி.2923.3
மைறந்தன, மைறந்தா, ஒக்க மாய வாம் பrேமல்
வந்தா,_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) $திருவி.2923.4
இருைமக்கும் துைணயாய் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இரு பிறப்பாள,க்கு ஏற்ப $திருவி.2924.1
அருைம_ெப.(அருைம_ெப.) தாம் சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.)
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)

அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) அவைர
உய்த்துப் $திருவி.2924.2
பருமத்த யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) கதி, வானத்து_ெப.(வானம்_ெப.+அத்து_சாr.)
உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) $திருவி.2924.3
வரும் அப்ேபாது எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் மாட நGள் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்கான்
$திருவி.2924.4
ஏைன மந்திரரும் தம் தம் இல் புகப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.)
பா,த்த_ெப.எச்.(பா,_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2925.1
மா நகராரும் தம்தம்_அ.ெதா.(தம்தம்_அ.ெதா.) மைன புகப் பrயின் பாக,
$திருவி.2925.2
ஆனவ, தாமும் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம் விைளயாட்டு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.2925.3
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண்ணி னாட்கு விளம்பின,
இருந்தா, அன்ேற $திருவி.2925.4
ஞான நாயகன் அைணயா நr பr ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $திருவி.2926.1
ஆன வாரு உைர ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பr நrயாய்ப் $திருவி.2926.2
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாறு கண்டு அைமச்சைரப்
புரவலன் கறுப்ப $திருவி.2926.3
வான ஆறு ேபால் ைவைக நG, வந்தவாறு உைரப்பாம் $திருவி.2926.4
ெநருங்கு தூrய முழக்கமும் தாைனயும்
நிமிர_குைற.எச்.(நிமி,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2927.1

மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) இலாதவ,
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி, மங்கலம்
ஏந்த_குைற.எச்.(ஏந்து_வி.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2927.2
அரம் ெகால் ேவலினான் அருளிய வrைச_ெப.(வrைச_ெப.) ேயாடு அைணந்து
$திருவி.2927.3
புரம் ெகால் ேவதிய,க்கு அன்ப, தம் திரு மைன புகுந்தா, $திருவி.2927.4
உடுத்த சுற்றமும் கழகமும் ஒட்டிய நட்பும் $திருவி.2928.1
அடுத்த ேகண்ைமயால் வினவுவா, அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) அவ,க்கு
இைசய_குைற.எச்.(இைச_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2928.2
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாய்ைமயான் முகமனும்
மகிழ்ச்சியும் ஈந்து_ெப.(ஈந்து_ெப.) $திருவி.2928.3
விடுத்த வாதவூ, ஆளிகள் ேவறு இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.)
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2928.4
கரந்ைத_ெப.(கரந்ைத_ெப.) சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஆலவாய்க் கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ஆம் அன்று $திருவி.2929.1
இரந்த வண்ணேம_ெப.(வண்ணம்_ெப.+ஏ_சாr.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
ெகாடு ேபாகிய எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.2929.2
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்பரும் தானும்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எம்ைமயும் பணி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2929.3
அரந்ைத தG,த்தனன் அன்றியும் அரசனுக்கு
இைசய_குைற.எச்.(இைச_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2929.4
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வாம்பr ெசலுத்தினன்
நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) இனிக் கவைல_ெப.(கவைல_ெப.)
$திருவி.2930.1
இல்ல வாம்படி ஆக்கினன் இன்னம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உலைக
$திருவி.2930.2

ெவல்ல வாம் படி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அருள் விைளக்கும் ஆனந்தம்
$திருவி.2930.3
புல்லவாம் பதி எைமத் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) பூட்டுவான் ேவண்டும்
$திருவி.2930.4
என்ற ஆதரம் தைலக் ெகாள இக பரத்து ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) $திருவி.2931.1
ஒன்றும் இன்றிேய உண, வினுக்கு உள் உண,வாகத் $திருவி.2931.2
துன்று பூரணம் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுந்தரச்
ேசாதி $திருவி.2931.3
மன்றுள் ஆடிய_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசவடி
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) புைதத்து_வி.எச்.(புைத_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்தா, $திருவி.2931.4
நாைளயும் திரு ஆலவாய் நாயகன் தமைர $திருவி.2932.1
ஆள மண்_ெப.(மண்_ெப.) சுமந்து அருளும் என்று அதைனயும் காண்பான்
$திருவி.2932.2
ஊைள ெவம்பrப் பூழிப் ேபா,ப்பு உண்ட ெமய் கழுவி $திருவி.2932.3
மீ ள_குைற.எச்.(மீ ள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டுவான் ேபால்
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) குளித்தனன் ெவய்ேயான் $திருவி.2932.4
ஈசன் ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
பrக் குழாத்து எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) தூளான் $திருவி.2933.1
மாசு மூழ்கிய_ெப.எச்.(மூழ்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அண்டத்ைத
வான்_ெப.(வான்_ெப.) நிலா என்னும் $திருவி.2933.2
தூசினால் அறத் துைடப் பவன் என மணித் ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.)
$திருவி.2933.3
வசும்_ெப.எச்.(வ
G
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
G
ஆழியுள் முைளத்தனன்
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மதிக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) $திருவி.2933.4

ேசய தாரைக வருணம் ஆம் தGட்டிய வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) $திருவி.2934.1
ஆய ேவட்டிைன இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) எனும் அஞ்சனம் தடவித்
$திருவி.2934.2
தூய வாணிலா என்னும் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தூசினால் துைடப்பான்
$திருவி.2934.3
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவைலயின் முைளத்தனன் பனி
மதிக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) $திருவி.2934.4
கள் ஒழுக்கு தா,_ெப.(தா,_ெப.) மீ னவன் கடி மைன புகுந்த $திருவி.2935.1
புள்ளுவ அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பr நள் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ேபாது
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தப் $திருவி.2935.2
பிள்ைள ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மதி முடிப் பிரான்
விைள யாட்டால் $திருவி.2935.3
உள்ளவாறு தம் வடிவு எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒன்ெறாடு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) சாவும் $திருவி.2935.4
சங்கின் ஓைசயும் பிணப் பைற ஓைசயும் சrந்த $திருவி.2936.1
மங்குல் ஓதிய அழுகுரல் ஒைசயும் வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) தாழ் $திருவி.2936.2
ெகாங்ைக ேசப்புறக் ைக எறி ஓைசயும்
குளிர_குைற.எச்.(குளி,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2936.3
எங்கு நாஞ்ெசவி பருகுவ இன் அமுது என்ன $திருவி.2936.4
வாம் பrத்திரள் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) மனித்தைரச் சுமந்து $திருவி.2937.1
தாம்பு சங்கிலி ெதாடக்கு உண்டு மத்திைக
தாக்க_குைற.எச்.(தாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.2937.2
ஏம்பல் உற்றனம்_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அம்_பட,.பன்.)
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) எலாம் இப்ெபாழுது ஈண்டு $திருவி.2937.3

நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) பைடத்தன நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) உரு
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) விதி வலத்தால் $திருவி.2937.4
கானகம்_ெப.(கானகம்_ெப.) தனில் ஒழுகு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) முதல் இந்தக்
கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) $திருவி.2938.1
ஆன துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) அறிந்தில
இன்னமும் ஆ,த்த $திருவி.2938.2
மான வன் ெதாட, வடுக்களும் மத்திைகத் தழும்பும் $திருவி.2938.3
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்றின்
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புலருமுன் ேபாவேத கருமம் $திருவி.2938.4
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ஆர_குைற.எச்.(ஆ,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) தின் பதற்கு கூன் சrந்து
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2939.1
ெநாள்ைள நாகில நந்தில நுைழந்தைள ஒதுங்கும் $திருவி.2939.2
கள்ள நGள் சுைவக் கான ெஞண்டும் இலவினில் கடைல $திருவி.2939.3
ெகாள்ளின் ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ைபம்
பயறு_ெப.(பயறு_ெப.) புல்_ெப.(புல்_ெப.) ெகாள்வைத அடாதால் $திருவி.2939.4
நாடிக் காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) தம, உளா, நக, உளா, கண்டால்
$திருவி.2940.1
சாடிக் காய்வேர புலரும் முன் சங்கிலித் ெதாட, நGத்து $திருவி.2940.2
ஓடிப் ேபாவேத சூழ்ச்சி என்று ஊக்கம் உற்று ஒருங்ேக $திருவி.2940.3
கூடிப் ேபசின ஊைள வாய்க் குறு நrக் குழாங்கள் $திருவி.2940.4
ெவறுத்த_ெப.எச்.(ெவறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காணமும் கடைலயும்
விரும்பின ேகாழ் ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) $திருவி.2941.1
துறுத்த நாகு_ெப.(நாகு_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) தைலவைனச் சங்கிலித்
ெதாடைர $திருவி.2941.2
முறித்த கால்களில் கட்டிய கயிற்ெறாடு முைளையப் $திருவி.2941.3

பறித்த_ெப.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஊைள இட்டு எழுந்தன
ேபாம் வழி பா,ப்ப $திருவி.2941.4
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நGள் நிைல பந்தியுள்
ெநருங்கு மா நிைரையச் $திருவி.2942.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தாவி
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) உறச் சிைத படக் கடித்து
$திருவி.2942.2
ெமன்று ேசாrையக் குடிப்பன வக்கிய
G
முைளேயாடு $திருவி.2942.3
ஒன்ற ஓடேவ அண்டத்தில் ஊறு ெசய்வன ஆல் $திருவி.2942.4
ஊைள ஓைச ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இம் என
உறக்கம்_ெப.(உறக்கம்_ெப.) நGத்து
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2943.1
காைள_ெப.(காைள_ெப.) வரராம்
G
மந்துைர காப்பவ, ெநரு
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $திருவி.2943.2
ஆளி ேபால் வரு பr எலாம் நrகளாய் மற்ைற $திருவி.2943.3
ஒளி மா நிைர குட, பறித்து_வி.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உண்பன கண்டா, $திருவி.2943.4
காண்டலும் சில வலியுள் கடிய உள் அரணம்_ெப.(அரணம்_ெப.) $திருவி.2944.1
தாண்டி ஓடின சில நr சாளர முைழையத் $திருவி.2944.2
தூண்டி ஓடின சில நr சுருங்ைகயின் வழியால் $திருவி.2944.3
ஈண்டி ஓடின நூழில் புக்கு ஏகின சிலேவ $திருவி.2944.4
முடங்கு கால் உைடச் சம்புவும் மூப்பு
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆற்றல் $திருவி.2945.1
அடங்கும் ஓrயும் கண் குருடாகிய நrயும் $திருவி.2945.2

ஒடுங்கி_வி.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
உழந்து அலமரும் இகலனும்
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2945.3
இடங்கள் கண்டில பந்தியில் கிடந்தன ஏங்கி $திருவி.2945.4
கிட்டி ஓடின, ெவருட்டு ேவா, கீ ழ் விழக் கடித்துத் $திருவி.2946.1
தட்டி ஓடுவ சில எதி, தடுப்பவ, அடிக் கீ ழ் $திருவி.2946.2
ஒட்டி ஓடுவ சில கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊைள
இட்டு இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.2946.3
குட்டிேயாடு அைணத்து_வி.எச்.(அைண_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எயில்
இறக் குதிப்பன சிலேவ $திருவி.2946.4
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) புைனந்த ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) மீ னவன் மாளிைக
தள்ளிப் $திருவி.2947.1
புறம்பு அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இந் நr எலாம்
ெபாய்ைகயும்யானம் $திருவி.2947.2
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) பயின்ற_ெப.எச்.(பயில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நGள் மைன மறு கால் அங் கவைலத் $திருவி.2947.3
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) பட,ந்த பல் மாட நGள் நக, எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2947.4
மன்றும் சித்திர கூடமும் மாடமும் மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெசய் $திருவி.2948.1
குன்றும் ெதற்றியும் முற்றமும் நாேளாடு ேகாள்வந்து $திருவி.2948.2
என்றும் சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாங்கரும்
எங்கணும் நிரம்பி $திருவி.2948.3
ஒன்றும் சுற்றேமாடு ஊைள இட்டு உழல்வன நrகள் $திருவி.2948.4
கrயின் ஓைசயும் பல்லிய ஓைசயும் கடும் ேத,ப் $திருவி.2949.1
பrயின் ஓைசயும் இன் தமிழ் ஓைசயும் பாண,_ெப.(பாண,_ெப.) $திருவி.2949.2

வrயின் ஓைசயும் நிரம்பிய மணி_ெப.(மணி_ெப.) நக, எங்கும் $திருவி.2949.3
நrயின் ஓைசயாய்க் கிடந்தது_ெதா.ெப.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அது_ெதா.ெப.குறி.)
விழித்தது நகரம் $திருவி.2949.4
விழித்த ஞாளிகள் விழித்தன ேககயம் ெவருவி $திருவி.2950.1
விழித்த ேகாழிகள் விழித்தன மதுகரம் ெவருண்டு $திருவி.2950.2
விழித்த ஓதிமம் விழித்தன குருகினம் விைரய_வி.அ.(விைரய_வி.அ.)
$திருவி.2950.3
விழித்த வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) விழித்தன கரும் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $திருவி.2950.4
அட்டில் புக்கன நிணத்திைன அழல் பசி உருக்கப் $திருவி.2951.1
பட்டு அடுக்கிய_ெப.எச்.(அடுக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கரும்
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) உருட்டுவ பாகு $திருவி.2951.2
சுட்ட ேசாறு பல் உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) வாய் மடுப்பன
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2951.3
குட்டி உண்ணவும் ெகாடுப்பன கூவிளி ெகாள்வ $திருவி.2951.4
புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) பூைவ ைபங்_ெப.அ.(ைபங்_ெப.அ.) கிள்ைளகள் பூத்
தைலச் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) $திருவி.2952.1
பிறவும் ஆருவ உறங்கிய_ெப.எச்.(உறங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பிள்ைளையக் ெகாடுேபாய் $திருவி.2952.2
நறவு நாறிய குமுதவாய் நைக எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நக்கி $திருவி.2952.3
உறவு_ெப.(உறவு_ெப.) ேபால் விைளயாடுவ ஊறு ெசய்யாவால் $திருவி.2952.4
பறிப்ப ேவெராடு முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) வாய்ப் பட, பசும் ெகாடிையக்
$திருவி.2953.1
கறிப்ப நாகு_ெப.(நாகு_ெப.) இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) காய் எலாம்
கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) கவிழ $திருவி.2953.2

முறிப்ப வாய் இட்டுக் குதட்டுவ வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) வாய் ெமாய்ப்பத்
$திருவி.2953.3
ெதறிப்ப ஊைள இட்டு ஆடுவ திrவன பலேவ $திருவி.2953.4
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெபாr திr மருப் படல் ெகழு ேமடம் $திருவி.2954.1
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கரும் தாது_ெப.(தாது_ெப.) ேந, ஆக்ைகைய ஏனம்
$திருவி.2954.2
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கவி, அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) சூட்டவி,
தைலக் ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) $திருவி.2954.3
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) பா,ப் ெபாடும் ஆருயி,
ெசகுப்ப $திருவி.2954.4
பின் ெதாட,ந்து_வி.எச்.(ெதாட,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) குைரப் ெபாடு துரந்திடப்
ெபய,ந்து_வி.எச்.(ெபய,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2955.1
முன் ெதாட,ந்து_வி.எச்.(ெதாட,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி,
ெசகுப்பன ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) ஊட்டி
$திருவி.2955.2
வன் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) புய மள்ள, ேபாய் வலி ெசயப் ெபாறாது
$திருவி.2955.3
கன்றி வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) உகக் கடிப்பன அனந்தம் $திருவி.2955.4
பன்றி_ெப.(பன்றி_ெப.) வாய்
விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இரக்கமும் பல் ெபாறி
முள்வாய் $திருவி.2956.1
ெவன்றி வாரணச் சும்ைமயும் ஏழகத்து ஒலியும் $திருவி.2956.2
அன்றி நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) குைரப்பு ஓைசயும் ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.)
ஆ,ப்பும் $திருவி.2956.3
ஒன்றி ஊைள வாய் நrக்குரற்கு ஒப்பது உண்டு ஒருசா, $திருவி.2956.4

கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) காணிய நக, கண்
விழித்து ஆங்கு $திருவி.2957.1
மங்குல் ேதாய் ெபரு வாயில்கள்_ெப.(வாயில்_ெப.+கள்_பன்.குறி.) திறந்தலும்
மாறா $திருவி.2957.2
ெதங்கும் ஈண்டிய நr எலாம் இம் என ஓடிப் $திருவி.2957.3
ெபாங்கு கா, இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) துணி எனப் ேபாயின
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) $திருவி.2957.4
ஈறு இலாச் சிவ பரம் சுட, இரவி
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எறிப்பத் $திருவி.2958.1
ேதறு வா, இைடத் ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சிறு ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) ேபால $திருவி.2958.2
மறு இலாத பல் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கதி,
மல,ந்து_வி.எச்.(மல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
எறிப்ப $திருவி.2958.3
வறு
G ேபாய் ஒளி மழுங்கின மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) கணம்_ெப.(கணம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.2958.4
அண்டருக்கு அrதாகிய மைறப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அழுைகத்
$திருவி.2959.1
ெதாண்டருக்கு எளிதாகிய மண்_ெப.(மண்_ெப.) சுமந்து அருள
வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) $திருவி.2959.2
கண்டு அருட்கழல் வருடுவான் ைககள் ஆயிரமும் $திருவி.2959.3
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருக்க
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கடவுளும் குண கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உதித்தான்
$திருவி.2959.4
கவன ெவம்பr ெசலுத்தி_வி.எச்.(ெசலுத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேமல் கவைல_ெப.(கவைல_ெப.)
தG,ந்து_வி.எச்.(தG,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உள்ேள $திருவி.2960.1

சிவம்_ெப.(சிவம்_ெப.) உண,ந்தவ, சிந்ைத ேபால்
மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.) ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கமலம் $திருவி.2960.2
உவைமயில் பரம் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
உண,ந்து_வி.எச்.(உண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைர
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்ேதா,_வி.அ.ெப.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ,_பட,.ஒரு.) $திருவி.2960.3
மவுன வாய் என அடங்கின மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.) ைபம் குமுதம்
$திருவி.2960.4
பந்தியாள,கள் யாது எனப் பக,தும் என்று அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.)
$திருவி.2961.1
சிந்தியா எழும் ெதால்ைல ேபாய்த் திரள் மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) கவிழ்க்கும்
$திருவி.2961.2
தந்தியான் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) இைற ெகாளும் இருக்ைகையச் சா,ந்து
$திருவி.2961.3
வந்தியா உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) பனிப்பு உற வந்தது ெமாழிவா, $திருவி.2961.4
காற்றினும் கடும் கதிய வாய்க் கண்களுக்கு இனிதாய் $திருவி.2962.1
ேநற்று வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாம் பr எலாம்
நின்றவாம் பrக்குக் $திருவி.2962.2
கூற்று எனும் படி நrகளாய் நக, எலாம் குழுமி $திருவி.2962.3
ஊற்றம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய் காட்டகத்து
ஓடிய என்றா, $திருவி.2962.4
கருத்துறாத இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) ெசால் எனும் கடிய கால் ெசவியாம்
$திருவி.2963.1
துருத்தி ஊடு ேபாய்க் ேகாபம்_ெப.(ேகாபம்_ெப.) ஆம் சுடுதழல் மூட்டி
$திருவி.2963.2
எrத்த தGப் ெபாறி சிதறிடக் கண்
சிவந்து_வி.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறவன் $திருவி.2963.3

உருத்த வாறு கண்டு அைமச்சரும் ெவருவினா, ஒதுங்கி $திருவி.2963.4
அமுதம் உண்டவன் நஞ்சம் உண்டால் என முதல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$திருவி.2964.1
சமர ெவம்பr மகிழ்ச்சியுள் ஆழ்ந்தவன் அைவேய $திருவி.2964.2
திமிர ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) குறு நrகளாய்ச் ெசன்றேவ என்னா
$திருவி.2964.3
அமர, அஞ்சிய ஆைணயான் ஆ, அஞ, ஆழ்ந்தான் $திருவி.2964.4
அருகு இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) அைமச்ச, தைம
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாதவூ, ஆளி என்னும்
$திருவி.2965.1
கருகு இருட்டு மனக்கள்வன் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) முைடய
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) முழுதும்
கவ,ந்து_வி.எச்.(கவ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காட்டில் $திருவி.2965.2
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) நிணக் குட, பிடுங்கித்
தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) திr நrகன் எல்லம்
குதிைர_ெப.(குதிைர_ெப.) ஆக்கி $திருவி.2965.3
வரவிடுத்தான் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பட,.ஒரு.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாயம்
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) கண்டீேரா மதி நூல் வல்l, $திருவி.2965.4
இம் மாயம் ெசய்தாைன என் ெசய்வது என உலகில் எமருக்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.2966.1
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) மாசு படு பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) பழி
இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) பட இழுக்கு விைளத்துத் தGய
$திருவி.2966.2
ைகம் மாறு ெகான்றான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெபாருட்டு இனியாம் ஏது
உைரக்கக் கடேவம் என்று $திருவி.2966.3

சும்மாது சிரம் தூக்கி எதி, ஆடாது இருந்தா, அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சூழ்
வல்ேலா,கள் $திருவி.2966.4
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ேவைல மனக்கு இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) பr
ெசலுத்தி_வி.எச்.(ெசலுத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அரச காrயம்
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ஆக்கி $திருவி.2967.1
ெவவ் ேவைல மனக் கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) விடுத்தனம் என்று அக
மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) விைளவு கூர $திருவி.2967.2
ைமவ் ேவைல விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) உண்ட வானவைன
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
மயமாம் இன்ப $திருவி.2967.3
ெமய் ேவைல இைட வழ்ந்தா,
G
விைளந்தது
அறியா,_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.பன்.)
வந்தா,_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
மாேட $திருவி.2967.4
வந்தவைரச் சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விழிப் ெபாறி
சிதறக் கடுகடுத்து மறேவான்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2968.1
அந்தம் இலாப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெகாடுேபாய்
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வயப் பr ெகாடு
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.)
இதாகத் $திருவி.2968.2
தந்தைன_வி.மு.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) அன்ேறா
அரச கருமம் முடித்து இைச நிறுத்த தக்ேகா, நின்ேபால் $திருவி.2968.3
எந்த உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உளேரேயா என ெவகுண்டான் அது ேகட்ட ஈசன்
ெதாண்ட, $திருவி.2968.4
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) ஏது அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புரவிக்கு எனக்
ேகட்டா, ேகாமகனும் குற்ற_ெப.எச்.(குறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேமதும் $திருவி.2969.1

அற்றத்தால் அைர இரவில் நrயாகி அயல்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புரவி_ெப.(புரவி_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.2969.2
ெசற்றுவா, குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) உக நிணம்_ெப.(நிணம்_ெப.) சிதறக் குட,
பிடுங்கித்தின்று ேந,வந்து $திருவி.2969.3
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ேப,க்கு ஊற்றம் இைழத்து
ஊ, கலங்க_குைற.எச்.(கலங்கு_வி.+அ+குைற.எச்.குறி.) காட்டகத்தில் ஓடிற்று
அன்ேற $திருவி.2969.4
கண்ணும் இடும் கவசமும் ேபால் காrயம்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழுகியதும்
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) பா,த்து_வி.எச்.(பா,_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எம்
$திருவி.2970.1
எண்ணrய நிதி ஈட்டம் கவ,வதற்ேகா நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
அைமச்சின் இயற்ைக நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ஆல் $திருவி.2970.2
புண்ணிய ேவதிய, மரபில் பிறந்தன என்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
ெபருைம_ெப.(ெபருைம_ெப.) பூண்டாேய நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) $திருவி.2970.3
பண்ணிய காrயம் பழுது பிறரால் தண்டிக்கப் படுவ, என்றான் $திருவி.2970.4
தண்ட லாள,கள் இவைனக் ெகாடுேபாய் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) முழுதும் தடுத்தும் ஈ,த்தும் $திருவி.2971.1
மிண்டினால் வலி ெசய்தும்
வாங்கும்_ெப.எச்.(வாங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என ெவகுண்டு
அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) விளம்பக் கூற்றும் $திருவி.2971.2
அண்டுேமன் மறம்_ெப.(மறம்_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வலி உைடயா,
கதிைர இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) அடுத்துப் பற்றிக் $திருவி.2971.3
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபானால் என்னக்
ெகாடு புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ேபாய் அறேவாைரக்

ெகாடுைம_ெப.(ெகாடுைம_ெப.)
ெசய்வா,_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) $திருவி.2971.4
கதி, ேநாக்கிக் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) மூட்டும் கடும் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
உச்சியில்_ெப.(உச்சி_ெப.+இல்_இட.ேவ.) இரவிக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ேந,
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.2972.1
எதி, ேநாக்க_குைற.எச்.(ேநாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிைல நிறுத்திக்
கரங்களினும் நுதலினும் கல் ஏற்றிச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) தGப் $திருவி.2972.2
பிதி, ேநாக்கத்து அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) ஒறுப்ப ஆற்றா, ஆய்
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
G
இருைளப் பிளப்ேபான்
ெசந்தG $திருவி.2972.3
மதி ேநாக்கத் தனிச் சுடைர அைழத்து
அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துதி
ெசய்வா,_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) வாதவூர, $திருவி.2972.4
நாதேவா நாத முடிவு இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாடகம்_ெப.(நாடகம்_ெப.) ெசய் $திருவி.2973.1
பாதேவா பாதகனாம் என்ைனப் பணி
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2973.2
ேவதேவா ேவதமுடிவின்
விைளந்த_ெப.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தனிப் $திருவி.2973.3
ேபாதேவா ேபாத ெநறி கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பூரணேவா $திருவி.2973.4
ஐயேவா என்னுைடய அன்பேவா அன்ப,க்கு $திருவி.2974.1
ெமய்யேவா ெமய்யில் விைனேயன் தைல_ெப.(தைல_ெப.) ைவத்த
$திருவி.2974.2
ைகயேவா ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) காலேவா காலைனக் காய் $திருவி.2974.3
ெசய்யேவா ேவதப் பrேயறும் ேசவகேவா $திருவி.2974.4

அத்தேவா கல்லாக் கைடேயைன ஆட்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2975.1
பித்தேவா ெபாய் உலைக ெமய்யாகப் ேபதிக்கும் $திருவி.2975.2
சித்தேவா சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) ெதளிவித்து எைனத்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.2975.3
முத்தேவா ேமான மயம் ஆன மூ,த்தியேவா $திருவி.2975.4
என்று ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புகழ் ேவதிய,
இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) துதி ெசவியில்
$திருவி.2976.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏறலும் விைட ஏறு
சுந்தரன் மற்று இவ, ெசயைல $திருவி.2976.2
மன்று ஏறவும் முடிேமல் நதி மண்_ெப.(மண்_ெப.) ஏறவும் முதியாள்
$திருவி.2976.3
அன்று ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதேராடும்
விண்_ெப.(விண்_ெப.) அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏறவும் நிைனந்தான் $திருவி.2976.4
கங்ைகப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) வடிவாகிய கவ்ைவத் திைர ைவைகச்
$திருவி.2977.1
சங்கச்சr அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) ஆம் மல,த் தா,_ெப.(தா,_ெப.) ஓதிைய
ேநாக்கா $திருவி.2977.2
வங்கக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேப, ஊழியில் வருமாறு என எவரும்
$திருவி.2977.3
இங்கு அற்புதம் அைடயப் ெபருக என்றான் அருள் குன்றான் $திருவி.2977.4
தும்ைபச் சைட முடியான் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெசால்லாடவும் முன்னாள்
$திருவி.2978.1
வம்ைபப் ெபரு முைலயால் வr வைளயால் வடு அழுத்தும் $திருவி.2978.2

ெகாம்ைபத் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) குைலப்பான் கடும் ேகாபம்_ெப.(ேகாபம்_ெப.)
ெகாடு
நடக்கும்_ெப.எச்.(நட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.2978.3
கம்ைப ெபரு நதியில் கடும் கதியால் வரும் ைவைக $திருவி.2978.4
பத்திக் குளி, கமுகின் குைல பrயக் கைர முrயக் $திருவி.2979.1
குத்திப் பழம் சிதறச் ேசறி ேகாட்டங்கைள வட்டி
G
$திருவி.2979.2
முத்திக் ெகாடு கதலிப் புதன் முது சாலிகள் அrத்துக் $திருவி.2979.3
தத்திப் பல தருேவெராடும் தள்ளிக் கடுகியேத $திருவி.2979.4
பல்லாயிரம் ெசந்தாமைர பரப்பிக் ெகாடு வரலால் $திருவி.2980.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) கண்ணான்
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) நயக்கும் குளி, நளினம் $திருவி.2980.2
கல் ஆரமும் கடி முல்ைலயும் கரும்பும் ெகாடு வரலால் $திருவி.2980.3
வில் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெகாடு ேபா, ெசயும் ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.)
வரனும்
G
மானும் $திருவி.2980.4
மணிமாைலயும் மல, மாைலயும் சிதறா இறு மருங்ேக $திருவி.2981.1
அணி காஞ்சியும் ஒளி, சங்கமும் மலறப் புைட எறியாக் $திருவி.2981.2
கணியால் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) முகத்தாமைர கண்ண Gெராடும் கவிழாத்
$திருவி.2981.3
தணியா முனிவுடன் ஊடிய தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கண்ணிய, ேபாலும்
$திருவி.2981.4
வைர உந்திய மது முல்ைலயின் எய்பாற அயி, மருதத் $திருவி.2982.1
தைர உந்திய கரும்பின் குைற சாறு ஓடு உவ, ஆேறாடு $திருவி.2982.2
இைரயும் ெதழு தூ, நி, ைவைக இந் நக, ைவகும் $திருவி.2982.3

திைரயும் ெதழு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தம்மிடம்
ெசன்றால்_நி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஆல்_நி.எச்.குறி.) அைவ ேபாலும்
$திருவி.2982.4
கல் என்று அதி, சும்ைமப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கடி மா மதில்_ெப.(மதில்_ெப.)
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ேபாய் $திருவி.2983.1
இல்லங்களும் சிறு துச்சிலும் மறித்திட்டு இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வாய்ச் $திருவி.2983.2
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கல நாவாய் பல
திமில் ேபால் சுமந்து ஏகிப் $திருவி.2983.3
புல்லும் புrைசயும் தள்ளி உள் புகுகின்றைத அன்ேற $திருவி.2983.4
மறுகும் பல ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆவண மணிவதியும்
G
மன்றும்
$திருவி.2984.1
சிறுகும் கண மதமா நிைர ேசரும்_ெப.எச்.(ேச,வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெதருவும் ேபாய் $திருவி.2984.2
முறுகும் சினெமாடு ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திைர மூrப்
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) தாவிக் $திருவி.2984.3
குறுகும் படி கண்டு அஞ்சின, ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மா நக, உள்ளா,
$திருவி.2984.4
சில,_ெப.(சில,_ெப.) ைமந்தைர எடுப்பா,களும் சில,_ெப.(சில,_ெப.)
ைமந்தைரக் காணாது $திருவி.2985.1
அலமந்து அழுவாரும் சில,_ெப.(சில,_ெப.) அம் ைகத் தளி, பற்றிக்
$திருவி.2985.2
குல மங்ைகய,_ெப.(மங்ைகய,_ெப.) தைமக் ெகாண்டுயப் ேபாவா,களும்
குறுகும் $திருவி.2985.3
தலம் எங்கு எனத் திைகப்பா, களும் தடுமாறு கின்றாரும் $திருவி.2985.4
ெபான் உள்ளன பணி உள்ளன ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேபணல் ெசய்வாரும்
$திருவி.2986.1

மன்னும் சில ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ைகக்ெகாள மறப்பா,களும்
மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) $திருவி.2986.2
மின்னும் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மாளிைக ேமல்
ஏறுகின்றாரும் $திருவி.2986.3
இந் நன்னக, துய, மூழ்குதற்கு ஏது ஏது என்பாரும் $திருவி.2986.4
ேநற்றும் பr நrயாயின ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மாநக, எங்கும்
$திருவி.2987.1
ஊற்றம் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்பா,களும்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காலமும் இந்த $திருவி.2987.2
ஆற்றின் ெபருக்கு இைல என்று அய,வாரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) $திருவி.2987.3
சீற்றம் ெகாடு முன்ேபால்வாரும் ெசயேல ெகால் என் பாரும் $திருவி.2987.4
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) ேகாமகன் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ேகால் பிைழத்
தனேனா என நவில்வா, $திருவி.2988.1
அம் ேகால் வைள பங்கன் விைளயாட்ேடா என அைறவா, $திருவி.2988.2
இங்கு ஆ, இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) தணிப்பா, என இைசப்பா,
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) தணிப்பான் $திருவி.2988.3
ெபாங்கு ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.) உண்டு அருள் சுந்தரன் அலது யா, எனப்
புகல்வா, $திருவி.2988.4
அடுத்து ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) குண்ேடாதர, எதி, ஏற்று
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகல் வாய் $திருவி.2989.1
மடுத்தாலும் அடங்காது என மதிப்பா, இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.)
தைனயும் $திருவி.2989.2
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
முக கங்ைகயின் இைறவன் சைட ஏறக் $திருவி.2989.3
ெகாடுத்தால் அலது அடங்காது இதன் ெகாடும் ேகாபமது என்பா, $திருவி.2989.4

வான்_ெப.(வான்_ெப.) ஆறு இழி_வி.(இழி_வி.) நதி ஆயிர
முகத்தல்_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஆல்_கரு.ேவ.) வருவது ேபால்
$திருவி.2990.1
ஆனாது எழு நGத்தம் தணியாவாறு கண்டு அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) $திருவி.2990.2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) அன்பைர ஒறுக்கும் தறு கண்ண, $திருவி.2990.3
ேபானா, தமது அகத்ேத உள ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேபணுதல் கருதா
$திருவி.2990.4
வழுதி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தம, விட்டு ஏக மதுைர நாயகன் பால் ஏகி
$திருவி.2991.1
அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைச பாடும் ெதாண்டில்
அகப்படும்_ெப.எச்.(அகப்படு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) ேபாற்றித் $திருவி.2991.2
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அறிவாய் ஊறும் சுகப்
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடலின் மூழ்கி $திருவி.2991.3
எழுது சித்திரம் ேபால் மன்னி இருந்தன, வாத ஊர, $திருவி.2991.4
பண் சுமந்த மைற நாடரும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) பதம்_ெப.(பதம்_ெப.)
சுமந்த முடியா, மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) $திருவி.2992.1
புண் சுமந்த துய, தGர_குைற.எச்.(தG,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பr நrகளாய் அடவி
ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் $திருவி.2992.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) சுமந்த சுர நதி எனப் ெபருகு வித்த ைவைக
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) விைடயவன் $திருவி.2992.3
மண்_ெப.(மண்_ெப.) சுமந்து திரு ேமனிேமல் அடி வடுச் சுமந்த கைத ஓதுவாம்
$திருவி.2992.4

கரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) திைர இைடக்
கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சுழல் கலம்_ெப.(கலம்_ெப.)
எனக் கன முகடளாய் $திருவி.2993.1
வரும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) பரைவ உட்
கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நக,
மறுகி_வி.எச்.(மறுகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உள் கமற ேவலினான்
$திருவி.2993.2
ஒருங்கு அைமச்சைர விளித்து நG, கைர சுமந்து ஒருங்கி வரும் ஓத நG,ப்
$திருவி.2993.3
ெபாருங் கதத்திைன அடக்குவ,G என அைமச்சரும்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாயினா, $திருவி.2993.4
ெவறித் தடக்ைக மத யாைன_ெப.(யைன_ெப.) மந்திrகள் ேவறு ேவறு பல
குடிகளும் $திருவி.2994.1
குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
இட்டு அளவு ேகால் கிடத்தி வைர கீ றிேய $திருவி.2994.2
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விட்டு நக, எங்கணும்
பைற அைறந்து அைழத்து
விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆள் எலாம்
$திருவி.2994.3
ெசறித்து விட்டு அவ,க்கு அளந்த படி ெசய்மின் என்று வருவித்தன,
$திருவி.2994.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ெதாடும் கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) கூைட யாளரும்
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) சுமந்து வருவா, களும் $திருவி.2995.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெதாடும் படி
நிமி,ந்து_வி.எச்.(நிமி,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வண் படு விr பசும்
தைழயல் ஆலமும் $திருவி.2995.2

ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அதி,ந்து வருவாரும்
ேவறு பல ேகாடி கூடிய குழாமும் நG, $திருவி.2995.3
ெமாண்டு அருந்த_குைற.எச்.(அருந்த்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வரும் ஏக
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) என வருபுனல் கைரயின் ெமாய்த்தன, $திருவி.2995.4
கிட்டுவா, பr நிறுத்துவா, அரவு உருட்டுவா, அடி கிடத்துவா, $திருவி.2996.1
இட்டுவா, தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) நிரப்பு வா, விளி எழுப்புவா, பைற
இரட்டுவா, $திருவி.2996.2
ெவட்டுவா, மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) எடுத்துவா,
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவருட்டுவா, கடிது துடும் எனக்
$திருவி.2996.3
ெகாட்டுவா, கைர பரப்புவா, உவைக கூருவா, குரைவ_ெப.(குரைவ_ெப.)
குழறுவா, $திருவி.2996.4
கட்டுவா, கைர உைடப்பு நG, கடுகல் கண்டு ெநஞ்சது கலங்குவா, $திருவி.2997.1
மட்டிலாத முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) என்ைன
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) இனி
ஆறுக_வியங்.வி.மு.(ஆறு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று எதி, வணங்குவா,
$திருவி.2997.2
ெகாட்டுவா, மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) உைடப்பு
அடங்க_குைற.எச்.(அடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மகிழ் ெகாள்ளுவா,
குரைவ_ெப.(குரைவ_ெப.) துள்ளுவா, $திருவி.2997.3
எட்டு மாதிரமும் எட்ட வாய் ஒலி எழுப்புவா, பைற இரட்டுவா, $திருவி.2997.4
இந் நிைல ஊrல் உள்ளா, யாவ,க்கும் கூலி யாள, $திருவி.2998.1
துன்னி_வி.எச்.(துன்னு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முன் அளந்த எல்ைலத்
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) முைற மூண்டு
ெசய்வா,_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) $திருவி.2998.2
அந்நிைல நகrன் ெதன் கீ ழ்த் திைச உளாள் அளவில் ஆண்டு $திருவி.2998.3

மன்னிய நைர மூதாட்டி ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) ேப, வந்தி என்பாள்
$திருவி.2998.4
ெசவி உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) ஆன ேவதசிரப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
உண,ந்து_வி.எச்.(உண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசந்தG $திருவி.2999.1
அவி உணவு_ெப.(உணவு_ெப.) ஊட்டும் ஈசன் அன்பrன் ஆற்ற ேநாற்ற
$திருவி.2999.2
தவ நிைற ேபறு துய்ப்பாள் தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) இலா,க்கு
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ஒப்பாள் $திருவி.2999.3
சுைவ உறு பிட்டு விற்று உண் ெதாழிலினாள் தமியள் ஆவாள் $திருவி.2999.4
ைவகலும் அவித்த ெசவ்விப் பிட்டிைன மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) நான்கு
$திருவி.3000.1
ைககளாய் முைளத்த முக்கண் கரும்பிைன அரும்பு மூரல் $திருவி.3000.2
ெசய்கதி, முகத்தான் அந்தத் ேதறைல ஆலவாய் எம் $திருவி.3000.3
ஐயைன அகத்தான் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அன்பினால் அருத்தி விற்பாள் $திருவி.3000.4
வைளந்த_ெப.எச்.(வைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமய் உைடய அந்த
மாதவ நைர மூதாட்டிக்கு $திருவி.3001.1
அளந்த பங்கு அைடப்பான் கூலி ஆள் கிைடயாமல் ஆற்றத் $திருவி.3001.2
தள,ந்து இனி என்ேன மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) தண்டிக்கின் என் ெசய்ேகன்
என்று $திருவி.3001.3
உளம் தடுமாறிக் கூடல் உைடய நாயகைன உன்னா $திருவி.3001.4
பிட்டு விற்று உண்டு வாழும் ேபைதேயன் இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.)
என்பது $திருவி.3002.1
எள் துைண ேயனும் இன்றி இரவி எங்கு எழுெகன்று இந் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$திருவி.3002.2

மட்டு நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அருளால் இங்கு ைவகிேனற்கு இன்று
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3002.3
விட்டது ஓ, இைடயூறு ஐய மீ னவன் ஆைண யாேல $திருவி.3002.4
துைண இன்றி மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) இன்றித் தம, இன்றி
சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.3003.1
பைண இன்றி ஏன்று ெகாள்வா, பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) இன்றிப் பற்றுக் ேகாடாம்
$திருவி.3003.2
புைண இன்றித் துன்பத்து ஆழ்ந்து புலம்பு உறு பாவிேயற்கு இன்று
$திருவி.3003.3
இைண இன்றித் இந்தத் துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) எய்துவது அறேனா எந்தாய்
$திருவி.3003.4
ேதவ,க்கும் அrயன் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேதவேன அன்ப, ஆவா, $திருவி.3004.1
யாவ,க்கும் எளியன் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஈசேன ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ஆைணக் $திருவி.3004.2
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ெசங்ேகாலா, சீற்றம் கடுகுமுன் கூலி ஆளாய்
$திருவி.3004.3
ஏவல் ெசய்வாைரக் காேணன் ஏைழேயன் இனி என் ெசய்ேகன் $திருவி.3004.4
கூலியாள் வருவது உண்ேடா என்று தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெகாங்ைக முற்றத்
$திருவி.3005.1
தாலி_ெப.(தாலி_ெப.) ேபால் கண்ண,_ெப.(கண்ண
G
,_ெப.)
G
ேசா,வாள்
குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முன்பு அருத்தும் பிட்ைட
$திருவி.3005.2
ேவைல நG, ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) காண மிைசந்தவள்
இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.) தG,ப்பான் $திருவி.3005.3

பாலின் ேந, ெமாழியாள் பாக
மைறத்து_வி.எச்.(மைற_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள்
படிவம்_ெப.(படிவம்_ெப.) ெகாள்வா, $திருவி.3005.4
குறட்கு நG, அருத்தி ைவைகக் குடிைஞயாய்
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கங்ைக
$திருவி.3006.1
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) பிrவின் ஆற்றாது அன்பினால்
அவைளக் காண்பான் $திருவி.3006.2
மறக் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கணாைள வஞ்சித்து
வடிவம் மாறிப் $திருவி.3006.3
புறப்படு வாைரப் ேபாலப் ேபாதுவா, ேபாத மூ,த்தி $திருவி.3006.4
அழுக்கு அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பழந்துணி
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அைரக்கு
அைசத்து_வி.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விழுத்ெதாண்ட,
$திருவி.3007.1
குழுக் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இண்ைட நிக, சுைம
அைட ேமல் கூைட கவிழ்த்து $திருவி.3007.2
எழுக் கடாந்து திைச கடந்திட்டு இைண
கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திருத்ேதாள் ேமல்
$திருவி.3007.3
மழுக்கைடந்து விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வாய் மண்_ெப.(மண்_ெப.) ெதாடு திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) பைட ஏந்தி
$திருவி.3007.4
திடம் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அறேவா, திரு
ேவள்வி தரும் அமுதும் $திருவி.3008.1

இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) காவல்_ெப.(காவல்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைறவாள் அருத்த
அமுதும் இனிது உண்டும் $திருவி.3008.2
அடங்காத பசியின, ேபால் அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
முைலப் பால் அருந்த_குைற.எச்.(அருந்த்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.3008.3
அடங்காத ெபரு ேவட்ைக மகவு ேபால் புறப்பட்டா, $திருவி.3008.4
ஆலு மைறச் சிரமுடியா, அடிக்கமலம் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) சூடக்
$திருவி.3009.1
கூலி ெகாடுத்து எைன ேவைல ெகாள்வா, உண்ேடா என்று என்று
$திருவி.3009.2
ஓல மைறத் திருெமாழி ேபால் உைர பரப்பிக் கலுழ் கண்ண,_ெப.(கண்ண
G
G,_ெப.)
$திருவி.3009.3
ேவைல இைடப் படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அய,வாள்
வதி
G இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) அைணகின்றா, $திருவி.3009.4
தந்ைத_ெப.(தந்ைத_ெப.) தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) இன்றி
வருகின்ற தனிக் கூலி $திருவி.3010.1
ைமந்தனா, வாய் மலரும்_ெப.எச்.(மல,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வந்தி
உந்தன் $திருவி.3010.2
சிந்ைத ஆகுலம் இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) கூ,ந்தா,
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மகத் $திருவி.3010.3
தந்தேபாது எழு மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) தைலக் ெகாள்ளப்
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ேபாந்தாள் $திருவி.3010.4
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) எனத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
பாலின் அருள் சுரந்து வருகாைள $திருவி.3011.1
தன்ைன அைழத்து எனக்கு அளந்த கைர அைடத்துத் தருவாேயா $திருவி.3011.2

என்ன இைசத்தனள் ஆக அைடக்கின்ேறன் எனக்கு
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $திருவி.3011.3
பின்ைன அதற்கு இடும் கூலி யாது என்றா, ெபரு முதியாள் $திருவி.3011.4
பிட்டு இடுேவன் உனக்கு என்றான் அதற்கு
இைசந்து_வி.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பசியால் $திருவி.3012.1
சுட்டிட நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.)
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெமலிந்ேதன் சுைவப் பிட்டில்
உதி,ந்த_ெப.எச்.(உதி,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எலாம் $திருவி.3012.2
இட்டிடுவாய் அது முந்தத் தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) இைளப்பாறிக் $திருவி.3012.3
கட்டிடு ேவன் நின்னுைடய_திr.(நின்_பதி.ெப.+உைடய_உைட.ேவ.) கைர
என்றா, கைர இல்லா, $திருவி.3012.4
ெதள்ளி அடு சிற்றுண்டி சிக்கைடந்த ெபாதி
நGக்கி_வி.எச்.(நGக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3013.1
அள்ளி எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருந்தப்பா என்று
இட்டாள் அைரக்கு அைசத்த_ெப.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.3013.2
புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) உைடத் துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) நGத்தா, புறத்தாைன
விrத்து ஏந்தி $திருவி.3013.3
ஒள்ளியது என்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) அன்பும் உடன் கூட்டி
அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசய்வா,_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) $திருவி.3013.4
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) முைலத் தGம்_ெப.அ.(தGம்_ெப.அ.)
பாலின் அrய சுைவத்து இஃது அந்தத் $திருவி.3014.1
ெதன்னவனாய் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஆண்ட திரு ஆல வாய் உைடய
$திருவி.3014.2

மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) பிரான் தனக்ேக ஆம் என்று என்று வாய்ப்
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3014.3
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.)
அைசத்து_வி.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழுது_வி.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசய்தா, தGவாய்
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அமுத ெசய்தா, $திருவி.3014.4
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எனக்கு
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தாயாய் அருள் சுரந்து மாறாத $திருவி.3015.2
இந்த இைளப்பு ஒழித்தைனேய இனி ேவைலத் தைலச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உன் $திருவி.3015.3
சிந்ைத களிப்பு எழேவைல
ெசய்ேவண்ன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) என்று இைசத்து
எழுந்தா, $திருவி.3015.4
தந்தி வாய் மருப் பிடறி வரும் குடிைஞத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கைரயில்
$திருவி.3016.1
வந்தியான் வந்தியாள் என்று ஏட்டில் வைர வித்துப் $திருவி.3016.2
புந்தியால் உைரயான் நூல் ெபாருளினான் அளப்பு அrய $திருவி.3016.3
அந்தி வான்_ெப.(வான்_ெப.) மதிச் சைடயா, கைர அைடப்பா, ஆயினா,
$திருவி.3016.4
ெவட்டுவா, மண்ைண முடி ேமல் ைவப்பா, பாரம் எனக் $திருவி.3017.1
ெகாட்டுவா, குைறத்து எடுத்துக் ெகாடு ேபாவா, சுமடு விழத் $திருவி.3017.2
தட்டுவா, சுைம இறக்கி எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அதைனத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) படியக் $திருவி.3017.3
கட்டுவா, உடன் சுமந்து ெகாடு ேபாவா, கைர ெசாrவா, $திருவி.3017.4
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) இவ, ஒருகால்
இருகால் மண்_ெப.(மண்_ெப.) சுமந்து இைளத்துக் $திருவி.3018.1

ைக வண்ண மல, கன்றக் கதி, முடிேமல் வடு அழுந்த $திருவி.3018.2
ைம வண்ணன்_ெப.(வண்ணன்_ெப.) அறியாத மல, அடி ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சுரந்து $திருவி.3018.3
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) பைடப்ப
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெசழும் தருவின் மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.)
அைணந்தா, $திருவி.3018.4
தரு ேமவும் மைல மகளும் சலமகளும் அறியாமல் $திருவி.3019.1
திரு ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) முழுது நிலமகள் தGண்டித் திைளப்பு எய்தக்
$திருவி.3019.2
குரு ேமவு மதி முடிையக் கூைட அைண ேமல் கிடத்தி $திருவி.3019.3
வரும் ேமரு அைனயா, தம் வடிவு
உண,ந்து_வி.எச்.(உண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துயில் கின்றா,
$திருவி.3019.4
அத்தருேவ ஆல ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தருவாக அைல புரட்டித்
$திருவி.3020.1
தத்தி வரும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அைடப்பா, சனகாதி முழுது
உண,ந்த_ெப.எச்.(உண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.3020.2
ெமய்த் தவராய்க் கண் களிப்ப ெமய் உண,ச்சி ேமான மயச் $திருவி.3020.3
சுத்த உருத் ெதளிவிப்பா, எனத்துயிலும் துயில் உண,ந்தா, $திருவி.3020.4
ஆடுவா, சாமம் எனத் தித்திக்கும் அமுத இைச $திருவி.3021.1
பாடுவா, நைக ெசய்வா,_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.)
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
ெசய்வா,_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) பராக்கு அைடயக்
$திருவி.3021.2
ேகாடுவா, மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) குவிப்பா, குதிப்பா, தூள்
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அடிபாய்ந்து $திருவி.3021.3

ஓடுவா, உடன் மீ ள்வாள் உன் மத்த, என இருப்பா, $திருவி.3021.4
ேவைலயினால் அற வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இைளத்தா, ேபால் ெமய் ேவ,ைவ $திருவி.3022.1
காலமிைச மூச்சு எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாய்
ஒலியால் காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) அைழத்துச் $திருவி.3022.2
சால ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) பசியினா, ேபால் தள,ந்து அடியாள் இடும்
பிட்டின் $திருவி.3022.3
ேமல் அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விருப்பின, ஆய்
மீ ண்டும் அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பட,.ஒரு.) பால் அைணவா, $திருவி.3022.4
இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) நGந்தி_வி.எச்.(நGந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இன்ப நG, ெவள்ளத்து ஆழ்ந்த $திருவி.3023.1
ெகாடும் புற முதியாள் முன் ேபாய்க் கூறுவா, ேகாலுக்கு ஏற $திருவி.3023.2
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) படு கைரகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அைட படு
கின்ற இன்னம் $திருவி.3023.3
கடும்பசி உைடேயன் அன்ேன பிட்டு இடு கடிதின் என்றா, $திருவி.3023.4
ஆங்கு அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பட,.ஒரு.) அப்ேபாது அட்ட சிற்றுணவு
அளித்தாள் ஐய, $திருவி.3024.1
வாங்கி அங்கு ைகயும் நாவும் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.)
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.)
ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3024.2
பாங்கு இரு ெகாடிறும் ஒற்றிப் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) உறப் பருகிக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3024.3
நிங்கி_வி.எச்.(நGங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முன் ேபால ேபாந்து
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கைர அைடக்கல் உற்றா, $திருவி.3024.4
பிட்டு வாய் மிதப்ப_குைற.எச்.(மிதப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உண்பா,
ெபருவலி உைடயா, ேபால $திருவி.3025.1

ெவட்டுவா, எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மண்ைணக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய் ேவற்றுப்
பங்கில் $திருவி.3025.2
ெகாட்டுவா, உைடப்பு மாரும் ெகாள்ைக கண்டு ஆ,த்துத்
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $திருவி.3025.3
தட்டுவா, அயல் நின்றாைரத் தழுவா, களிப்புத் தாங்கி $திருவி.3025.4
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மண்_ெப.(மண்_ெப.)
கூைடேயாடு இடறி வழ்வா,
G
ேபால் ஆற்றில் $திருவி.3026.1
மடுத்திட வழ்வா,
G
நGந்தி_வி.எச்.(நGந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வல்ைல
ேபாய்க் கூைட தள்ளி $திருவி.3026.2
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகன் கைர ேமல் ஏறி
அடித்து_வி.எச்.(அடி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடித்து ஈரம்_ெப.(ஈரம்_ெப.)
ேபாக்கித் $திருவி.3026.3
ெதாடுத்த கட்டு அவிழ்ப் பா, மீ ளத் துன்னுவா, ெதாடுவா, மண்ைண
$திருவி.3026.4
ெகாட்டு மண்_ெப.(மண்_ெப.) சுமந்து ெசல்வ, கூைடைய உைடப்பில் வழத்
G
$திருவி.3027.1
தட்டுவா, எடுப்பா, ேபாலத் தாவி
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
G
அைலயில் ஓட
$திருவி.3027.2
விட்டு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மரத்ைதப் பற்றி மிதப்பா,
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) கைரயில் ஏற $திருவி.3027.3
முட்டுவா, சுழியில் ஆழ்வா, ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முைளப்பா, மீ ள்வ,
$திருவி.3027.4
ெகாட்டிைனக் கழலப் பா,ப்பா, ேகாப்ப, ேகால் இைட ஆப்பு இட்டுத்
$திருவி.3028.1

தட்டுவா, உயி,ப்பு வங்கித்
G
தள்ள
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைளப்பா, கச்சில்
$திருவி.3028.2
பிட்டிைன நுக,வா, ேவைல விைன ெகடப் பிற,க்கும் அள்ளி $திருவி.3028.3
இட்டு மாறு ஓச்ச ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நைகப்ப, ைக இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.)
தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3028.4
வானத்தின் மண்ணில்_ெப.(மண்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ெபண்ணின் ைமந்தrல்
ெபாருளில் ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) $திருவி.3029.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அற்றுத் தைமயும் நGத்துத் தத்துவம்
உண,ந்த_ெப.எச்.(உண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேயாக, $திருவி.3029.2
ஞானக் கண் ெகாண்ேட அன்றி நாடரும் ேசாதி மண்ேணா, $திருவி.3029.3
ஊனக் கண் ெகாண்டும் காண உடன் விைளயாடல்
ெசய்வா,_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) $திருவி.3029.4
அருளினால் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஆக்கியும்
அளித்தும் நGத்தும் $திருவி.3030.1
ெபரு விைளயாடல் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) முடிப் ெபருமான் இங்ஙன் $திருவி.3030.2
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) விைளயாடல்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓச்சு ேகால் ைகய,
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3030.3
அருகு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏவல் ெகாள்வா,
அைட கைர ேநாக்கப் புக்கா, $திருவி.3030.4
ெநட்டு அைல ஒதுங்கி ஓட நிவப்பு உற வைர ேபால் இட்டுக் $திருவி.3031.1
கட்டிய கைரகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) கண்டு கண்டு ஒப்பு
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3031.2

அட்டேம ெசல்வா, திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
ெதாழுதாள் ேபரால் $திருவி.3031.3
விட்ட பங்கு அைட படாைம கண்டன, ெவகுளி மூண்டா, $திருவி.3031.4
வந்திக்குக் கூலி யாளய்
வந்தவன்_வி.அ.ெப.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அன்_பட,.ஒரு.)
யா, என்று ஓடிக் $திருவி.3032.1
கந்த,ப்பன் என ேந, நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காைளைய ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏடா
$திருவி.3032.2
அந்தப் பங்கு உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அைட பட்டது
எவன் நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) இன்னம் $திருவி.3032.3
இந்தப் பங்கு அைடயாய் வாளாது இருத்தியால் அம்பீ என்றா, $திருவி.3032.4
ேவறு உைரயாது தம்ைம உண,ந்தவ, வறு
G
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.3033.1
ஈறு இலான் இறுமாப்பு எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.) ஆக
ேமல் இட்டு $திருவி.3033.2
ஆறு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடுத்த பங்கில் அைட
கைர கல்லிச் ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.3033.3
மாறு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓச்ச அஞ்சி
மயங்கினா, வலிய ேகாலா, $திருவி.3033.4
பித்தேனா இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பட,.ஒரு.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) என்பா,
அல்லது ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) ேகாட் பட்ட $திருவி.3034.1
மத்தேனா இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பட,.ஒரு.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) என்பா,
வந்திைய அைலப்பான் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.3034.2

எத்தேனா இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பட,.ஒரு.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) என்பா,
இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) சாலம் காட்டும் $திருவி.3034.3
சித்தேனா இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பட,.ஒரு.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) என்பா,
ஆ, என்றும் ெதளிேயாம் என்பா, $திருவி.3034.4
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) விஞ்ைசயேனா என்பா, பண்ணினால் பாணிக்கு ஏற
$திருவி.3035.1
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) விஞ்ைசயேனா என்பா,
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெசல்வத்து ஆழ்ந்து $திருவி.3035.2
வாடிய மகேனா என்பா, இைச பட
வாழ்ந்து_வி.எச்.(வாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகட்ட $திருவி.3035.3
ஏடு அவிழ் தாrனாருள் யா, மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பட,.ஒரு.) ெகால் என்பா, $திருவி.3035.4
கரும்பனும் விரும்ப_குைற.எச்.(விரும்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கட்டழகு உைடயான்
என்பா, $திருவி.3036.1
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பட,.ஒரு.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) கூலிக்கு ஆள்
ெசய்தது எவேனா என்பா, $திருவி.3036.2
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குரவ,
அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தமியேனா என்பா, ேவைல
$திருவி.3036.3
புrந்தவன் அல்லன் என்பா, அது ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) புகலும் என்பா,
$திருவி.3036.4
கூலியும் ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) தாேன
கணக்கிலும் குறிக்கச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.3037.1

ேவைலயும் ெசய்யான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி,.ம.+அன்_பட,.ஒரு.) இன்
ெசால் விளம்பினும் ேகளான் கல்லின் $திருவி.3037.2
பால் அைற முைளேய ஆகிப் பராமுகம் பண்ணி
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.3037.3
ஏல நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) இதைன ேவந்தற்கு உண,த்துதும் என்று
ேபானா, $திருவி.3037.4
தைலமகன் திருமுன் தாழ்ந்து சாற்றுவா, அடிேகள் இந்த $திருவி.3038.1
அைல புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) நகரா, தம் தம் பங்கு எலாம் அளந்த ஆற்றான்
$திருவி.3038.2
மைலயினும் வலியவாகச் சுமந்தன,
வைளந்த_ெப.எச்.(வைல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிற்றூண்
$திருவி.3038.3
விைல_ெப.(விைல_ெப.) நைர யாட்டி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பங்கு
அைடத்திலன் ெவன்றி ேவேலாய் $திருவி.3038.4
ேவைளயும் வனப்பினாேல ெவன்றவன் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) வந்தி
$திருவி.3039.1
ஆள் என ஆங்ேக வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பதிந்தனன்
அரச,_ெப.(அரச,_ெப.) ெசல்வக் $திருவி.3039.2
காைளேபால் களிப்பன் பாடும் ஆடுவான் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ேபாக்கி
$திருவி.3039.3
நGளுவான் ேவைல ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ெநஞ்சினும் நிைனதல்
ெசய்யான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி,.ம.+அன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.3039.4
ஆண் தைக வனப்ைப ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அடிக்கவும் இல்ேலம் அஞ்சி $திருவி.3040.1
ஈண்டிேனம் என்று கூற இம் என அைமச்ச ேராடும் $திருவி.3040.2

பாண்டியன்_ெப.(பாண்டியன்_ெப.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
ேபாய்ப் பங்கு அைட பட்ட எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.3040.3
காண்டும் என்று எறிநG, ைவைகக் குடிைஞ_ெப.(குடிைஞ_ெப.) அம் கைரையச்
சா,ந்தான் $திருவி.3040.4
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.)
கைரகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இைற மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஓைக $திருவி.3041.1
மடுத்தனன் ேநாக்கிச்
ெசல்வான்_வி.மு.(ெசல்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) வந்தி பங்கு
அைடப்பா, இன்றி $திருவி.3041.2
அடுத்த ேநான் கைரயும் கல்லி
அழித்து_வி.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3041.3
கடுத்து நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எங் குற்றான்
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கைர சுமந்து அைடப்பான் என்றான் $திருவி.3041.4
வள்ளல் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேகாபம்_ெப.(ேகாபம்_ெப.)
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாறு ேகால் ைகய,
அஞ்சித் $திருவி.3042.1
தள்ளரும் சினத்த, ஆகித் தடக்ைக ெதாட்டு ஈ,த்துப் பற்றி $திருவி.3042.2
உள்ெளாடு புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) கீ ழ் ேமலாய் உயி, ெதாடும் ஒளித்து
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.3042.3
கள் வைன இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பட,.ஒரு.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) வந்தி
ஆள் எனக் காட்டி நின்றா, $திருவி.3042.4
கண்டனன் கனன்று ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ைகயில் ெபான்
பிரம்பு_ெப.(பிரம்பு_ெப.) வாங்கி $திருவி.3043.1

அண்டமும் அளவு இலாத உயி,களும் ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) ஆகக்
$திருவி.3043.2
ெகாண்டவன் முதுகில் வசிப்
G
புைடத்தனன் கூைடேயாடு $திருவி.3043.3
மண்_ெப.(மண்_ெப.) தைன உைடப்பில் ெகாட்டி மைறந்தனன்
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசாதி $திருவி.3043.4
பாண்டியன்_ெப.(பாண்டியன்_ெப.) முதுகில் பட்டது ெசழியன் பன்னிய,
உடம்பினில் பட்டது $திருவி.3044.1
ஆண் தைக அைமச்ச, ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.)
பட்டது அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) குமர, ேமல் பட்டது
$திருவி.3044.2
ஈண்டிய கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) கால் வர,_ெப.(வ
G
ர,_ெப.)
G
ேமல் பட்டது இவுளி
ேமல் பட்டது பருமம் $திருவி.3044.3
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
கrேமல் பட்டது எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உயி,க்கும் ேபாதன்
ேமல் பட்ட அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தழும்பு $திருவி.3044.4
பrதியும் மதியும் பாம்பும் ஐங் ேகாளும் பல் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) பைடத்த
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மீ னும் $திருவி.3045.1
இரு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கால் எr கடும்
கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) எனும் ஐம் பூதமும் காரும்
$திருவி.3045.2
சுருதியும் ஆறு சமய வானவரும் சுர,களும் முனிவரும் ெதாண்டின்
$திருவி.3045.3
மருவிய முனிவ, கணங்களும் பட்ட மதுைர நாயகன் அடித் தழும்பு
$திருவி.3045.4
வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) மனித, நரக, புள்_ெப.(புள்_ெப.) விலங்கு மாசுணம்
சிதல் எறும்பு ஆதி $திருவி.3046.1

ஆன பல் சரமும் மைல மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
புல்_ெப.(புல்_ெப.) ஆதி ஆம் அசரமும் பட்ட $திருவி.3046.2
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) அைட கருவும் பட்டன தழும்ேபாடு உதித்தன உயி, இல்
ஒவியமும் $திருவி.3046.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அடி பட்ட சரா சர சடங்கள் தமக்கு உயி, ஆயிேனான்
தழும்பு $திருவி.3046.4
துண் என மாேயான் விழித்தனன் கமலச் ேசாதியும் யாது என வியந்தான்
$திருவி.3047.1
விண்ணவ,_ெப.(விண்ணவ,_ெப.) ெபருமான் ெவருவினான் வாேனா, ேவறு
உளா, ெமய் பனிப்பு அைடந்தா, $திருவி.3047.2
வண்ண யாழ் இயக்க, சித்த, சாரண, தம் வடுப் படா உடம்பினில் பட்ட
$திருவி.3047.3
புண்ைண யாது என்று தத்தமில் காட்டி மயங்கினா, புகுந்த வாறு
அறியா,_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.பன்.)
$திருவி.3047.4
ஏக நாயகன் எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உயி,களும் தாேன என்பதும்
அன்பினுக்கு எளியன் $திருவி.3048.1
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திறனும் காட்டுவான் அடி
பட்டு அங்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கூைட மண்_ெப.(மண்_ெப.) ெகாட்டி
$திருவி.3048.2
ேவக நG, சுருங்கக் கைரயிைன உய,த்தி மிகுத்து உடன் ேவைல நGத்து ஒளித்துப்
$திருவி.3048.3
ேபாகிய வாறு கண்டு ேகால் ைகய, ேபாய் நைரயாட்டிையத் ெதாட,ந்தா,
$திருவி.3048.4
வன்பு தாழ் மனத்ேதா, வலி ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இன்ன மன்னான் மறுக்கம் உண்ேடேயா $திருவி.3049.1

முன்பு ேபாகிய ஆள் என் ெசய்தான் என்னாய் முடியுேமா இனி எனத் திரங்கி
$திருவி.3049.2
என்பு ேபால் ெவளுத்த குழலினாள் கூடல் இைறவைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இரங்க_குைற.எச்.(இரங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.3049.3
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஆக வருத்திய சிற்றூண் அமுது
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளினா, அருளால்
$திருவி.3049.4
கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) நந்தி கண்த்தவ, விசும்பில் கதி,
விடு_ஏவ.(விடு_வி.) திப்பிய விமானம் $திருவி.3050.1
மண்_ெப.(மண்_ெப.) இைட இழிச்சி அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
வா என்று வல்ைல ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அமர,
பூ மைழயும் $திருவி.3050.2
பண் நிைற கீ த ஒைதயும் ேவதப் பனுவலும் துந்துபி ஐந்தும் $திருவி.3050.3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இைட நிமிரச் சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) அருள்
அைடந்ேதா,_வி.அ.ெப.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ,_பட,.பன்.)
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிவபுரத்து உய்த்தா,
$திருவி.3050.4
மன்று உைடயான் ஒ, கூைட மண்_ெப.(மண்_ெப.) ெகாட்டி மைறந்ததும் அைட
கைர நGண்ட_ெப.எச்.(நGள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.3051.1
குன்று என உய,ந்த_ெப.எச்.(உய,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்ைமயும்
தம் ேமல் ேகால் அடி பட்டது
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3051.2
என்றன் ேமல் பட்டது என்றன் ேமல் பட்டது இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.)
என அது என அைமச்ச, $திருவி.3051.3
நின்றவ, உண,ந்து_வி.எச்.(உண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிகழ்ச்சியும்
பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) பால் நிகழ்ச்சியும்

ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அந் நிருபன்
$திருவி.3051.4
உள்ளத்தால் சங்ைக பூண்டான் ஆக மண்_ெப.(மண்_ெப.) உைடப்பில் ெகாட்டிக்
$திருவி.3052.1
கள்ளத்தா, ஆகிப் ேபானா, ககனத்தா, ஆகிச் ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.)
$திருவி.3052.2
ெவள்ளத்தா, பிறரும் ேகட்ப மீ னவற்கு உவைக ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.)
$திருவி.3052.3
ெகாள்ளத் தாம் அைழத்து ஆகாய வாணியால் கூறல் உற்றா, $திருவி.3052.4
மறத்து ஆறு கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ேகால் வழுதி நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெபாருள்கள்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.3053.1
அறத்து ஆற்றின் ஈட்டப் பட்ட அைனயைவ புனிதமான $திருவி.3053.2
திறத்தாேல நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) நம்ைமச் ேச,ந்தவ,
தமக்கு ஆ,வம் $திருவி.3053.3
உறத்தாவில் வாதவூரன் உதவினான் ஆதலாேல $திருவி.3053.4
அைனயைன மறுக்கம் ெசய்தாய்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.)
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பிணப் புலவுத் தGவாய் $திருவி.3054.1
வன நrத் திரைள ஈட்டி வாம்பr ஆக்கித் தந்ேதம் $திருவி.3054.2
கைன இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) ேபாதில் கழிந்தன
பின்னும் தண்ட $திருவி.3054.3
விைனய, பால் விடுத்துத் துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) விைளத்தைன அது
ெபாறாேதம் $திருவி.3054.4
வருபுனல் ெபருகப் பா,த்ேதம் வந்திைகப் பிட்டு வாங்கிப் $திருவி.3055.1
பருகிவந்து ஆளாய் மாறு பட்டன மண்_ெப.(மண்_ெப.) ேபாகட்டுப் $திருவி.3055.2

ெபாருகைர உயரச் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாகிய
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
ேபால்வாள் $திருவி.3055.3
ெபருகிய_ெப.எச்.(ெபருகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இடும்ைப_ெப.(இடும்ைப_ெப.) தG,த்து எம் ேப, உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அைடயச்
ெசய்ேதாம் $திருவி.3055.4
இத்தைன எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெசய்தது
இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பட,.ஒரு.) ெபாருட்டு இந்த ேவத $திருவி.3056.1
வித்தகன் தன்ைம_ெப.(தன்ைம_ெப.) ஒன்றும் அறிந்திைல ேவட்ைக எம்பால்
$திருவி.3056.2
ைவத்துனக்கு இம்ைம ேயாடு மறுைமயும் ேதடித்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.3056.3
உத்தமன் ெதாைட சந்து ஆதிப் புறப்பற்றும்
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நGரான் $திருவி.3056.4
நிைற உைட இவைன இச்ைச வழியினால் நிறுத்தி ஆன்ற $திருவி.3057.1
மைற வழி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நGதி
மன்னவ,க்கு அளந்த வாழ் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $திருவி.3057.2
குைற படாது ஆனச் ெசல்வ வாrயுள் குளித்து
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று $திருவி.3057.3
நிைறயவன் ெமாழிந்த மாற்றம் இரு ெசவி நிரப்பத் ெதன்னன் $திருவி.3057.4
அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) உற்று உவைக ஈ,ப்ப அதிசய ெவள்ளத்து ஆழ்ந்து
$திருவி.3058.1
ெபாச்சம் இல் அன்ப, எங்கு உற்றா, எனப் புகுந்து
ேதடி_வி.எச்.(ேதடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3058.2
நச்சு அரவு அைசத்த_ெப.எச்.(அைச_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூடல்
நாயகன் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3058.3

இச்ைசயில் இருக்கின்றாைரக் கண்டு ேபாய் இைறஞ்சி வழ்ந்தான்
G
$திருவி.3058.4
ெதால்ைல நG, உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஆண்டு சுடு துய, நரகத்து ஆழ
$திருவி.3059.1
வல்ல என் அறிவுக்கு ஏற்ற வண்ணேம_ெப.(வண்ணம்_ெப.+ஏ_சாr.) ெசய்ேதன்
நG, என் $திருவி.3059.2
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) தG, தவப் ேபறாய்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இக பர ஏது
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3059.3
அல்லல் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பிறவி
ேநாய்க்கு_ெப.(ேநாய்_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) அருமருந்து ஆனி, ஐயா
$திருவி.3059.4
ெசறுத்து நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) உம்ைம எண்ணாது இைழத்த
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தGங்கு தன்ைனப் $திருவி.3060.1
ெபாறுத்து நG, முன் ேபால் உங்கள் புவி எலாம் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) பூண்டு
$திருவி.3060.2
மறுத் துைடத்து ஆள்வதாக என்று இரந்தனன்
மண்ணில்_ெப.(மண்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) $திருவி.3060.3
ெவறுத்தவ, நைக உள் ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேவந்தைன ேநாக்கிச் ெசால்வா, $திருவி.3060.4
பாய்திைர புரளும்_ெப.எச்.(புரள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முந்நG,ப்
படுகடல் உலகுக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.3061.1
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கணான் ேபால்
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) வற்று
G
இருப்பீ, உங்கள் $திருவி.3061.2
நாயகன் அருளிச் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணேம_ெப.(வண்ணம்_ெப.+ஏ_சாr.)
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசய்வ,G $திருவி.3061.3

தூயவ, அன்ேறா நுங்கள் சூழல்
ேச,ந்து_வி.எச்.(ேச,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழுக வல்லா,
$திருவி.3061.4
உம்ைம நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) அடுத்த நGரால் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
இயல் ேவத நGதி $திருவி.3062.1
ெசம்ைமயால் இ,ண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) நன்றாத் ெதளிந்தது
ெதளிந்த_ெப.அ.(ெதளிவு_ெப.) நGரான் $திருவி.3062.2
ெமய்ைம_ெப.(ெமய்ைம_ெப.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) சித்த சுத்தி
விைளந்தது விைளந்த_ெப.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நGரால்
$திருவி.3062.3
ெபாய்ம்ைம வானவrன் நGந்திப் ேபாந்தது சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) பால் பத்தி
$திருவி.3062.4
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
பத்தியாேல மாையயின் விருத்தி ஆன $திருவி.3063.1
பந்தம் ஆம் பஞ்சவ வாழ்க்ைக_ெப.(வாழ்க்ைக_ெப.) விைளவினுள் பட்ட
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) $திருவி.3063.2
ெவந்தது கருைண ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெமய்
உண,வு_ெப.(உண,வு_ெப.) இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) தன்ைனத் $திருவி.3063.3
தந்தது பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) சூட்டித் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மயம் ஆக்கிற்று
அன்ேற $திருவி.3063.4
சச்சிதானந்தம் ஆம் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தனிப் பர
சிவேன_ெப.(சிவன்_ெப.+ஏ_சாr.) தன்னது $திருவி.3064.1
இச்ைசயால் அகிலம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
பைடத்து_வி.எச்.(பைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அளித்து ஈறு
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.3064.2
விச்ைச வானவைரத் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேமலவன் பிறவித் துன்பத்து $திருவி.3064.3

அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) உற்று அைடந்த்ேதா,க்கு ஆனா இன்பவடு
G
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அன்ேனான் $திருவி.3064.4
மந்தரம் கயிைல ேமருப் பருப்பதம் வாரணாசி $திருவி.3065.1
இந்த நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இடங்கள் ேதாறும் இக பர ேபாகம் யா,க்கும்
$திருவி.3065.2
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எம் ேபால்வா, தம்
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ேபாகாமல் $திருவி.3065.3
சிந்தைன திருத்தி ஞானத் திருஉரு
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மன்னும் $திருவி.3065.4
ஒப்பவ, மிக்ேகா, ேவறு அற்று ஒருவனாய் எங்கும்
தங்கும்_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.3066.1
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பரம் சுடேர இந்த ஆலவாய்
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேசாதி
$திருவி.3066.2
ைகப் படு கனிேபால் ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) கண்ணுவன் ஆதி ேயா,க்கு
$திருவி.3066.3
ெமய்ப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) விளங்கித் ேதான்றா ேவதத்ைத விருத்தி
ெசய்தான் $திருவி.3066.4
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அருளால் ஞானத் தபனியம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தில்ைலப்
$திருவி.3067.1
ெபான் நக, இடத்தில்_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) என்ைனப்
ேபாெகனப் பணித்தான் நGரும் $திருவி.3067.2
அன்னதற்கு இைசதி, ஆக என்று ஆலவாய் அடிகள் தம்ைமப் $திருவி.3067.3

பன்னரும் துதியால் ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விைட
ெகாடு பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாவா,
$திருவி.3067.4
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெதாடக்கு
அறுத்த_ெப.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாதன்
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெதாடக்குண்டு ேபாவா, $திருவி.3068.1
பின் ெதாட,ந்து_வி.எச்.(ெதாட,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.) ெசல்லப் ெபருந்தவ, நின்மின் நின்மின் $திருவி.3068.2
என்றன, ெசலவும் கூப்பி எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணியன் ஆகிச்
$திருவி.3068.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதன்னன் விைட ெகாடு
திரும்பினாேன $திருவி.3068.4
துறந்தவ, ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நக,
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதன்னன்
$திருவி.3069.1
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) தரு பங்கினாைர
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) பிரம்பு_ெப.(பிரம்பு_ெப.) நGட்டப் $திருவி.3069.2
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) தரு கருைண ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) பூrப்பத்
தாழ்ந்து ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) $திருவி.3069.3
நிைறந்தது வாய் ெகாள்ளாமல்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எதி, துதிப்பது ஆனான்
$திருவி.3069.4
அைடயாளம் பட ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) அடித்த ெகாடும் சிைலத்
தழும்பும் $திருவி.3070.1

ெதாைடயாக ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெதாண்டன் ெதாடுத்து எறிந்த கல்லும்
ேபால் $திருவி.3070.2
கைடயாேனன் ெவகுண்டு அடித்த ைகப் பிரம்பு_ெப.(பிரம்பு_ெப.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.3070.3
உைடயாேன ெபாறுத்தேதா உன் அருைமத் திருேமனி $திருவி.3070.4
கடிேயறு மல, மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) மால் முதல் ஆய கடவுளரும்
$திருவி.3071.1
படி ஏழும் அளவு இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல்
உயிரும் நGேயேயா $திருவி.3071.2
முடி ஏற மண்_ெப.(மண்_ெப.) சுமந்தாய் முதுகில் அடி வடுப்பட்டது
$திருவி.3071.3
அடிேயனும் பட்ெடன் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) திருேமனி ஆேனேனா
$திருவி.3071.4
ைகக்கும் மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) இன் சுைவயின் காட்டுமாறு என
விைனக்கும் $திருவி.3072.1
ெபாய்க்கும்_ெப.எச்.(ெபாய்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கலன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மண்_ெப.(மண்_ெப.) ஆண்டு
புைல நரகம் $திருவி.3072.2
துய்க்கும் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) துய, கைளவான் மாறாய்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) துைண அடிக்ேக $திருவி.3072.3
ய்க்கும் மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) என்று
அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ைம_ெதா.ெப.குறி.) ஒறுத்ேதேன
$திருவி.3072.4
பாதி உைம உருவான பரேமட்டீ எனக்கு இம்ைம $திருவி.3073.1
ஊதியமும் பரகதியும் உறுதி ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விைளவிக்கும் $திருவி.3073.2

நGதியினான் மந்திrயாய் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அருேள அவதrத்த
$திருவி.3073.3
ேவதியைர அறியாேத ெவறுத்து_வி.எச்.(ெவறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) ஒறுத்ேதேன $திருவி.3073.4
மாயா விருத்தியில் நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மாழாந்து மாதவைர
$திருவி.3074.1
ஆயாது ஒறுத்ேதன் அரு நரகத்து ஆழ்ந்து நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.)
$திருவி.3074.2
வயமல்
G
இன்று அைனயா, ெமய்ம்ைம எலாம்
ேதற்றிய_ெப.எச்.(ேதற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) $திருவி.3074.3
தாயானாய் தண்ணளிக் என் தமிேயன் ெசய் ைகம்மாேற $திருவி.3074.4
நின்ைன உண,ந்தவ, ேவத ெநறி ேவள்வி
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊட்டும் $திருவி.3075.1
இன் அமுதில் கழி சுைவத்ேதா இவள்_பதி.ெப.(இ_சுத்.+அள்_பட,.ஒரு.) இடும்
பிட்டு எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) உயி,க்கும் $திருவி.3075.2
மன்னவேன ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) துவ, வாய் மல்,ந்து அமுது
ெசய்தைன_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ஐ_முன்.ஒரு.) ஆல்
$திருவி.3075.3
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) இலா உனக்கு
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுத்.+அள்_பட,.ஒரு.) ஓ, அன்ைனயாய் வந்தாேளா
$திருவி.3075.4
அன்று சிறுத் ெதாண்ட, இடும் பிள்ைளக் கறி அமுதும் $திருவி.3076.1
ெமன்று சுைவ ெததிந்த_ெப.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவடன்
இட்ட ஊனும் ேபால் $திருவி.3076.2

நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நைரயாட்டி இடு பிட்டு
நயந்து_வி.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அருந்தி_வி.எச்.(அருந்து_வி.+இ_இ.க.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3076.3
என்றும் அடியா,க்கு எளிவந்தாய் எம் தாேய $திருவி.3076.4
நr யாவும் பr ஆக்கி நடத்தியும் அம்பரம் அன்றித் $திருவி.3077.1
தrயா யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) தரு துகிைலத் திரு முடிேமல் தrத்து
மைறக்கு $திருவி.3077.2
அrயாய் நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) என் பாசம் அறுக்க வரும் திரு
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $திருவி.3077.3
ெதrயாேத பr ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) திைளத்து இறுமாந்து இருந்ேதேன
$திருவி.3077.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) சுமக்கும் புள்ளாய் விலங்காய்ச்
சுழன்று_வி.எச்.(சுழல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
$திருவி.3078.1
புண் சுமக்கும் சூழ்ச்சி வலி உைடய புத்ேதளி, $திருவி.3078.2
மண்_ெப.(மண்_ெப.) சுமக்கும் மள்ளராய் வந்திலேர வந்தக் கால் $திருவி.3078.3
பண் சுமக்கும் ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) பங்கன் பாத முடி
காண்பாேர $திருவி.3078.4
என்று பல முைறயாேல துதித்து-வி.எச்.(துதி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைடந்ேதா,க்கு அன்ப, இவ, இவைரத் ேதறின் $திருவி.3079.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பரேபாகம்
வடு_ெப.(வ
G
டு_ெப.)
G
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) எளிது என்று
நைகத்தா, ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $திருவி.3079.2
அன்று திருப்பணி பூைச பிறவும் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெபருக்கி அழகா, ெவள்ளி $திருவி.3079.3
மன்றுைடயான் அடிக்கு அன்பும் உயி,க்கு அன்பும் சுரந்து ஒழுகி வாழும்
நாளில் $திருவி.3079.4

முன்பு ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) துைறயா,க்கும் அடியா,க்கும்
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெததிந்த_ெப.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முைறயால் ஈட்டும் $திருவி.3080.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேபாய் உடன் பலவாய்த்
தைழத்து வருபயேன ேபால் தைல_ெப.(தைல_ெப.) உவாவின் $திருவி.3080.2
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) பனி கான் மதி
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உவr எனப் பல
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) நாளும் ஓங்க $திருவி.3080.3
இன் புறுவான் சக நாதன் எனும் மகப்
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இன்பத்துள் இன்பத்து
ஆழ்ந்தான் $திருவி.3080.4
அம் மகைன முடி சூட்டி அரசாக்கி வாதவூ, அைமச்ச, சா,பன் $திருவி.3081.1
ெமய்ம்ைம ெநறி விளக்கி இரு விைன ஒப்பில் அரன் கருைண
விைளந்த_ெப.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநாக்கான்
$திருவி.3081.2
மும்ைம மலத் ெதாட, நGந்திச் சிவானந்தக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முக்கண் மூ,த்தி
$திருவி.3081.3
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) மல,த்தாள் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) அைடந்தான்
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அrம,த்தனன் எனும் ெதன்பா,
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $திருவி.3081.4
வழுதியால் விடுக்கப் பட்ட வாதவூ, முனிகள் தம்ைமப் $திருவி.3082.1
பழுது இலாப் பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ெகாள்வா, பதி பல
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாந்து $திருவி.3082.2
முழுது உண, மைறேயா, ேவள்விப் புைக அண்ட முடி கீ ண்டு
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) $திருவி.3082.3
எழு வட வைர ேபால்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)

எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) தில்ைல_ெப.(தில்ைல_ெப.) மூதூ, ேச,ந்தா,
$திருவி.3082.4
வதி
G ெதாறும் வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
G
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
G
இைறஞ்சி ஆலயத்து
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெமய்ைம_ெப.(ெமய்ைம_ெப.)
ஆன $திருவி.3083.1
ேகாதி அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ஆனந்தச் சுட, உரு ஆம் சிவகங்ைக
ேதாய்ந்து_வி.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
$திருவி.3083.2
பாதி பகி,ந்தவள் காணப் பரானந்த தனிக் கூத்து பயிலா
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.3083.3
ஆதி அருள் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம்பலம் கண்டு
காந்தம் ேந, அயம் ேபால் சா,ந்தா, $திருவி.3083.4
அன்று குருந்து_ெப.(குருந்து_ெப.) அடியில்
ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆண்ட ேகாலேம அருள்
ஆனந்த $திருவி.3084.1
மன்று இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) எதி,
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வா என்பா, என
மூரல் மணிவாய் ேதாற்றி $திருவி.3084.2
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தனிப்
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கூத்த, நிைல கண்டா, அஞ்சலித்தா, நிலேமல்
வழ்ந்தா,
G
$திருவி.3084.3
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அrய புலன்_ெப.(புலன்_ெப.) கரண வழி
நGந்தி_வி.எச்.(நGந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெமய் அன்பின் உருவம்
ஆனா, $திருவி.3084.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ேபால் புண்டrக மலrல் விைள சிவ அனந்த மதுைவ
வாr $திருவி.3085.1

உண்டு வாசகம் பாடி ஆடி அழல் ெவண்ெணய் என உருகும் ெதாண்ட,
$திருவி.3085.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) துழாவிய குடுமி_ெப.(குடுமி_ெப.) மன்று உைடயான்
திருவாக்கான் மிகுந்த_ெப.எச்.(மிகு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநயம்
$திருவி.3085.3
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய்க்
குணதிைசயில் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவ, வாழ் தேபாவனத்ைதக் குறுகி
அம் கண் $திருவி.3085.4
குறி குணங்கள் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தனிக்
கூத்தன் உரு எழுத்து ஐந்தின் ெகாடுவாள் ஓச்சிப் $திருவி.3086.1
ெபாறி கரணக் காடு_ெப.(காடு_ெப.)
எறிந்து_வி.எச்.(எறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வசி
G மனப் புலம் திருத்திப்
புனிதம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3086.2
நிைற சிவமாம் விைத விைதத்துப் பசு_ெப.(பசு_ெப.) ேபாதம்
கைளந்து_வி.எச்.(கைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருணன் நG, கால்
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.3086.3
அறி உருவாய் விைளந்த_ெப.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தனிப்
பா, ஆனந்த அமுது
அருந்தாது_எதி,.ம.வி.எச்.(அருந்து_வி.+ஆத்_எதி,.ம.+உ_வி.எச்.குறி.)
அருந்தி_வி.எச்.(அருந்து_வி.+இ_இ.க.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றா, $திருவி.3086.4
மான் நிைரயும் குயவrயும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒருங்கு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) rஞ்சா
மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.) கானத்து_ெப.(கானத்து_ெப.) $திருவி.3087.1
ஆன் நிைரக கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) என
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேமாந்து
நக்க_ெப.எச்.(நகு_வி.+க்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆனந்த அருள் கண்ணைரக்
G
$திருவி.3087.2
கான் நிைற புள்ளினம் பருகக் கருைண ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)

இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) ேபாலப் $திருவி.3087.3
பால் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நGற்று அன்ப, அைச
வின்றிச் சிவேயாகம் பயிலும் நாளில் $திருவி.3087.4
புத்த, சில,_ெப.(சில,_ெப.) இலங்ைகயினும் ேபாந்து மூவாயிர ெமய்ப் ேபாத
ேவத $திருவி.3088.1
வித்தக ேராடு ஏழு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வைர யறுத்துச் சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) ஒட்டி
விவாதம் ெசய்வா,_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) $திருவி.3088.2
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தைகய_குைற.எச்.(தைக_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ஏழில் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) இவைர ேவறும் எனும்
எண்ணம் பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.3088.3
சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) உைடயவ, ஆக அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.)
கனவில் எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளித் ேதவ
ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) $திருவி.3088.4
வாதவூரைன விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாது
ெசய்வ,G என விழித்து மைறேயா, அந்தப் $திருவி.3089.1
ேபாத ேவதியைர வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) புகுந்து அைழத்தா, அப்ேபாது
ெபாதுவில் ஆடும் $திருவி.3089.2
ேவத நாயகன் பணித்த வழி நின்றா, எதி,
மற்றுப்ப_குைற.எச்.(மறுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாந்து $திருவி.3089.3
காதார குல மூழ்கி இருந்தா, தழல் நிமி,த்துக் கலிையக் காய்வா,
$திருவி.3089.4
பின்னும் அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) கனவின் கண் மன்றுள் நடம் பிrயாத
ெபருமான் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3090.1
முன்னவைனப் ெபருந்துைறயில் குருந்தடியில் ஆட்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முைறயினாலும்
$திருவி.3090.2

இன் இைச வண் தமிழ் மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேபால் பாடும் காரணத்தாலும்
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) அன்று இட்ட $திருவி.3090.3
மன்னிய ேப, மாணிக்க வாசகன் என்று அைழ மின்கள் வருவான் என்றா,
$திருவி.3090.4
உறக்கம்_ெப.(உறக்கம்_ெப.)
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அறேவா,
ெசன்றவ,_வி.அ.ெப.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ,_பட,.பன்.)
நாமம் ெமாழிந்து அைழப்ப
உண,ந்து_வி.எச்.(உண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாதன் $திருவி.3091.1
அறக் கருைண இதுேவா என்று அவேராடும்
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நக,
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மண்ணும்
$திருவி.3091.2
துறக்கமும் நGத்து அருவத்தா, மன்று ஆடும் துைணக் கமலம்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ ண்ேடா, $திருவி.3091.3
நிறக் கனக மண்டபத்தில் புக்கு இருந்தா, அறிஞ, சூழா ெநருங்கிச்
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.3091.4
தத்து நG,க் கலத்தில் ேபாந்த சீவரப் ேபா,ைவ தாங்கும் $திருவி.3092.1
புத்தைர ேவறு ைவத்துப் புகன்மின் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) இைறயும் நூலும்
$திருவி.3092.2
அத்தைல நின்ேறா, எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கதியும் என்று ஆய்ந்த ேகள்வி $திருவி.3092.3
ெமய்த்தவ ெநறி மாணிக்க வாசக, வினவினாேர $திருவி.3092.4
கனவினும் நGறு காணாக் ைகதவ, காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) யானும்
$திருவி.3093.1
மன அனுமானத் தானும் வாசகப் ெபருமான் தம்ைம $திருவி.3093.2

வினவிய மூன்று முத்ேத சாதியின் விrத்தா, ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.)
$திருவி.3093.3
அைனயவ, ேகட்ட அம் மூன்று மனு வாதம்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உட்ெகாள்ளா $திருவி.3093.4
இன்று இவ,க்கு அனுமான் ஆதி எடுப்பது என் என்று காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.)
$திருவி.3094.1
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவ,கள் தாேம
உடம்படல் மறுத்தா, காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) $திருவி.3094.2
அன்றி ஏது இன்ைமயாேல அனுமான அளைவ யாலும் $திருவி.3094.3
நின்றவன் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) ேகான் ஆதி நிறுத்திய மூன்றும் என்றா,
$திருவி.3094.4
ெபான்று தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) முத்தி என்பா, பூசுர, பிராைன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3095.1
இன்று எைமக் காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) ஒன்றால் ெவன்றனம் என்றG, ஆனால்
$திருவி.3095.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
தன்ைன அளைவயான் ஆட்சி எம்ைம $திருவி.3095.3
ெவன்றிடும் என்றா, ஐந்தும் ெவன்றவ, முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)
ெசய்யா_எதி,.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.3095.4
பிறவி அந்தக,க்கு ெவய்ேயான் ேபெராளி காட்டலாேமா $திருவி.3096.1
மைறகளால் அளைவ தன்னால் ேதவரான் மனத்தால் வாக்கால் $திருவி.3096.2
அறிவரும் ேசாதி எங்ேகான் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) திரு நGற்றுத்
ெதாண்டின் $திருவி.3096.3
குறிவழி அன்றிக் காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெகாள்ைகயான் அல்லன் என்றா, $திருவி.3096.4

ேதாற்றம் இல்லாதவ, உங்கள் சிவனுக்கும் திரு நGற்றுக்கும் $திருவி.3097.1
ேதாற்றம் எப்படித் திட்டாந்தம் ெசால்லுமின் என்றா, தூேயா, $திருவி.3097.2
ேவற்றுைம அற நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) இன்ேன விளக்குதும் அதைன
நGங்கள்_பதி.ெப.(நGங்கள்_முன்.பன்.) $திருவி.3097.3
ேதாற்ற பின் நுமக்குத் தண்டம் யாது ெகால் ெசால்மின் என்றா, $திருவி.3097.4
ெசக்கு உரலிைட இட்டு எம்ைமத் திrப்பது தண்டம் என்னா $திருவி.3098.1
எக்க,_ெப.(எக்க,_ெப.) ஆம் தாேம இைசந்தன, எrவாய் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.)
$திருவி.3098.2
ெகாக்கு இறகு அணிந்தா, அன்ப,
உல,ந்த_ெப.எச்.(உல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகா மயத்ைத வாங்கிச்
$திருவி.3098.3
ெசக்கரம் தழல் வாய்ப் ெபய்து_வி.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சிவந்திட ெவதுப்பி வாங்கி $திருவி.3098.4
இவ்வண்ணம் இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எங்கள் இைற வண்ண வடிவு அந்தச் $திருவி.3099.1
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வண்ண ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திரு ெவண்ணறு
G அதுவும்
என்னா $திருவி.3099.2
ெமய் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
உண,ந்த_ெப.எச்.(உண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவத வித்தக, அைவ
முன் காட்டா $திருவி.3099.3
உய்வ் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) மூட, உள்ளமும்
உயிரும் ேதாற்றா, $திருவி.3099.4
இங்கு இவ, ேதாற்ற வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ேகட்டவ, இறப்ப
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) $திருவி.3100.1

தங்கு வடு_ெப.(வ
G
டு_ெப.)
G
என்று ேதற்றும் சமயத்தில் ஆழ்ந்த ஆத்திக்
$திருவி.3100.2
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) இவ, தாரான் மூங்ைகக் குயில்_ெப.(குயில்_ெப.)
ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) எனத்தான்
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.3100.3
மங்ைகையக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தில்ைல_ெப.(தில்ைல_ெப.) மல்லன் மா நகrல்
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.3100.4
யாவேர ஆக இன்று இங்கு என் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) மூங்ைக தG,த்ேதா,
$திருவி.3101.1
ஆவேர ெவன்ேறா, என்றன் ஆற்றவும் மானம் பூண்டு $திருவி.3101.2
சாவேத முத்தி என்பா, மணி_ெப.(மணி_ெப.) முதன் மூன்றும் தங்கள்
$திருவி.3101.3
ேதவேர என்று என்று உள்கிச் ெசய்யவும் தGராதாக $திருவி.3101.4
அந்தண,_ெப.(அந்தண,_ெப.) ெபருமான் முன் ேபாய் அரசன்_ெப.(அரசன்_ெப.)
மகைளப் ேபாகட்டி $திருவி.3102.1
இந்த ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) நGேர தG,க்க ேவண்டும் என்று இரந்தான் ஐயன்
$திருவி.3102.2
சுந்தர நாதன் மன்றுள் துைணத்தாள் தன்ைனத் $திருவி.3102.3
சிந்ைத ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருட் கண்
ேநாக்கால் திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) இைழ அவைள ேநாக்கா $திருவி.3102.4
ேவறு ேவறு இைறவன் கீ ,த்தி வினா உைரயாகப் பாடி $திருவி.3103.1
ஈறு இலா அன்ப, ேகட்ப இைற ெமாழி ெகாடுத்து மூங்ைக $திருவி.3103.2
மாறினாள் வளவன் கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) மடவ,ல்_ெப.(மடவ,ல்_ெப.)
வளவன் கண்டு $திருவி.3103.3

ேதறினான் சிவேன_ெப.(சிவன்_ெப.+ஏ_சாr.) எல்லாத் ேதவ,க்கும் ேதவன்ெப.(ேதவன்_ெப.) என்னா $திருவி.3103.4
பின்பு அரவு ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.)
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிரான் அருள் விைளயப்
பாடும் $திருவி.3104.1
அன்பைர முனிவ, மூவாயிரவைர அடியில் தாழ்ந்து $திருவி.3104.2
முன்பு அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) ெசான்னவாேற மூ,க்கைரத் தடிந்து
மன்றுள் $திருவி.3104.3
இன்பைர நடம் கண்டு ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இைறமகன் ைசவன் ஆனான் $திருவி.3104.4
மாசு அறு மணிேபால் பல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வாசக மாைல_ெப.(மாைல_ெப.)
சாத்திப் $திருவி.3105.1
பூசைன ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பல்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) புண்ணிய மன்றுள் ஆடும் $திருவி.3105.2
ஈசைன அடிக் கீ ழ் எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஈறு இலா
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ஆனந்தத் $திருவி.3105.3
ேதெசாடு கலந்து_வி.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்றா,
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) அருள் விளக்க
வந்தா,_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) $திருவி.3105.4
வான அமுத மதி முடிேமல் மதுைரப் ெபருமான் மண்_ெப.(மண்_ெப.) சுமந்து
$திருவி.3106.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அமுத வாசகைரக் கதியில் விடுத்த திறன்
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) ேமல் $திருவி.3106.2
பால் நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) மணிவாய்க் கவுணியைன விதுத்துச் சமண,
படிற்ெறழுகும் $திருவி.3106.3

கூனல் வழுதி சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) தணித்து ஆட்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாள்ைக கூறுவாம்
$திருவி.3106.4
வாகு வலத்தான் சகநாத வழுதி ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) விர $திருவி.3107.1
வாகு அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) விக்கிரம வாகு
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) பராக்கிரம $திருவி.3107.2
வாகு அைனயான் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) சுரபி மாறன் அைனயான்
திருைமந்தன் $திருவி.3107.3
வாகு வலத்தான் மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) கடிந்து மண்_ெப.(மண்_ெப.) ஆளும்
குங்குமத் ெதன்னன் $திருவி.3107.4
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) குமரன் கருப்புர
பாண்டியன்_ெப.(பாண்டியன்_ெப.) ஆம் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.)
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) காருணிய $திருவி.3108.1
மன்னாம் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) புருேடாத்தமனாம் அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.3108.2
மின்னா, ெமௗலிச் சத்துரு சாதன பாண்டியன்_ெப.(பாண்டியன்_ெப.) ஆம்
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $திருவி.3108.3
இன்னான்_ெப.(இன்னன்_ெப.+ஆன்_பட,.ஒரு.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) கூன்
பாண்டியன்_ெப.(பாண்டியன்_ெப.) ஆம் இவன்_பதி.ெப.(இவன்_பட,.ஒரு.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வலியால் இைசமிக் கான் $திருவி.3108.4
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வலியால் குட நாட,
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) அறைனயும் மா, அலங்கல் $திருவி.3109.1
வண் ேதால் இடு தா,_ெப.(தா,_ெப.) இரவி குல மருமான் தைனயும் மைலந்து
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) $திருவி.3109.2

கண்டு ஓ, குைடக் கீ ழ் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) முன்றும் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.)
புrந்து ேகால் ஓச்சிப் $திருவி.3109.3
புண் ேதாய் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) மறக் கன்னிப் புகழ் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
வழுதி நிகழ் நாளில் $திருவி.3109.4
துண் துழாவும் ைகம்மாவும் ெவறுக்ைகக் குைவயும் மணிக் குைவயும்
$திருவி.3110.1
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
வழும்_ெப.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
G
தா,_ெப.(தா,_ெப.)
அளக வல்லி ஆய ெமாடு நல்கிக் $திருவி.3110.2
கண்டு கூடல் ேகாமகைனக் காலில்
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
G
தன்னாடு $திருவி.3110.3
பண்டு ேபாலக் ைகக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபானான் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஆ, பனம் தாரான் $திருவி.3110.4
ெசன்னிக் ேகானும் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திலகப் பிடிைய
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எலாம் $திருவி.3111.1
மின்னிக் ேகாது இல் புகழ் ஒளியால் விளக்கும் ைசவ மணி_ெப.(மணி_ெப.)
விளக்ைக $திருவி.3111.2
கன்னிக் ேகால மங்ைகயருக்கு அரசி தன்ைனக் ெகௗrயற்கு $திருவி.3111.3
வன்னிக் ேகாமுன் மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) புண,த்தி வாங்கினான்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வள நாடு $திருவி.3111.4
வளவ, ேகான் ெசழியன் கற்பின் மங்ைகய,க்கு அரசியா,க்கு $திருவி.3112.1
அளவு அறு நிதியும் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் கலிங்கமும் மணியும் ேபாகம்
$திருவி.3112.2
விைள நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ஆய
ெவள்ளமும் பிறவும் ெதன்னன் $திருவி.3112.3

உளம் மகிழ் சிறப்ப_குைற.எச்.(சிறப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.) வrைசயால் உதவிப் பின்ன, $திருவி.3112.4
ேகாது அறு குணத்தின் மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) குலச்சிைற என்பான் அங்கு
ஓ, $திருவி.3113.1
ேமதகு ேகள்வியாைன விடுத்தனன் ஈண்டு ெதன்னன் $திருவி.3113.2
காதலிேயாடு காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) பதுமக் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $திருவி.3113.3
மாதைர மணந்து_வி.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசல்வான்_வி.மு.(ெசல்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) ேபால்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மதுைர ேச,ந்தான்
$திருவி.3113.4
மல, மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) மா,பன் ெபான்னி மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதய்வக் $திருவி.3114.1
குல மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) உடேன
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குலச் சிைற குணனும்
ேகள்வித் $திருவி.3114.2
தைலைமயும் மதியின் மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) தன்ைமயும் தூக்கி
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3114.3
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) மலி அைமச்சன் ஆக்கி நால் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
புரக்கும்_ெப.எச்.(புர_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாளில்
$திருவி.3114.4
வல்விைன வலியான் ெமய்யில் வலிய கூன் அைடந்தன் ேபாலக்
$திருவி.3115.1
ெகால் விைன இலராய் வஞ்சம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உழன்று உடுத்த
பாசம் $திருவி.3115.2

ெவல் விைன அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நக்க_ெப.எச்.(நகு_வி.+க்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவட, ெசால் வைலயில் பட்டு
$திருவி.3115.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) விைன உதவாத் ெதன்ன நால் மைற ஒழுக்கம்
நGத்தான் $திருவி.3115.4
ேபாது அவிழ் தாரான் அக்க, புன் ெநறி ஒழுக்கம் பூண்ேடான் $திருவி.3116.1
ஆதலில் கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.)
நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அமண்
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) மூழ்கிப் பூதி $திருவி.3116.2
சாதன ெநறி ஆம் ைசவ சமயமும் முத்திச் ெசல்வ $திருவி.3116.3
மாதவ ெநறியும் குன்ற மைறந்தது ேவத நGதி $திருவி.3116.4
பறி படு தைலயும் பாயின் உடுக்ைகயும் பாசிப் பல்லும் $திருவி.3117.1
உறி ெபாதி கலனும் அத்தி நாத்தி என்று உைரக்கும் நாவும் $திருவி.3117.2
அறி வழி உளம் ேபால் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) அற்று
அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவற்றைரயும்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3117.3
குறிெகடு அணங்கு சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு
அமண் இைற ெகாண்டது எங்கும் $திருவி.3117.4
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தமிழ்ப் பாண்டி ேவந்தற்கு உறுதி ஆக்கம்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.3118.1
மருந்தினில் சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கற்பின்
மங்ைகய,க்கு அரசி யாரும் $திருவி.3118.2
ெபருந்தைக அைமச்சு நGrல் குைழத்து அன்றி பிறங்கப் ேபறு $திருவி.3118.3
தரும் திரு நGறு இடாராய் சிவ அடிச் சா,பில் நின்றா, $திருவி.3118.4
ெபாய் உைர பிதற்றும் இந்தப் புன் சமண் கைளகட்டு ஈண்டு $திருவி.3119.1

ெமய் உைர ேவத நGதி வியன் பயி,_ெப.(பயி,_ெப.) தைலச்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓங்கச் $திருவி.3119.2
ெசய்யுந, எவேரா என்று சிந்ைதயில் கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) பூண்டு
$திருவி.3119.3
ைநயுந, ஆகிக் கூடல் நாதைன வணங்கப் ேபானா, $திருவி.3119.4
ேபது உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) முனிவ,க்கு அன்று
ெபரு மைற விளக்கம் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.3120.1
ேவதத்தின் ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) இந்த
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சமண் வைலயில் பட்டு $திருவி.3120.2
ேபாதத்ைத இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) புந்திைய மீ ட்டு இப்ேபாது உன் $திருவி.3120.3
பாதத்தில்_ெப.(பாதம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) அடிைம ெகாள்வாய்
என்று அடி பணியும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $திருவி.3120.4
ேவதியன் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) கண்டி ேவடமும் பூண்ேடான் ெமய்யில்
$திருவி.3121.1
பூதியன் புண்டrக புரத்தினும் ேபாந்ேதான் கூடல் $திருவி.3121.2
ஆதிையப் பணிவான் வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.)
மங்ைகய,க்கு அரசியாரும் $திருவி.3121.3
நGதிய அைமச்ச, ஏறு ேந,பட அவைன ேநாக்கா $திருவி.3121.4
எங்கு இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அந்தணாள,G
வந்தனி, என்றா, ஆய்ந்த $திருவி.3122.1
புங்கவன் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ெபான்னி நாட்டினும் ேபாந்ேதன் என்றான்
$திருவி.3122.2
அங்கு அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) அங்கு உண்டான புதுைம யாது அைறதி,
என்றா, $திருவி.3122.3

சங்கரற்கு அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) பூண்ேடான் உண்டு என்று சாற்று கின்றான்
$திருவி.3122.4
ஏழ் இைச மைற வல்லாள, சிவபாத இதய, என்னக் $திருவி.3123.1
காழியில் ஒருவ,_ெப.(ஒருவ,_ெப.) உள்ளா, கா, அமண் கங்குல சீப்ப
$திருவி.3123.2
ஆழியில் இரவி என்ன ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மகவு அளித்தி என்னா
$திருவி.3123.3
ஊழியில் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) தாைள உள்கி ேநாற்று ஒழுகி நின்றா,
$திருவி.3123.4
ஆய மாதவ, பால் ஈச, அருளினால் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) உய்யச்
$திருவி.3124.1
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) கதி, ேபால்
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) ெசல்வனுக்கு
இ,ண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ஆண்டு எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $திருவி.3124.2
ேபாய பின் மூன்றாம் ஆண்டில் ெபாரு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மிதந்த ேதாணி
$திருவி.3124.3
நாயகன் பிராட்டிேயாடும் விைடயின் ேமல்
நடந்து_வி.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நங்ைக $திருவி.3124.4
திருமுைலப் பாலிேனாடு ஞானமும் திரட்டிச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான்
$திருவி.3125.1
குரு மணி_ெப.(மணி_ெப.) வள்ளத்து ஏந்திக் ெகாடுப்ப
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பாலன் வாங்கிப் $திருவி.3125.2
பருகி எண் இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவத ஆகமம்
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட,.பன்.) பற்றிச் சா,வாய் $திருவி.3125.3
விrகைல பிறவும் ஒதாது உண,ந்தனன்
விைளந்த_ெப.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞானம்
$திருவி.3125.4

நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) பந்தம் அறுப்ேபான் ஞான நாயகன் ஞானத்
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) $திருவி.3126.1
சம்பந்தம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஞான சம்பந்தன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நாவில் $திருவி.3126.2
வம் பந்த முைல_ெப.(முைல_ெப.) ெமய்ஞ்ஞான வாணியும் காணி
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.3126.3
அம் பந்த மைறகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
தமிழாகக் கூறும் $திருவி.3126.4
கரும் பினில் ேகாது நGத்துச் சாறு அடு கட்டிேய ேபால் $திருவி.3127.1
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இலா மைறயின் மாண்ட ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
எலாம் மாணத் ெதள்ளிச் $திருவி.3127.2
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) இவ, ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) ேவணிப் பிரான்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ேதாறும் ேபாகி $திருவி.3127.3
விரும்பிய_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதன் ெசால்
மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) சிவ மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) விைளயச் சாத்தி
$திருவி.3127.4
பருமுத்த முைலயாள் பங்கன் அருளினால் பசும் ெபான் தாளம் $திருவி.3128.1
திரு முத்தின் சிவிைக காளம் ெதள் முத்தின் பந்த, இன்ன $திருவி.3128.2
நிருமித்த வைகேபால் ெபற்றுப் பாைலைய ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.) ஆக்கி
$திருவி.3128.3
ெபாரு முத்த நதி சூழ் வழிப்
G
ெபான் படிக்காசு
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3128.4
அருமைற வணங்கும்_ெப.எச்.(வணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) கதவிைன அைடக்கப் பாடிப் $திருவி.3129.1
பரன் உைற பதிகள் எங்கும் ெதாழுதன, பாடிப் பாடி $திருவி.3129.2

வரும் அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) நுங்கள் நாட்டு வணங்கவும் வருவா,
என்னத் $திருவி.3129.3
தரும நூல் அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதய்வத்
தாபதன் சாற்றேலாடும் $திருவி.3129.4
கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) அல, ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அன்னாரும்
ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) கண் ேபால்வாரும் $திருவி.3130.1
அற்புைர அமண் ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) ஓட்டி அன்று தம்
ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) ெமய்யில் $திருவி.3130.2
ெபாற்பு உறு நGறு கண்டு பூதி சாதனத்தால்
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.3130.3
சிறபர வடு_ெப.(வ
G
டு_ெப.)
G
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மகிழ்சியுள்
திைளத்ேதா, ஆனா, $திருவி.3130.4
தங்கள் ேப, தGட்டி ஓைல விண்ணப்பம் சண்ைப நாட, $திருவி.3131.1
புங்கவ,க்கு உண,த்த அந்தப் பூசுரன் ைகயில் ேபாக்கி $திருவி.3131.2
மங்ைகய,க்கு அரசியாரும் அரச,க்கு மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) அன்னானும்
$திருவி.3131.3
அம் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண்ணி ேகாைனப்
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம் அகத்தில் புக்கா,
$திருவி.3131.4
பண் படு ேவதச் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) வல்ைல ேபாய்ப் பழன ேவலிச்
$திருவி.3132.1
சண்ைபய, பிராைனக் கண்டு பறியுண்டு தைலகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$திருவி.3132.2
புண் படத் திrயும் ைகய, ெபாய் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கடந்தா,
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.3132.3

எண் படும் ஓைல காட்டிப் பாசுரம் எடுத்துச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.3132.4
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) குரு ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.) அடி
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடிேயன் குலச் சிைற
விளம்பும் விண்ணப்பம் $திருவி.3133.1
இங்கு எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளிச் சமண்
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ஒதுக்கி எம் இைற மகற்கு நGறு அளித்துப் $திருவி.3133.2
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வரும் பைண சூழ்
ெதன் தமிழ் நாட்ைடப் பூதி சாதன வழி நிறுத்தி $திருவி.3133.3
எங்கைளக் காக்க என்ற பாசுரம்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந்தன, கவுணிய,க்கு
இைறவ, $திருவி.3133.4
ஆதகாது இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) என்று ஓதுவா, நாவுக் கைரய, நG,
சிறிய, அவேரா $திருவி.3134.1
பாதகம் அஞ்சா, தம் ெமாடும் பல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) பழகிய எைன
அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.3134.2
ேவதைன அளந்து கூறுவது என்ைன விடுகதில் அம்மேவா உமக்கு
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $திருவி.3134.3
ேபாது நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ேகாள்கள் வலி இல என்னப் புகலிய, ேவந்தரும்
புகல்வா, $திருவி.3134.4
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) எம் ெபருமான் அருள்
இலா,_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ,_பட,.பன்.) ேபால இன்னணம் இைசப்ப
ெதன்னவ, ெசய் $திருவி.3135.1
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவதைனயின்
உய்த்த_ெப.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நG, நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
ேகாள் விளங்கு புள்_ெப.(புள்_ெப.) அவுண, ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) பூதம்
$திருவி.3135.2

அந்தம் இல் பலவும் அம்ைமேயாடு அப்பன் ஆைணயால் நடப்பன
அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) $திருவி.3135.3
சிந்ைதேய ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வற்று
G
இருப்பத் தGங்கு
இைழயா என எழுந்தா, $திருவி.3135.4
மா முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) ஒலிப்பச் சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) காகளம்
வாய்விட்டு ஏங்கச் $திருவி.3136.1
சாமைர பனிப்ப முத்தின் பந்தrல் தரளத் ெதய்வக் $திருவி.3136.2
காமரு சிவிைக ேமல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அமண் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கழுவும் ேசாதி $திருவி.3136.3
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) என ெநறிக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈசன்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெதாறும்
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாடி $திருவி.3136.4
ெசம்பியன் நாடு நGந்தித் ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) நாடு
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3137.1
ெவம்பிய சுரமும் முல்ைலப் புறவமும் ேமக வில்ைலத் $திருவி.3137.2
தும்பிைக நGட்டி வாங்கும்_ெப.எச்.(வாங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மைலகளும் துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாகத்
$திருவி.3137.3
தம்பி ைகயுைடயான் கூடல் நக,ப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) அனுகச் ெசல்வா,
$திருவி.3137.4
புண்ணிய நGற்றுத் ெதாண்ட, குழாத்தினுள் புகலி ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.)
$திருவி.3138.1
நண்ணிய சிவிைக மீ து நைகவிடு தரளப் பந்த, $திருவி.3138.2
கண்ணிய ேதாற்றம் தGம்_ெப.அ.(தGம்_ெப.அ.) பால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வயிறு
உதித்து தG,ந்து_வி.எச்.(தG,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3138.3

விண்_ெப.(விண்_ெப.) இயல் முழு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) விளக்கேம ஒத்தது அன்ேற $திருவி.3138.4
ேதம் படு குமுதச் ெசவ்வாய் சிர புரச் ெசல்வ, முன்னம் $திருவி.3139.1
ேபாம் பr கனத்தா, தம்மில் ெபான் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சின்னம்
ஆ,ப்ேபா, $திருவி.3139.2
தாம் பர சமய சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) சமண் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கிழியப்
பானு $திருவி.3139.3
ஆம் படி வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) என்று என்று
ஆ,த்து_வி.எச்.(ஆ,_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழும் ஒைச ேகளா
$திருவி.3139.4
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண்டு திrயும் ைகய, எதி,
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நGவி, நுங்கள் $திருவி.3140.1
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதைவக் கும்பிட
வந்தால்_நி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆல்_நி.எச்.குறி.) இந்த $திருவி.3140.2
ெவன்றி ெகாள் சின்னம் என் ெகால் வறு
G என் ெகால் யாைர ெவன்றG,
$திருவி.3140.3
என்றன, தடுத்தா, என்று ஈறு இலா அடியா, தம்ைம $திருவி.3140.4
மா மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) ஒழுகச்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) மத்த ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.)
$திருவி.3141.1
தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) நூலால் கட்டத் தைடபட அற்ேறா ெகாற்றக்
$திருவி.3141.2
காமைன முனிந்தா, ைமந்த, கயவ, தம் தைடைய நGத்துக் $திருவி.3141.3
ேகாமணி மாட மூதூ, அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அரன் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்கா, $திருவி.3141.4

ைகம் மைலச் சாபம் தG,த்த கருைண அம் கடைலத் தாழ்ந்து $திருவி.3142.1
மும்முைற வைளந்து_வி.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஞான
முகிழ் முைலப் பாலிேனாடு $திருவி.3142.2
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) வள்ளத்து ஈந்த திரு ெவாடும்
ெதாழுதான் அந்த $திருவி.3142.3
ெமய்ம் மய ெவள்ளத்து ஆழ்ந்து நின்றன, ேவதச் ெசல்வ, $திருவி.3142.4
மைற வழி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்ைன வந்தி
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்ய மாட்டா $திருவி.3143.1
நிைற வழி வஞ்ச ெநஞ்சச் சமணைர ெநறிகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$திருவி.3143.2
சிைற பட வாது ெசய்யத் திருவுளம் ெசய்தி கூற்ைறக் $திருவி.3143.3
குைறபட உைதத் ேதாய் என்று
குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உைர பதிகம் படி
$திருவி.3143.4
ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருைளப்
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மீ ளும்_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அப்ேபாது கண்டு
$திருவி.3144.1
மூண்ட ஐம் ெபாறியும் ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
வாகீ ச முனிகள் என்ன $திருவி.3144.2
ஆண்டு ஊளா, ஒருவ,_ெப.(ஒருவ,_ெப.) ேவண்ட
அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) திரு மடத்தில் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
$திருவி.3144.3
பூண்டு எழு காத ேலாடும் ேபாயினா, புகலி ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.)
$திருவி.3144.4

அங்கு எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருளி எல்லின்
அமுது ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருப்பவற்ைறக்
$திருவி.3145.1
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) வாய் அமண,
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கருது
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெசயலும் தங்கள் $திருவி.3145.2
மங்கல மரபில் வந்தாள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.)
வருத்தமும் காண அஞ்சிச் $திருவி.3145.3
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கதிரவன் ேபால் ேமைலச் ெசழும்
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெவள்ளத்து ஆழ்ந்தான் $திருவி.3145.4
மாறு ெகாள் அமண,
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வஞ்சைனக்கு
இடனாய் ஒத்து $திருவி.3146.1
ேவறு அற நட்புச் ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.)
$திருவி.3146.2
ஈறு அற முைளத்த வான்_ெப.(வான்_ெப.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.)
பறித்த_ெப.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.)
$திருவி.3146.3
ஊறு பட்டு எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமாக்குள்
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) $திருவி.3146.4
ைவதிகத்து தனி இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) சிறு மடங்கேலறு
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.3147.1
ெசய்திையத் ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அயன்
மைல இடங்களில் திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.3147.2

ைக தவத்த எண்ணாயிரம் கயவரும் ஒருங்ேக $திருவி.3147.3
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முத்தமிழ் விரக, ேமல்
பழித்தல்_ெதா.ெப.(பழி_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) இைழத்தா, $திருவி.3147.4
ெமய்யில் சிந்ைதயா, அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தழல் கடவுைள விளத்து
ஆங்கு $திருவி.3148.1
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எம் பைக ஆயிேனா,
இருக்ைகைய அமுது $திருவி.3148.2
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வா எனப் பணித்தன, சிறு
விதி மகத்துக் $திருவி.3148.3
ைக இழந்தவன் ெசல்லுேமா அஞ்சினான்
கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3148.4
ஈன, தாம் சடத் தGயிைன எடுத்தன, ஏகி $திருவி.3149.1
ஞான ேபானக, மடத்தினில் ெசருகின, நந்தாது $திருவி.3149.2
ஆன தGப் புைக எழுவைத அடியவ, கண்டு $திருவி.3149.3
வான நாயகன் ைமந்தருக்கு உண,த்தினா, வல்ைல $திருவி.3149.4
சிட்ட, ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தGயிைன ெதன் தமிழ்க் கூடல் $திருவி.3150.1
அட்ட மூ,த்திைய அங்கு இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அரு மைறப் பதிகம் $திருவி.3150.2
துட்ட, ெபாய் உைர ேமற்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) முைற
துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3150.3
விட்ட ேவந்தைனப் பற்று எனப்
பாடினா,_வி.மு.(பாடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) விடுத்தா, $திருவி.3150.4

அடுத்தது அக்கணத்து அரசைன ெவப்பு ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ஆகித்
$திருவி.3151.1
ெதாடுத்ததிட்ட பல் கலன்களும் துகள்_ெப.(துகள்_ெப.) எழப் பனி நG,
$திருவி.3151.2
மடுத்த_ெப.எச்.(மது_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாந்தமும் கலைவயும்
மாைலயும் கருகப் $திருவி.3151.3
படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாயலும் சருகு எழப்
புரவலன் பைதத்தான் $திருவி.3151.4
வளவ, ேகான் திரு மடந்ைதயும் மந்திர, ஏறும் $திருவி.3152.1
தள,வு அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மருத்து நூல் விஞ்ைசய, தைமக் கூஉய்ப்
$திருவி.3152.2
பளகில் பல் மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) அருத்தவும் பா,ைவயினாலும்
$திருவி.3152.3
விைளவேத அன்றி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) தணிவது
காணா, $திருவி.3152.4
சவைல ேநான்பு_ெப.(ேநான்பு_ெப.) உழந்து இம்ைமயும் மறுைமயும் சாரா
$திருவி.3153.1
அவல மாசைர விடுத்தன, அைனவரும் பா,த்துத் $திருவி.3153.2
தவ வலத்தினும் மருந்தினும் தணிந்திலது ஆகத் $திருவி.3153.3
கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) எய்தினா, இருந்தன, விடிந்தது
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) $திருவி.3153.4
வட்ட ஆழி ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உைடய ேத, பrதி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
மருமான் $திருவி.3154.1
ெபட்ட காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) கூ, மருகைனப் பற்றிய பிணி
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3154.2

இட்ட கா, இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) எழினிைய
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எடுத்து அம் ைக
$திருவி.3154.3
ெதாட்டு ேநாக்குவான் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனத்
ெதாடு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) முைளத்தான் $திருவி.3154.4
வாலிது ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைசவ
வான்_ெப.(வான்_ெப.) பயிrைன வள,ப்பான் $திருவி.3155.1
ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓ,
இருவரும் ேவந்தைன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.3155.2
கால பாசமும் சுடும் இந் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) அரு மைறக் காழிப்
$திருவி.3155.3
பால, அன்றித் தG,த்திடப் படாது எனப் பக,ந்தா, $திருவி.3155.4
ெபாய்ய, சா,பிைன விடாதவன் ஈங்கு நG, புகன்ற $திருவி.3156.1
ைசவ, நGறு இட்டுப் பா,ப்பது தகுவேதா என்ன $திருவி.3156.2
ஐய நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) எைனத் திறத்தினால்
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
தG,ந்து_வி.எச்.(தG,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3156.3
உய்ய ேவண்டுேம இதின் இல்யாது உறுதி என்று உைரத்தா, $திருவி.3156.4
அைழமின் ஈண்டு என அரசனும் இைசந்தனன் ஆ,வம் $திருவி.3157.1
தைழயும் மந்திரத் தைல_ெப.(தைல_ெப.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) தனி நக,
எங்கும் $திருவி.3157.2
விழவு தூங்க நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மங்கல விைனகளால் விளக்கி
$திருவி.3157.3
மழைல இன் தமிழ் விரக, தம் மடாத்தில்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தா $திருவி.3157.4

அன்று ேகள்வியால் அருந்திய_ெப.எச்.(அருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஞானவா, அமுைத $திருவி.3158.1
இன்று கண்களால் உண்டு கண்
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபறு எய்திச்
$திருவி.3158.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்சினான்
எழுந்திரும் தG அமண் சூழ்ச்சி $திருவி.3158.3
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) சிந்ைதயீ, என்றன,
பூந்தராய் ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.) $திருவி.3158.4
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) இருந்தனிேர என நைக மல,த் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.)
தா,_ெப.(தா,_ெப.) $திருவி.3159.1
ெவன்றி மீ னவன் கற்பினா, தம்ைமயும் வினவ $திருவி.3159.2
என்று நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) அருள் உைடயவ,க்கு ெவன் குைற என்னா
$திருவி.3159.3
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) கூ, அன்பினா,
இதைனயும் உைரப்பா, $திருவி.3159.4
ைகய, மாளவும் நGற்றினால் கவுrயன் ேதயம் $திருவி.3160.1
உய்வது ஆகவும் இன்று நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) அருளினால் ஒலி நG,
$திருவி.3160.2
ைவைக நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) ேமல் ெவப்பு
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) வந்ததால் அதைன $திருவி.3160.3
ஐய தG,த்திடல் ேவண்டும் என்று அடியில்
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
G
இரந்தா, $திருவி.3160.4
இரந்த அன்பருக்கு அன்னது ஆக என்று அருள் சுரந்து $திருவி.3161.1
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நித்தில யானேமல் பனிக் கதி,
மருமான் $திருவி.3161.2

சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) தணிப்பல் என்று ஏகுவன் ஒத்து ெமய்ச் சுருதி
$திருவி.3161.3
புரந்து அளிப்பவ, பாண்டியன்_ெப.(பாண்டியன்_ெப.) ேகாயிலில் புகுவா,
$திருவி.3161.4
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) எங்கணும் தூபமும் மங்கல விளக்கும் $திருவி.3162.1
ேதாய கும்பமும் ெகாடிகளும் சுண்ணமும் துவன்றச் $திருவி.3162.2
ேசய காகள ஒலி மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ெசவிப் புலன்_ெப.(புலன்_ெப.)
சுைவப்பக் $திருவி.3162.3
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) எய்தினா, அமண, தம் ேகாளr அைனயா,
$திருவி.3162.4
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) இட்ட ஓ, கதி, மணித்
தவிசின் $திருவி.3163.1
ேமவினா, அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) ேநாக்கினான் மீ னவன்
ெதளிந்து_வி.எச்.(ெதளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3163.2
வாவி தாழ் ெசழும் தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) என முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
மல,ந்து_வி.எச்.(மல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3163.3
பாவிேயன் பிணி தணித்து எைனப் பணி ெகாள் மின் என்றான் $திருவி.3163.4
புைலத் ெதாழிற்கு வித்து ஆயிேனா,
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உளம் புழுங்கிக்
$திருவி.3164.1
கைலத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
நGந்திய_ெப.எச்.(நGந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காவேலாய் உன்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $திருவி.3164.2
வலப் புறத்து ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) இவைரயும் மற்ைற ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
எைமயும் $திருவி.3164.3
ெதாைலத்திடப் பணி என்றன, ைகதவன் ெசால்வான் $திருவி.3164.4

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெசய்தி, என்று இைசயுமுன் சமணரும்
அேசாகன் $திருவி.3165.1
தைன நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைகப் பீலியால்
தடவியும் கரத்துக் $திருவி.3165.2
கைன ெகாளாலி நG, சிதறியும் ெநய் ெசாr கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) ேபால்
$திருவி.3165.3
சினவி ேமல் இடக் கண்டன, தG,ந்திடக் காணா, $திருவி.3165.4
தGய, மானம் மிக்கு உைடயராய்க் ெசருக்கு
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருப்பப் $திருவி.3166.1
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேகள்விேயா, புண்ணியப் ைபயுள்
நGறு அள்ளிக் $திருவி.3166.2
காயும் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) அது தணித்திடக் கருதினா, அதைன
$திருவி.3166.3
மாய நGறு என விலக்கினா, மாைய
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழிவா, $திருவி.3166.4
அண்ட நாயகன் திரு மைடப் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) நGறு அள்ளிக் $திருவி.3167.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாரும் என்று
அருமைறக் கவுணிய, கூறக் $திருவி.3167.2
கண்டு காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) ஏவல, ைகக் ெகாடு
வந்தா,_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) $திருவி.3167.3
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உலாவு தா,_ெப.(தா,_ெப.) வழுதி
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) தணிப்பவ, வாங்கி $திருவி.3167.4
மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) மந்திரம் யாைவயும் மைற உைரப்பதுவும்
$திருவி.3168.1
ெபாருந்து_வி.(ெபாருந்து_வி.) இன்ப வடு_ெப.(வ
G
டு_ெப.)
G
அளிப்பதும் ேபாகமும்
ெபாருளும் $திருவி.3168.2

திருந்து_ஏவ.(திருந்து_வி.) ஆலவாயான் திரு நGறு எனச் சிறப்பித்து
$திருவி.3168.3
அருந்து_ஏவ.(அருந்து_வி.) இன் அமுது அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.)
ெசால் பதிகம் பாடி அைறந்து $திருவி.3168.4
ெமய்யில் இட்டன, வருடலும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
துறந்த_ெப.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.3169.1
ைம இல் சிந்ைதேயா, ெவகுளியில் தணிந்தது வாசம் $திருவி.3169.2
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
பனி நG, விைரச் சந்தனம்_ெப.(சந்தனம்_+ெப.) திமி,ந்தால் $திருவி.3169.3
எய்து தண்ைமயது ஆயினது இைற வலப் பாகம் $திருவி.3169.4
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மதுத் தா,_ெப.(தா,_ெப.) புைன பூழிய, ேகானுக்
$திருவி.3170.1
கிழிந்த ெசய்ைகய, ைகெதாட ெவr இடு சுரத்தால் $திருவி.3170.2
கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) துன்பமும் கவுணிய, ைக
ெதாடச் சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) தG,ந்து_வி.எச்.(தG,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.3170.3
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இன்பமும் இருவிைன
ஒத்தேபால் ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.3170.4
ஐய இச்சுரம் ஆற்றrது ஆற்றrது என்னா $திருவி.3171.1
ைவைக நாடவன் வல் அமண் மாசு
தG,ந்து_வி.எச்.(தG,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடிேயன் $திருவி.3171.2
உய்ய ேவண்டுேமல் அதைனயும் அடிகேள
ஒழித்தல்_ெதா.ெப.(ஒழி_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) $திருவி.3171.3
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டும் என்று இரந்தனன்
சிரபுரக் ேகாைன $திருவி.3171.4

பிள்ைளயா, இடப் பாகமும் பண்டு ேபால் ெபருமான் $திருவி.3172.1
ெவள்ைள_ெப.(ெவள்ைள_ெப.) நGறு ெதாட்டு அம்ைகயால் நGவும் முன் ேமல்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $திருவி.3172.2
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) கூேனாடு ெவப்பு ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ஒழிந்து
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) உய,த்த $திருவி.3172.3
வள்ளல் மாசு அறக் கைடந்த விண்_ெப.(விண்_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) எனப்
ெபாலிந்தான் $திருவி.3172.4
அன்னது ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காரணத்தால் சவுந்தrய
பாண்டியன்_ெப.(பாண்டியன்_ெப.) என்று
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அன்ன $திருவி.3173.1
ெதன்னவ, ேகான் கவுணிய, ேகான் திரு ேநாக்கால் பrசத்தால் ெதருட்டும்
வாக்கால் $திருவி.3173.2
ெபான் அடி தாழ்ந்து ஐந்து எழுத்து உபேதசப் ேபறு
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாலிவால் வஞ்சம்
$திருவி.3173.3
துன் அமண, ெநறி இகழ்ந்து ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) ேவத ெநறி
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துயன் ஆனான்
$திருவி.3173.4
பஞ்சவன் அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநாையப்
பால் அறா வாய, தG,த்து $திருவி.3174.1
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அணி கண்டன் நGறு நல்கிய வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
ெசான்ேனம் $திருவி.3174.2
அஞ்சல, ஆகிப் பின்னும் வாது
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடங்கத் ேதாற்ற
$திருவி.3174.3
வஞ்சைரக் கழு ேவறிட்ட வண்ணமும் சிறிது ெசால்வாம் $திருவி.3174.4

ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) ேதவியாரும் அைமச்சருள்
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.)
$திருவி.3175.1
அன்னவன் தானும் காழி அந்தண,_ெப.(அந்தண,_ெப.) அடியில்
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
G
எம் $திருவி.3175.2
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ெவப்பும் கூனும் பாசமும் மாற்றி நGேர
$திருவி.3175.3
இன்னமும் அடிேயம் ேவண்டும் குைற ெசயத் தக்கது என்றா, $திருவி.3175.4
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) நாடு எங்கும் இந்தக் கா, அமண் காடு_ெப.(காடு_ெப.)
மூடித் $திருவி.3176.1
துன்னின இதைன இன்ேன துணித்திடல் ேவண்டும் என்றா, $திருவி.3176.2
அன்னவ, ஆலவாய, திரு உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) அறிேவன் என்னா
$திருவி.3176.3
உன்னிய மனத்த, ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒய் எனக்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்கா, $திருவி.3176.4
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இருேவாரும் கூட
அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபான் கமலம்
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.3177.1
திவ்விய தG,த்தம் ேதாய்ந்து_வி.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசல்
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண்ணி பாக $திருவி.3177.2
நவ்வி அம் கமலச் ெசம்ைக நாதைனத் தாழ்ந்து ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
$திருவி.3177.3
ெவவ்விய ெவப்பு நGத்தா, ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) வினவு_ஏவ.(வினவு_வி.) கின்றா,
$திருவி.3177.4
காயேம ஒறுத்து நாளும் ைகதவம் ெபருக ேநாற்கும் $திருவி.3178.1
ேபாயைர இம்ைம ேயாடு மறுைமயும் ேபறு அற்றாைர $திருவி.3178.2

நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) உைர
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவத ேவள்விைய நிந்ைத
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.3178.3
தGயைர ஒறுத்தல் ெசய்யத் திருஉளம் ெசய்தி என்றா, $திருவி.3178.4
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) மத ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.)
காய்ந்த_ெப.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விைடயவ, விசும்பில்
ெசால்வா, $திருவி.3179.1
எம்மேனா, அவி, நுங்கட்கு இைசந்தேத எமக்கும் ேவண்டும் $திருவி.3179.2
சம்மதம் ஆனால் ெவல்லத் தக்கவ, ஆக நGேர $திருவி.3179.3
அம் மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) உைடயா, ேதற்கத் தக்கவ, ஆக என்ேற
$திருவி.3179.4
எம் ெமாழி ேதறின G, ேபாய் இைற மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) அைவயத்து எய்திச்
$திருவி.3180.1
ெசம்ைம இலாைர வாது ெசய்தி, நG, அைனயா, ேதாற்று $திருவி.3180.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முைனக் கழுவில் ஏறி விளகுவ, என்னக்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3180.3
ைமம் மலி களத்தான் ைமந்த,
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம் மடத்தில் ேபானா,
$திருவி.3180.4
இருவரும் மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தத்தம்
இருக்ைகயில் ேபாகி அற்ைறப் $திருவி.3181.1
பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) அங்கு அகலப் பின் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) பாண்டிமா
ேதவியாரும் $திருவி.3181.2
ெபரு மதி அைமச்ச, ஏரும் பிள்ைளயா, மடத்தில் ேபாகி $திருவி.3181.3
அருகைர ெவல்லும்_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.) சூழ்ச்சி
யாது என அளந்து ேத,வா, $திருவி.3181.4

ேப, அருள் நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காழிப்
ெபருந்தைக உடன் ேபாய்த் தம்ேகான் $திருவி.3182.1
சீ, அைவ குறுகி ஈது ெசப்புவா,
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேகாலாய் $திருவி.3182.2
கா, அமண் காேட எங்கும் கழியவும் இைடந்த இன்ன $திருவி.3182.3
ேவேராடும் கைளந்தா, ைசவ விைளபயி,
ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்றா,
$திருவி.3182.4
அவ்வண்ணம் ெசய்வேத என்று அரசனும் அனுச்ைச ெசய்யச் $திருவி.3183.1
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வண்ண ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நGற்று
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அனுச்ைசயும்
ெததிந்த_ெப.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதயம் $திருவி.3183.2
உய் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) என்று
அங்கண் உள் மகிழ்ந்து_வி.எச்.(மகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருந்தா,
நGண்ட_ெப.எச்.(நGள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.3183.3
ைப வண்ண ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) பூண்டா, புகழ் எங்கும் பரப்ப வல்லா,
$திருவி.3183.4
அந்த ேவைல அருகந்தக் ைகயைரக் $திருவி.3184.1
குந்த ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கண் குல மட மாதரும் $திருவி.3184.2
ைமந்த, ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மக்களும் கண்
அழல் $திருவி.3184.3
சிந்த ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இகழ்ந்து
இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட,.பன்.) ெசப்புவா, $திருவி.3184.4
ெசழிய, ேகாமகன் மூழ்கிய_ெப.எச்.(மூழ்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தGப்
பிணி $திருவி.3185.1
கழிய_குைற.எச்.(கழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாற்றும் வலியின்றிக் கற்றிலா
$திருவி.3185.2

மழைல வாய் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ைமந்தற்குத் ேதாற்று
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) $திருவி.3185.3
பழி விைளத் தG, பகவன் தம,க்கு எலாம் $திருவி.3185.4
சாம்ப, ஆடும் சமயம் புகுந்து ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) $திருவி.3186.1
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) அணிந்தவேன பகவான் என $திருவி.3186.2
ேவம்பன் உங்கள் விரத ெநறி எலாம் $திருவி.3186.3
ேசாம்பல் எய்தத் துறந்தான் இகழ்ந்து அேரா $திருவி.3186.4
ஏது உமக்கு நிைல இனி என்ற அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $திருவி.3187.1
ேபாது மற்றவ, தம்ைமப் புறகிட $திருவி.3187.2
வாது ெசய்தற்கு எழுந்தன, வஞ்சக, $திருவி.3187.3
ேபாதும் என்னத் தடுத்தன, பூைவ மா, $திருவி.3187.4
ெசல்லன் மின் கண் உமக்கு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) ெசவ்வி அன்று
$திருவி.3188.1
அல்லல் கூர வரும் துன்பத்து ஆழ நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) $திருவி.3188.2
எல்லி கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கனவு_ெப.(கனவு_ெப.) உண்டு அதைன யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
$திருவி.3188.3
ெசால்லு ேகம் இன்று ேகண்ம் எனச் ெசால்லுவா, $திருவி.3188.4
இைடயறாது நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) பாழியும் பள்ளியும் எங்கும்
$திருவி.3189.1
சைடய, முஞ்சிய, சாம்பல,
தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சூலப் $திருவி.3189.2
பைடய, தGவிழிப் புலவு வாய்ப் பாய் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புலித்ேதால்
$திருவி.3189.3

உைடயராய்ச் சில,_ெப.(சில,_ெப.) வந்து-வந்து_அ.ெதா.(வந்து-வந்து_அ.ெதா.)
உலவுதல் கண்ேடம் $திருவி.3189.4
கன்னியில் துறவு அன்னங்கள் கணவனின் துறவின் $திருவி.3190.1
மன்னும் ஆrயாங் கைனகள் நுல்
வாங்கும்_ெப.எச்.(வாங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குைசகள் $திருவி.3190.2
என்ன மூவைகப் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) தவப் பள்ளிகள்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.3190.3
சின்ன ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பிைறக் ேகாட்டுமா சிைதக்கவும் கண்ேடம்
$திருவி.3190.4
முண்டிதம் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தைலயராய்
முறுக்கு உறி தூங்கும்_ெப.எச்.(தூங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$திருவி.3191.1
குண்டிைக ைகத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ைகயராய்க் ேகாவணம்
பிணித்த_ெப.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.3191.2
தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சுவலராய்ச் சைடயன் ேப, நாவில் $திருவி.3191.3
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைசத்தனராய்
எங்கும் குலாவவும் கண்ேடம் $திருவி.3191.4
காந்து ெவங்கதம் உைடயது ஓ, கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3192.1
சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) அடிகள் மா, கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) எலாம் துரத்தி
$திருவி.3192.2
ஏந்து பூம் சிைன அைலந்திட
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
இrயப் $திருவி.3192.3

பாய்ந்து_வி.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பிண்டிைய ேவெராடும்
பறிக்கவும் கண்ேடம் $திருவி.3192.4
அந்த மூவிைல ேவலினும் மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) முைனக் கழுவின்
$திருவி.3193.1
பந்தி மீ து நG, ஏறவும் கண்டு உளம் பனிப்பச் $திருவி.3193.2
சந்த மா,பகம் ேசப்ப அம் தளி,க்கரம் புைடத்துக் $திருவி.3193.3
கந்த வா, குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ேசாரவும் கலுழவும் கண்ேடம் $திருவி.3193.4
தள் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.)
இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) சாலேமா காதி $திருவி.3194.1
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) விஞ்ைச இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உதவிலா ஒன்றும் $திருவி.3194.2
கள்ளரால் பறி பட்டேவா கனவில் ெவந்தனேவா $திருவி.3194.3
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ெகாண்டேவா ேசமத்தில் கிடப்பேவா விளம்பீ,
$திருவி.3194.4
தாவு தG வள,த்து_வி.எச்.(வள,_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழு கr தன்ைன
ஆடு அரைவ $திருவி.3195.1
ஆைவேயவி முன் நம்மேனா, பட்டது மறந்தG, $திருவி.3195.2
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) பிணி தணித் திl, இனிச்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கருமம்
$திருவி.3195.3
யாவது ஆகுேமா அதைனயும் எண்ணுமின் என்றா, $திருவி.3195.4
இற்ைற ைவகலுக்கு ஏகன் மின் என்றன, அறத்ைதச் $திருவி.3196.1
ெசற்ற வஞ்சக, ெசல்லுவா, திரும்பவும் ைகையப் $திருவி.3196.2
பற்றி ஈ,த்தன, ெபண்டி,_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ,_பட,.பன்.) ெசால் ேகட்பது
பழுது என்று $திருவி.3196.3

உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) தGவிைன வழிச் ெசல்வா,
ஒளித்தன, ெசல்வா, $திருவி.3196.4
ெகாங்கல,க் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) சrந்திடக் குரத்திய, பின்னும்
$திருவி.3197.1
எங்கள் ெசால் ெகாளது ஏகுவி, பrபவம்
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3197.2
உங்களுக்கு இைடயூறு வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உறுக_வியங்.வி.மு.(உறு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனச் சபித்தா,
$திருவி.3197.3
அங்கு அதற்கும் அஞ்சா, ெசல்வா, அழியும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அடுத்தா,
$திருவி.3197.4
புட்களும் பல விrச்சியும் ேபாகல் என்று எதிேர $திருவி.3198.1
தட்கவும் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_ெப.எச்.குறி.) ஏகுவா,
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) உைகப்பக் $திருவி.3198.2
கட் கவிழ்ந்து_வி.எச்.(கவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அல, கிடங்க, சூழ்
கடி நக,ப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ேபாய் $திருவி.3198.3
உட்கு ெநஞ்சராய் யாவரும் ஓ, இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஈண்டி
$திருவி.3198.4
யாது சூழ்ச்சி என்று எண்ணுவா, இைறவைனக் கண்டு $திருவி.3199.1
ஈது ஓதி நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.)
அனுமதி உறுதி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) $திருவி.3199.2
ஏதிலாளைன வாதினால் ெவன்றும்
இைசந்து_வி.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3199.3
ேபாதுவா, நக, புகுந்து ேவத்து அைவக் களம் புகுவா, $திருவி.3199.4
ஆய ேபாது இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.)
காைலயில்_ெப.(காைல_ெப.+இல்_இட.ேவ.) கவுணிய, ஆல $திருவி.3200.1

வாய, ேசவடி பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம்
மடத்தினில் ெசல்லக் $திருவி.3200.2
காயும் மாதவச் ெசல்வைனக் கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) சூழ்ந்தாங்கு
$திருவி.3200.3
மாய வஞ்சக, வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைட வழித்
தைல_ெப.(தைல_ெப.) மறித்தா, $திருவி.3200.4
மறித்த ைகய, பின் ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முன் மன்
அைவக் குறுகிக் $திருவி.3201.1
குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாளrத் தவிசின் ேமல்
ெகாச்ைசய, ெபருமான் $திருவி.3201.2
எறிந்த ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) பrதியின் ஏறி வற்று
G
இருந்தா, $திருவி.3201.3
பறித்த_ெப.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீத்தைல புைலய,கள்
ெபாறாது இைவ_பதி.ெப.(இ_சுட்.+ஐ_பட,.பன்.) பக,வா, $திருவி.3201.4
மழைல இன்னமும் ெதளிகிலா ைமந்த கண் மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $திருவி.3202.1
உழல் கருங்ெகாடி இருந்திடக் கனி உதி,ந்தாங்கு உன் $திருவி.3202.2
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ெகாள் விஞ்ைசயின் அன்ைமயான் மன்னைனத்
ெதாடுத்த $திருவி.3202.3
அழல இத்தனம் என்று நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) தருக்குறத் தகுேமா
$திருவி.3202.4
நந்து நாகு_ெப.(நாகு_ெப.) நG, வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ெசல்
நைட_ெப.(நைட_ெப.) வழி எழுந்தாய் $திருவி.3203.1
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழினும்
G
வழும்_ெப.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
G
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழக்கு நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ைகயற்று
$திருவி.3203.2

சிந்து சாம்பரும் சிறு ெசாலும் மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.) மந்திரம் ேபால்
$திருவி.3203.3
சந்து சூழ் மைலயான் சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) தணிந்தன கண்டாய் $திருவி.3203.4
உங்கள் மந்திரம் ஏடு ஒன்றில் தGட்டுக ஓ, ஏட்டு $திருவி.3204.1
எங்கள் மந்திரம் தன்ைனயும் தGட்டுக இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.)
$திருவி.3204.2
அங்கி வாய் இடின் ெவந்தது ேதாற்றது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அங்கி
$திருவி.3204.3
நுங்கிடாது ெவன்றது என்று ஒட்டிேய நுவலா $திருவி.3204.4
ெசக்க, அம் சைடயான் உைற பதிகளில் ெசய்யத் $திருவி.3205.1
தக்க தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தவநிைல பிைழத்தும் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.)
சா,வாய் $திருவி.3205.2
விக்க எம் மேனா,க்கு இயற்றுவான் ேவறு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தலத்தில்
$திருவி.3205.3
புக்கு அம,ந்து_வி.எச்.(அம,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெசயப் ேபாதுகம் என்னா $திருவி.3205.4
ெவன்றி மா முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) உறங்கிட வியன் நக,ப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
ேபாய் $திருவி.3206.1
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) ேவம்பன் முன் கதழ் எr மடுத்திடில் பிைழப்ப
$திருவி.3206.2
ெதான்று ேவவது ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஈது
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உம,களும் எமரும்
$திருவி.3206.3
இன்று ெவல்வதும் ேதாற் பதும் காண்டும் என்று எழுந்தா, $திருவி.3206.4
ஈட்டு வஞ்ச ெநஞ்சேர எழG நக,ப் புறம்பு ேபாய்க் $திருவி.3207.1

கீ ழ் திைசக்கண் ஓ, அழல் கிடங்கு ெதாட்டு
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
$திருவி.3207.2
நGட்டு ேகாடு அரம் குைறத்து நிைறய_குைற.எச்.(நிைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விட்டு ெநட்டு எr $திருவி.3207.3
மூட்டினா, மாதரா, வயிற்றும் இட்டு மூட்டினா, $திருவி.3207.4
ஞானம் உண்ட முனிவ, தம்ைம எள்ளி எள்ளி நாயினும் $திருவி.3208.1
ஈன, அங்கிைய அடுத்து இருப்ப எண்ணாராயிர, $திருவி.3208.2
ஆன ெதாண்ட, உடன் எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சண்ைப ேவந்தும் அரசனும் $திருவி.3208.3
மானன் ஆ, மந்திரக்_ெப.அ.(மந்திரம்_ெப.+க்_ஒற்.) கிழானும்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைவகினா, $திருவி.3208.4
உள் அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முைல_ெப.(முைல_ெப.) சுரந்து ஒழுக்கு பால் அருந்திேய $திருவி.3209.1
துள்ளி ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) பின்
ெதாட,ந்து_வி.எச்.(ெதாட,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆன் என
$திருவி.3209.2
ெவள்ளி அம்பலத்துள் ஆடும் ேவதகீ த, காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) கூ,
$திருவி.3209.3
பிள்ைள ேபான_ெப.எச்.(ேபா_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாறு தம் பிராட்டி
ேயாடும் எய்தினா, $திருவி.3209.4
ஆறிேனாடு இ,ண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) அடுத்த ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
சமணரும் $திருவி.3210.1
ேவறு ேவறு தாம் முயன்ற_ெப.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மந்திரங்கள் ேவறு ேவறு $திருவி.3210.2

நG, சுந்தர ஒைலயில் ெபாறித்து ஒருங்கு ேபாய்ச் $திருவி.3210.3
சீறி வான்_ெப.(வான்_ெப.) நிமி,ந்து_வி.எச்.(நிமி,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தGயின் வாய் நிரப்பினா,
$திருவி.3210.4
அக்கி வாய் மகுத்த ஏடு அைனத்தும் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கணத்திேன
$திருவி.3211.1
இக்கு வாய் உல,ந்த_ெப.எச்.(உல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) எனக் கrந்து சாம்பராய் $திருவி.3211.2
உக்க வாறு கண்டு நGச, உட்கிடந்து ெபாங்கேவ $திருவி.3211.3
திக்கு உளா,கள் கண்டேப, சிrத்து உளா,கள் ஆயினா, $திருவி.3211.4
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவத நாவ, தாம் விrத்த
ேவத ெமய்ப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $திருவி.3212.1
வைரந்த புத்தகத்ைத வண் கயிற்றினால் வகி,ந்து தாம் $திருவி.3212.2
அருந்த_குைற.எச்.(அருந்த்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஞான அமுது
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம்ைம ேபாகப் படத்
$திருவி.3212.3
ெததிந்த_ெப.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏடு
எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடுத்த தGயின்
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) இட்டன, $திருவி.3212.4
மைறப் புலப் படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நூல் வைரந்த
ஏடு அனந்த நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $திருவி.3213.1
அைற புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கிடந்ததாம் எனப் பசந்த அரசனும் $திருவி.3213.2
நிைற அைமச்சும் அரசியாரும் நின்றேபரும் அந்தண,க் $திருவி.3213.3
இைறவைர புகழ்ந்து_வி.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அளப்பு இல்
இன்ப ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) மூழ்கினா, $திருவி.3213.4

ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிந்ைத அமண, வாது
ெவல்வதற்கு ேவறு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $திருவி.3214.1
புந்தி ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
ெபாதுத் தலம் ெபாதுக் கடிந்து $திருவி.3214.2
அந்தணாள, வாது ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.)
அன்று ெதாட்டு ஞானசம் $திருவி.3214.3
பந்தன் என்ற நாமேம பைடத்து_வி.எச்.(பைட_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உய,ந்த_ெப.எச்.(உய,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இன்றுேம $திருவி.3214.4
அன்ன ஏடு முைறயிேனாடு இறுக்கி அந்தணாள, ேகான் $திருவி.3215.1
மன்ைன ேநாக்க_குைற.எச்.(ேநாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விைனயிேனாடு
பாய் உடுத்த மாச, தாம் $திருவி.3215.2
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சூள்_ெப.(சூள்_ெப.)
புலப்படத் துணிந்தும் வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ஓr
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $திருவி.3215.3
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) நாடன்_குறி.வி.மு.(நாடு_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) அைவ
சிrக்க ஆற்றலாது கத்துவா, $திருவி.3215.4
ஏட நாங்கள் எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இட்ட
பச்ைச_ெப.(பச்ைச_ெப.) ஏடு எணாயிரம் $திருவி.3216.1
வட
G வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.)
வைரந்து விட்ட ஓைல ஒன்றும் என் $திருவி.3216.2
வாடல் இன்றி நGrல் இட்ட வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ஆனது ஆல்
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) உன் $திருவி.3216.3
பாடவம் ெசய் விஞ்ைச
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாவ கல் பிணித்தேத
$திருவி.3216.4

உங்கேளடும் எங்கள் ஏடும் உம்ப,_ெப.(உம்ப,_ெப.) வானளாய் விைரஇப்
$திருவி.3217.1
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ைவைக நGrல் இடுக
இட்ட ேபாது தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $திருவி.3217.2
அங்கு நG, எதி,க்கும் ஓைல
ெவல்லும்_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.) ஓைல அன்றிேய
$திருவி.3217.3
துங்க ேவைல ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஓைல ேதாற்கும் ஓைல யாவேத $திருவி.3217.4
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) வறு
G அைடந்தவ,க்கு
வறு
G அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதாற்றேப,
$திருவி.3218.1
என்றும் ஏவல் அடிைம ஆவது_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அது_ெதா.ெப.குறி.) என்று
இைசந்து_வி.எச்.(இைச_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைகதவக் $திருவி.3218.2
குன்று ேபாலும் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குண்ட,
கூறேலாடும் ஈறு இலா $திருவி.3218.3
மன்று ஆடும் அடிகள் ைமந்த, வாய் மல்,ந்து ேபசுவா, $திருவி.3218.4
அடியா, பதினாறாயிரவ, உள்ளா, சிவைன அவமதித்த $திருவி.3219.1
ெகாடியா, நGவி, உமக்கு ஏற்ற தண்டம் இதுேவா
ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) மதி $திருவி.3219.2
முடியா, அருளாள் உங்கைள நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) ெவன்ேறம்
ஆயின்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) மூ இைல ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
$திருவி.3219.3
வடிவான் நிைரத்த கழு முைன இடுேவம் அதுேவ வழக்கு என்றா,
$திருவி.3219.4

ஊழின் வலியால் அமண, அதற்கு உடன் பட்டா,கள் அஃது
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3220.1
சூழி யாைனக் குைலச் சிைறயும் தச்ச, பலைரத் ெதாகுவித்துக் $திருவி.3220.2
காழின் ெநடிய பழு மரத்தில் சூல வடிவாய்க் கழு நிறுவிப் $திருவி.3220.3
பாழி ெநடிய ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) முன்ேன
ெகாடு ேபாய் பரப்பினா, $திருவி.3220.4
ேதறலாதா, தைமக் காழிச் ெசம்மல்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இனி வம்மின்
$திருவி.3221.1
நGறு பூசிக் கண்டிைகயும் பூண்டு நிருத்த, எழுத்து ஐந்தும் $திருவி.3221.2
ஊற ஒதிப் பாசம் ஒழித்து_வி.எச்.(ஒழி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்மின்
என்னா அற ேநாக்கிக் $திருவி.3221.3
கூறினா, மற்று அது ேகட்டுக் குண்ட, எrயில் ெகாதித்து உைரப்பா,
$திருவி.3221.4
முன்பு தGயில் ெவன்றனேம நGrல் யாதாய்
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என $திருவி.3222.1
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) ேபசி_வி.எச்.(ேபசு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எைம
இணக்கி அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிைனத்தாய்
அல்லைத நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) $திருவி.3222.2
பின்பு வாது ெசயத் துணியும் ெபற்றி உைரத்தாய் அல்ைல
புலால்_ெப.(புலால்_ெப.) $திருவி.3222.3
என்பு பூணி அடி அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏழாய்
ேபாதி என மறுத்தா, $திருவி.3222.4
ஊகம் தவமும் பழு மரத்ைத உைதத்துக் கைர மாறிட ஒதுக்கிப் $திருவி.3223.1
பூகம் தடவி ேவ, கீ ண்டு ெபாருப்ைபப் பறித்துப் புைட
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3223.2

மாகம் துழாவிக் கடுகிவரும் ைவைகப் புனைல மந்திரத்தால் $திருவி.3223.3
ேவகம்_ெப.(ேவகம்_ெப.) தணிவித்து ஏடு
எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விடுத்தா, முன் ேபால்
ெவள்காதா, $திருவி.3223.4
சிைற ஏய் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சூழ் ேவணுபுரச் ெசல்வ, யாரும் ெதளிவு
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.3224.1
மைறேய வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) உைரயாய் இன் மைறக் கண் முழுதும்
துணி ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $திருவி.3224.2
பிைறேயய் ேவணிப் பிரான் ஆகில் ெபரு நG, எதிேர
ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என $திருவி.3224.3
முைறேய பதிகம் எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விட்டா,
முழங்கி_வி.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வருபுனலில்
$திருவி.3224.4
ேதசம் பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கவுணிய, ேகான்
விடுத்த ஏடு ெசழுமதுைர $திருவி.3225.1
ஈசன் அருள் ஆம் கயிறு_ெப.(கயிறு_ெப.)
பிணித்து_வி.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈ,ப்ப நதியில் எதி, ஏற
$திருவி.3225.2
நாசம் ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாறிவழிேய
நடக்கும்_ெப.எச்.(நட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) எனச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3225.3
நGசேர எண்ணாயிரம் நGத்த வழிேய
ஒழுகிய_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆல் $திருவி.3225.4
சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) அைனயா, எழுது முைற எதி, ஆற்று ஏற ெதrந்தமர,
$திருவி.3226.1

அம் கண் நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) பூமைழ ெபாழிந்தா, அறேவா,
துகில்_ெப.(துகில்_ெப.) விண்_ெப.(விண்_ெப.) எறிது ஆ,த்தா, $திருவி.3226.2
கங்ைக அணிந்தா, திருத்ெதாண்ட, கண்ண,க்
G
கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அமிழ்ந்தினா, $திருவி.3226.3
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண் அமண, நடுங்கி உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
ெவய,ைவக் கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) அமிழ்ந்தினா,
$திருவி.3226.4
ேவேம என்பது அறியாேத ெவல்ேவம் என்ெற சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) ஒட்டி
$திருவி.3227.1
நாேம இட்ட ஏடு எrயில் ேவவக் கண்டு நதிக்கு எதிேர $திருவி.3227.2
ேபாேம இன்னம் ெவல்ேவம் என்று இட்ட ஏடும் புணr_ெப.(புணr_ெப.) புகத்
$திருவி.3227.3
தாேம தம்ைமச் சுட நாணி நின்றா, அமண, தைல_ெப.(தைல_ெப.) தூக்கி
$திருவி.3227.4
ெபாருப்ேப சிைலயாய் புரம் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புனிதேன எத்ேதவ,க்கும் $திருவி.3228.1
விருப்ேபய் ேபாகம் வடுதரும்
G
ேமலாம் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) என நான்கு
$திருவி.3228.2
மருப்ேபய் களிற்றான் முடி தக,த்தான் மருமான் அறியக் குருெமாழி ேபால்
$திருவி.3228.3
ெநருப்ேப அன்றி ேவகவதி நGரும் பின்ன,த் ேதற்றியதால் $திருவி.3228.4
ெபாய்யின் மைறயின் புறத்து அமண, புத்த,க்கு அன்றி
வாய்ைம_ெப.(வாய்ைம_ெப.) உைர $திருவி.3229.1
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மைற நூல் பல
ெதrந்தும் சிவேன_ெப.(சிவன்_ெப.+ஏ_சாr.) பரம் என்பது அறியாேத
$திருவி.3229.2

ைகயில் விளக்கிெனாடும் கிடங்கில் வழ்வா,
G
கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
$திருவி.3229.3
ஐயம் அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபைதய,க்கும்
அறிவித்தனேவ அைவ அன்ேறா $திருவி.3229.4
கண்டு கூடல் ேகாமகனும் கற்பும்
நிைறந்த_ெப.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாற்புைடய
$திருவி.3230.1
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
கூடும்_ெப.எச்.(கூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தா,_ெப.(தா,_ெப.)
அளக வளவன் மகளும் மந்திrயும் $திருவி.3230.2
ெதாண்டு கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மடியாரும் காழிக்கு
அரைசத் ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துதி
$திருவி.3230.3
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) கூடற்கு அrய மகிழ் ெவள்ளத்து அழுந்தி வியந்தன,
ஆல் $திருவி.3230.4
நன்றிேதறா, பின்பு உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) மானம்
இழந்து_வி.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாண்_ெப.(நாண்_ெப.)
அழிந்து_வி.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3231.1
குன்று ேபாலும் ேதாணி புரக் ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) எதிேர யாங்களும்
உமக்கு $திருவி.3231.2
இன்று ேதாற்ேறம் எைம ஈண்டு நGேர ெவன்றG, என ேந,ந்து $திருவி.3231.3
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கூறக் கவுணிய, ேகான்
அைனயா, உய்யும் ெநறி ேநாக்கா $திருவி.3231.4
இன்னம் அறத்தாறு இைசக்கின்ேற நG, ஏன் வாள இறக்கின்றG, $திருவி.3232.1
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) அைனயான் எம் இைறவன்
அவனுக்கு ஆளாய் உய்மின்கள் $திருவி.3232.2

என்ன ஏட சிறியாய் நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) எவ்வாறு எங்கட்கு அடாத ெமாழி
$திருவி.3232.3
ெசான்னது_வி.அ.ெப.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அது_பட,.ஒரு.) என்று மானம்
உளா, கழுவில் ஏறத்
ெதாடங்கினா,_வி.மு.(ெதாடங்கு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) $திருவி.3232.4
மதத்தினின் மான மிக்கா, தாங்கேள வலிய ஏறிப் $திருவி.3233.1
பைதத்திட இருந்தா, ஏைனப் பறி தைல_ெப.(தைல_ெப.) அவைரச் ைசவ
$திருவி.3233.2
விதத்தினால் ஒழுக்கம் பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவடத்தா, பற்றிப் பற்றிச் $திருவி.3233.3
சிைதத்து_வி.எச்.(சிைத_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இட,
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏறிட்டா, திr தைலக்
கழுக்ேகால் தன்னில் $திருவி.3233.4
வழி வழி வரும் மாணக்க, சாதற்கு
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) $திருவி.3234.1
அழிபவ, திரு நGறு இட்டா, அது கிட்டாது அய, வா, ஆவின் $திருவி.3234.2
இழிவு இல் ேகாமயத்ைத அள்ளிப் பூசினா, இதுவும் கிட்டாது $திருவி.3234.3
ஒழிபவ, ஆவின் கன்ைறத் ேதாளில் இட்டு உயிைரப் ெபற்றா, $திருவி.3234.4
கூறிட்ட மூன்றும் கிட்டாது அய,பவ, குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.)
தGர_குைற.எச்.(தG,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.3235.1
நGறு இட்டா, ெநற்றிேயாடு நிருமல ேகாமயத்தின் $திருவி.3235.2
ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) இட்டா, ெநற்றிேயாடு ெநற்றிையச் ெசறியத்
தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3235.3
மாறிட்ட பாசம் தன்ைன மறித்திட்டுப் பிறப்ைப ெவல்வா, $திருவி.3235.4
மற்று இவ, தம்ைம ஊற்றம் ெசய்தில, மடிந்ேதா, யாரும் $திருவி.3236.1

சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசனம் காக நrகள்
நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) ெதாட,ந்து_வி.எச்.(ெதாட,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகௗவிப் $திருவி.3236.2
பற்றி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈ,த்துத் தின்னக்
கிடந்தன, பரும யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $திருவி.3236.3
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) ெகாள் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) காழி ேவந்தைரத்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேநாக்கா $திருவி.3236.4
இன்று நG, இட்ட ஏடு இங்கு யாவரும் காண ேநேர $திருவி.3237.1
ெசன்றேத எங்ேக என்றான் அதைன யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ெசம்ெபான்
கூடல் $திருவி.3237.2
மன்றவ, அருளால் இன்ேன வருவிப்பம் என்று வாது $திருவி.3237.3
ெவன்றவ, நதியின் மாேட ேமல் திைச ேநாக்கிச் ெசல்வா, $திருவி.3237.4
ெசல்லு ந, காண ஓைல காவதம் ெசல்வது அப்பால் $திருவி.3238.1
ஒல்ைல அங்கு ஒளித்தேலாடும் வியந்து அவண் ஒருங்கு கூடிக் $திருவி.3238.2
ெகால்ைலயான் ேமய்த்து நின்றா, சில,_ெப.(சில,_ெப.) தைமக்
குறித்து_வி.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நG,
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $திருவி.3238.3
எல்ைலயுள் விேசடம் உண்ேடா இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) கண்டதிைச
மிெனன்றா, $திருவி.3238.4
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இைடச் சிறா,கள் யாங்கள் ஒன்ைறயும்
அறிேயம்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி,.ம.+எம்_தன்.பன்.) என்ன $திருவி.3239.1
இவ்விைட விேசடம் காணல் ேவண்டும் எத்திறத்தும் என்னாத் $திருவி.3239.2
ெதவ்விைட வாது ெசய்யத் திரு உளக் கருைண
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.3239.3

ெவவ்விைடக் ெகாடியினாைரப்
பாடினா,_வி.மு.(பாடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) ேவத நாவா,
$திருவி.3239.4
பாட்டின் ேமல் கருைண ைவத்தா, சயம்பு வாய்ப் பராைர வில்லக்
$திருவி.3240.1
காட்டினுள் இருப்ப ேநேர கண்டு தாழ்ந்து
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சண்ைப $திருவி.3240.2
நாட்டின, வலம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எதி, நின்றா, நைகத்தா,
நிம்பத் $திருவி.3240.3
ேதாட்டினான் அது ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அங்ேக
ேதான்றினான் தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ேயாடும் $திருவி.3240.4
அந்த மா இலிங்கத்து ஈசன் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) மதியம்
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.3241.1
முந்ைத ேவதியராய்த்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முத் தமிழுக்கு
அரைச நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) என் $திருவி.3241.2
ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) ஆம் இைளேயான் ஒப்பாய்
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என நGறு சாத்திச்
$திருவி.3241.3
சிந்ைத நGள் ஆ,வம் கூரத் திரு அருள் சுரந்து நின்றா, $திருவி.3241.4
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அந்தணைர அன்று நிருமல
ஞானம் ஈந்தா, $திருவி.3242.1
என்று கண்டு இைறஞ்சி ஐய நGrல் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இட்ட ஏடு
$திருவி.3242.2
ெசன்றது இங்கு எடுத்தG, நGேர அஃது நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) ெசல்வ,க்கு ஏற்ற
$திருவி.3242.3

அன்று அைதத் தருதி என்றா, அறுமுகச் ெசம்மல் அன்னா, $திருவி.3242.4
இன்னமும் பல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) எம்ைம இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெதாறும்
பாடி எஞ்சும்_ெப.எச்.(எந்சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.3243.1
புன் ெநறி ஒழுகுவாைர ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) புனித வடு_ெப.(வ
G
டு_ெப.)
G
$திருவி.3243.2
பின்ன, நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) ெபறுதி என்னா ஏடு
தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆசி
ேபசி_வி.எச்.(ேபசு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3243.3
மின் என மைறந்து_வி.எச்.(மைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நின்றா,
ேவதிய, ஆய ேவட, $திருவி.3243.4
தாைதயா, கவ,ந்து_வி.எச்.(கவ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மீ ளத்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏடு அதைன வாங்கிப்
$திருவி.3244.1
ேபாைதயா, ஞானம் உண்டா, புrசைடப் பிரானா, ெவௗவி $திருவி.3244.2
ஈைத யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
இரந்து_வி.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவண்டத் தந்தன, என்று
கூறிக் $திருவி.3244.3
ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ஆ, ேவலினா,க்குக் காட்ட
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ெகாற்ைக_ெப.(ெகாற்ைக_ெப.)
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $திருவி.3244.4
கச்சு ஆன அரவம் ஆ,த்த கருைண அம் கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.3245.1
விச்சான ஞானம் உண்டீ, ஆற்றலின் விைளவு ேதறாது $திருவி.3245.2
அச்சான வலியான் உம்ைம அளந்தனன் அடிேயன் இந்தக் $திருவி.3245.3
துச்சான பிைழதG,த்து ஆள்க என்று இைறஞ்சினான் துண,த்தா, ேவம்பன்
$திருவி.3245.4

அந் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேமரு
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆடகச்
சிைலயினா,க்குப் $திருவி.3246.1
ெபான் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) சிகரக் ேகாயின்
மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) புயைலக் கீ ண்டு $திருவி.3246.2
மின் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) மதியம் சூடும் ேகாபுர
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) தாவும் $திருவி.3246.3
கல் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) புrைச வதி
G யாைவயும் களிப்பக் கண்டான்
$திருவி.3246.4
அற்ைற நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ஆதி ஆக ேவடகம் என்னும் நாமம் $திருவி.3247.1
ெபற்றதால் ஏடகத்தின் ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பிராைனப் பாண்டிக் $திருவி.3247.2
ெகாற்றவன் சமண ேராடும் கூடிய பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $திருவி.3247.3
பற்று அறப் பூைச ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாசமும்
கழியப் ெபற்றான் $திருவி.3247.4
நைற ெகழு துழாயினானும் கலுழனும் நாக, ேவந்தும் $திருவி.3248.1
முைறயினால் உகங்கள் மூன்றும் பூசித்து முடியா இன்ப $திருவி.3248.2
நிைற அருள் ெபற்றா, அன்ன நிரா மய இலிங்கம் தன்ைன $திருவி.3248.3
இறுதியா முகத்தில் பாண்டி இைற மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) பூைச ெசய்தான்
$திருவி.3248.4
அம் கண் மா நக, கண்டு ஆங்கு ஓ, ஆண்டு இைற
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காழிப் $திருவி.3249.1
புங்கவ ேராடும் பின் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) பூழிய, ெபருமான்
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3249.2

மங்கல மதுைர ேச,ந்து_வி.எச்.(ேச,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ைவகும்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) நGற்றுச் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) $திருவி.3249.3
எங்கணும் விளங்கச் சின்னாள்
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின் ஞானச் ெசல்வ,
$திருவி.3249.4
வட புலது உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) ஈசன் பதிகளும் வணங்கிப் பாடக்
$திருவி.3250.1
கடவம் என்று எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கூடல் கண்
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ெபருமான் தன்ைன $திருவி.3250.2
இடன் உைற கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண்ணாைள இைறஞ்சிப் பல்வரனும்
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3250.3
விைட ெகாடு தமிழ் நாடு எங்கும் பணிந்தன,
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாவா, $திருவி.3250.4
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கற்பினாளும்
அைமச்சனும் தமிழ் ந, ேகானும் $திருவி.3251.1
பின்பு முனம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) காழிப் பிரான் அடி பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.)
ஆற்றா, ஆய் $திருவி.3251.2
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) தந்தவ, பால் நட்ட அன்று ெதாட்டு ஆனாக்
ேகண்ைம_ெப.(ேகண்ைம_ெப.) $திருவி.3251.3
இன்பமும் துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விைளந்து_வி.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முன் ஈ,ப்பப் ேபானா,
$திருவி.3251.4
சண்ைபய, தைலவ, தாமும் அைனயராய்த் தம்பின்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.3252.1
நன்புைடயவைர ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.)
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) நGங்காப் $திருவி.3252.2

பண்பின, ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நGறு பாதுகாத்து
ஈசன் கீ ,த்தி $திருவி.3252.3
மண்_ெப.(மண்_ெப.) பட வாழ்மின் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) மறுக்கன்
மின் நின்மின் என்றா, $திருவி.3252.4
ஆள்_உைடப் புகலி ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.) அருண்ெமாழி மறுக்க அஞ்சித்
$திருவி.3253.1
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) உைடப் பதுமச் ெசந்தாள் தைல_ெப.(தைல_ெப.) உறப்
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3253.2
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உைடத் தாைனத் ெதன்னன் மதுைரயில்
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) கஞ்சத் $திருவி.3253.3
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) உைடச் சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) அன்னா,
ேசாழ,_ெப.(ேசாழ,_ெப.) ேகான் நாடு புக்கா, $திருவி.3253.4
ஞானமா மதநG, ேசார ஞான சம்பந்த, என்னும் $திருவி.3254.1
மானமா யாைன_ெப.(யைன_ெப.)
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கடம்பமா வனத்தில் துன்னும்
$திருவி.3254.2
ஊனம் ஆம் சமண, என்னும் தருக்கைள ஒடித்து ெவண்ண Gறு $திருவி.3254.3
ஆன மாப் பூழி அள்ளித் தூற்றியது அவனி எங்கும் $திருவி.3254.4
ஆதி ஆலயத்து அடைல
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆழி சூழ் காழிச்
$திருவி.3255.1
ேசாதி ேவதிய, பாண்டியன்_ெப.(பாண்டியன்_ெப.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) தணித்து
உடலில் $திருவி.3255.2
ேபதியாத கூன் நிமி,த்தலால் பிறங்கு கற்பாதிப் $திருவி.3255.3
பூதி யாவினும் சிறந்தது அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வட்டில் வாய்ப் பூதி
$திருவி.3255.4

ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) மிைலச்சிய சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) அருள்
அைடந்த_ெப.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சம்பந்த, $திருவி.3256.1
துன் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சமணைனக் கழுமுைன ஏற்றித் துணித்த
வாறு இைசத்தனம் வணிகக் $திருவி.3256.2
கன்னிதன் மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) கrயிைன மாற்றாள் காண
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) அருளால்
$திருவி.3256.3
வன்னியும் கிணறும் இலிங்கமும் ஆங்கு வந்தவாறு அடுத்தினி உைரப்பாம்
$திருவி.3256.4
ெபான் மல,க் ைகைத ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) சூழ் ேவைலப் புறத்து
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பட்டினத்து உள்ளான் $திருவி.3257.1
மின் மணிக் ெகாடும் பூண் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குல வணிகன் ேவறு ேவறு
ஆம் பல ெசல்வத் $திருவி.3257.2
தன்ைமயில் சிறந்ேதான் மகவு இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.)
ஆகித் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மனக்கு இனியது ஓ, காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.)
$திருவி.3257.3
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) மைனக் ெகாடிேயாடு_ெப.(ெகாடி_ெப.+ஓடு_கரு.ேவ.)
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) பல புrந்ேதா, நைக மதிக் ெகாம்ைப ஈன்று எடுத்தான்
$திருவி.3257.4
அத்தன வணிகற்கு உrய நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) மருகன்
அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) முதற் கடிமணம் முடித்ேதான் $திருவி.3258.1
முத்தமிழ் மதுைரப் பதி உளான் அவற்ேக முைறயினால் ேநாற்று
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.)
பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.3258.2
வித்தக மயிைலக் ெகாடுப்பல் என்று அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) இயற்
குல வணிக, ேகான் தன்ேனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஓடு_கரு.ேவ.) $திருவி.3258.3

ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பல் கிைளஞ, யாவரும்
அறிய_குைற.எச்.(அறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உண,த்தினான் சில
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$திருவி.3258.4
ஊழ்விைன வலியால் ஆருயி, இழந்தான் உயி,க்கு உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.)
அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கற்பின் $திருவி.3259.1
சூழ் கதி, மணிப் பூண் மைனவியும் இறப்பத் துணிந்தனள்
அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) இருேவா,க்கும் $திருவி.3259.2
ஆழ் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கிைளஞ, ெசயத் தகு கடன்கள் ஆற்றியச்
ெசய்திைய மதுைர $திருவி.3259.3
வாழ்தரு மருகற்கு உண,த்துவான் ஓைல விடுத்தன, மருமகன் வாங்கா
$திருவி.3259.4
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அருள் மாமன் துஞ்சினான் கூடத் தாரமும் துஞ்சியது
இப்பால் $திருவி.3260.1
அன்னவற்கு அளவு இன்று ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தனம்_ெப.(தனம்_ெப.) உண்டு அவனனி நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) மகவு இன்றிப்
$திருவி.3260.2
பின் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபண்ைணப் ெபற்றனன் அவைளத் தனக்கு எனப்
ேபசினான் அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) $திருவி.3260.3
கன்னிைய மணந்து_வி.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என முடங்கல் கழறிய
பாசுரம் ெதrயா $திருவி.3260.4
வழ்ந்தனன்
G
தைர ேமல் புரண்டனன் உயி,ப்பு வங்கினன்
G
விழிப்புனல்
ெவள்ளத்து $திருவி.3261.1
ஆழ்ந்தனன் விம்முற்று அம்மேவா என்று என்று அரற்றினான் கிைளஞ,
நட்பு_ெப.(நட்பு_ெப.) அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.3261.2

வாழ்ந்தவ, தழுவத் தழG இத் தழG இக் கைரந்தான் மற்றவ, ேதற்றிடத்
ெதளிந்து_வி.எச்.(ெதளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3261.3
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
துய, நGத்து ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) மாமன்
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நக,க்கு ேககுவான் துணிந்தான் $திருவி.3261.4
அங்கு உள கிைளஞ, சிலெராடும்
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
கடி மதுைர நGத்து ஏகிப் $திருவி.3262.1
ெபாங்கிரும் காழி சூழ் பட்டினம் குறுகிப் புகுதுவான் வரவு_ெப.(வரவு_ெப.)
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அங்குத் $திருவி.3262.2
தங்கு தம் கிைளஞ, வினவ ேந, வாைரத் தழG இத் தழG இச் ெசலவிடுத்து ஏகிக்
$திருவி.3262.3
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) இவ, தளவத் தாrனான் மாமன்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்கு
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.) ஆக
$திருவி.3262.4
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) சில கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பின்ன, நாய்க, ஏறு அைனயான் அன்ன $திருவி.3263.1
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) புைர கண்ணியாைன மதுைரயில் ெகாடுேபாய் அங்கு என்
$திருவி.3263.2
ேகளி, முன் ேவட்பல் என்று கிளந்து தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மாமன் ஈட்டு
$திருவி.3263.3
நGள் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபாருள்கள் மற்றும் ைகக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெநறியில்
ெசல்வான்_வி.மு.(ெசல்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.3263.4
வழிவிட வருவா, தம்ைம நிறுத்திப் பின் மதுைர மூதூ,க்கு $திருவி.3264.1
எழுதரு_வி.(எழு_வி.+தரு_து.வி.) சுற்றத்தாைர முன் ெசன் மின் என்று ேபாக்கித்
$திருவி.3264.2

ெதாழு பrசனமும் தானும் ேதாைகயும் ைவகல் ஒன்றில் $திருவி.3264.3
கழி வழி அைரேமல் ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காவதம் ஆகப் ேபாவான் $திருவி.3264.4
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதி, ேவைல
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேவைல
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அைணயும் முன்னம்
$திருவி.3265.1
அங்கு இைற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) முன்னிக் கூவல் நGராடி அங்குத்
$திருவி.3265.3
தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வன்னி மாேட ேபானகம்
சைமத்து உண்டு எல் வாய் $திருவி.3265.4
மைல ைவத்த சிைலயான் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) படியின்
உம்ப,_ெப.(உம்ப,_ெப.) $திருவி.3266.1
தைல_ெப.(தைல_ெப.) ைவத்துத் துயிலும் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
விதிவழிச் சார வந்ேதா, $திருவி.3266.2
ெகாைல ைவத்த விடவாய் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) கடித்தது ெகாதித்து
நGண்ட_ெப.எச்.(நGள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.3266.3
விைல_ெப.(விைல_ெப.) ைவத்த ெகாடும் பூண்நாயகன் விடம்_ெப.(விடம்_ெப.)
தைலக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாய்ந்தான்
$திருவி.3266.4
அங்குள பrசனங்கள் ஆவலித்து இரங்கிச் சூழக் $திருவி.3267.1
ெகாங்ைககள் புைடத்துச் ேசடிக் குற்றிைட மகளி,_ெப.) ஏங்கச் $திருவி.3267.2
சிங்க ஏறு அைனயான் ஆகந் தGண்டிடாது ஒதுங்கிப் ேபாந்த $திருவி.3267.3
பங்கய மல,க் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அன்னாள் பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.)
ேபால் புறம்பு நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.)
$திருவி.3267.4

ஆளி ஏறு அன்ன அரவின் வாய்ப் பட்டதும் அவிந்ததும் $திருவி.3268.1
மீ ள_குைற.எச்.(மீ ள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) உண் கணா,
ைக குைலத்து அழுவதும் விழுவதும் $திருவி.3268.2
ேகளி, சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அய,வதும்
ேசா,வதும் கண்டு இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.) கிகினாள் $திருவி.3268.3
வாளிேயறு உண்டேதா, மயிலின்
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
G
உயங்கினாள் மயங்கினாள்
$திருவி.3268.4
வடிக்கண் உள் ெசருகின அருகின உயி,ப்பு அழல் வாய்ப் படும் $திருவி.3269.1
ெதாடுத்த பூம் ேகாைதேபால் ேசா,ந்தது ஆக கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) ேசா,ந்தன
$திருவி.3269.2
அடித்தளி, ேசா,ந்தன கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) அன்னப்
ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) அன்னவள் $திருவி.3269.3
இடிக்கு எதி, பட்டு வழ்ந்தாள்_வி.மு.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.)
G
எனக்
கிடந்தனள் என் ெசய்வாள்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.)
$திருவி.3269.4
சாயும் பூம் ெகாம்பrல் சூழ்ந்து_வி.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இறந்தான் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) சா,ந்து அழூஉம் $திருவி.3270.1
ஆய ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) மகளி,_ெப.)
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்பேனாடு எங்ைக
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஆவியும் $திருவி.3270.2
ேபாயேத ெகால் என மடியுறக் ெகாடும் ைகயால் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) தழG இத்
$திருவி.3270.3
தூய தூ ெசறிந்து_வி.எச்.(ெசறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைளப்
பாற்றினா, சிறிது உயி, ேதாற்றேவ $திருவி.3270.4

ெமய் கழிந்து_வி.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இன்னுயி,
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
யாக்ைகயின் ெமல்லேவ $திருவி.3271.1
ைக கலந்தாங்கு இரு காலி அங்கு
உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட,.பன்.) கண்களும்
$திருவி.3271.2
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) நGலம்_ெப.(நGலம்_ெப.) சிறிது அவிழ்ந்து என
அல,ந்தன பூைவைய $திருவி.3271.3
ைம கழி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) முதல் நான்கு நால் ேவலியாய் வைளந்தேவ
$திருவி.3271.4
ைக ெயறியும் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) கற்ைற ேசாரும் திr காறுளி
$திருவி.3272.1
ெநய் எனக் கண் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ெகாங்ைக முற்றத்து உக ெநஞ்சுகும்
$திருவி.3272.2
ைபய வாய் விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
பா,க்கும்_ெப.எச்.(பா,_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தைளபடும் சிறு
$திருவி.3272.3
ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) ெதாட்டாள் எனத் ேதம்பி விம்மாந்து
ஒளிேதயுமால் $திருவி.3272.4
வணங்கில் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) தழG இப்
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெதாட்டு
ெதாகு ைவகலும் $திருவி.3273.1
அணங்கு எனக் கனவிலும் கண்டிலாள் அன்பன் ேமல் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
எனும் $திருவி.3273.2

இணங்கு தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உருவமாய் நிைறவரம் பிற்ெறன
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒ, ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.)
$திருவி.3273.3
அணங்கு வாய் விட்டு அழுதால் எனப் புலம்பல் உற்றாள் அேரா $திருவி.3273.4
என் நாயகேனேயா என் இரு கண்மணி ேய ேயா என்ைன ஈன்றான்
$திருவி.3274.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஆவி அன்ன தனி மருகாேவா முருகாேவா
தா,_ெப.(தா,_ெப.) ஆ, முல்ைல_ெப.(முல்ைல_ெப.) $திருவி.3274.2
மன்னாேவா வணிக, குல மணிேய ேயா விடி அரவின் வாய்ப் பட்டாேயா
$திருவி.3274.3
உன்னாக நிழலான என்ைன
விடுத்து_வி.எச்.(விடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எவ்வண்ணம்
ஒளிப்ப_குைற.எச்.(ஒளிப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேதேயா $திருவி.3274.4
ெபான்னாட்டின் மட வாைரப் புண, வதற்ேகா நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) அளகா
புரத்து ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $திருவி.3275.1
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) நாட்டின் மடவாைர மணப்பதற்ேகா உைனக் கடித்த
நாக, ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $திருவி.3275.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நாட்டின் மடவாைரத் தழுவுதற்ேகா என் ஆவித்
தைலவா என்ைன $திருவி.3275.3
இந் நாட்டில் இருத்தி எைன வஞ்சித்துப் ேபாயின வாறு என்ேன என்ேன
$திருவி.3275.4
ெதன் உலகில் புகுந்தைனேயா பணிந்தைனேயா மாதுலைனத் ேதவிேயாடும்
$திருவி.3276.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இரு ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) உற ஆரத் தழுவினேனா
நானும் உடன் சா,ந்ேதன் ஆகில் $திருவி.3276.2
என்னுrய குரவைரயும் கண்ணாரக் காேணேனா எைன ஈங்கு இட்டாய்
$திருவி.3276.3

பின்னுrய பrசனமும் ைகவிட்டாய் தனி ேபாய் என் ெபற்றாய் ஐயா
$திருவி.3276.4
வrைச_ெப.(வrைச_ெப.) மருமகன் அரவால் விளிந்தது
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) அைற ேபாய மனத்ேதாடு இங்குப் $திருவி.3277.1
பrவுறலும் எைனப் பயந்தா, ேநாற்ற பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) நன்றாகப்
பலித்தேத ேயா $திருவி.3277.2
ெபrத வrக் கண் கலக்கம் காணாமுன்
இறந்து_வி.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்ேறா பிைழத்தா,
அந்ேதா $திருவி.3277.3
அrயதிலும் அrய பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.)
அன்ேறா எவ, ெபற்றா, அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) ேபால் அம்மா
$திருவி.3277.4
உன் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மாமன் எைனப்
பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற
உறவு_ெப.(உறவு_ெப.) அறிய_குைற.எச்.(அறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உனக்ேக
ேபசிப் $திருவி.3278.1
பின் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மைனவிெயாடும் உயி, இழந்தான் யனும் அந்தப்
ெபற்றியாேல $திருவி.3278.2
என் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) உயி,
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவற்று உடம்ேபா
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உடன்
இறப்ேபன் என்னாத் $திருவி.3278.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) துைண
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்றில் என
விழுந்து_வி.எச்.(விழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழுதாள் தமியள்
ஆனாள் $திருவி.3278.4
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) நக, உறக்கம்_ெப.(உறக்கம்_ெப.)
நிங்கி_வி.எச்.(நGங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நடுக்கம் உற்று அழுங்கக்
காழித் $திருவி.3279.1

ெதன்னக, ஞானச் ெசல்வ, சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) நக, ெதாறும் ேபாய்ப் பாடி
$திருவி.3279.2
அந் நக, அைடந்தா, ஆங்கு ஓ, அணி மடத்து இருந்தா,
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈது $திருவி.3279.3
என் என ஆள் விட்டு ஆய்ந்து ேகாயிலின் இைட
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3279.4
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) யாைர உற்றது என் எனக்
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) தாழ்ந்து $திருவி.3280.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அரு மரபும் ஈன்றா, தம்ைமயும் மருகற்கு என்ேற
$திருவி.3280.2
உன்னின, மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) ேபசியிறந்தது உயி, அன்னாேனாடு
$திருவி.3280.3
இந் ெநறி அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈங்கு
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) நிகழ்ச்சியும் எடுத்துச்
ெசான்னாள்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) $திருவி.3280.4
தந்ைதயும் தாயும் அன்னா, தமியளாய்
இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேபைதப்
$திருவி.3281.1
ைபந்_ெப.அ.(ைபம்_ெப.அ.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) ஆவி காப்பான்
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) ேகாள் பட்டான் மாேட $திருவி.3281.2
வந்தவன்_வி.அ.ெப.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அன்_பட,.ஒரு.)
ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) மருந்து_ெப.(மருந்து_ெப.)
உருவாகும் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $திருவி.3281.3
சிந்ைத ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருட்கண்
ைவத்தா, குதித்தது தGவாய் நஞ்சம் $திருவி.3281.4
எழுந்தனன் உறங்கினான் ேபால் இறந்தவன் யாரும் கண்டு $திருவி.3282.1

ெதாழும் தைக ஞான ேவந்ைதத் ெதாழுதன, துதி
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆ,வத்து $திருவி.3282.2
அழுந்தின, கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) அன்ன மைனயவள் இன்பத் தGம்ேதன்
$திருவி.3282.3
ெபாழிந்து_வி.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புறத்ேத கஞ்சம்
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ, ெகாம்பின்
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.) $திருவி.3282.4
தைலவைன இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாதும் தனி
உயி, ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாதும்
$திருவி.3283.1
சிைல நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மாமன் ெசல்வியாய்
இருந்தும் தGண்டா $திருவி.3283.2
நிைலைமயும் அன்பும் கற்பின் நG,ைமயும் வியந்து
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3283.3
மைலமகள் ஞானம் உண்டா, வணிகைன ேநாக்கிச் ெசால்வா, $திருவி.3283.4
வருதி_வி.மு.(வா_வி.+ருத்_(?)+இ_முன்.ஒரு.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
மரபுக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) மணிஅனாய் உன்றன் மாமன்
$திருவி.3284.1
தரு திரு அைனயாள் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) சாருநாள்
துன்பம்_ெப.(துன்பம்_ெப.) வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.3284.2
ெபருகு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அன்றி என்று உன் ெமய் ெதாடப் ெபருவள் ஈண்ேட
$திருவி.3284.3
திருமணம்_ெப.(திருமணம்_ெப.) முடித்துக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபக எனச்
ெசப்பேலாடும் $திருவி.3284.4

ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கண் ஏரு அைனயான் ஐயன் திரு ெமாழி தைலேமல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3285.1
பங்கயன் பைடத்த சாதி நான்ைகயும் பாது காப்பீ, $திருவி.3285.2
எம் குல வணிக, இன்றிக் கrகளும் இன்றி ஈங்ேக $திருவி.3285.3
மங்கலம் முடிக்கும் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) யாது என வணங்கிச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $திருவி.3285.4
கன்னிைய ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞான்ேற உனக்கு
என்று உன் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மாமன் $திருவி.3286.1
உன்னிய உறவின் உள்ளா, அறிவேர உனக்கு ஈது அன்றி $திருவி.3286.2
வன்னியும் கிணறும் இந்த இலிங்கமும் கrகண் ைமந்தா $திருவி.3286.3
இந் நிைல வதுைவ_ெப.(வதுைவ_ெப.) ெசய்தி எம் உைர கடவாது என்றா,
$திருவி.3286.4
மாசு அறு மனத்தான் காழி வள்ளைலப்
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நGேர $திருவி.3287.1
ேதசிக, குரவ, நட்ேடா, ெதய்வமும் கிைளயும் என்னாப் $திருவி.3287.2
ேபசிய_ெப.எச்.(ேபசு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாேற ேவள்வி ெபற்றியான்
இறG இத்தான் ேவட்ட $திருவி.3287.3
பாசிைழேயாடு தாழ்ந்து விைட ெகாடு பரவிப் ேபானான் $திருவி.3287.4
ஏவல் ெசய் ஆயத்தாரும் அடியரும் ஈண்ட ஈண்டிக் $திருவி.3288.1
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ெசய் மதுைர மூதூ, குறுகித் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மாமன் $திருவி.3288.2
பூைவைய மணந்த_ெப.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அங்குப் புைடசூழ்
சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) $திருவி.3288.3

யவரும் உவப்ப_குைற.எச்.(உவப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இன் புற்று
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.)
இளங்ேகா மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $திருவி.3288.4
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தனமும் மாமன் ஈட்டிய
தனமும் ஈட்டி $திருவி.3289.1
மன் ெபரு நிதிக் ேகான் என்ன வாணிகம் ெபருக்கி நாய்கன் $திருவி.3289.2
இன் புறு காதலா,கள் இருவரும் ஈன்றகாதல் $திருவி.3289.3
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.)
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாழும் நாளில் $திருவி.3289.4
மூத்தவள் சிறுவ,_ெப.(சிறுவ,_ெப.) சால மூ,க்கராய் உள்ளா, ஏைன
$திருவி.3290.1
மாத்தளி, இயலினாட்கு ஓ, ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) உண்டு இவனும்
அன்ன $திருவி.3290.2
தGத் ெதாழின் ஆக மன்ன சிறா,களும் அல்லல் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
$திருவி.3290.3
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நGள் நியமத்தூடு ேபாய்
விைளயாடல் ெசய்வா,_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.)
$திருவி.3290.4
முந்திய மணாட்டி ைமந்த, முகிழ் முைல_ெப.(முைல_ெப.) இைளய
பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) $திருவி.3291.1
ைமந்தைன ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) சீறி அடித்தன,
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.3291.2
சந்தணி முைலயாள் மாற்றாள் தைனயைர ைவதாள்
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.3291.3
ைபந்ெதாடி தானும் சீறி இைளயைள பழித்து ைவவாள் $திருவி.3291.4

எந்தவூ, எந்தச் சாதி யா, மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) யாவ, காணச் $திருவி.3292.1
ெசந்தழல் சான்றா எங்ேகான் கடி மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.3292.2
ெகாந்தவிழ் ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.) என்
ெகாழுநனுக்கு ஆைசப்பட்டு $திருவி.3292.3
வந்தவள் ஆன காமக்கிழத்திக்கு ஏன் வாயும் வறும்
G
$திருவி.3292.4
உrயவன்_ெப.(உrயவன்_ெப.) தG முன்னாக உன்ைன ேவட்டதற்கு ேவறு
$திருவி.3293.1
கr உளதாகில் கூறிக் காட்டு எனக் கழற ேலாடும் $திருவி.3293.2
எr சுட வாடிச் சாய்ந்த இண, மல, ெகாம்பில்_ெப.(ெகாம்பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
சாம்பித் $திருவி.3293.3
ெதr இைழ நாணம்_ெப.(நாணம்_ெப.) சாய்ப்ப
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) ெசப்புகின்றாள் $திருவி.3293.4
அரவின் வாய்ப் பட்ட ைவகல் ஆ, உயி,
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞானப் $திருவி.3294.1
புரவல, அருளால் எம் ேகான் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) பய நாதன் வன்னித்
$திருவி.3294.2
தரு ெவாடு கிணறு_ெப.(கிணறு_ெப.) காணச்
ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.) சாறு
அம் மூன்று $திருவி.3294.3
கrகளும் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) என்றாள் கற்பினாள் ஒப்பிலாதாள்
$திருவி.3294.4
மாற்று அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பட,.ஒரு.) நைகத்து நன்று_ெப.(நன்று_ெப.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) ேவள்விக்
$திருவி.3295.1

ஏற்றன கrேய ெசான்னாய் இங்கு உமக்கு கrகள் மூன்றும் $திருவி.3295.2
ேதாற்ற ேமல் அதுவும் ெமய்ேய என்றன ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) ேயாடும்
$திருவி.3295.3
ேவற்றுைம இலாத சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) இைளயவள் விழுமம் கூரா
$திருவி.3295.4
ெவவ் உயி,ப்பு எறிய_குைற.எச்.(எறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இல் ேபாய்
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) ெநrக்கும் ைகயால்
$திருவி.3296.1
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வயிறதுக்கும்
வழும்_ெப.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
G
கண்புனல் ெவள்ளத்து
ஆழும் $திருவி.3296.2
ெகாவ்ைவ வாய் துடிக்கு நாணம்_ெப.(நாணம்_ெப.) தைலக் ெகாளும் கூசும்
மன்ேனா $திருவி.3296.3
ெதய்வேம ஆவாய் என்னும் என் ெசய் ேகன் சிறிேயன் என்னும் $திருவி.3296.4
தாைத தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அன்ேற தமியளாய் இங்குப் ேபாந்த $திருவி.3297.1
ேபைதேயற்கு யா, உண்டு ஐய ேபதுறும் வணிகற்கு அன்று $திருவி.3297.2
மாதுலன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஞாதி வழக்கு
அறுத்து_வி.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உrைம_ெப.(உrைம_ெப.)
ஈந்த $திருவி.3297.3
நாதேன ஏது இலாள் வாய் நைகயினில் காத்தி என்னா $திருவி.3297.4
அன்று இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) உண்டி இன்றித் துயில் இன்றி அழுங்கிப் பின்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $திருவி.3298.1
ெபான் திணி கமல வாவிப் புண்ணியப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
ேதாய்ந்து_வி.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அண்ட, $திருவி.3298.2
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இழி_வி.(இழி_வி.) விமானக்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) நிரம் பிய அழக, முன்னாச் $திருவி.3298.3

ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இரு தாளில்
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
G
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
குைற ெசப்பி ேவண்டும் $திருவி.3298.4
அன்று எைனக் கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) ேவட்ட இடத்தினில் அதற்குச்
சான்றாய் $திருவி.3299.1
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ைபந்தருவும் நGயும்
கிணறும் அந்நிைலேய இங்கும் $திருவி.3299.2
இன்று வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏது இலாள் வாய் நைக
துைடத்து எைனக் காவாேயல் $திருவி.3299.3
ெபான்றுவல் என்றாள் கற்பின் புகழிைன நிறுத்த
வந்தாள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) $திருவி.3299.4
அல்லல் உற்று அழுங்கி நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.)
பrவு கண்டு அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கூடல் $திருவி.3300.1
எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) இல் கருைண மூ,த்தி அருளினால் எவரும் காணத்
$திருவி.3300.2
ெதால்ைலயின் படிேய அன்னாள்
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கrகள் மூன்றும்
$திருவி.3300.3
ஒல்ைல வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறுத்த
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) உத்தர குணபால் எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
$திருவி.3300.4
அன்ன ேபாது இைளயாள் மூத்தாள் ெகாண்டுேபாய் ஆலவாய் எம்
$திருவி.3301.1
முன்னவன் திருமுன் தாழ்ந்து காட்டுவாள் முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ேதாய்
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $திருவி.3301.2
வன்னி ஈது இலிங்கம் ஈது கிணறு_ெப.(கிணறு_ெப.) ஈது என்று
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) சான்றாய்த் $திருவி.3301.3

துன்னிய என்றாள் கண்டாள் முடித்தைல தூக்கி
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.) $திருவி.3301.4
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இைடத் தருவும் நGரும் அன்றுேபால் இன்றும்
சான்றாய் $திருவி.3302.1
இவ்விைடப் பட்ட என்ன அதிசயம் எவ,க்கும் ேதறாத் $திருவி.3302.2
ெதய்வமும் எளிவந்து அங்ைகக் கனி இனித் திருவின் அன்னாள் $திருவி.3302.3
ைகவ் வசப் பட்டது என்றால் கற்பினுக்கு அrேத அம்மா $திருவி.3302.4
மங்ைக_ெப.(மங்ைக_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கற்பும் ஈசன்
இடத்து_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.) அவள்_பதி.ெப.(அவள்_பட,.ஒரு.) ைவத்த
அன்பும் $திருவி.3303.1
அங்கணன் அவட்குச் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அருைளயும் வியந்து ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$திருவி.3303.2
மங்கல நகரா, எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) மகிழ்ச்சியுள் ஆழ்ந்தா, முல்ைலத்
$திருவி.3303.3
ெதாங்கலான் முது மணாட்டி ஒருத்தியும் துன்பத்து ஆழ்ந்தாள் $திருவி.3303.4
ேமதகு வணிக, மூத்த விைனக் ெகாடியாைளப் ெபால்லாப் $திருவி.3304.1
பாதகி இவளாம் என்று பழித்தன, படிறு ேபசிக் $திருவி.3304.2
ேகாது அறு குணத்தினாைளக் குடிப் பழுது உைரத்தாய் நG_பதி.ெப.(நG_முன்.ஒரு.)
என் $திருவி.3304.3
காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) ஆகாய் என்று கணவனும் தள்ளி விட்டான்
$திருவி.3304.4
அந்நிைல இைளயாள் ேகள்வன் அடியில்
வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
G
இரப்பாள் ஐய $திருவி.3305.1
என்னது கற்ைப இன்று நிறுத்தினாள் இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) மாற்றாளன்
$திருவி.3305.2

அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) இலாேதற்கு
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ஆயினாள் இவளும் யானும்
$திருவி.3305.3
இன் உயி, உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ேபால்
வாழ்ேவாம்_வி.மு.(வாழ்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஓம்_தன்.பன்.) எனத் தழG த் தம்மின்
நட்டா, $திருவி.3305.4
உடம்பினால் இரண்ேட அன்றி உயி,ப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
இ,ண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) அற்று உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $திருவி.3306.1
மடம்_ெப.(மடம்_ெப.) படு அழுக்காறு அற்று ைமந்தரும் அைனய, ஆக
$திருவி.3306.2
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) படு ைமவாய் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) விழுங்கிைர
ஒத்துத் தம்மில் $திருவி.3306.3
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) படு அன்புற்று இன்புற்று இருவரும் இருந்தா, மன்ேனா
$திருவி.3306.4
அருந்ததி அைனயாள் ேகள்வற்கு ஆயுளும் ஆனாச்
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) $திருவி.3307.1
ெபருந்தன நிைறவும் சீரும் ஒழுக்கமும் பீடும் ேபறு $திருவி.3307.2
அரும்தவ ெநறியும் குன்றத் தருமமும்
புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பல்க $திருவி.3307.3
இருந்தனள் கமலச் ெசல்வி_ெப.(ெசல்வி_ெப.) என்ன வற்று
G
இருந்து_வி.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மன்ேனா $திருவி.3307.4
ெபான் அவி, கமலம் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாய்ைக_ெப.(ெபாய்ைக_ெப.) சூழ் ஆலவாய் எம் $திருவி.3308.1
முன்னவன் விைளயாட்டு எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.) கண்டு யா,
ெமாழிய_குைற.எச்.(ெமாழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா, $திருவி.3308.2
இன்னமும் அளவின்று என்ப எம் குரு நாத சாமி $திருவி.3308.3

ெசான்னவாறு உங்கட்கு எண் எண் காைதயும்
ெசான்ேனன்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஏன்) அம்ம $திருவி.3308.4
என்று ெதன் மைல ேமல் இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாதவத் ேதான் இன் அருள் குருபரன் தைனயும் $திருவி.3309.1
அன்று அவன்_பதி.ெப.(அவன்_பட,.ஒரு.) திருவாய்
மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.) வாசகமும் அருள் கனிந்து ஒழுக உள்ளடக்கித்
$திருவி.3309.2
ெதன்தமிழ் ஆலவாய்த் தனிப் பதிையச் ெசன்னிேமல் பன்னிரண்டு
உம்ப,_ெப.(உம்ப,_ெப.) $திருவி.3309.3
ஒன்ற ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைமயா அம்
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண்ணி உடன் உைற ஒருவைன நிைனந்தான்
$திருவி.3309.4
பரவசம் அைடந்து_வி.எச்.(அைட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழி
கவ,ந்து_வி.எச்.(கவ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பழிப் புல
ேவட, ேபாய் ஒளிப்ப_குைற.எச்.(ஒளிப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.3310.1
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ெவளி
கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_ெப.எச்.குறி.) திருவருள் வழிச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எண் இலாச் சரா சரம்
அைனத்தும் $திருவி.3310.2
புைர அற நிைறந்து_வி.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) காண் பான் புைதபடத் தனித்த பூரணமாய் $திருவி.3310.3
உைர உண,வு_ெப.(உண,வு_ெப.)
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உண்ைம_ெப.(உண்ைம_ெப.) ஆனந்த உண,விைன உண,வற உண,ந்தான்
$திருவி.3310.4
கன்னிதன் வதுைவக் கrகளாய் இலிங்கக் கடவுளும் கைவக்கரும் ேகாட்டு
$திருவி.3311.1

வன்னியும் படுநG,க் கூவலும் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வழி இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) மதுைர நாயகைனக் $திருவி.3311.2
ெசன்னியில்_ெப.(ெசன்னி_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ைவத்த முனிவைனச் பூைச
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாதவெராடு ஒருங்கு எய்திப்
$திருவி.3311.3
பன்னிற மல, தூஉய் ஆலவா யாைனப்
பரவிய_ெப.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பrசு அது பக,வாம்
$திருவி.3311.4
ேபாத ஆனந்தத் தனிக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பருகும் புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) புைர
முனிவைன வசிட்ட $திருவி.3312.1
மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) ஆதி முனிவரும் உேலாபா முத்திைர
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெனாடும் வrத்துப் $திருவி.3312.2
ேபாெதாடு சாந்த மான் மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) தGபம் புைக முதல் கருவிைகக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3312.3
ேமதகு சிறப்பால் அருச்சைன
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின்னும் ஓ, வினாவுைர
ெசய்வா,_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) $திருவி.3312.4
ேகாட்டம் சிைல குனித்த கூடல் பிரான்
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) $திருவி.3313.1
ேகட்ட அம் ெசவி பைடத்த ேபறு அைடந்ேதம் ெகட்ட படி $திருவி.3313.2
நாட்டம் களிப்ப நறுமல, தூஉய்க் கண்டு இைறஞ்ச $திருவி.3313.3
ேவட்டங்கள் யாங்கள் என ஓதினா, ெமய்த் தவேர $திருவி.3313.4
என்ற அறேவா, எதிேர முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
மல,ந்து_வி.எச்.(மல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3314.1
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) அடக்கும் குறு முனிவன் கூறுவான் $திருவி.3314.2
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) முனிகாள் இதைன நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.)
உள்ளத்து_ெப.(உள்ளம்_ெப.+அத்து_சாr.) எண்ணியாங்கு $திருவி.3314.3

ஒன்ற ெமாழிந்தG, என்றான் பின்னும் வியந்து ஓதுவான் $திருவி.3314.4
பண்ணான் மைற முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேதறாப் பரசிவைன $திருவி.3315.1
எண்ணால் அளவு இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கைலயால் கண்டு உளக் $திருவி.3315.2
கண்ணால் அறியாதா, வட்டு
G
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) காண்பேரா
$திருவி.3315.3
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ஆதி ஆறு ஆறு நGத்த தனி மாதவேர $திருவி.3315.4
அம் ெசவியில் ஊறு படக் ேகட்டபடி ஆலவாய்ப் $திருவி.3316.1
பஞ்ச முகச் ேசாதி பரைனப் ேபாய் அ,ச்சித்து $திருவி.3316.2
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) ெநகக் கண்டு நிைனயா வழி
நிைநந்து_வி.எச்.(நிைன_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3316.3
வஞ்ச விைன ேவ, கைளவான் வம்மின்கள் என்றாேன $திருவி.3316.4
மங்கல ஓைர வருதினத்தில் வான்_ெப.(வான்_ெப.)
இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.3317.1
கங்ைக படிந்து_வி.எச்.(படி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலக நாயகைனக்
ைக ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3317.2
புங்கவ, முன் சங்கற்பம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அனுச்ைச பூண்டு ஒழுகி $திருவி.3317.3
அங்கு அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) வாய் ஆசி ெமாழி
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகம் மகிழ்ந்ேத
$திருவி.3317.4
ஐம் புலனும் கூடல் ெபருமான் அடி ஒதுக்கி $திருவி.3318.1
நம்பன் உரு ஐந்து எழுத்து நாவாடக் ைக கூப்பித் $திருவி.3318.2
தம் புனித ைசவ தவத் ெதய்வத் ேத, ேமல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3318.3

உம்ப,_ெப.(உம்ப,_ெப.) வழி நடக்கல் உற்றா,கள் நற்றவேர $திருவி.3318.4
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சைடய, திரு நGறு சண்ணித்த
$திருவி.3319.1
ெமய்ய, தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ேநாற்று இைளத்த ேமனியின் அருட் புறம்பும்
$திருவி.3319.2
துய்ய, அணி கண்டிைகய, ேதாலும் மருங்குைடய, $திருவி.3319.3
ஐய, தவத்துக்கு அணிகலம் ேபால் ேபாதுவா, $திருவி.3319.4
புண்ணியம் தைழக்கும் ெதய்வத் தலங்களும் புலன்கள் ெவன்ேறா,
$திருவி.3320.1
நண்ணிய வனமும் தG,த்த நதிகளும் தவத்ேதா, ேநாற்கும் $திருவி.3320.2
வண்ணமும் ேநாக்கி-ேநாக்கி_அ.ெதா.(ேநாக்கி-ேநாக்கி_அ.ெதா.) மலயமா
முனிவன் காட்டக் $திருவி.3320.3
கண் இைண களிப்ப ேநாக்கிக் ைக
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இைறஞ்சிச் ெசல்வா,
$திருவி.3320.4
சீறு ெகாள் இலங்ைக ேவந்ைதச் ெசகுத்திட இராமன் பூசித்து $திருவி.3321.1
ஆறு அணி விருபக் கண்ணருள் ெபறுதலம் மீ து உம்ப,_ெப.(உம்ப,_ெப.)
$திருவி.3321.2
ஏறி வழ்ந்து_வி.எச்.(வ
G
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
G
இறந்ேதா,_வி.அ.ெப.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ,_பட,.பன்.) முன்னம்
எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆங்ேக $திருவி.3321.3
மாறிய பிறப்பின் நல்கு_ஏவ.(நல்கு_வி.) மைல
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) காண்மின் காண்மின் $திருவி.3321.4
சுரபி நGள் ெசவியில் இலிங்கச் சுட, உரு ஆயினான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$திருவி.3322.1

இரவினில் திருத்ேத, மன்ற
நடக்கும்_ெப.எச்.(நட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊ,
ேமைல $திருவி.3322.2
உரவு நG,க் கைரத் ேதள் மாதத்து
உய,ந்த_ெப.எச்.(உய,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கா,த்திைகயில்ேத,
ஊ,ந்து_வி.எச்.(ஊ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3322.3
தரவு நG,ச் சைடயான் ேவள்வி
நடக்கும்_ெப.எச்.(நட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊ,
அவ்வூ, காண்மின் $திருவி.3322.4
வில் பயில் தடக்ைக ேவடன் ெமன்ற ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) பாகம் பா,த்ேதான்
$திருவி.3323.1
ெபாற்பு உறு கிr ஈது அண்டம் புைழ பட விடத்தாள் நGட்டி $திருவி.3323.2
அற்புதன் காளி ேதாற்க_வியங்.வி.மு.(ேதால்வி_ெப.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
ஆதியது இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) மா நGழல் $திருவி.3323.3
கற்புைட ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) ேநாற்கும் பிலம்
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) காண்மின் காண்மின் $திருவி.3323.4
திருமறு மா,பன் கவல் ெசயல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அரைனப் பூசித்து $திருவி.3324.1
இருகரம் முகிழ்த்து ேந, நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏத்திட இதுவாம் ஓத்தின் $திருவி.3324.2
உைரவரம்பு அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முக்கண்
உத்தமன் சந்ைத கூட்டி $திருவி.3324.3
அருமைற அறேவா,க்கு ஓது வித்த இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) அதைனக் காண்மின்
$திருவி.3324.4
அடி முடி விலங்கும் புள்ளும் அளந்திடாது அண்டம் கீ ண்டு $திருவி.3325.1

ெநடுகிய ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிைல
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) முள்வாய்க் கங்க $திருவி.3325.2
வடிவு எடுத்து_வி.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருவ,_ெப.(இருவ,_ெப.) ேநாற்கும் மைல இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.)
பல்ேவறு ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) $திருவி.3325.3
இைட உற முன்னும் பின்னும்
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குன்ைறக் காண்மின் $திருவி.3325.4
அவுணrல் கள்வனான அந்தகன்
காய்ந்து_வி.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மூன்று $திருவி.3326.1
புவனமும் கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) தG,த்த புண்ணியன் புரம் ஈது
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.3326.2
தவலரும் புரங்கள் மூன்றும் தழல் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) திருக் கண் சாத்திப்
$திருவி.3326.3
பவம் அறு மூவ, அன்பில் பட்டவன் பதிையக் காண்மின் $திருவி.3326.4
சத்திய ஞான ஆனந்த தத்துவம் அைசவற்று ஆடும் $திருவி.3327.1
நித்திய பரமானந்த நிைற அருள் மன்றம்_ெப.(மன்றம்_ெப.) ஈது $திருவி.3327.2
முத்தி அங்கு உதித்ேதா,
எய்தும்_ெப.எச்.(எய்து_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பதி அது முதல்நூல்
நான்கும் $திருவி.3327.3
பத்தியில் பூசித்து ஏத்தும் பதி இதுவாகும் பா,மின் $திருவி.3327.4
பிரமன் மால் முதல் ஆம் ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) பிரளயத்து இறவா
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $திருவி.3328.1
பரமனா, ேதாணி ேயற்றும் பன்னிருநாமம்
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.3328.2

புரம் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) சடாயு சம்பாதிகள்
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பூைச
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.3328.3
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) அளித்து இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
தG,க்கும் மருத்துைறபதி ஈது
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.3328.4
மதி நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) இமயச் ெசல்வி_ெப.(ெசல்வி_ெப.) மஞ்ைசயாய்
வழிபட்டு ஏத்தும் $திருவி.3329.1
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) துலாப் ெபான்னித்தானம் எம்மேனா,
மூன்று ேகாடி $திருவி.3329.2
மதி ெபறு முனிவ, வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வழிபடு
மூதூ, இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
$திருவி.3329.3
பதி அறக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) பூைச பண்ணிய தானம் காண்மின்
$திருவி.3329.4
ேகாடு நான்கு உைடய ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) தானவன் குைறத்த
ேகாட்ைடப் $திருவி.3330.1
பாடு அற ேநாற்றுப் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பதி
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) சாத்தும்
$திருவி.3330.2
தாடைக மானம் காப்பான் தாழ்ந்து பூம் கச்சு இட்டு ஈ,க்கும் $திருவி.3330.3
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) உறு கலயன் அன்பின்
நிமி,ந்த_ெப.எச்.(நிமி,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம் பிரான் ஊ, ஈதல்
$திருவி.3330.4
கr முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அவுணற்
காய்ந்து_வி.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கr
முகத்து_ெப.(முகம்_ெப.+அத்து_சாr.) அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) பூைச
$திருவி.3331.1

புrசிவ நகரம் ஈது தாரகற் ெபாருது ெசவ்ேவள் $திருவி.3331.2
அரைன அ,ச்சித்தா,க் கீ ழ் மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) குறியான் பால் ஆட்டிப்
$திருவி.3331.3
பரன் முடி மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) சூடும் ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.)
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) பதி ஈது
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.3331.4
கறுவி வழ்
G காலன் மா,பில்_ெப.(மா,பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ேசவடிக் கமலம்
சாத்திச் $திருவி.3332.1
சிறுவனுக்கு ஆயுள் ஈந்த ேசவகப் ெபருமான் ேமய $திருவி.3332.2
அைறபுனல் பழன மூதூ, அது இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) வாைன
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.3332.3
குைற உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) ேபா,ைவ ேபா,த்த ெகாற்றவன்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) காண்மின் $திருவி.3332.4
பங்கயக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ஈந்த பrகலம் வாங்கிக்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.3333.1
அம் கண் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) மீ து
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அனங்கைன அமுது
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.3333.2
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) கணான் இருக்ைக ஈது ஏழகச் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.)
தன்ைன $திருவி.3333.3
மங்கல மாமற்கு ஈந்த மருகனா, இருக்ைக காண்மின் $திருவி.3333.4
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அவுணன் தன்ைனப்
ெபருவிரல் தGட்டு ேநமி $திருவி.3334.1
உண்டிட விருந்தக் ெகாண்ேடான் உைற அதாம் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.)
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) $திருவி.3334.2
கண்டிடு கrயாய்க் கூவல் கண்ணுதல் லிங்கம் வன்னி $திருவி.3334.3

எண் திைச அறியக் காட்ட நின்றிடம் இதைனக் காண்மின் $திருவி.3334.4
சாம கண்டத்தன் தன்ைனத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அருச்சித்த ெதன்ன,
$திருவி.3335.1
ேகாமகன் பிரம சாைய குைறத்தது இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பதியாம்
கங்ைக $திருவி.3335.2
மா மகம் ேதாறும் வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வந்துதல்
படிந்ேதா, விட்டுப் $திருவி.3335.3
ேபா மகம் ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மூழ்கும் புனித நG,ப்
பதிையக் காண்மின் $திருவி.3335.4
குருெமாழி நந்ைதக்கு ஈந்த எங் குரு உைற மைல ஈது எம் ேகான் $திருவி.3336.1
கரு முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) வண்ணத்து அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
கண்ணிடந்து அடியில் சாத்தப் $திருவி.3336.2
ெபாருவிறல் ஆழி ஈந்த புரம் இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) நந்தி
எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.) $திருவி.3336.3
திருவுரு அைடய_குைற.எச்.(அைட_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாற்ற தலம்
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.)
ெதrந்து_வி.எச்.(ெதr_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காண்மின் $திருவி.3336.4
முடங்கு கால் சிலந்தி_ெப.(சிலந்தி_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) மைல
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) முளr நாட்டத்து $திருவி.3337.1
தடங்கடல் வண்ணன்_ெப.(வண்ணன்_ெப.) ேநாற்ற தவ நக,
இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.) முச் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.)
$திருவி.3337.2
மடங்கல் ஏறு அைனயான் நாம வைர இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.)
குைடந்ேதா, பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) $திருவி.3337.3
அடங்கலும் பருகும் ெபான்னி ஆறு இது_பதி.ெப.(இ_சுட்.+து_பட,.ஒரு.)
காண்மின் காண்மின் $திருவி.3337.4

இந் நதி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) முத்து ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) எனக்
கிடந்து_வி.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) $திருவி.3338.1
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) நாடு ஈது என்ப தமிழ் அறி ைவைகப் ேப,யாறு
$திருவி.3338.2
அந்நதி துறக்க மண்ேமல் வழுக்கி வழ்ந்தாங்குத்
G
ேதாற்றித் $திருவி.3338.3
ெதன்னவன்_ெப.(ெதன்னவன்_ெப.) நாடு ேசய்த்தாத் ெதrவேத காண்மின்
என்றான் $திருவி.3338.4
ெபாங்க, ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) புதல்கள் என்னப் ெபாரு நதி சிறு கால்
என்னக் $திருவி.3339.1
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) அல, தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) சிற்றுறல் குழி எனப்
பழனம்_ெப.(பழனம்_ெப.) சில்லி $திருவி.3339.2
தங்கு ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பாத்தி_ெப.(பாத்தி_ெப.) என்னத் தாைழ தாழ்
சிறுபுல் என்னப் $திருவி.3339.3
ைபம் குைலக் கதலி மஞ்சள்_ெப.(மஞ்சள்_ெப.) பாத்தி_ெப.(பாத்தி_ெப.) ேபால்
ேதாற்றக் கண்டா, $திருவி.3339.4
பல் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) மாட மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) உபrைகப் பந்தி ெசய்
குன்று $திருவி.3340.1
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ேபாத்து அளகு ைபம்
கிள்ைள_ெப.(கிள்ைள_ெப.) மஞ்ைச $திருவி.3340.2
இன்ன புள்_ெப.(புள்_ெப.) ேவறு ேவறாய் ஒழுங்கு பட்டு இருப்பது
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.3340.3
மின்னு பூம் ெகாடியப் புட்கள் சிறகு_ெப.(சிறகு_ெப.) என விதி,ப்பக் கண்டா,
$திருவி.3340.4

கண்டு நாட்டு நக, வளங்கள் நடந்து_வி.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நடந்து கண்கள் விருந்து_ெப.(விருந்து_ெப.) $திருவி.3341.1
உண்டு மீ ள_குைற.எச்.(மீ ள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அகல் விசும்பு ஆறு ஒழுகி
வலமா வருமுனிவ, $திருவி.3341.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) துழாவும் ெகாடும் குன்றும் தளிப் புத்தூரும் விrெபாழில்
வாய் $திருவி.3341.3
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) பயில்
ஆடாைன வள நகரும் $திருவி.3341.4
சரத ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) பரவு புனவாயில் நகரும் தவ சித்த,
$திருவி.3342.1
இரத வாதம் ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சிவன்_ெப.(சிவன்_ெப.) உருவம்
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
நகரும் $திருவி.3342.2
வரதன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அரன்
உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கானப் ேபரு
மைல மகைள $திருவி.3342.3
வரத ேயாக ெநறி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மணந்தா,
சுழியல் வியன் நகரும் $திருவி.3342.4
மறவாள் இலங்ைக இைற மகைன வைதத்த பழியான்
மருண்டு_வி.எச்.(மருள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அrயன் $திருவி.3343.1
அறவாண் ேநமி அளித்தவைன அ,ச்சித்து
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அணிநகரும்
$திருவி.3343.2
நிறவாள் முத்தும் வயிடூrய நிைறயும் ெபான்னும் விைள ெபாருைநத்
$திருவி.3343.3

துைறவாய்ப் பிறவாக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ேவய் வயிற்றில்
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நகரும் $திருவி.3343.4
துளபக் குன்ைறக் ெகான்ைற_ெப.(ெகான்ைற_ெப.) முடிக்
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) ஆக்கும் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நகரும்
$திருவி.3344.1
அளைகப் ெபாrத்த ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) இைளேயான் மான் ேந, ேநாக்கின்
ஆைனமகள் $திருவி.3344.2
புளகக் குன்ைற மணந்து_வி.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முதல்
இருந்த_ெப.எச்.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாருப்பும் ேபா,விசயன்
$திருவி.3344.3
வைள வில் தாக்க_குைற.எச்.(தாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வடுக்கிடந்த
முடிேயான் ேமய வள நகரும் $திருவி.3344.4
ெகாண்டல்_ெப.(ெகாண்டல்_ெப.) படியும் திருவாப்பனூரும்
ெதாழுது_வி.எச்.(ெதாழு_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குளி,திைரக்ைக
$திருவி.3345.1
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) படியும் கமலமுக ைவைகப் பிராட்டி எதி, வண்ங்கிக்
$திருவி.3345.2
கண்டு பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) திைச எட்டும்
விழுங்கி அண்டம் கடந்து_வி.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_ெப.எச்.குறி.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) $திருவி.3345.3
உண்ட ெநடிேயான் என உய, ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.) முன் இைறஞ்சி
உள்புகுதா $திருவி.3345.4
மறுகு ேதாறும் பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்து_வி.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வைளந்து_வி.எச்.(விைள_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வளந்து ெபான்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $திருவி.3346.1

குறுகி விதியால் ெபான் கமலம் குைடந்து
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குைற நிறுவி
$திருவி.3346.2
உறுதி ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஐந்து எழுத்து
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஊற்று மதத்து
நால்தடம் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $திருவி.3346.3
சிறுகு கண்ண ஐங்கரத்துச் சித்தியாைன அடி வணங்கா $திருவி.3346.4
மும்ைம உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மைறயும்
முைறயன் ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம்
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண் $திருவி.3347.1
அம்ைம அடிகண் முடியுறத் தாழ்ந்து அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) ெகாடுத்து இன்
அருள் வாங்கி $திருவி.3347.2
ெவம்ைம_ெப.(ெவம்ைம_ெப.) ஒளிகான் மணிக் கனக விமானத்து
அம,ந்ததனிச்சுடrன் $திருவி.3347.3
ெசம்ைம அடித்தாமைர மைர ேவணிச் சிரேமல் மல,ப்
பணிந்து_வி.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏத்தா $திருவி.3347.4
அன்று இரு ேபாது உண்டி துறந்து_வி.எச்.(துற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இரா_ெப.(இரா_ெப.)
அறுக்கும்_ெப.எச்.(அறு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தGவாள் $திருவி.3348.1
என்று எழு முன்ன G, ஆடி நியதிகள்
இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஐந்தும்
$திருவி.3348.2
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) உளத்து
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விைள
முதைலப் பா,ேமல் $திருவி.3348.3

மின் திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்ன
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விமானம் மீ து இருப்பக்
கண்டா, $திருவி.3348.4
வாச மஞ்சனம் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) கன்னல் ைபங்கனி மறு இல் ஆன் ஐந்து
$திருவி.3349.1
ஆசறு அமுதம் ஐந்து ெதன் மைல ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) வாசம் $திருவி.3349.2
வசு
G தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பனி நG, ெவள்ள மான் மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) விைர
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேபாது $திருவி.3349.3
துசணி மணிப்பூண் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) சுைவ அமுது இன்ன தாங்கா
$திருவி.3349.4
சத உருத் திரத்தால் ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மட்டித்துச் சாத்தி பூட்டிப் $திருவி.3350.1
பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) உற மனுவால் அட்ட பால் அமுது அருத்திப் பஞ்ச
$திருவி.3350.2
விதம்_ெப.(விதம்_ெப.) உறு வாசம் பாகு ெவள்ளிைல அளித்துப் ேபாகம்
$திருவி.3350.3
உத உறு தூப தGபா ஆதிகள் பல
உவப்ப_குைற.எச்.(உவப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நல்கா_எதி,.ம.ெப.எச்.(நல்கு_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.3350.4
ஐம் முகச் ைசவச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) தG அகத்தினும் துடுைவ
ஆர_குைற.எச்.(ஆ,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $திருவி.3351.1
ெநய்ம் முகந்து_வி.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருத்திப் பூைச
நிரப்பி நால் ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.)
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $திருவி.3351.2
ெமய்ம் மனு நூற்றுப் பத்தான் மூவிைல வில்ல நGலம்_ெப.(நGலம்_ெப.)
$திருவி.3351.3

ைகம்மல, ஏந்திச் சாத்திக் கடவுைள உவப்பச்
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3351.4
வாச மஞ்சன நGேராடு மந்திர மல, ைகக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3352.1
பூைசயின் பயைன முக்கண் புண்ணியன் ைகயில்
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3352.2
ேநச ெநஞ் சூறக் கண்கள் நிைறய_குைற.எச்.(நிைற_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நG,
ஊறிச் ேசார $திருவி.3352.3
ஈசைன இைறஞ்சி யாரும் அஞ்சலித்து ஏத்தல்
ெசய்வா,_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) $திருவி.3352.4
பழிெயாடு பாசம் மாறு ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாசவன்
ெசய் பணி ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வண்ட
சரணம் $திருவி.3353.1
வழிபடு ெதாண்ட, ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நிைல கண்டு ெவள்ளி மணி_ெப.(மணி_ெப.) மன்றுள் ஆடி சரணம் $திருவி.3353.2
ெசழியன் விளிந்திடாத படி மாறி ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெதளிவித்த ேசாதி சரணம் $திருவி.3353.3
எழு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கூவி மாமியுடன் மாமன்
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இைசவித்த வாதி சரணம்
$திருவி.3353.4
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கr ஆவி ேசார நரசிங்க வாளி விடு_ஏவ.(விடு_வி.)
ேவட, ஏறு சரணம் $திருவி.3354.1
புங்கவ, ேதற ஆதி மைறயுள்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ஓது ேபாத சரணம் $திருவி.3354.2
வங்கம் ேதறி ேவைல மகரம்
பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வைலயாள் மணாள
சரணம் $திருவி.3354.3

கங்கண நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) விசி நக, எல்ைல_ெப.(எல்ைல_ெப.)
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கைற
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சரணம் $திருவி.3354.4
ைமந்தனி ஆழி ேமரு மகவான் அகந்ைத மடிவித்த நித்த சரணம் $திருவி.3355.1
சுந்தர நாம வாளி பணி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கிள்ளி_ெப.(கிள்ளி_ெப.) ெதாைக
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) வரG சரணம்
$திருவி.3355.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) மாறன் முன் கல் உரு ஆைன
கன்னல் மிைசவித்த சித்த சரணம் $திருவி.3355.3
முந்திய கல்லின் மாத,_ெப.(மாத,_ெப.)
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அட்ட சித்த முயல் வித்த ேயாகி
சரணம் $திருவி.3355.4
திரு மணி_ெப.(மணி_ெப.) ைமந்தன்_ெப.(ைமந்தன்_ெப.) ைமந்தன் முடி
சூட_குைற.எச்.(சூடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விற்ற திருமல்கு ெசல்வ சரணம்
$திருவி.3356.1
மருமகன் என்று மாமன் உருவாய் வழக்கு வலிேபசு ைமந்த சரணம்
$திருவி.3356.2
குரு ெமாழி தந்து_வி.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) குருவிக்கு வடு_ெப.(வ
G
டு_ெப.)
G
குடி
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எந்ைத_ெப.(எந்ைத_ெப.)
சரணம் $திருவி.3356.3
வரு பழி அஞ்சி ேவட மகனுக்கு இரங்கு மதுரா புேரச சரணம் $திருவி.3356.4
விருத்த குமார பால அருள் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விைளயாதும்
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) சரணம் $திருவி.3357.1

குரத்திைய நச்சு பாவி உயி, உண்டு ேசாr குைட வாைக ேவல சரணம்
$திருவி.3357.2
கருத்திைச பாணன்_ெப.(பாணன்_ெப.) ஆளி இைச பாடி மாறு கைள ேவத கீ த
சரணம் $திருவி.3357.3
நrத்திரள் மாைவ மீ ள_குைற.எச்.(மீ ள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நகரம்
கலங்க_குைற.எச்.(கலங்கு_வி.+அ+குைற.எச்.குறி.) நrெசய்த நம்ப சரணம்
$திருவி.3357.4
முற்பகல் ஆறில் இ,ண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) சிறு பன்றி_ெப.(பன்றி_ெப.)
உண்ண_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முைல_ெப.(முைல_ெப.)
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அன்ைன_ெப.(அன்ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) சரணம் $திருவி.3358.1
ெபாற்புறு மாய ஆைவ அடல் ஏறு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபாருது அட்ட சிட்ட
சரணம் $திருவி.3358.2
பற்பல ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) எங்கும் அைடயப் பிரம்பு_ெப.(பிரம்பு_ெப.) படு
அட்ட மூ,த்தி சரணம் $திருவி.3358.3
கற்பின் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) அறிவிக்க
மூன்று கr தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வள்ளல் சரணம்
$திருவி.3358.4
அளைவ களாலும் ேவத முதல் நூல் களாலும் அயன் மாயனாலும் அளவாக்
$திருவி.3359.1
களைவ உனக்கு நாம குண சின்ன சாதி கதி ெசய்தி இல்ைல அைவயும்
$திருவி.3359.2
உள என யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
அறிந்து_வி.எச்.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) துதி ெசய்யேவ ெகால்
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ெசயன் பின் எளிதாய் $திருவி.3359.3
விைள அருள் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)

இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அறுபத்து நாலு விைளயாடல்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) படிேய $திருவி.3359.4
எனத் துதித்த வசிட்டாதி இருடிகைளக் குரு முனிைய எறிேதன் நGப
$திருவி.3360.1
வனத்து உைறயும்_ெப.எச்.(உைற_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிவ
ெபருமான் இலிங்கத்தின் மூ,த்தியாய்
வந்து_வி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேநாக்கிச் $திருவி.3360.2
சினத்திைன ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) அகம்
ெதளிந்தG, நG, ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூைச துதி
ெதய்வத் தானம் $திருவி.3360.3
அைனத்தினுக்கும் எைனத்தும் உயி,க்கும்
நிைறந்து_வி.எச்.(நிைற_வி.+ந்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) ஆனந்தம்
ஆயிற்று_வி.மு.(ஆகு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்னா $திருவி.3360.4
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அருள் சுரந்து குறு முனிைய
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) கரம்_ெப.(கரம்_ெப.) சிரம்
ேமல் ைவத்து_வி.எச்.(ைவ_வி.+த்த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $திருவி.3361.1
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) தடவி எைம ஒப்பாய் நGேய நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) உைடய ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.)
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அன்னாள் $திருவி.3361.2
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) தைழயும் உைம ஒப்பாள் ஆதலினால் உைமயும்
ஒப்பவ, அகிலத்து யாேர $திருவி.3361.3
நிைறந்ததவம் புrந்ேதானும் தவத்து உறுதி ெபற்ேறானும் நGேய அன்ேறா
$திருவி.3361.4
உனக்கு அrய வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) இனி யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) தருவது
எவன் உனக்கு அrதாம் ஒன்றும்
காேணம்_வி.மு.(காண்_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஏம்_தன்.பன்.) $திருவி.3362.1

எனக் கருைண ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இலிங்கத்து
இைட இச்ைச வடிவாய்ச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்தான் ஆகத் $திருவி.3362.2
தனக்கு அrய வரம்_ெப.(வரம்_ெப.)
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிவலிங்கம்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெபயரால் தாபித்தான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$திருவி.3362.3
இனக்கருைண வசிட்டாதி முனிவ,களும் தம் ெபயரால் இலிங்கம் கண்டா,
$திருவி.3362.4
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அருச்சைன
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிைனவில் அrதாய்
அன்பின் எளிய அட்ட $திருவி.3363.1
மூ,த்திைய அம் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண்ணி அன்பைன முப் ேபாதும் ேபாய்
முடி தாழ்ந்து இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) $திருவி.3363.2
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மனத்தின, ஆகிக் கருவித்
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெபாதிந்த சிறு புட் ேபால் அந்த $திருவி.3363.3
மாத் தலனில் வசிட்டாதி முனிவ, தேபா வனம்_ெப.(வநம்_ெப.)
ெசய்து_வி.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வதிந்தா, மன்ேனா
$திருவி.3363.4

