பிரபந்தத்திரட்டு - பகுதி 12

திருவாடுதுைற ஆதீனத்து மஹாவித்வான்
திரிசிரபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ைளயவர்களின்
" பிரபந்தத்திரட்டு" - பகுதி 12
திருவிைடமருதூர் உலா
1705. ஆண்டபிள்ைளயார் துதி.

சீருலா வான்ேறார் ெசவிக்க ணிைடமரு
தூருலா ேவற ெவாளிதரும்ைப - ேயருலவப்
பூண்டமா தங்கமதுப் பூங்ெகான்ைற யாரளித்த
வாண்டமா தங்க மது.
நூல்
1706. கலிெவண்பா.

1 பூேமவு நான்முகத்துப் புங்கவனுஞ் ெசங்கமல
மாேமவு மார்பமணி மாயவனுங் - ேகாேமவு

2 மிந்திரனும் வாேனாரு ேமேனாரு மின்பமுற
ைவந்துெதாழி லாற்று மருட்ெகாண்மூ - ைவந்துெதாழில்

3 சந்ததமுஞ் ெசய்துந் தனக்ேகார் ெதாழிலில்லா
னந்த மைலயைரய னன்கீன்ற - சுந்தரப்ெபாற்

4 கன்னி ெயாருபாற் கலந்தும் விகாரமிலான்
றுன்னிெயவற் றுந்ேதாய்ந்துந் ேதாய்விலான் - முன்னியமண்

5 ணாதியுரு ெவட்டுமத்து வாவுருேவா ராறுமிருண்
ேமாதிய ைவந்ெதாழிற்கு மூலமாய்ச் - ேசாதி

6 யுறுமுருெவான் பானுமுற்று ேமாருருவு மில்லான்
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மறுவின்மைற யாதி வகுத்ேதான் - ெபறுெநறிேய

7 யாமுயிர்க்ேக யின்ப மருத்தி ெநறிதப்பிப்
ேபாமுயிர்க்ேக துன்பம் புணர்த்துேவா - னாம

8 விருள்ேக வலத்தி னிணர்த்தருவிற் றீயாய்த்
ெதருள்ேச ரிைடயிற்கற் றீயா - யருள்ேசருஞ்

9 சுத்தத்திற் காரிரும்பிற் ேறாய்தீேய - யாய்நிற்ேபா
ெனத்தத் துவங்கட்கு ெமட்டாதான் - முத்தன்றன்

10 வாமத்ைதப் பூேமவு மாதர்கெடாட் டுப்புைனய
நாமத்ைதச் ெசய்விடமுன் னாள்யின்ேறா - ேனமத்தண்

11 ெசால்லமுைதப் பாகுவந்து ேதாயைவத்ேதான் ைகப்பகழி
வில்லமர்பூ நாரிதைன ேமவைவத்ேதா - னல்லற்

12 சிறுவிதியா கத்திற் றினகரற்கு முன்னங்
குறுகியிருள் கூடைவத்த ேகாமான் - ெறறுபசியால்

13 வந்தழுத ேசயின் வருத்தந் ெதரிந்தமுது
தந்தமைடப் பள்ளி தைனக்ெகாடுத்ேதான் - கந்த

14 மலர்மலெரன் றுன்னா மதன்ெமய் குளத்து
ளலர்கட் கமலத் தழித்ேதான் - பலர்ெவருவத்

15 ேதாற்று ெதாழினஞ் சுதந்திரமன் ெறன்ெறண்ணாக்
கூற்றுயி ருண்ட குைரகழலான் - சாற்றும்

16 பிரணவத்துண் ேமேயார் பிரமன்மா ெலன்பார்
முரணவிக்குங் ெகான்ைறயந்தார் முன்ேனா - னரணவைர
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17 மண்ைவத்த குக்கி வைளைவத்த ெசங்ைகமால்
கண்ைவத்துங் காணாக் கழலினா - ெனண்ைவத்துக்

18 கண்ைக யிடந்துெகாைல கண்ணுபு ெகாள்ளாமல்
வண்ைகயிடங் ெகாண்டவசி வாய்ப்பைடயா - ெனண்கவினார்

19 தன்னிரதம் பாதலத்துத் தான்புக் கழுந்தாமன்
மன்னிரத நீர்ேவணி ைவத்தபிரான் - றுன்னுகைண

20 வாளிெயளி தீர்தரப்பின் வாளிலங்ைக மன்னைனமுன்
றாளின் விரனுதியாற் றானடர்த்ேதா - னாளும்

21 புணரு மடியார் புரிபிைழயு ேமேனார்
குணமு மிகந்தகுணக் ேகாமான் - மணமலிபூங்

22 காவின்மயி ேலத்தவரு கண்ணைரமா ெலன்றுநிைனத்
ேதாவினடஞ் ெசய்கயிைல ேயாங்கலிைட - ேமவிநல

23 மாவித் தகத்து வயங்கா கமமுழுதுந்
ேதவிக் குபேதசஞ் ெசய்தருள - மாவிற்கண்

24 ணன்னமயின் மண்ணுலைக யான்ெறரியு மாகாட்டி
யின்னலற நீவிற் றினிதிருக்கு - நன்னயவி

25 ேசட தலமுந் ெதரித்தருள ேவண்டுெமனச்
சூடகச் ெசங்ைகத் துைணகூப்ப - வாடைமத்ேதா

26 ணங்காய்நன் ெறன்று நைரேயற்றின் மீமிைசமற்
றங்கா தலிேயா டமர்ந்தருளிப் - பங்காளுங்
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27 ேகாதாய்காண் ெகன்று குவலயமுற் றுந்ெதரித்து
ேமதா வியர்புகழு ேமன்ைமபுைன - ேபாதா; ருங்

28 காவிரியுங் ேகாட்டுவளக் காவிரித்ெதன் பாற்ெபாலியும்
வாவி யிைடமருதூர் வாய்ேமவ - ேவாவியேநர்

தலவிேசடம்

29. மின்ைனயு மாதவனும் ேவதனுங் காணாத
தன்ைனயு நாடிவந்த தன்ைனேபாற் - பன்னுபுகழ்

30. வாகீசர் ேபால வருந்தித் தமிழ்நாட்டீ
ேரகீ ெரனவந் திறுத்ததுேபால் - வாகார்

31. திருப்புவன முற்றுஞ் ெசழுமைறகள் யாவும்
விருப்புமிக நின்ேறத்தும் ெவள்ளிப் - ெபாருப்புப்

32. ெபருவளவர் நாட்டின் ெபரும்புண் ணியத்தா
ெலாருமருத மாகியவ ணுற்ற - தருைமயத

33. னன்னிழற்கண் வானி னைரேயற் றிைணநிறுவித்
தன்னிட நீங்காத் தைலவிையப்பார்த் - தின்னைகயாய்

34. ேமவுறு நன்பூ மிகவுகுத்து விண்ணுலைகப்
பூவுல காக்கும் ெபாழில்பாராய் - தாவிமிைசப்

35. ெபாங்கவுரி ஞிப்ெபாற் ெபாடிவீழ்த் துபுமண்ைணப்
பங்கமில்ெபான் னாக்கும்விட பம்பாரா - ெயங்குநின்ெமய்க்

36. காமெராளி பாய்தலிற்கார் கால ெமனக்கருதி
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மாைமயினன் காடு மயில்பாராய் - பூமருநஞ்

37. ேசெயாளியாற் ைபந்தைழகள் ேசப்புற ேவனிெலன்று
கூயமருந் ேதமாங் குயில்பாராய் - ேமயவிரு

38. நம்ேமனி ெயான்றிெயன நன்ெகாருபாற் ேசந்ெதாருபாற்
ைபம்ேமனி யாமாம் பழம்பாரா - யம்புலிக்

39. கான்முனிதன் ைமந்தன்முதற் காணு முழுமுனிவர்
மான்முதனீத் தாற்றிடுத வம்பாராய் - பான்ெமாழிேய

40. ெயன்றுகாட் டத்தனிகா ெணவ்வுலகு மீன்றளுக்
ெகான்றுமகிழ் வாற்க ணுைறதுளிப்ப - வன்றதுமுற்

41. காணுந் திைசேயாடிக் காருணி யாமிர்தெமன்
பூணும் ெபயரிலகப் பூண்டதன்ேமற் - ேகாணிலவு

42. சூடியதன் கண்கள் ெசாரிநீ ரிருகூறா
ேயாடி வடேமற் குதக்ெகதிருங் - கூடுதடத்

43. துட்ேபாய் விழமு னுலர்ந்த சலசரங்கா
னட்பாம் விதிக்கு ந்றுந்தடத்துப் - ெபட்பா

44. முருத்திர ராகிெயழுந் ெதாண்மலர்த்தாள் ேபாற்றிப்
ெபருத்தசிவ ேலாகமுற்ற பின்னர்த் - திருத்தவண்வாழ்

45. தண்முனிவர் முன்பு தமிழ்மணக்குஞ் ெசங்கனிவாய்
வண்முனிவன் வந்துதவ மாமுனிவீர் - கண்ெணாருமூன்

46. றுற்றபுகழ்ச் ெசய்யகரும் புங்ைகயுறும் ைபந்ேதாைக
பற்றி முயலுெமன்றப் பாற்ேபாக - ெவற்றி
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47. முனிவரரவ் வாெறம் முதல்விைய ேநாக்கிப்
புனித தவம்புரியும் ேபாது - நனிமகிழ்ந்து

48. தன்ேன ரிலாத தைலவிைய முன்புகுத்த
வன்ேனர் குழலு மவணைடந்து - ெபான்ேனர்

49. வளவர்ெபரு மானாடு மாதவத்த ெதன்ன
வள
விலா மாதவமங் காற்ற - வுளமகிழ்வுற்

50. ெறம்மா லயன்முன்ேபா லின்றுஞ் ெசருக்கைடந்தா
ரம்மாெவன் றியாரு மதிசயிப்ப - விம்மாநன்

51. ேமதினி நின்று ெவளிமுகடு மூடுருவச்
ேசாதியுருக் ெகாண்ெடழுந்து ேதான்றிேனான் - றீதிலரு

52. ளாேனெயன் ேறத்து மவர்ெதளியு மாறுதன்ைனத்
தாேன யருச்சித்த தம்பிரான் - வானாட

53. ராதியர் காமிகமுன் னாமா கமத்தின்வழி
ேயாதியருச் சிக்க வுவந்தருள்ேவான் - ேபாதியனீர்

54. காகம் படியக் கனகவுரு நல்கிப்பி
ேனக வுருத்திரெமய் ெயய்தைவத்ேதான் - ேகாகநக

55. மாண்டமல ராதிெகாடு மன்னா கமத்தின்வழி
யாண்டமத ேவழ மருச்சித்ேதான் - பூண்டதவத்

56. ேதாைத ெகழுசீ ருேராமசற்கு ெவற்பீன்ற
ேகாைதெயாடு காட்சி ெகாடுத்தபிரான் - ேமைத
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57. ெயாருவீர ேசாழ ெனாளிரா லயமும்
ெவருவா நகரமுஞ்ெசய் வித்துத் - திருவார்ைதத்

58. திங்கட் டிருநாளுஞ் ெசய்வித்துப் ேபாற்றிெசய
வங்கட் கருைண யருளியேகா - னங்கண்மிரு

59. கண்டு மகன்பணியக் கண்ெடாரு பாற்பசுைம
ெகாண்டுமிளிர் காட்சி ெகாடுத்தேகான் - றண்டாப்

60. புரவுக் குறுமுனிெயப் ேபாதுறுெமன் றன்னான்
வரவுக் ெகதிர்பார்க்கும் வள்ளல் - பரவுற்ற

61. பூைசவிைன முற்றுவந்து புண்ணியச்சு கீர்த்திதனக்
காசில்விைன ெயச்ச மளித்தபரன் - காசிபன்றான்

62. கண்ணனிள ைமக்ேகாலங் காணத் தவம்புரிய
வண்ணலது காட்டுவித்த ைவம்முகத்ேதான் - வண்ணக்

63. குமரன் முனிவெராடுங் கூடியரன் றிக்கி
லமர நதிைய யைமத்துத் - தமரமிகப்

64. பூசிக்கப் ெபற்ேறான் புகழிட்ட ேராமன்சு
ேகசிக் கினிய கிளர்மதைல - வீசி

65 யைனயமகன் கங்ைகபுகுந் தாடுறுேபா தந்த
நிைனயுநதி ேயாரா ெநறிக்ெகாண் - டிைனயெலன

66 ெவன்ைனப் புரப்பாள்க ணீர்ம்புனல்வா விக்குள்வரக்
ெகான்ைனக் குழமகனுங் கூடவந்து - முன்ைனெயாரு

67 வாவிபடிந் ைதயாற்று வாவியிைடச் ெசால்லரசர்
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ேமவிெயழுந் ெதன்ன ெவளிவந்து - கூவிவரு

68 மத்தெனாடு கூடி யடிேபாற்றி ேயத்ெதடுப்பச்
சித்த மகிழ்ந்தருளிச் ெசய்தபிரா - னுத்தமச்சீர்

69 வாய்த்த தசரதற்கும் வண்பூைவப் பூைவநிறஞ்
சாய்த்தவுடற் கண்ணனுக்குந் தானுவந்து - பூத்த

70 மதைலபல நல்கி வழிபட்டா ெரன்று
மதைலபல நல்கிய வள்ளல் - சுதமில்

71 புகழிரா மன்கைணயாற் பூந்தடெமான் றாக்கித்
திகழ வழிபாடு ெசய்ய - மகிழ்சிறந்ேதான்

72 மச்சகந்தி ையப்புணர வந்த வருவருப்ைப
ெமச்சும் பராசற்கு வீட்டிேனா - னச்சமிலா

73 தாசா னிலாட்புணர்ந்த வாசுங் கைலக்குைறவுந்
ேதசார் மதிவணங்கத் தீர்த்தருளு - மீச

74 னிைனத்ெதாருதீர்த் தத்தி னிமிமகன்க ண்டப்பு
ணைனத்தவுடன் காயைவத்த நாதன் - விைனத்திறேனா

75 ைரவரு நீர்ேதாய்ந் தடிபணிய மண்ணளித்த
ெதய்வப் ெபருமான் சிவெபருமான் - குய்யம்ைவத்து

76 ேவந்தன் வலற்ெசகுத்த ெவம்பழிக்கும் பாகைனக்ெகான்
ேறந்துபழிக் கும்பழிச்ச வீறுெசய்ேதான் - ேபாந்துதழல்

77 காண்ட வனத்ைதக் கலந்தவுயி ேராடுண்ண
வீண்டரின்முற் றும்பரவ வீடழித்ேதான் - மாண்ட
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78 குறுமுனி கண்களிக்கக் கூற்றாவி ேமவி
மறுவி லேகாரவுரு வாய்ந்ேதா - னுறுசீர்

79 நிருதிதடந் ேதாயு நியதியைரப் ேபய்முற்
கருதியைட யாவண்ணங் காப்ேபான் - சுருதி

80 நைடயார் வருண னறுநீர் படியக்
கைடயார்ேசாத் தீப்படியக் கண்ேடா - னைடயுங்

81 கிருகலன்கா னீர்மூழ்கிக் ேகடிலா முத்திப்
ெபருமுழுநீர் மூழ்கைவத்த ெபம்மான் - வருெமாருதன்

82 ேறாழன் றடம்படியுந் தூேயாைர மற்றவனுந்
தாழ வுயர்த்துந் தனிமுதல்வன் - வாழ்வைடவா

83. ேனகாமார்க் கண்டமுனி யீசான நீர்மூழ்கச்
சாகா வரங்ெகாடுத்த தண்ணளிேயான் - வாகான

84. கண்ணன்கூ வத்துக் கருதிமைழக் ேகாண்மூழ்கக்
கண்ணன் களித்தருளுங் காபாலி - கண்ணுவணம்

85. பண்ணிய தீர்த்தமுதற் பத்துந்ேதாய் வார்பிறப்ைப
மண்ணி யருளு மகாலிங்கம் - புண்ணியேம

86. ேமவவளர் கச்சபனா ெமய்ம்முனிவன் முன்வாம
ேதவவுருக் ெகாண்ெடதிர்ந்த ேதவர்பிரா - ேனாவறமுன்

87. ேகாதமதீர்த் தந்ேதாய் குணத்தா லகலிைகக்கு
வாதைனப்பா டாணவுரு மாற்றுவித்ேதான் - ேபாதலர்கல்
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88. யாணதீர்த் தங்கார்க்ேகா டன்படிய முன்பரிச்சித்
ேதணறத்தீண் டிக்ெகாள்பழிக் கீறுெசய்ேதா - னீணிலஞ்ேச

89. ரந்த நறுந்துைறபுக் காடுநள னுக்குச்சி
வந்த கலிையக்கறுத்து மண்ெகாடுத்ேதா - னந்துமதில்

90. ெவள்ைள முழுகெவாரு ேவதியைனக் ெகான்றபழிக்
கள்ளக் கறுப்பகலக் கண்சிவந்ேதான் - றள்ளரிய

91. சீர்த்திப் பகீரதனத் தீர்த்தம் படியநலங்
கூர்த்தவான் கங்ைக குவலயத்தி - லார்த்துவரச்

92. ெசய்ேதா ரறுப திேனாயிரரு முத்தியுல
ெகய்தா விருக்க வினிதளித்ேதான் - ைவயகத்துப்

93. ெபால்லா ெனாருவன்வந்தப் பூசத் துைறபடிய
வல்லார் ெமய்க்கூற்றவனுக் கஞ்சைவத்ேதான் - ெசால்லுமந்நீர்

94. வல்லா ெனனச்ேசடன் வந்தாட மண்சுமக்கும்
வல்லா ெனனச்ெசால் வலியளித்ேதா - னல்லார்

95. திகழத் துைறகந்த தீர்த்தெமனக் கந்தர்
புகழுற்றா டக்கருைண பூத்ேதா - னிகழ்வற்ற

96. வத்துைறயில் ேவந்த னயிரா வதமுனிவன்
ைவத்தசா பங்கழுவ ைவத்தவருண் - முத்த

97. ெனாருேகாட் டியாைன யுவந்தாடித் தன்ேப
ரிருேகாட் டதற்கிடவுள் ேளய்ந்ேதா - ெனாருவீர

98. ேசனன் படியச் ெசறிபிர மக்ெகாைலதீர்த்
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தீனமிலா வான்ைகைல ேயற்றிேனான் - மானமிகு

99. சித்திர கீர்த்தி ெசறிந்துபடிந் தர்ச்சிக்கப்
புத்திரைன நல்கும் புகழாளன் - சுத்த

100. மைறேயான் கனகதடம் வந்து படியக்
குைறயார் குருெடாழித்த ேகாமா - னிைறேயாேனாய்

101 விண்ணுலைக யாளமரர் ேவந்தன் முடிதகர்த்து
மண்ணுலைக யாளும் வயேவந்தன் - றண்ணளிேசர்

வரகுணபாண்டியேதவர் வழிபாடு.

102 மன்னன் மதுைர வயங்கு வரகுணத்
ெதன்னன் ெபருங்கானஞ் ெசன்ெறாருநாண் - முன்னுகடு

103 மாேவட்டஞ் ெசய்துவய வாம்பரிேமன் மீள்ெபாழுேதார்
தீேவட்ட ேவதியனச் ெசல்வழியின் - ேமவி

104 மயங்கிக் கிடந்துகன வட்டத் தடியா
லுயங்கிக் கழிய வுணரா - னயங்ெகழுசீர்

105 ெபற்றதன்னூர் ேமவப் பிரமக் ெகாைலெதாடர
வுற்றெதைவ யாலு ெமாழியாம - னற்றவர்சூ

106 ழாலவா யண்ண லடிேபாற்ற வக்கடவு
ேளல விைடமருதூர்க் ேகெகன்னச் - சாலமகிழ்

107 பூத்தைனயான் வந்து புகுேபாேத யப்பழிையத்
தீர்த்தருளிச் ெசய்திடவத் ெதன்னவனு - மாத்தலமா
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108 மித்தலத்ைத நீங்ேக ெனனவங் குைறந்திடுநா
ளத்த ெகாடுமுடி யாவரணம் - வித்தகமாய்ச்

109 ெசய்துசூ ெழன்று திருவாய் மலர்ந்தபடி
ெசய்துசூழ்ந் துங்கரவு ேதெராருவன் - ெசய்யநுதல்

110 ெவண்ணீறு கண்டு விசித்தகடுங் கட்டவிழ்த்து
நண்ணீ றிலாதெபாரு ணன்களித்து - ெமண்ணிநரி

111 யுள்ளன ெவல்லா முைடயாைனக் கூவியெவன்
ெறள்ளரிய வாைட யினிதளித்தும் - விள்ளாத்

112 தவைள யரமுழக்கந் தான்ெசய்த ெதன்று
திவண்மணிெபான் வாரிச் சிதறி - யுவைகயுற்று

113 ெமள்ளுண் டவன்வா யிைசத்தெமாழி ேகட்டைனயான்
றள்ளுண்ட ெவச்சி றைனநுகர்ந்துங் - ெகாள்ளா

114 விழிகுலத்ேதான் ெசன்னியவ்வூ ெரல்ைலகிடக் கக்கண்
டிழிகணீ ேராடுகரத் ேதந்திக் - கழிவுற்

115 றடிேயன் றைலயுமிவ்வா றாகியிவ்வூ ெரல்ைலக்
குடியாேமா ெவன்றிரக்கங் ெகாண்டும் - படர்தளிமுற்

116 புன்குல நாய்மலந்தன் ெபாற்பூங்ைக யாெலடுத்து
நன்குறேவம் பிற்குவிதா னஞ்சைமத்து - மன்புமுதிர்

117 ெபான்னு நிகராப் புணர்முைலத் ேதவிதைன
மன்னு மியற்பைகக்கு மாறாக - முன்னு

118 முயர்மருத வாணா வுவந்தடி ேயனுய்ந்
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தயர்வறநீ ெகாள்ெகன் றளித்தும் - ெபயர்வரிதா

119 வின்னும் பலபணிெசய் தின்புறுமக் ேகாமாற்கு
மன்னுபுகழ் முத்தி வழங்கிேனா - னன்னிைலைமத்

120 ெதால்ைல யுவனாச் சுவன்வயிற்று மாறா; ப்புண்
வல்ைல வலஞ்சூழ மாற்றிேனான் - ெவல்லுமவன்

121 ைமந்தன் புறங்ெகாடுத்த மாற்றாைனக் ெகான்றபழி
முந்தவலஞ் சூழ்முன் முருக்கிேனா - னந்துவசு

122 மான்வந்து சூழ்ேபாது மற்றவன்ற னா; டவைனத்
தான்வந்து சூழத் தைலயளித்ேதா - னீனந்தீ

123 ரஞ்சத் துவச னைடந்துசூழ் முன்பவற்சூழ்
வஞ்சப் பிரமகத்தி மாய்த்தபிரான் - விஞ்சுபுகழ்ப்

124 பூசத் துைறபடிந்த புண்ணியர்கால் ைகப்புனேறாய்ந்
தாசற் றிரண்டுயிர்வா னண்ணைவத்ேதான் - மாசற்ற

125 நாரத மாமுனிவ னண்ணிவிழாச் ேசவிக்க
வாரம் படுகருைண ைவத்தபிரான் - வார்மீ

126 னுணங்க லுயிர்ெபற் றுருத்திரர்க ளாகி
யிணங்குலகத் ெதய்தவரு ேளந்த - லுணங்கன்மீன்

127 ெகாண்டெபாதி யிட்டிைககள் ெகாண்ட ெவாருவனுக்குத்
தண்டலில்ெபான் னாகச் சைமத்தபிரா - னண்டர்ெதாழப்

128 ெபான்னுருவத் துட்டான் ெபாலியுமுரு ெவான்றிையத்துத்
தன்னுருவி லாவுருவந் தான்ெறரித்ேதான் - பன்னுெபாரு
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129 ேளார்வளவற் கீந்தைனயா ெனாண்ெபாருள்வீ சிப்பணிக
ளார்தரச் ெசய்ய வருள்ைவத்ேதா - ேனாரு

130 மணங்கனுக்கு மின்னா யவதரிக்கச் ெசய்ேதார்
சுணங்கனுக்கு முத்திதந்த தூேயா - னிணங்குெபாடி

131 ெமய்ப்பூ சவர்ேகட்ப ேமவுதிரி யம்பகன்றான்
ைறப்பூச மாடத் தகுெமன்ேறா - ெனப்ேபது

132 மில்லா வலஞ்சுழிேய ேயரம்பன் ைவப்பாக
மல்ேல ரகமுருகன் ைவப்பாக - நல்லார்ேசர்

133 தண்மாட வாப்பாடி தண்டீசன் ைவப்பாக
வண்மாந் துைறயிரவி ைவப்பாக - ெவண்மாறா

134 நன்காமர் தில்ைல நடராசன் ைவப்பாக
மன்காழி ேயவடுகன் ைவப்பாக - முன்காணுந்

135 ெதன்னா வடுதுைறயூர் ேசவமர்ைவப் பாவாரூர்
மன்னுேசா மாக்கந்தர் ைவப்பாக - வுன்னிற்

136 றைடதவிரா லங்குடியா சாரியன்ைவப் பாக
விைடமருதில் வீற்றிருக்கு மீச னைடதருசீ

137 ேரற்ற வுருத்திரர்க ேளகா தசரும்வந்து
ேபாற்றவருள் ெசய்த புகழ்ப்ெபருமான் - மாற்ற

138 மிணங்குமணி ெபான்னாதி யிட்டமர ெரன்றும்
வணங்கு மருதவன வாண - னணங்கயர்புற்
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139 ேறாலுைடயான் காதில்வைளத் ேதாடுைடயா னீடமர்கல்
லாலுைடயான் யாவைரயு மாளுைடயா - னூலுைடயார்

140 நாடுேவான் பற்றாத நாேய னிதயத்துங்
கூடுேவான் ெபான்ெசய் குளிர்மன்றத் - தாடுேவா

141 ேனாராழித் ேதேரா னுதீசித் திைசெயன்னுஞ்
சீராழி யங்ைகமகட் ேசருவா - ேனராகச்

142 ெசன்மதியுண் முன்மதியிற் ேறய்மதியில் பக்கத்து
நன்மதிெகா டன்வத னத்ெதாைகெகா - டுன்னுதிதிப்

143 புட்ெகாடி ையக்ெகாண்டு ெபாறிக்ெகாடி மார்பிற்ெகாண்மைரக்
கட்ெகாடி ேயற்றிக் களிசிறப்ப - விட்குலவு

144 குன்றுபுைர ேதாளாருங் ேகாற்ெறாடியா ரும்புவனத்
ெதான்று பலரு முடெனருங்க - வன்றுமுதற்

145 காைலயினு மாைலயினுங் காமர்பல தூரியமும்
ேவைலயினு மார்ப்ப வியன்மறுகின் - மாைலெபற

143 ெவற்பு நிகர விளங்குபல வூர்தியினும்
ெபாற்பு மலிபவனி ேபாந்தருளி - யற்புமுதி

147 ரின்பதா ெமன்ன ெவவருந் ெதாழச்ேசரு
ெமான்பதா நாெளன்னு ெமாண்டிருநாண் - மின்பயில்பூண்

148 வாய்ந்த ெபருநல மாமுைல ேயாடியற்று
ேமய்ந்த துயினீத் தினிெதழா - வாய்ந்தெசழும்

149 ைபம்ெபாற் றகட்டிற் பலமணியுங் கால்யாத்த
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வம்ெபாற் றிருமண் டபமணுகி - நம்புற்ற

150 வீறுதரு மாகமஞ்ெசான் மிக்க விதிப்படிேய
கூறு மபிேடகங் ெகாண்டருளி - நாறுகுழற்

151 ெபய்வைளத்ேதா ெளங்கள் ெபருநல மாமுைலதன்
ைமவைளயு நீல மலர்ேநாக்கான் - ெமய்வைளத்த

152 ேபரழகு ேநாக்குதலாற் ேபைதயவணயனக்
காரழகு ேமனி கலந்தெதன - வீரமலி

153 காத்திர கும்பக் கருமைலயிற் ெகாள்ேபார்ைவ
ேபார்த்தி யிருந்த ெபாலிெவன்னச் - சீர்த்திமிகு

154 பன்முகத்து முள்ள பலவண் ணமுமைறயத்
ெதன்முகத்து வண்ணெமங்குஞ் ேசர்ந்தெதனத் - துன்னுபிறர்

155 தப்பார் தருக்ெகாழிதல் சான்றிெதன மால்ெகாடுத்த
குப்பாய ெமய்ப்புைனந்து ெகாண்டெதன - ெவாப்ேபது

156 மில்லாத் திருேமனி ேயந்தழைகச் சாந்தமுைலப்
பல்லாருங் கண்டு பசப்ெபய்திப் - புல்லாளப்

157 ெபட்டாவி மாழ்காமற் ெபய்வைளக்ைக யம்ைமகரும்
பட்டான் மைறத்த படிெயன்னக் - கட்டார்ெகா

158 ேளாதிமுடி யாள்சமழ்ப்ப ேவாங்கற் புதல்விமற்ேறார்
பாதியுரு வுங்கவர்ந்த பான்ைமெயனத் - தீதின்மணம்

159 ெபாங்குநீ ேலாற்பலப் பூமலர்த் தாளன்றி
ெயங்குெநருக் குற்ேற றியெவன்னத் - தங்கு
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160 மணமாரும் பஞ்ச வடிெயாளிபாய்ந் ெதன்னத்
தணவாத் திருச்சாந்து சாத்தி - நிணமலிவாய்

161 ேவங்ைக ெகாடுத்தகைல வீக்கு மிடத்ெதாளிரும்
ேவங்ைக ெகாடுத்தகைல வீக்கிேய - ேயாங்குபய

162 னாய்ந்தெவாரு ெபண்ணுமற்ேறா ராணு மனமகிழச்
சாய்ந்து நிமிர்ந்த தனியிடத்து - வாய்ந்தபுனற்

163 ெபய்வைள மாைதப் ெபருநல மாமுைலதன்
ைமவிழிகா ணாமன் மைறத்தெதனக் - ைகவல்லா

164 ராற்று மணிமகுட மம்பவள ேவாங்கன்மிைசத்
ேதாற்றுகதி ெரன்று ெசாலக்கவித்துப் - ேபாற்றுபுக

165 ழாற்றன்மிகு கண்ணப்ப ரன்பிற் ெசாலுமுகம
ேனற்றுமகிழ் பூத்த வியலிடத்துச் - சாற்றுபுனன்

166 மங்ைக யுைரக்குெமாழி வந்து புகாதுைமயாள்
ெசங்ைக புதவஞ் ெசறித்தெதனப் - பங்கமிலா

167 மாமணிெசய் ேதாடும் வயிரஞ் ெசயுமம்ெபாற்
றூமகர குண்டலமுந் ெதாட்டணியா - ேவமவைர

168 ெயான்று படவிறுகி ேயாங்கன்மகண் மார்பில்வளர்
குன்றுபட ெமல்கிக் குைழயிடத்து - நன்றுதரு

169 ேபாகுசுடர்ப் பன்மணியும் ெபாங்கிெயழக் கால்யாத்த
வாகு வலயம் வயக்கிேய - மாகவின்ெசய்
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170 கஞ்சக்கண் மாயனயன் கற்பகக்ேகா னாதியர்கூற்
றஞ்சச் சிைறைவத்த வவ்விடத்ேத - விஞ்சுபுகழ்
171 மின்னுமுல கங்கெளலாம் விற்றாலு மீடாகா
மன்னுமணிக் கட்டு வடமணிந்து - பன்னுமுைம

172 வட்ட முைலக்குமணி வாரா மிடத்தண்ட
மட்டினிலா விற்றரள மாைலயிட்டு - முட்டரிய

173 தாவின் மணிவீர சங்கிலிம தாணிபல
ேமவிய வாயிைடேமன் ேமற்புைனந்து - தாவா

174 மடங்கீண்ட ெதாண்டருத்த மாங்கந்தாங் கக்கல்
லிடங்கீண் ெடழுந்த விடத்ேத - மடங்காக்

175 கருவி தனக்குக் கருதுபிற ேவண்டா
விருைம மணிக்கடக மிட்டுக் - கருது

176 மலேரான் முடிதுணித்த ைவவாட் குைறயா
யிலகுமிடத் தாழிபல விட்டு - நலமருவு

177 ெபான்னுக்குப் பின்னிருந்து ெபாங்குெவள்ளி தங்கிடத்து
மன்னுதர பந்தம் வயக்கிேய - துன்னிெயாரு

178 பன்றி ெதாடரமற்ேறார் பன்றி தைனத்ெதாடர்ந்து
ெசன்ற விடத்துச் சிலம்பணிந்து - நன்றவற்றுட்

179 ெகாண்டசின மாதி குைறயாேத ெதன்றிைசக்ேகான்
கண்ட விடத்துக் கழல்கட்டித் - தண்டாத

180 மாதங்க வுத்தரிய மன்னு மிடத்ெதாளிெசய்
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மாதங்க வுத்தரிய மன்னுவித்துத் - தாதுவிைர

181 தாவாத ெகான்ைறயந்தார் சர்ப்பப் பிராந்தியிட
ேமாவாதாண் ேமவ வுவந்தணிந்து - பூவார்ைக

182 ெகாண்டகருப் புச்சிைலயான் ேகாலத் திருேமனி
யுண்ட கடுங்கூற் றுைறயிடத்ேத - தண்டலில்பா

183 ேலறு கடலைலமா ேலய்நீற்றுத் தூளனேம
னாறுதிரி புண்டரநா னத்திலகம் - வீறுெகாள

184 விட்டுமதிப் பாதி ெயடுத்துமுடி ேமற்கவிய
நட்டினது ைவத்த நயெமன்ன - ெவட்டுைணயு

185 மாசுசா ராத வயிரமுழுக் கச்ெசறித்த
ேதசு மிகுவா சிைகேசர்த்துப் - ேபசுபுக

186 ழிட்டநமக் ேகாரிளவ லின்றுவரு ெமன்றுமலர்
மட்டுறுதா ராரூரன் மன்னுவைக - யுட்டுைளய

187 நின்வலப்பா கத்ெதாருத்தி நீங்கா திருப்பெதன்ெனன்
ெறன்மலர்வா மத்தா ளிைசத்தூட - நன்ைமதிக

188 ழம்மதிைய யிவ்வரவு மவ்வரைவ யிம்மதியுஞ்
ெசம்ைம யுறவுெகாண்டு சீர்பைடப்ப - மும்ைமப்

189 புவனத்துந் தான்ேறாய் ெபாலிவுணர்த்த ேலய்ப்பப்
பவளக்காற் கண்ணாடி பார்த்துத் - திவள்பருப்புப்

190 ெபாங்கல்பான் மூரல் புளிேயா தனங்குளஞ்ேசர்
துங்கமைட ெநய்மிதக்குஞ் ெசான்றியைள - தங்கயினி
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191 பாகு கருைன பகரும் வைறயறுைவ
யாகு மிலட்டுகெமல் லாவியப்பம் - ேபாகுசுைவ

192 ேநாைல யைடநன் னுவைண முதற்பலவுஞ்
ேசாைல யுதவு சுைவக்கனியுங் - காைல

193 யிளநீர் குளநீ ரியன்ேமா ரளாய
வளநீர் கனிபிழிந்த மாநீ - ரளவா

194 ெவைவயுஞ் சுைவேதர்ந் தியலவாய் பூசிக்
குைவெகாள்விைரப் பாகைடயுங் ெகாண்டு - நைவயரிய

195 ேமதகுதூ பந்தீப மிக்க விைவமுதற்ெச
ேயாதுபசா ரங்க ளுவந்தருளிக் - ேகாதறுசீர்

196. வாய்ந்தெவாரு தானும் வயங்கு தனதருளிற்
ேறாய்ந்தவடி யாருஞ் ெசாலவந்த - வாய்ந்த

197 ெவழுதா மைறயு ெமழுது மைறயும்
வழுவாது ேகட்டு மகிழ்ந்து - ெதாழுவார்

198 நயங்குல வின்ப நறும்பலம்ெபற் றுய்ய
வயங்கு ெமாருேகாட்டு மாவுஞ் - சயங்ெகாள்சத

199 ேகாடி யரசின் குலந்தைழய ெவம்பைகையத்
ேதடியேவார் ேவல்ெகாள் ெசழுங்குருந்தும் -பாடியலா

200 ேவாட்ைட மனத்தக்க ேனாம்பரணிச் ேசாதிமகங்
ேகட்ைட யுற்ச்சிவந்த ேகடிலியு - நீட்டுெமாரு
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201 ைகத்தைலநால் ேவதங் கமழ்வாய்த் தைலெயான்று
ைவத்தைலெநய்த் ேதாேரற்ற வானவனு - நித்தமுந்தன்

202 னாய்மைனெசந் தாமைரேய யாக வுைறவாைளத்
தாய்மைன ெயன்றைழக்கத் தக்ேகானுந் - தூயைவைய

203 நீரு ெநருப்பு நிரம்பு தமிழ்ப்ெபருைம
ேயாரும் படியருள்ெகா ெளாண்மழவுந் - தீராத்துன்

204 பாய கடலமண ராழ வைரெயாடைல
ேமய கடன்மிதந்த வித்தகனு - மாயவன்கண்

205 காணாக் கமலநடுக் கங்குலினா ரூர்த்ெதருவின்
மாணாகப் பூத்துழல ைவத்ேதானுங் - ேகாணாது

206 மூைகவாய் ேபச முழுப்ேபச்சு வாய்மூைக
யாக வியற்றிய வாண்டைகயும் - பாகமிலாத்

207 தாைதயிரு தாடடிந்து தாையெயாரு பாகங்ெகா
டாைதயிரு தாளைடந்த சான்றவனு - ேமாைதெகழு

208 ைகச்சிலம்பின் ேறாலுைடத்தன் காற்சிலம்பி ேனாைசெசவி
ைவச்சிலம்பி னுண்டுய்ந்த வானவனும் - பச்சுைமைக

209 யாய்நீர் கரந்த வரியமுடி ேமல்வழிய
வாய்நீர் ெபாழியன்பு மாமுகிலும் - பாய்ைம

210 தகவரிந்தூட் டாது தைலயிழந்தா னாண
மகவரிந் தூட்டியசீ மானு - நகமைறக

211 ளீன்றதன்வா ெயன்று மிைசத்தறியா வம்ைமெயனு
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மான்றெசால்லி ைசக்க வைமந்தாளுஞ் - சான்றதிரு

212 மங்கலப்ெபாம் ெகாண்டுமைன வாய்ெமாழிெசாற் ெகாள்ளாது
குங்கிலியங் ெகாண்டுவந்த ெகாள்ைகயனும் - ெவங்ெகாடிேயான்

213 ேகாச மைறத்தவாள் ெகாண்டுதகா தாற்றவுந்த
ேனச மைறத்தறியா நீதியனும் - வாசமுறத்

214 ேதாய்ந்தபுக ழாரூரன் ெறாண்டத் ெதாைகயுணிைலத்
தாய்ந்தபுகழ் மற்ைற யடியாரும் - வாய்ந்த

215 வலர்துழாய் நாறு மகன்றளிையக் ெகான்ைற
மலர்துழாய் நாறைவத்த மானு - நிலவு

216 முலகுண் டுமிழ்ந்த ெவாருவைனப்பா லுண்ேபா
துலகறிய வுண்டுமிழ்ந் ேதானு - மிலகுநடங்

217 கண்ேட பசிதணிக்குங் காமர் விரதெமான்று
ெகாண்ேட விளங்கு குணத்தவருந் - தண்ேடறல்

218 ெபய்தவர் ெபய்யலர் ேபசல ேரயாகச்
ெசய்தவ ெரன்னுமற்ைறச் ெசய்தவருங் - ைகயிற்

219 குடவைள ெகாண்டுங் குடவைளக்காய்ப் பாடி
வடவைள கட்டுண்ட மாலு - மிடவைளயப்

220 பூேமெலஞ் ஞான்றும் ெபாலிந்தும்புத் ேதளாய்ச்ெசந்
நாேமல்ெவண் மாதுைவத்த நான்முகனு - மாேம

221 ெவாருசுவர்க்கங் ைகக்ெகாண் டுவந்தயி ராணி
யிருசுவர்க்கம் ைவகு மிைறயும் - ெபாருவரிய
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222 ெவற்பகநா ணப்ெபாலிந்து வீங்குேதாண் ேமற்புைனந்த
கற்பக மாைலக் கடவுளரும் - ெபாற்பகலாத்

223 ேதந்தா மைரமலர்த்துஞ் ெசங்கதிரும் பூவினுக்கு
ேவந்தா மதுகுவிக்குவ் ெவண்கதிருங் - காந்தாப்

224 ெபாலிபைடெகாண் டாைச புரப்ேபாருஞ் சீர்த்தி
ெயாலிபைடத்த பூதகணத் ேதாரு - மலியுமிைச

225 பத்தர்பதி யாழ்ெகாண்டு பாடுந் ெதாழிலவருஞ்
சித்த ருரகர்முதற் ெசம்ைமயரு - முத்தமமீ

226 ெதண்ேபா ெதனெவாருவ ெனள்ெளச்சி லுண்டவிமற்
றுண்ேபார் பலரு ளுயர்ந்ேதானும் - பண்ேபா

227 ரணிக்ேகாைவ தீட்டி யகமகிழ்தற் ேகார்மும்
மணிக்ேகாைவ சூட்டியேகா மானும் - பிணிக்ேகாதி

228 லாதிைசவ ராதி யணியா லயத்ெதாண்டிற்
ேகதிலரா காதியற்று ெமல்ேலாரு - நீதிெநறித்

229 தக்கெபருஞ் சீர்ச்சுத்த ைசவசித்தாந் தத்திருவின்
மிக்க திருக்கூட்ட ேமன்ைமயரு - ெமாக்கவரப்

230 பண்பார்ைக லாய பரம்பைர ெமய்கண்டா
னண்பார்சந் தான நனிதைழக்க - விண்பார்

231 புகழ வருங்குரவர் ேபாேரறு ஞானந்
திகழவரு மானந்தச் ெசல்வ - னிகழ்வி
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232 றுறவுபூண் ேடார்பலர்க்குஞ் சூளா மணிமிக்
குறவுபூண் ெடவ்வுயிரு முண்ைம - ெபறவுவக்கு
233 ஞான விேநாதனுயர் நாவலர்தம் ேபாேரறு
சான முைடயார் தனித்துைணவன் - மானத்

234 திருவா வடுதுைறவாழ் ெசல்வன் கருைண
மருவா வருநமச்சி வாயன் - ெபாருவா

235 வரமணிெயன் ெறல்ேலாரும் வாழ்த்தப் ெபாலிசுப்
பிரமணிய ேதசிகெனம் ெபம்மான் - பரவுமுண்ைம

236 தாங்குெபருஞ் சித்தாந்த ைசவக் குழாங்கெளன
ேவாங்குதிருக் கூட்டத் துடன்ேமவ - வீங்குெசம்ெபாற்

237 ேறரும் பரியுஞ் சிவிைகயும் யாைனயுமற்
றூரும் பிறவுமுவந் தூர்தருபல் - ேலாருள்ளு

238 முன்னூர்ேவார் பக்கத்து ெமாய்த்தூர்ேவா ேரார்தனக்குப்
பின்னூர்ேவா ரம்முைறேய ெபற்றூரப் - ெபான்னூரு

239 மின்பணியும் ேவத்திர ெமன்மலர்க்ைக ெகாண்டைசத்துத்
தன்பணியி னந்தி தைலநிற்பக் - ெகான்பரவு

240 வாரி யுடுத்தெபரு மண்ெணாருதாட் குள்ளடக்கு
மூரி விைடக்ெகாடி முன்ேபாத - ேவரிவரு

241 மாலவட்டஞ் சாமைரசாந் தாற்றி ெயாலியன்முதன்
ஞாலவட்டஞ் ெசால்பலவு நண்ணிெமாய்ப்பக் - ேகால

242 முழுெவண் மதியு முடிேமற்ெகாண் ெடன்ன
ெவழுெவண் குைடேம லிலகப் - பழுதில்
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243 பதைல முழவம் படகந் திமிைல
முதல முகிலின் முழங்க - நுதலிெனாளிர்

244 கண்ணுைடயான் வந்தான் கருது ெமாருபாகம்
ெபண்ணுைடயான் வந்தான் பிரான்வந்தா - ெனண்ணினருக்

245 காய்தந்த வன்பருளி யாட்ெகாள் பவன்வந்தான்
றாய்தந்ைத யில்லா தவன்வந்தான் - பாய்தந்த

246 நல்லா ரணிேயக நாயகன்வந் தான்புலைம
வல்லா ரணிமருத வாணன்வந்தான் - புல்லார்

247 நயந்தபுரம் ேவவ நைகத்தபிரான் வந்தான்
வயந்தைழெவங் கூற்றுைதத்தான் வந்தா - னயர்ந்தயன்மால்

248 சாவாம னஞ்சுண்ட தம்பிரான் வந்தாெனம்
மூவா முழுமுதன் மூர்த்திவந்தான் - றாவாத

249 ெபான்னம் பலத்தாடும் புண்ணியன்வந் தாெனன்று
சின்னம் பலவுெமதிர் ேசவிப்ப - வன்னமணி

250 யாத்த ெவாளிமண் டபநின்று ேதவிெயாடு
ேமத்திமைற வாழ்த்த வினிெதழுந்து - தாத்திரிநின்

251 றம்ெபான்முடி யண்ட மளாவெவழு ேகாபுரநற்
ைபம்ெபான்மணி வாய்தல் பலகடந்து - ெசம்ெபான்மலர்

252 தூற்றிெயல் ேலாருந் ெதாழநைடக் காவணத்தி
ேனற்ற வழிேய ெயழுந்தருளித் - ேதாற்றத்
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253 தலங்குதிரு வீதி யணுகியம்ெபான் ெவற்பி
னிலங்கு திருத்ேதர்ேம ேலறி - நலங்ெகாளரி

254 யாதனத்து ேமவமுடி யாரும் புனற்றுைறகண்
டாதரத்து ேமவவந்த வன்னெமனச் - சீதநிழல்

255 வாழ்மருத வாழ்க்ைக மதித்துறவு ெகாள்ளவந்த
ேகழ்கிளர்ெசந் தார்ப்பசுங் கிள்ைளெயனத் - தாழ்சைடேமன்

256 மின்னு முகிலின் விளக்க முணர்ந்துவந்த
மன்னு கலாப மயிெலன்னப் - ெபான்னிறங்ைகத்

257 தாய்க்கு முனமளித்த தண்ணருள் கண்டுவந்த
கூய்க்குலவு ேதமாங் குயிெலன்னச் - ேசய்க்குமுன

258 ேமவுெமாரு ெபண்ெகாண்ட ெமய்யுறவு கண்டுவந்த
வாவு மிளமட மாெனன்னத் - தாவாத

259 ெவாண்டரு ெவன்றுதைன யுள்கிப் படரவாக்
ெகாண்டருகு வந்த ெகாடிெயன்ன - மண்டு

260 சைடையயின ெமன்று தவக்கருத்திற் ெகாண்டா
யிைடயைடய வந்தமின ெலன்ன - வுைடயதைனக்

261 ேகாணில் பிரணவ குஞ்சர ெமன்பதுளம்
ேபணி யைடந்த பிடிெயன்ன - வாணிலவு

262 விண்ணுலக ேமயபல மின்னாரும் வாரிதிசூழ்
மண்ணுலக ேமய மடவாரு - நண்ணுெபரும்

263 பாதலத்து ேமய பலமா தருமாட
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மீதலத்துஞ் ெசய்குன்ற ேமனிலத்தும் - பூதலத்துஞ்

264 ேசாதிமணிச் சாளரத்துஞ் சூழ்பசும்ெபான் மன்றிடத்தும்
வீதியிடத் துஞ்சதுக்க ேமவிடத்து - ேமாதிமேநர்

265 மாடமலி ேசாபான ைவப்ேபா டரமியத்து
மாடகஞ்ெசய் ேவதி யதனிடத்தும் - பாடைமயு

266 மின்ெனன்று ெசால்சைடயீர் வின்மா ரைனெயறித்த
ெதன்ெனன்று ேகட்க ெவழுந்துநிற்ப - ெதன்னக்

267 குருமுடிக்கா ேராடுறவு ெகாள்ளவிைழந் ெதன்னப்
ெபருமுடிக்கா ேராதி பிறங்கத் - திருமுடியில்

268 வாழும் பிைறவடிவும் வண்ணமுெமாத் ேதெமன்று
வீழும் ெபாடிநுதன்ேமன் ேமல்விளங்கப் - ேபாழுங்

269 கருவிழிச்ேசல் கங்ைக கலப்பமுயன் ெறன்னப்
ெபாருவிலிரு பாலும் புரள - ெவாருவின்முடி

270 யவ்வாய் மதிநட் பைமந்தவரக் காம்பெலனச்
ெசவ்வாய் மலர்ந்துசுைவத் ேதனூற - ெவாவ்வா

271 வலக்கணுற வுற்று வயங்குகம லம்ேபா
னலக்க முகம்ெபாலிவு நண்ண - நிலக்கண்

272 டைனேவய்ெகாண் டாங்குறவு தாங்ெகாளவுற் ெறன்னப்
புைனேவய் வைளத்ேதாள் ெபாலிய - வைனயும்

273 வைரையக் குைழத்த வைரகுைழக்கு மாேபால்
விைரயக் குவிமுைலகள் விம்மப் - புைரயறுதன்
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274 கண்ெணதி ராகாக் கைணமதேவ ளன்ெறன்னு
ெமண்ெணதி ராகா விைடதுவள வண்ணவைரத்

275 தன்பணிைய ெவல்லத் தருக்கிெயதி ருற்ெறனச்ெசம்
ெபான்பணி யல்குல் புைடவீங்க - நன்புவிேயா

276 ெரண்ணியேறர் யாத்த ெவழிலரம்ைப முற்றும்ெவலக்
கண்ணியைடந் தாங்குக் கவான்ெபாலியப் - புண்ணியத்தன்

277 பாடியேறர் ேமவப் பழகுதல்ேபாற் றன்பைழய
நீடியேறர் ேமவுபத ேநர்சிறப்பக் - கூடி

278 ெயழுகடலு நாண ெவழுந்தெபரு ெவள்ள
முழுகு ெநடியசைட ேமாலி - ெயாழுகழகும்

270 ைவயமிகழ் தக்கன் மகக்கூற் றவதரித்த
ெசய்யவிழி ெநற்றித் திருவழகு - முய்யப்

280 பகலிரவு ெசய்யம் பகத்தழகும் ேவத
மகலரிய ெசவ்வா யழகும் - பகரடியார்

281 ெமய்த்தசுைவச் ெசால்லமுேத ேவட்ட ெசவியழகு
ெமாய்த்த கருைண முகத்தழகு - ெமாத்துலகங்

282 காத்தமணி கண்டக் கறுப்பழகு ேமருவலி
ேதய்த்த தடந்ேதாட் சிவப்பழகும் - வாய்த்தசிவ

283 ஞானங் குடிெகா ணகுபூண் முைலயுழக்குந்
தானெமனு மார்வத் தனியழகு - மானகுநீ
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284 ேராைடெயனுந் தன்முகத்தி ெனாண்கெணனும் பூவைமக்குங்
கூைடெயனுஞ் ெசந்தாட் குலவழகும் - வாைடயுத

285 ெவண்ணுற்ற வில்ேலா ெவனும்வா சிைகயழகு
நண்ணுற்ற புன்மூர னல்லழகுங் - கண்ணுற்றார்

286 மாலானார் கண்ணிைமப்பு மாறினா ேராவியேம
ேபாலானார் ெநஞ்சம் புழுங்குவார் - ேசலான

287 கண்முத்தஞ் சூடிக் கதிர்த்தமுைல ேமற்பைழய
ெவண்முத்தம் ேபாக்கி ெவதும்புவா - ெராண்ைமச்

288 சுரிகுழ றாழ்ந்திைடையச் சூழ வுடுத்த
விரிகைல ேபாக்கி ெமலிவார் - பிரிவரிய

289 நன்னா ெணடுகதிரு நாணுமணி ேகாத்தபல
ெமன்னாணும் ேபாக்கியுளம் விம்முவார் - ெபான்னான

290 கன்று கழன்றகறல் காணா ரிளந்ெதன்றற்
கன்றுகழ லாதைடதல் கண்டயர்வார் - நன்றுநன்று

291 ெபான்ெசய்த ெசஞ்சைடயார் ேபாற்றியா - ேநாக்கியதற்
ெகன்ெசய்தா ராெலன் றிரங்குவார் - மின்ெசெயாரு

292 பங்காட்டி ெசய்தவேம பாடுற் றதுவீேண
யங்காட்டி நாம்பயில்வ தம்மெவன்பார் - ெசங்காட்டுப்

293 பிள்ைளப் பழிெகாண்டார் ெபண்பழிக்கு நாணுவேரா
ெகாள்ைளப் பழிெகாள் ெகாடியெரன்பார் - வள்ைளப்

294 பயம்பைணயார் கூடற் பழியஞ்சி யாெரன்
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றியம்பு வதுமுகம ெனன்பார் - நயம்படரப்

295 ெபாங்கரவப் பூணுவந்தீர் புன்க ணுதவுமக்குச்
சங்கெரன் னும்ேபர் தகாெதன்பார் - துங்கமிகு

296 ேவய்வன ேமவல் விரும்பீெரம் ெபாற்ெறாடித்ேதாள்
ேவய்வன ேமவல் விரும்பீேரா - காயரவின்

297 வாயமுது ெகாண்டு மகிழ்வீரஞ் ெசம்பவள
வாயமுது ெகாண்டு மகிழீேரா - ேமயமலர்க்
298 ெகாங்ைகச் சிலம்பு குைழத்தீெரம் மார்பிடங்ெகாள்
ெகாங்ைகச் சிலம்பு குைழயீேரா - பங்கமிலிப்

299 ெபாற்ேறர் விரும்பிப் புண்ர்ந்தீெரம் மல்குெலனும்
ெபாற்ேறர் விரும்பிப் புணரீேரா - கற்றலஞ்ேசர்

300 வாைழ யடவி மருவினீ ெரங்குறங்காம்
வாைழ யடவி மருவீேரா - தாழ்விழியாச்

301 சீத மதிையமுகஞ் ேசர்த்தீெரம் ெபான்வதனச்
சீத மதிையமுகஞ் ேசரீேரா - நாதவரு

302 டாெவன்ற ேவாரன்பர் தம்பாற்ெசன் றுன்மைனையத்
தாெவன்ற தூர்த்தருநீர் தாமலேவா - மாெவன்றிப்

303 பூதஞ் ெசயும்பைடயீர் ெபான்னைனயாள் பாலிரத
வாதஞ்ெசய் தன்புற்றார் மற்ெறவேரா - சீதமலர்

304 மட்டார் புனன்மதுைர வாழ்வணிக மின்னார்ைக
ெதாட்டாரும் ேவறுெமாரு சுந்தரேரா - கட்டார்ெகா
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305 ேளாதியைமப் பாராநீ ேராரரசன் முன்ெகாடுத்த
மாதிைனெயவ் ேவதுவினுள் ைவத்திருப்பீர் - ேமாது

306 புரத்ைத ெயரித்ததுெமய் ேபார்புரித லால்ேவள்
புரத்ைத ெயரித்ததுநீர் ெபாய்ேய - சிரத்ைதயின்மாற்

307 காழி ெகாடுத்தநுைம யாதரித்த நாங்கள்ைகப்பல்
லாழி யிழப்ப தழகாேமா - வாழ்ேதவூர்க்

308 கன்றுக் கிரங்குங் கருைணயீர் தீருெமங்ைகக்
கன்றுக் கிரங்காவன் கண்ைமெயவ - னன்ேறார்

309 நகரி லமண்சுருக்கி நங்கூைற தீர்த்திந்
நகரி லமண் ெபருக்க னன்ேறா - புகரில்

310 கருங்குயிலும் பாலடக்கக் கற்றீர் வருத்துங்
கருங்குயிெலம் பாலடக்கக் கல்லீர் - ெநருங்குமுைல

311 யுள்ளிடத்தும் ைவத்தீ ெராருத்தி கவர்ந்துெகாண்டு
தள்ளிடத்து ெமம்ைமைவத்த றாஞ்சகியீர் - ெவள்ள

312 மடக்குந் திறலீெரம் மம்பகம்ெபய் ெவள்ள
மடக்குந் திறல்சற்று மாளீர் - கடுப்பின்

313 மதிமயங்கா வண்ணமுடி ைவத்தீர் பரெவம்
மதிமயங்கா வண்ணம்ைவக்க மாட்டீர் - புதியகரு
314 மஞ்சைமயு ெமங்கண் மணிக்கூந்தற் கட்டவிழ்ப்பீர்
பஞ்சவடிக் காங்ெகாெலனப் பார்த்தீேரா - வஞ்சம்

315 பயில்ெகாக் கிறகு படர்சைடைவத் தீர்ெவங்
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குயில்பற் றிறெகவனீர் ெகாள்ளீர் - ெவயிலின்

316 மணியுைடநும் பூணுணவு மாற்றும் விரத
நணியனெகா ெறன்ற னடுக்கும் - பிணிதவிர்ெமய்

317 யந்திவா ெனன்ேற யைமத்ேதா மைமப்பதற்கு
முந்திக் குவிந்த முககமல - நந்திப்

318 பரவு சைடமுகிைலப் பார்த்தவுடன் ெசால்லாய்
விரவு குயிெலாடுங்கி விட்ட - வுரவிற்

319 றிகம்பரரா நும்ைமத் ெதரிந்தைடந்த யாமுந்
திகம்பரேர யாகிச் சிறந்ேதாஞ் - சகம்பரவு

320 மத்திக் கருளி யறங்ெகாண்டீ ெரங்கண்முைல
யத்திக் கருளி யறங்ெகாள்ளீர் - பத்தியருக்

321 ேகற்று வருவீ ரிடர்க்கடலுண் மூழ்குெமமக்
ேகற்று வராைம யியம்புவீர் - ேபாற்றியனும்

322 ேமனிதழ ெலன்றுைரப்பார் ெமய்ேய யருகைடந்ேத
ேமனிதழ லாய விதத்ெதன்பார் - ேமனா

323 ளுணங்கன்மீன் றுள்ள வுவந்தீர்நீர் கண்மீ
னுணங்கன்மீ னாக வுவப்பீ - ரிணங்கு

324 மிைடமருதா னந்தத்ேத ெனன்பா ரருளா
வைடவினிம்ப ெநய்ெயன் றைறேவா - முைடயவேர

325 ேகாைத தரினுவப்புக் கூடு மறுக்கின்மிகு
வாைதயுறு ெமன்னுமட வாருெளாரு - ேபைத
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ேபைத

326 விடராய வாடவராம் ெவவ்வரவம் பற்றத்
ெதாடரா மதிப்பிஞ்சு ேதாலா - நடமுைடயார்

327 ேதறுந் திறத்தமருந் ெதய்வமரு திற்பறந்
ேதறுஞ் ெசயலி லிளங்கிள்ைள - மாறுபடு

328 சூர்மாெவன் றுள்ளந் துணிந்தேதா நாமறிேயா
மூர்மா விவர்ச்சி யுறாதகுயி - றார்மார்

329 படலுைடய மார னவாவியினி ேதறத்
திடமருவு றாதவிளந் ெதன்றல் - படம்விலக்கி

330 ெயன்மார்பி னில்லா விரண்டு புைடப்பன்னாய்
நின்மார்பி லுற்றைமெசா னீெயன்பாள் - ெபான்மார்பத்

331 ேதறுைகத்தா ரன்ப ரிதயம்ேபால் வஞ்சமுதன்
மாறு விைளயா மனத்தினா - ேடற

332 வல்ைலேய பாலிம் மரப்பாைலக் கூட்டமுைல
யில்ைலேய யார்ெகாடுப்பா ெரன்றழுவாள் - வல்லா

334 ெரழுதுெமாரு பூைசையக்கண் டின்ேற கிளிக்குப்
பழுதுவரு ெமன்ேறாட்டப் பார்ப்பா - ெடாழுகுலத்தின்

335 முற்று தமிழ்விரகர் முன்னமணர் வாதம்ேபா
லுற்றுமுடிக் கப்படா ேவாதியாள் - பற்று
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336 குடியிற் ெபாலிமாதர் ெகாண்டநாண் ேபாலக்
கடியப் படாக்குதம்ைபக் காதாள் - படியி

337 லடுக்கும்விடங் ெகாள்ளா வராக்குருைளப் பல்ேல
கடுக்கு ெமனப்புகலுங் கண்ணாண் - மடுக்குமுயி

338 ெரான்று கழிதரமற் ெறான்றுபுகு மூலருடம்
ெபன்ரு கைரயு ெமயிற்றடியா - டுன்று

339 விைனெபற்ற ேமருவல்லா ெவற்பினங்கள் ேபானாண்
டைனயுற் றறியாத் தைகயாள் - வைனயுங்

340 குழலும்யா ழுங்ைகப்புக் ெகாண்டடீெமன் ெறண்ணி
யுழலுமா ேறார்ெசா லுைரப்பா - ளழகு

341 பருவ மிரண்டுட் பருவேம ெயாப்பப்
ெபருக வைளந்த பிணாக்க - ெடருவி

342 ெனருங்கப் புகுந்து நிைறகல்வி யான்ேறார்
சுருங்கச் ெசாலன்முதலாத் ேதாற்றி - ெயாருங்கு

343 ெபாருள்புணர்த்திப் பாடப் ெபாலிெசய்யுண் முன்னந்
ெதருளுணர்ச்சி சாலாச் சிறியர் - மருள்வைகயிற்

344 பாடுகின்ற ெசய்யுெளனப் பற்பலவாஞ் சிற்பெமலாங்
கூடுகின்ற மாடக் குலமுன்னர் - நீடுெபரு

345 வீடுசிறு வீெடன்று ேமன்ேம லுறவியற்றிக்
கூடு மவர்புைனயுங் ேகாலெமன - நாடுவிரற்

346 ேகாலம் புைனந்து குலாவி யவருவக்குஞ்
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சீல ெமனவுவக்குஞ் ெசவ்வியிைடச் - சாலு

347 மருவு முருவு மனலும் புனலு
மிருவுங் ெகாைடயு மிரப்பு - ெமாருவா

348 விரவும் பகலு மினனு மதியும்
புரவு மழிப்பும் ெபாருந்திப் - பரவுசிறப்

349 பாணுருவும் ெபண்ணுருவு மாலா லமுமமுதுங்
காணு மரவுங் கைலமதியும் - ேபணுதிறல்

350 ேயாகமும் ேபாகமு முள்ளா ருைரபலவு
ேமகமு மாய விைடமருதர் - ேமாகப்

351 ெபருந்ேதர் நடத்திவரப் ெபட்டைனமா ேராடவ்
வருந்ேதர் ெதாழுதற் கைடந்து - திருந்துமைன

352 மார்வணங்கும் ேபாது வணங்கினாண் மான்முதேலார்
ேநர்வணங்குந் ெதய்வவுரு ேநர்கண்டாள் - காரும்

353 வணங்ேகாதி யன்ைன வதனமலர் ேநர்பார்த்
திணங்ேகா திவர்யாவ ெரன்றா - ளணங்ேக

354 யிைடமருது வாழீச ெரல்லா வுலகு
முைடயர் நைமயா ளுைடய - ரிைடயறநன்

355 றூரும் விைடகருட னூர விைடெகாடுத்தார்
சாருந் தைமப்புணர்ந்து சாத்தைனயீன் - றாருங்

356 ெகாடிபுணரச் ெசம்ெபாற் ெகாடிெகாடுத்தார் மூன்று
கடிமதிலும் ேவவக் கறுத்த - வடியுைடப்ேப
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357 ரம்புசுமந் ெதய்வ வகத்தியனார் தம்ைமக்ெகாண்
டம்பு ெகாடுத்த வழகெரன - நம்புமிவ

358 ரித்ெதருவிற் ேறேரறி ேயன்வந்தார் ெசாற்றிெயன
முத்தெமாளிர்ந் ெதன்ன முகிழ்நைகெசய் - தத்தரிவர்

359 நம்ைமெயலா மாட்ெகாண்டு நாம்ேவட் டைவயளிக்க
வம்ைமெயாடும் வந்தா ரறிெயன்னச் - ெசம்ைமமயி

360 லப்படியா னானன்ேற ையயர்முடி யம்புலிெயன்
ைகப்படியு மாறு கைரெயன்னச் - ெசப்பும

361 தந்த விடம்ெபயர்ந்தா லந்ேதா வுருக்காண
ெலந்த விடத்து மிைலகண்டாய் - முந்த

362 முனிதக்கன் சாப முராரிமுத ேலாருந்
தனிதக்க ெதன்னத் தகுேமா - வனிதா

363 ெயனவதைனக் கூவமன மில்ைலெயனிற் ைகம்மான்
றைனெயனக்கு வாங்கித் தருதி - யைனேயெயன்

364 ேறாத வி ெதன்ெனன் றுண்ணைகத்தம் மான்முழக்கஞ்
சாத ெமவர்ெசவிக டாேமற்கும் - ேபாத

365 ெவாருமுழக்கஞ் ெசய்யி னுதிருேம யண்ட
முருமுழக்கம் யாவுமிதற் ெகாப்ேபா - திருேவ

366 யடங்குெகன மற்றதுவு மப்படிேய லாட
ெறாடங்குமரப் பாைவக்குச் சூட்டத் - தடங்ெகாளிவர்
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367 ேதாண்ேம லணிந்த ெதாைடயா வதுவாங்ெகன்
றாண்ேமற் கைலெதாட் டைலத்திடலும் - வாெணடுங்க

368 ணன்ைன முனிவாள்ேபா லாங்கு முனிந்ெதாருநீ
பின்ைனெயச்ச தத்தர்தரு ெபண்ணல்ைல - முன்ைனத்

369 தவம்ெபரிது ேவண்டுவாய் தன்ைன யடக்ெகன்
றவஞ்சிறிது மில்லாதா ளாற்ற - நிவந்த

370 திருத்ேதைர யப்பாற் ெசலுத்துதரங் கண்டு
திருத்ேத ரைனெயாடுமிற் ெசன்றாள் - ெபாருத்துசிைல

371 ேகாட்டாது வண்டுநாண் கூட்டாது வாளிெயான்றும்
பூட்டாது ேவேடர்ப்பின் ேபாயினான் - மீட்டுந்

ெபதும்ைப

372 ததும்பு மணிக்குைழேதா டாம்வருடி யாடத்
ததும்புெகாடி ேபாலுெமாரு ைதயற் - ெபதும்ைப

373 யலரும் பருவ மடுத்தெதன்று ைமந்தர்
பலருெமதிர் பார்க்கெவாளிர் ைபம்ேபா - திலகுெமழின்

374 மாட மிைசத்தவழு மாமுகிலின் ேறாற்றங்கண்
டாடமனங் ெகாள்ளு மழகுமயி - னீடுகடல்

375 கூடிக் கைடநாள் குடநின்றுந் ேதவர்கலந்
ேதடிப் புகுதாத ெதள்ளமுத - நீடுசண்ைப

376 நாட்டிைறவ னாெரண் ணகத்தமண ைரச்ெசயல்ேபாற்
கூட்டிமுடித்த குழலினாள் - ேவட்டுவஞ்ச
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377 முந்து களவு முனிவுங் குடிபுகுத
வந்துவந்து பார்க்கும் வரிவிழியா - ணந்து

378 கறியைமத்தார் தள்ளுங் கருேவப் பிைலேபா
ெலறிகுதம்ைபக் காதி னியலா - ளறிகயத்தின்

379 ெகாம்பு ெவளிப்படன்முற் கூர்முைன ேதாற்றுதல்ேபால்
வம்பு முைலேதாற்று மார்பினா - ணம்புபல

380 பூமாைல சூடுதற்கும் பூணாரம் பூணுதற்கு
மாமாைல தாக வைமந்துள்ளாள் - காமரசப்

381 ேபறுங் குலமாதர் ேபணும்பூ ெணன்னுநாண்
வீறுஞ் சிறிதரும்பு ெமய்யினா - ேடறுசிைல

382 ேவளா கமத்தின் விதம்புகல்வார் வார்த்ைதசற்றுங்
ேகளா தவள்ேபாலக் ேகட்டமர்வா - டாளாம்

383 ெபரும்பைகெயண் ணாதுவைர ேபர்த்தான்ேபாற் ெகாங்ைக
யிரும்பைகெயண் ணாத விைடயா - ளரும்புெபருங்

384 காதலுைடத் ேதாழியர்கள் ைககலந்து சூழ்தரமிக்
காதலுைட வாவி யைணந்தாடிச் - சீதப்

385 பலமலருங் ெகாய்து பனிமாைல கட்டி
நிலமலரு மாதவிநன் னீழல் - குலவுபளிங்

386 காரப் படுத்ெதழின்மிக் காக்கியதா னத்தமர்ந்து
ேசரப் பைடக்குந் திறல்பைடத்தா - ேனார்தான்
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387 பைடயா தைமந்த பரிகலநல் கூரு
முைடயா ெததிர்ந்தமத ேவாங்கல் - புைடயாருங்

388 ெகாம்புபட்ட ேபார்ைவ ெகாடுத்த தனியூரு
மம்புவிட்ட தின்ைம யதுெதரிந்துஞ் - சம்பு

389 விடாதுவா ழூரும்விதி வீநா ளரசு
படாதுவா ழூருமருட் பற்றுக் - ெகடாது

390 பதிேய பசுவாய்ப் பயங்ெகாடுத்த வூரும்
விதிேயேம ேனாக்குதிறம் ெவய்ய - ெகாதிதழலுக்

391 கன்றிப் புனற்ெகன் றதிசயிப்பச் ெசய்யூரு
மன்றிமதன் றீக்குவிருந் தாமூரு - நன்றிதரு

392 தண்டீசர்ப் ேபாற்றியடி தாழ்ந்தபின்னும் ேவேறாருவர்க்
கண்டாய்விற் ேபாற்றவருள் காலூரு - மண்டிப்

393 பிறந்தார் பிறவாத ேபரூரு நாளு
மிறந்தா ரிறவாத வூருஞ் - சிறந்தநலத்

394 தாட்ைட விரும்பி யடுபுவியு மாடரவு
ேமாட்ைட படாம லுைறயூரு - ேமட்ைடதவிர்

395 கன்னிெயாரு பாற்கலந்து காலில்கட கம்புைனந்து
மன்னியிட பத்து வைரத்தனுக் ெகாண் - டுன்னிெயாரு

396 தம்பத் துதித்தசிங்கந் தான்றருமுட் சாத்தணிவார்
கும்பத் துதித்துக் குலவூரு - நம்புெபாைற

397 யாதியைட யானு மரிக்கரிய ெசங்கமலப்
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ேபாதிையய மார்ேபற்கப் பூட்டூருஞ் - ேசாதிமணி

398 வாய்திறந்து பாடி மணியம் மைனெகாண்டு
தாதியேரா டாடுஞ் சமயத்தி - ேலாதி

399 மைழயைனய ேவாரணங்கு வந்து பணிந்து
கைழயைனய ெசஞ்ெசாற் கனிேய - விைழயு

400 ெமாருபாற் பசப்பா ெயாருபாற் சிவப்பா
யிருபாலு ெமான்றி னிையயும் - ெபருமான்

401 ெகாடுங்ேகாளூர் ேமய குழகன் ெகாடுைம
விடுங்ேகா ளிலியுமமர் ேமேலா - ெனாடுங்கா

402 விைடச்சுரத்து வாழ்வா னிைடமருத ேமயா
னடத்துதிருத் ேதரணித்ேத நண்ணிற் - றடத்திெயழு

403 ேசவிக்க வம்ெமனச்சூழ் ேசடியர்க ேளாெடழுந்தா
ளாவிக் கினியான்மு னண்மினா - ேடவிெயாடு

404 வீற்றிருக்குங் ேகாலம் விழிகுளிரக் கண்டுவைள
ேயற்றிருக்கு மங்ைக யிைணகுவித்தா - ளூற்றிருக்கு

405 முள்ளங் குைழய ெவாருத்தியிவர் பாலமர்ந்தாண்
ெமள்ள வவளார் விளம்ெபன்றாள் - கள்ளமில

406 மாேத யைனத்தும் வருந்தாது ெபற்றவணா
மாேதய மற்றவேள யாதாரங் - ேகாேதயா

407 வன்ைனயவ ேளயுலகுக் காக்க ெமனக்ேகாடி
பின்ைனயது நாம்ெபற்ற ேபறுகா - ெணன்ன
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408 ெவைனயு மருேக யிருக்கைவப்பீ ெரன்னப்
புைனயு மலர்க்குழலார் பூவாய் - நிைனயுந்

409 தரேமாவத் தாயர் தமக்ேகயல் லாதப்
புரேமவ யார்க்குப் ெபாருந்து - முரேமவ

410 நீயருகு ேமவுைவேய னீடுலகி னாகெமலாம்
ேபாயவர்பூ ணாகிப் ெபாலியுேம - தூயமன

411 மானக்கஞ் சாறர் மகள்ேகாைத யன்றிமற்ேறார்
ேதனக்க ேகாைதகளுஞ் ெசன்ேறறி - ேமனக்க

412 பஞ்சவடி யாேம பரெவாருத்தர் கல்லன்றி
விஞ்செவவர் கற்களுெமய் ேமவுேம - துஞ்சு

413 மிருவ ெரலும்பன்றி ெயல்லா ெரலும்பும்
ெபாருவரிய ேமனி புகுேம - மருவுசிைல

414 ேவடெனச்சி லல்லாது ெவங்கா னுழலுமற்ைற
ேவடெரச்சி லும்முணவாய் ேமவுேம - நாடுமைற

415 நாறும் பரிகலம்ேபான் ஞாலத்தார் மண்ைடெயலா
நாறும் பரிகலமா நண்ணுேம - ேதறுெமாரு

416 மான்ேமா கினியாய் மணந்ததுேபான் மற்ைறயரு
மான்ேமா கினியாய் மணப்பேர - நான்மைறெசால்

417 வல்லா னவைனயன்றி மாலா தியபசுக்க
ெளல்லாம் பிரம ெமனப்படுேம - வல்லார்
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418 திருவருட்பா ேவாடுலகிற் ேசர்பசுக்கள் பாவுந்
திருவருட்பா ெவன்னச் ெசலுேம - ெபாருவா

419 வரமணிமா டத்தா வடுதுைறவா ழுஞ்சுப்
பிரமணிய ேதசிகன்ேபாற் ேபண - வுரனைமயா

420 ெவல்லாரு ெமய்க்குரவ ெரன்று வருவாேர
நல்லாெயன் ெசான்னாய் நைகயன்ேறா - ெசால்லாேத

421 ேயாைலயிட்ட வள்ைள ெயாருத்திேபான் மாதவத்தான்
மாைலயிட்டாய் ெகால்ேலா மறெவன்ன - மாைல

422 யிடுேவனிப் ேபாெதன் ெறழலு முருகர்
ெதாடுமாைல யன்ேற சுமக்க - வடுமாறில்

423 ேவழஞ் சிைதத்ததுெகான் ேமதகுமூக் ேகார்மயிற்குத்
தாழவரி வித்துச் சைமந்ததுெகால் - வாழி

424 திருமான் முகத்திற் றிருக்கா யதுெகால்
ெபாருமானின் ைகத்ெதாைடயிற் பூண்பூ - ெவருவாத

425 கண்ணப்பர் பாதங் கமழ்ெசருப்புத் ேதாயுெமன
ெவண்ணப் படுவ திதற்குண்ேடா - கண்ணன்முழந்

426 தாளில் விசயன்முன்னாட் சாத்தியபூ ேவாவிந்த
நாளினின்ைக மாைல நறியபூ - வாளா

427 விருத்திெயன்றா ெளண்ணியது மிப்படிேயா ெவன்று
விருத்தியுற ெசன்றமன மீட்டாள் - ெபாருத்தி

428 மடக்கினான் வின்னாண் மதேவள் சினத்ைத
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யடக்கினான் ேறர்ப்பி னைடந்தான் - விடற்கரிய

429 ெசங்ைகநடத் தாரப்பாற் ேறர்ெசலுத்தல் கண்டந்த
நங்ைகமைன ேநாக்கி நடந்தாேளார் - மங்ைக

மங்ைக

430 திைரயிற் பிறவாத ெதள்ளமுத ேமாங்கல்
வைரயிற் பிறவா வயிரந் - தைரயிற்

431 பிறந்த மதியைமந்தர் ேபராைச ெகாள்ளச்
சிறந்த பசுங்காம ேதனு - வுறந்த

432 புரிகுழல் கட்டவிழ்க்கும் ேபாதா டவர்த
மரிய மனமுங்கட் டவிழ்ப்பா - ெடரியமுடி

433 ெசய்துமலர் ேசர்த்துச் ெசருகும்ேபா ேதபனித்தல்
ெசய்யுயிருஞ் ேசர்த்துச் ெசருகுவாள் - ெவய்யவிட

434 முண்டா னுமிழ்ந்தான்ெகால் ேலாெவன்று மால்பிரமன்
கண்டா னடுங்குமிரு கண்ணினா - டண்டாைம

435 ெகாண்டைமந்தர் ெநஞ்சங் குடிபுகுந்தா டப்ெபான்னாற்
கண்டதிரு வூசெலனுங் காதினா - ளண்டம்

436 வைளத்தாள் கதிர்மதிய மாக்களங்க மாற்றி
முைளத்தா லைனய முகத்தா - டிைளத்தெபருங்

437 காமரச ெமல்லாங் கமழ வைடத்தசிறு
தாமச்ெசப் ெபன்னுந் தனத்தினா - ணாமமறத்
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438 தன்ைன யறிந்துபரந் தாேனெயன் பான்ெபாருவத்
தன்ைன யறிந்து தருக்குவாள் - ெகான்ேன

439 ெபருத்து முைலகணைமப் பின்பு வருத்தத்
திருத்துெமனத் ேதர்ந்த விைடயாண் - மருத்துப்

440 ெபாதியமைல நின்றுவரப் ேபாேயற்பாள் பின்ன
ருதியைமதீப் ேபால்வ துணராண் - மதிய

441 ெமழுந்துவரக் கண்டுவப்பா ளீேத வடைவக்
ெகாழுந்துெபாரு ெமன்றுட் குறியாள் - ெசழுந்தரளக்

442. ேகாைவ புைனந்து குவட்டருவி ெயாத்தெதன்று
பூைவ ெயாருத்திெசாலப் புந்திெசய்வா - டாவிக்

443. கைரகட வாத கடல்ேபால வன்ைன
யுைரகட வாேம யுைறவாள் - வைரயின்

444. பைகயிந்தி ராணி பைணமுைலேதாய் காலந்
தைகயினுளங் ெகாள்ளுந் தைகயா - ணைகெசய்

445. மைனமுகப்பி ெலண்ணின் மடவாேரா ெடய்தி
நிைனயு நிலாமுற்ற நின்று - புைனயு

446. முைலப்பைக யாகி முைளத்த துணர்ந்து
தைலப்பைக ெகாண்டுெசங்ைக தாக்கு - நிைலப்ெபன்னப்

447. பந்தடித்து முத்தம் பலமுகத்து நின்றுதிரச்
சந்தத் தனத்துமுத்தந் தாம்பிறழ - நந்த
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448. விைளயாடு ேபாதில் விரும்புதாய் வந்து
வைளயாடு ெசங்ைகமட மாேத - யிைளய

449. ரியங்கு தைலமாற்று ெமண்ணேமா ேமலாய்
வயங்கு துறவுமடி யாேதா - பயங்ெகாள்

450. கருப்புவில்லி காணிற் கனகமய மான
ெபாருப்புவில்லி ேயாடு ெபாரேவா - விருப்பார்

451. திருமங்ைக கண்டறிஞர் ெசந்நா வகத்த
மருமங்ைக யாதன் மதித்ேதா - வருமந்த

452. ெபான்ேன மணிேய புறேவ பசுமயிேல
மின்ேனயிவ் வாடல் விடுெகன்ன - வந்ேநர

453. மண்டம் புவன மைனத்தும் விளராமற்
கண்டங் கறுத்த கருைணயான் - பண்டு

454. ெவருவருமா லாதிவிண்ேணார் ெமய்வலிெய லாஞ்சிற்
ெறாருதுரும்பு ெகாண்டளந்த வும்பன் - ெபருவைரையப்

455. பண்டு குைழத்த படிகருதா தம்ைமெசங்ைக
ெகாண்டு தழுவக் குைழந்தபிரான் - மண்டுபுலா

456. ேலங்ெகாடுக்க மாட்டாெதன் ெறங்கட் குைரத்ெதாருவர்
தாங்ெகாடுக்கும் ேபாெதல்லாந் தானுண்டா - னீங்கிடுமின்

457. ெபான்ேமனி மாதர் புணர்திறத்ைத ெயன்றுைரத்துத்
தன்ேமனி ேயார்பாேலார் ைதயல்ைவத்தான் - பன்மாடக்

458. கூடல் வழுதியடி ெகாண்டு பலவுயிர்க்குஞ்
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சாட லைமயாத் தழும்பளித்தா - னாடு

459. ெமாருவன் றைலைய யுகிராற் றடிந்து
ெபாருவில்கழு வாெயவர்க்கும் பூட்டுந் - திருவ

460. னறிந்தடிைம ெசய்வார்ெபான் னாைட யுடுக்கச்
ெசறிந்தசிறு ேதாலுடுக்குஞ் ெசல்வ - னறந்தைழய

461. ெவல்லா முைடயா னிறத்தல் பிறத்தலிைவ
யில்லாெனன் ெறல்லாரு ேமத்ெதடுப்பான் - வல்ல

462. விைடமருத வாண னிைமக்குந் திருத்ேத
ரைடயவணித் ேதகண் டைணந்தாள் - புைடவிரவு

463. ைதயலா ேராடு தடங்ைககுவித் தாண்மாலு
ைமயலார் ேமனி வனப்புணர்ந்தா - ைளேயா

464. முைளயாத காம முைளத்ததுெசங் ைகவில்
வைளயா மலர்ெசாரிந்தான் மார - னிைளயா

465. ளுடுக்ைக ெநகிழ வுறுவைளைக ேசார
விடுக்ைக யைடந்து ெமலிந்தாள் - கடுக்ைக

466. புைனவான் கைடக்கண் ெபாருத்தினான் ேபால
நிைனமூர ேறாற்றி ெநடுந்ேதர் - தைனயப்பா

467. லுந்தினான் ேவளுமுடன் ெறான்றுபத்து நூறுேமற்
சிந்தினா னாகிச் ெசருச்ெசய்தான் - முந்தித்

468. தைலயைமந்த ேதாழியர்ைகத் தாங்கத் தளரு
தைலயைடந்தாண் மாளிைகயுட் சார்ந்தா - ணிைலநின்று
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469. காதள ேவாடுங் கருங்கண்ணா ெரல்லாருஞ்
சீதள ெமல்லாஞ் ெசயப்புகுந்தார் - ேபாத

470. வைவக்குப் ெபாறாளா யயர்தல்கண்டு காமச்
சுைவக்குத் தகுேதாழி ெசால்வா - ெளைவக்குந்

471. தகச்ெசய்தா னீங்குந் தகாைம ெசய்தாற் ெபண்கா
ணகச்ெசய்வ தாகு நலேமா - மிகப்படுத்த

472. மாந்தளிைர நீக்கி மகாலிங்க ேமயமரு
தாந்தளிைரச் ேசர்த்தா லறமுண்ேட - காந்த

473. வணிதரளம் ேபாக்கி யமரர்ெபரு மான்கண்
மணிபுைனயிற் சாந்தம் வருேம - பிணிெசய்

474. பனிநீைரப் ேபாக்கிப் பரமர்சைட ேமய
பனிநீைரப் ெபய்தல் பயேன - கனிசந்

475. தனம்ேபாக்கி ையயர் தவளப் ெபாடியின்
மனம்ேபாக்கு மின்மறுக்க மாட்டாள் - சினந்த

476. பலெமாழியா ெலன்ன பயன்மருத ெரன்னு
நலெமாழிேய ெயன்று நவில்வீர் - குலவிெசய்ய

477. வாம்பன் மலைர யகற்றி யைமயமரு
தாம்பன் மலைர யணிந்திடீர் - ேமம்படிைவ

478 யல்லாற் பிறிதுெசய லத்தைனயுந் தக்கன்மக
ெமால்லாேத யாயதிற ெமாக்குேம - ெயல்லா
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479. மறிவீெரன் ேறாத வைறந்தெமாழி ெயல்லாஞ்
ெசறிேநாய் மருந்தாய்த் திருந்த - ெவறியார்

480. தடந்தார்க் குழலியுயிர் தாங்கி யமர்ந்தாள்
விடந்தா ெனனப்ெபாலியும் ேவற்கண் - மடந்ைதவலி

மடந்ைத.

481. முற்றிச் சிைலேவண் முதுசமரா டற்குயர்த்த
ெவற்றிக் ெகாடியின் விளங்குவாள் - பற்றுமல

482 ைரங்ேகா லுைடயா னரசு நடாத்திக்ெகாள்
ெசங்ேகா லைனயெபருஞ் ெசவ்வியா - டிங்கட்

483 குைடயான் மகுடெமனுங் ெகாங்ைகயளன் னாேன
யுைடயா ெனனப்புகறற் ெகாத்தா - ளிைடயா

484 வைனய னினிதமரு மத்தாணி ெயன்னுந்
தைனநிகரி லல்குற் றடத்தாள் - புைனயுங்

485 கிழக்குமுத ெலத்திைசயிற் கிட்டினுஞ்ேசார் வித்தாள்
வழக்கறுக்கும் பார்ைவ வலியாண் - முழக்கறிவி

486 ேனய்ப்ெபய் துறாமுனிவ ெரல்லார் தவங்கைளயும்
வாய்ப்ெபய் திடுங்கவவு வாணைகயாள் - பார்ப்பினிய

487 ேவாதியாஞ் ைசவலத்தா ெலாண்முகமரந் தாமைரயாற்
ேகாதியலா ைமக்கட் குவைளயா - லாதரச்ெசவ்

488 வாயாங் கழுநீரால் வண்காதாம் வள்ைளயா
ேனயார் கேபாலெமனு நீர்நிைலயா - ேலயு
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489 மதரமாஞ் ெசங்கிைடயா லங்கழுத்தாஞ் சங்கால்
ெபாதியுமுைல யாம்புற் புதத்தா - லிதமாய

490 வுந்தி ெயனுஞ்சுழியா ெலாத்தமடிப் பாமைலயாற்
சந்தி ெபறுமுழந் தாண்ெஞண்டா - லுந்துகைணக்

491 காலாம் வராலாற் கருதப் ெபாலிந்தபுறங்
காலா ெமாளிர்ெபாற் கமடத்தா - ேலலாெவங்

492 காமவிடாய் பூண்டு கலங்கா டவர்மூழ்கி
ேயமமுறும் வாவி ெயனப்ெபாலிவா - டாம
493 மணிநிலா முற்றத் தளவிலார் சூழ
மணிநிலா ெவண்ணைகயாள் ைவகிக் - கணிதமறத்

494 துன்றுபன்ேம லண்டத் ெதாைகயுங் கடந்தப்பாற்
ெசன்று ெபாலியுந் திருமுடியு - ெமான்றுதிற

495 ெலன்று மதியுமிைவ ெயன்னப் பகலிர
ெவன்றும் விைளக்கு மிருவிழியு - நன்றைமய

496. மும்ைம யுலகு முகப்பேவ தாகமங்கள்
ெசம்ைம யுறவிரித்த ெசவ்வாயு - மம்ம

497. வடுக்கு மிரவு மவிரும் பகலு
முடுக்கும்வளி வீசுெமன் மூக்குந் - தடுப்பரிதா

498. ெயந்தப் புவனத் ெதவர்கூறி னாலும
தந்தப் ெபாழுேதேயா ரஞ்ெசவியு - முந்தவரு

499. காவருநங் கூற்றடங்கு காரா கிருகெமன்று
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ேதவர் பரவுந் திருக்கழுத்து - ேமவு

500. ெபருந்திைசப்ேபாக் கன்றிப் பிறிதில்ைல ெயன்னப்
ெபாருந்தி வயங்கும் புயமுந் - திருந்திய

501. விண்ணுலகுங் கீழுலகு ேமல்கீழு மாகைவத்து
மண்ணுலக ேமயாய் வயங்கைரயு - நண்ணு

502. ெமழுபா தலமு மிகந்துமால் கண்டு
ெதாழுமா றிலாத்தாட் டுைணயு - முழுதாள்ேவான்

503. மன்னு மிைடமருத வாண னருட்ெபருைம
யுன்னுந் திறத்தா ெளாருத்திையப்பார்த் - ெதன்ேன

504. யிைடமருெதன் ேறாது மிதன்ெபருைம யாேர
யைடய வகுப்பா ரணங்ேக - யுைடயவேர

505. ேபணு மருதின் ெபருைம ெயவருைரப்பார்
காணுந் தரமில் கயிைலகாண் - பூணுமன்ப

506. ெரல்லாரு நாவரச ெரன்ன வடநாட்டிற்
ெசல்லா திருக்கத் திருந்தியதா - னல்லா

507. யிதுகண்ட நாமற் ெறதுகாண்டல் ேவண்டு
மதுகண் டவரா யைமந்ேதஞ் - சதுர

508. ருருத்திரர்க ேளார்பன் ெனாருேகாடி யாரும்
ெபாருத்த முறவந்து ேபாற்றுந் - திருத்தகுசீ

509. ரிந்தத் தலேமய தித்தல மான்மியமற்
ெறந்தத் தலத்திற் கிையந்துளது - நந்த
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510. விழிதைல ெயான்றைனக்ைக ேயந்திெயாரு ேவந்த
னழிதுயர் பூண்டெதங்ெகன் றாயா - யிழிதருநாய்க்

511. கட்டந் திருமுற் கலப்பேதா ெவன்றிைறைக
யிட்ட முடெனடுத்த ெதத்தலத்தில் - வட்டமதில்

512. சூழுமது ராபுரியிற் ெறாட்ட பழிநீக்கி
வாழும் படிபுரிந்த மாத்தலம்யா - ேதழுலகும்

513. ேபாற்றுெமாரு தன்னுருைவப் ெபான்னுருவி னிற்புகுத்தி
ேயற்றும் ெபருைமயுற்ற ெதத்தலங்காண் - கூற்றமஞ்சு

514 மிந்தத் தலத்துதிக்க ெவத்தவஞ்ெசய் ேதாெமன்று
சந்தக் குயின்ெமாழியா டானுைரத்து - நந்தக்

515 களிக்கும் ெபாழுது கசிந்தார்க்ேக யின்ப
மளிக்கும் பிரான்ேற ரணுக - ெவளிக்கணந்த

516 மாதெராடும் வந்து வணங்கினாள் காண்பார்க்கு
ேமாத மளிக்கு முகங்கண்டாள் - காதற்

517 றிருத்ேதாளுங் கண்டா டிருமார்புங் கண்டாள்
ெபருத்தாண் மயக்கம் ெபருேவ - ளுருத்தான்

518 பலகைணெதாட் ெடய்தானப் ைபங்ெகாடிதான் ேசார்ந்து
சிலதியர்ேமல் வீழ்ந்து திைகத்தா - ளலமருவா

519 ெளன்ைன யுைடயா னிவள்ெசய்ைக ேநாக்கானாய்
நன்னயத்ேத ரப்பா னடத்தினான் - பின்ைனத்
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520 ெதாடர்ந்து ெசலுமதனன் ேறாைகேமற் பல்ேல
வடர்ந்து ெசலப்ெபய் தகன்றான் - கிடந்தவளாய்ச்

521 ேசாருங் கருங்குயிைலத் ேதாழியர்கள் ைகத்தாங்கிச்
சாரு மைனயிற் றகப்புகுத்தி - ேநரு

522 மலரைணயின் ேமற்கிடத்தி யான்ற பனிநீ
ருலர்தர ேமன்ேமலு மூற்றிக் - குலவுநறுஞ்

523 சாந்தமுங் ேகாட்டித் தகுசிவிறிக் காற்ெறழுப்பக்
காந்துவது கண்டு கலங்கினாண் - மாந்தளிர்மு

524 னாயவுப சார மைனத்துஞ் ெசயெலாழிமி
ேனயமுள ேதெலன்பா னீவீெரன்று - தூய

525 மணிவாய் திறந்தாண் மருதேர யும்ைமப்
பணிவாருக் கீேதா பயன்கா - ணணியல்

526 சைடேம லதுெகாடுத்தாற் றத்துதிைரக் கங்ைக
விைடேமலீர் நும்ைம ெவறுப்பா - ளைடயு

527 மிடத்ேதா ளதுெகாடுத்தா ெலவ்வுலகு மீன்ற
மடப்பாைவ ேகாபநுைம வாட்டு - மடுத்த

528 வலத்ேதா ளணியன் மருவ வளித்தாற்
ெசாலத்தா ெனாருவருண்ேடா ெசால்லீ - ருலத்துயர்ேதாள்

529 ெவய்ய சிைலயாரூன் ெமன்றுமிழ்வ தாயிருந்தாற்
ெசய்ய மணிவாய் திறந்தருள்வீ - ைரயேர

530 யார்த்தார் கைழவண் டைமத்ெதாரு பூத்ெதாடுக்கப்
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பார்த்தா லலேவாகண் பார்த்தருள்வீர் - சீர்த்தகதிர்

531 பன்ேமாதி னீருயிைரப் பாற்றிடுவ ெலன்றுதைல
கன்ேமாதி னாலன்ேறா ைகதருவீர் - நன்ைமெயனுங்

532 ேகாெளறிந்த தந்ைத ெகாடுவிைனைய ேநாக்கியவன்
றாெளறிந்த ேபாதன்ேறா தாரருள்வீ - ராளும்

533 பிரியமுைட யீெரன்று ேபரருள்ெசய் வீெரன்
றிரியுமுயிர் தாங்கி யிருந்தா - ளரிைவ

அரிைவ.

534 யிைளயான் குடிமாற ெரய்ப்ெபாழிப்பான் ெசன்று
முைளவாரும் ேபாதுநிகர் ேமாகம் - விைளகுழலா

535 ேடவர்க்கூ றாக்கினைரத் ேதர்வெலனுங் கண்ணப்பர்
ேகாவச் சிைலேநர் ெகாள்ளுநுதலாள் - காவற்ெசய்

536 ெநல்லுண்டாள் பாலுண்ேசய் நீக்கலற ெமன்ேறற்றார்
ெகால்லுண்ட வாள்ேபாற் ெகாடுங்கண்ணாள் - ெசால்லரசர்

537 ேபராலப் பூதிப் ெபயரா ரைமத்ததடத்
ேதராரும் வள்ைள ெயனுஞ்ெசவியாள் - சீரார்

538 கணநாதர் நந்தவனக் கட்சண் பகம்ேபான்
மணநாறு நாசி வடிவாள் - புணருமருள்

539 வாயிலார் ெதான்மயிைல வாரித் துைறப்பவளச்
ேசயிலார்ந் ?ேதாங்குகுணச் ெசவ்வாயா - ேணயமுற
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540 முன்னங்கண் ணப்பர் முறித்தைமத்த ேகாற்ேறனி
லின்னஞ் சுைவகூரு மின்ெமாழியா - ளன்னம்

541 பயில்கட னாைகயதி பத்தர் துைறயிற்
பயில்ெவண் டரளெமனும் பல்லா - ளியலருளப்

542 பூதியார் முன்னம் புரிந்த தடக்கமலச்
ேசாதியா ெமன்னச் சுடர்முகத்தா - ளாதியருட்

543 சம்பந்த ேமவெவாரு தண்டீச னார்நிைறத்த
கும்பந்தா ெமன்ேறத்து ெகாங்ைகயாள் - வம்பவிழ்தா

544 ரானாயர் முன்ன மரிந்ெதடுத்துக் ெகாண்டேவ
ேயநாெமன் ேறாது மி?ைணத்ேதாளா - ளானாத

545 மூல ருைறயநிழன் முற்றக் ெகாடுத்துவப்பி
னாலரசின் பத்திரம்ேபா லல்குலாண் - ேமலா

546 யிலகியசம் பந்தேரா ேடற்ற வமணர்
குலெமனத் ேதயுமருங் குல்லா - ணலவரசாஞ்

547 சிட்ட ரமுதுெசயத் திங்களூர் நாவரசு
ெதாட்ட கதலித் துைடயினா - ளிட்ட

548 மடுத்த வதிபத்த ரங்ைக ெயடுத்து
விடுத்தவரால் ேபாற்கைணக்கால் வீறாண் - மடுத்தவருட்

549 கண்ணப்பர் ைகயிற் கலந்ததவ நாய்நாவின்
வண்ணப் ெபாலிவின் வருபதத்தாள் - வண்ணஞ்

550 சிறக்கு ெமாருசித் திரமண்டப பத்தி
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னிறக்குங் குழலார் ெநருங்கப் - பறக்கு

551 மளியினங்கள் பல்ல வளகத் தலம்பக்
களிமயிலிற் ெசன்று கலந்து - ெதளிய

552 விருக்கும் ெபாழுேதா ெரழில்விறலி வந்து
பருக்குமுைல யால்வைளந்த பண்பின் - முருக்கிற்

553 சிவந்ததா டாழ்ந்து திருமுன்னர் நிற்ப
நிவந்த கருைணெயாடு ேநர்பார்த் - துவந்து

554 வருபாண் மகேள வடித்தெகாைள வீைண
ெயாருவாது ெகாண்டருட்ேப றுற்றார் - திருவாய்

555 மலர்ந்ததிருப் பாட்டைனத்தும் வாய்ப்பப்பா ெடன்ன
வலர்ந்த முகத்தி னவளு - நலந்தைழயும்

556 பத்தர்யாழ்ப் ேபார்ைவயப்பாற் பாற்றி ெயதிரிருந்து
ைவத்த நரப்பு வளந்ெதரிந்து - புத்தமுத

557 ெவள்ளம் படர்ந்ெதன்ன ேவணுபுர நின்ெறங்க
ளுள்ளம் படர்ந்த ெவாருதமிழும் - பள்ளப்

558 பரைவ சுமந்தமணர் பாழியிற்கல் வீழ்த்தா
தரைவ யைடந்த தமிழு - முரவங்

559 குரித்தவா ரூர்த்ெதருவிற் கூற்றுைதத்த கஞ்சஞ்
சரித்திடச் ெசய்த தமிழும் - பரித்தவுயிர்

560 தன்னடிேய ேவண்டத் தருபரமற் ேகார்வழுதி
தன்னடி வாங்கித் தருதமிழு - மன்னுெபாது
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561 வாடி யருளி னமர்தலங்கட் ெகாவ்ெவான்றாப்
பாடி யருளியெவண் பாத்தமிழு - நீடியேதார்

562 ேபேயெயன் ேறாதப் பிறங்கியு நம்ெபருமான்
றாேயெயன் ேறாதத் தருதமிழு - மாேயார்பா

563 னீங்க லரிய ெநடுந்தைகநீங் காதமரு
ேமாங்கன் மிைசேய றுலாத்தமிழுந் - ேதங்கரும்பி

564 னுற்ேறா தரிதா முறுசுைவேயா பற்றறுப்பார்
பற்ேறாெவன் ேறாதுமிைசப் பாத்தமிழு - முற்றுமருள்

565 பூண்டுவாழ்த் ேதாறும் புராணன் விருப்புறப்பல்
லாண்டுவாழ்த் ேதாது மருந்தமிழும் - ேவண்டு

566 பிறவுெமடுத் ேதாதப் ெபருமருத வாணற்
குறவு நனிசிறந் ேதாங்கத் - துறவு

567 சிைதக்கும் விழியாள் சிறந்தமருங் காற்கூற்
றுைதக்குந் திருத்தா ளுைடயான் - பைதப்புற்

568 றதிேராைத யிற்பல் லைனத்துங்ெகாட் டுண்ணக்
கதிேரான் முகத்தைறயுங் ைகயா - ெனதிராநின்

569 ெறள்ளுந் திறம்பைடத்த ெதன்ெனன் ெறாருதைலையக்
கிள்ளுந் திறம்பைடத்த ேகழுகிரான் - றுள்ளுெமாரு

570 மீனவிழி சூன்ற விரலான் றிரிபுரங்கள்
ேபான ெவனப்புரியும் புன்னைகயான் - வானம்
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571 வழுத்து மிைடமருத வாணன்ேறர் ேதமாப்
பழுத்து விளங்குமவட் பம்ப - ெவழுத்து

572 முைலயா ெளழுந்துதிரு முன்ன ரைடந்தாண்
மைலயா ெளனுந்தாைய வாமத் - தைலயாள்

573 ெபருமான் றிருவுருவம் ெபட்புற்றுக் கண்டா
டிருமா ெனாருத்திெகாேலா ெசய்தா - ளருைமப்

574 ெபருந்தவ ெமன்றாள் ெபருமூச் சுயிர்த்தாள்
வருந்தமத ேவள்விடுக்கும் வாளி - ெபாருந்தாளாய்

575 ேநேர ெதாழுது நிலாைவ வருத்துகெவன்
றாேர சுமப்பா ரைறதிேர - பாரறிய

576 வன்றுேதய்த் தாெரன் றைறவா ரைதப்புதுக்க
வின்றுேதய்த் தால்வருவ ெதப்பழிேயா - குன்று

577 குைழயக் குைழத்ததிறங் ெகாள்ளமுைலக் குன்றுங்
குைழயக் குைழக்கினன்ேறா கூடுங் - கைழமதேவ

578 ளங்க ெமரித்தீ ரவன்சிைலநா ணம்பாய
வங்க ெமரிப்பதனனுக் காற்றீேரா - ெபாங்குவளி

579 யம்பு புணர வைமத்தீர்ெதன் காற்ைறமத
னம்பு புணர வைமத்திலீ - ரம்பு

580 புணரினது ேவறாகிப் ேபாழுேமா ேமனி
யுணரி ன ெதவருக் ெகாப்பாங் - குணமிலா

581 வந்தக் குரண்டத் திறகைமத்தற் காயசைட
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யிந்தக் குயிலிறைக ேயலாேதா - முந்தத்

582 தனிநீ ரடக்குங் சடாமுடியில் ெவய்ய
பனிநீ ரடக்கப் படாேதா - முனிவிடமா

583 மன்ன விருைள யடக்குந் திருக்கண்ட
மின்ன விருளடக்க ெவண்ணாேதா - ெசான்னைமக்கு

584 வாய்திறவீர் பூம்புகார் வாழ்வணிக ரில்லத்து
வாய்திறவீ ெரன்னின் வருந்ேதேன - மாயவனார்

585 கண்ைணச் சுமந்த கழற்காலீர் ெசன்னிேமற்
ெபண்ைணச் சுமந்தெதன்ன ேபைதைமகாண் - மண்ைணமுழு

586 துண்ணும்விைட யீெரன் றுைரயாடி நிற்கும்ேபா
ெதண்ணு முைடயா ரிளநைகெசய் - தண்ணுகன

587 கத்ேதைர யப்பாற் கடாவினா ரப்ேபாது
முத்ேதர் நைகமாது மூர்ச்சித்தாள் - சித்தம்

588 பருவந் தழிதருங்காற் பாங்கியர்க டாங்கித்
திருவந்த மாளிைகயிற் ேசர்த்து - மருவந்த

589 பாயற் கிடத்திப் பசுஞ்சாந் தளாய்ப்பனிநீ
ேரயப் ெபாருத்தியிருந் ெதல்ேலாரு - ேநயத்

590 திைடமருத வாண னிைடமருத வாண
னிைடமருத வாண ெனனலு - மைடயு

591 மரிைவ யுயிர்தாங்கி யாற்றிெயாரு வாறு
பரிைவ விடுத்தமர்ந்தாள் ைபம்பூட் - ெடரிைவமைற
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ெதரிைவ.

592 வாசியான் கண்டம் வதிவைதநூற் ேறமணெநய்
பூசிமுடித் தன்ன புரிகுழலாண் - மாசிெலாளிப்

593 பாதி மதியம் படர்சைடநீத் திங்கமரு
நீதி ெயவெனன்னு ெநற்றியா - ளாதிநாள்

594 விண்ட கமருள் விேடெலன் ெறாலிேதாற்றக்
ெகாண்ட வடுவகிர்ேபாற் கூர்ங்கண்ணா - ளண்டமுழு

595 தீன்றெவாரு பாற்ைக ெயடுத்தமல ைரந்துெளான்றாய்த்
ேதான்ற விளங்குஞ் சுடர்முகத்தா - ளான்ற

596 ெநடிய கடற்புகுந்து நீள்வைலவீ சிக்ெகாள்
கடிய சுறாத்தைலேபாற் காதாண் - முடிவிற்

597 குருவடிவங் ெகாள்ளக் குறித்தடியர் சாத்து
மருமலேர ேபாலுஞ்ெசவ் வாயா - ெளாருவரிய

598 தன்ேபால் ெவறாதுமதன் றன்னாெணான் ேறெவறுத்த
ெகான்பூ வைனய ெகாடிமூக்கா - ளன்பர்வரு

599 நாண்முன் குருகாவூர் நன்கைமத்த நீர்நிைலேய
காெணன் றுைரக்குங் கேபாலத்தாள் - யாணரிைச

600 மூட்டு மிருவர் முயன்றமர்தா னத்தழகு
காட்டுங் குைழேபாற் கழுத்தினா - ணாட்டுெமாரு

601 முத்ெதன் றுைரக்க முயன்றுதைன யீன்றதா
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ெயாத்த ெதனவுைரக்கு ெமாண்ேடாளா - ளத்தவுடம்

602 ேபத்தமிளிர் பச்ைச யினிதளித்த தானத்துப்
பூத்தெசய்ய காந்தள் ெபாரூஉங்ைகயாள் - ேகாத்தெபரு

603 ெவள்ளத்துத் தற்ேறாற்ற ேமன்மிதந்த கும்பெமன்ேற
யுள்ளத் தகும்ெபா ெனாளிர்முைலயாள் - வள்ளற்

604 றரத்தின் மரீஇய தனக்குநிழ னல்கான்
மரத்தினிைல ேபாலும் வயிற்றாள் - புரத்தின்

605 மடங்கூர் முனிவர் மடிக்கவிட்ட பாம்பின்
படம்ேபா லகன்றநிதம் பத்தா - டடங்காமர்

606 வாழ்வளங்கூர் நீலி வனத்தி னிழல்ெகாடுத்துச்
சூழ்கதலி ெயன்று ெசாலுந்துைடயா - ளாழ்கடல்சூழ்

607 ைவயம் புகழ்காஞ்சி ைவப்பினிழற் றுஞ்சூதச்
ெசய்யதளிர் ேபாற்சிவந்த சீறடியாள் - ைபயரவ

608 வல்குன் மடவா ரளவிலர் தற்சூழ்ந்து
புல்கும் வைகெயழுந்து ெபாம்மன்முைல - ெமல்கு

609 மிைடக்கிடுக்கண் ெசய்ய விலங்குமணிப் பந்தர்
பைடத்தநிழ லூடு படர்ந்து - புைடத்த

610 விளமாம் ெபாதும்ப ரிைடக்கனகத் தாற்ெசய்
வளமாருங் குன்ற மருவி - யுளமார்

611 விருப்பி னமர்ந்துவைள மின்னாருட் ெகாங்ைகப்
பருப்பதத்ேதார் ேதாழிமுகம் பார்த்துத் - திருப்பதத்தான்
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612 முன்ன மரக்கன் முடிகெணரித் தார்பச்ைச
யன்னங் கலப்புற் றமரிடத்தார் - ெசான்ன

613 வைரகுைழத்தா ராடல் வரம்பில்ைல ேயனு
முைரசிறக்குஞ் சில்ல வுைரப்பா - மைரமலர்க்கண்

614 விண்டு பணிந்திரப்ப ேவதாைவக் காதலனாக்
ெகாண்டு மகிழ்தல் குறித்தளித்தார் - வண்டு

615 படுமலேரான் றாழ்ந்திரப்பப் ைபந்துழா யண்ண
ெனடுமகவாய்த் ேதான்றுவர ேநர்ந்தார் - வடுவின்

616 மலெரான் ெறடுத்திட்ட மாரேவண் ேமனி
யலர்ெசந் தழலுக் களித்தார் - பலக

617 ெலடுத்துநா ேடாறுெமறிந் திட்டுவந்தார்க் கின்ப
மடுத்த ெபருவாழ் வளித்தார் - கடுத்த

618 சிறுவிதி ெயன்பவன்முன் ெசய்புண் ணியத்ைதத்
ெதறுெதாழின்மா பாதகமாச் ெசய்தா - ருறுதிெபறக்

619 கண்ணியதண் டீசர்புரி ைகத்தமா பாதகமா
புண்ணியேம யாகப் ெபாருத்தினார் - திண்ணியமா

620 ெவன்றிக் கனக விலங்கல்குைழத் தாெராருெப
ெணான்றித் தழுவ வுரங்குைழந்தார் - நன்றா

621 ெமாருபா ெலாருவடிவ முற்றாெரன் ேனமற்
ெறாருபா ெலாருவடிவ முற்றார் - ெவருவாத
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622 ெவய்ய பைகயாம் விடவரவு மம்புலியுஞ்
ெசய்ய சடாடவியிற் ேசரைவத்தார் - ைவயம்

623 பழிச்சுெபரு வாழ்வு பழிச்சற் களிப்பா
ரிழிச்சுதைல ேயாேடற் றிரப்பார் - வழுத்துசித

624 நல்லாைட யும்புைனத னாட்டுவார் மற்றுஞ்ெசங்
கல்லாைட யும்புைனதல் காட்டுவார் - ெபால்லாத

625 மாலூரு மூன்றூர் மடிய வளங்ெகடுத்தார்
நாலூர் ெபருகுவள நன்களித்தார் - ேமலா

626 ரருத்தி ெசயப்ெபாலியு ைமயா றிகவா
ரிருத்திய வாறா றிகப்பார் - விருத்தி

627 மணம்வீசு ைகைத மலைர மைலயார்
மணமி ெலருக்கு மைலவார் - குணமாய

628 ெபான்னு மணியும் புைனயார் நரம்ெபலும்ேபா
டின்னும் பலவு ெமடுத்தணிவார் - முன்னமா

629 ேறடப் பதங்காட்டார் ேதடிப்ேபா யாரூரன்
பாடற் றைலேமற் பதித்திடுவார் - நாடுமிவ

630 ராட ெலவரா லறியப் படுெமன்று
நாட லுைடயா ணவின்றிடுங்கா - னீடு

631 மைலவந்தா ெலன்ன மருதர்திருத் ேதரத்
தைலவந் ததுகண்டா டாவா - நிைலவந்த

632 வண்ணமைடந் தாரின் மகிழ்ந்தாள் விைரந்ெதழுந்தா
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ளண்ணன்மணித் ேதர்மு னணுகினா - ெளண்ணம்

633 பதிக்குந் திருமுகமும் பாரத்திண் ேடாளுங்
கதிக்கு மகன்மார்புங் கண்டாள் - விதிக்க

634 முடியா வனப்பு முழுதுந் ெதரிந்து
ெகாடியா யிைடைக குவித்தா - ெணடியானு

635 நான்முகனு மின்னு நணுகருெமய்ப் ேபரழைகத்
தான்முகந் துண்ணத் தைலப்பட்டாண் - மான்முகந்தா

636 ளந்தப் ெபாழுேத யடல்ேவள் கைழச்சிைலநாண்
கந்தப் பகழிபல காற்றியது - முந்தத்

637 தடுமாற்றங் ெகாண்டா டவாமயக்கம் பூண்டா
ெணடுமாற்றம் ேபச நிைனந்தாள் - ெகாடுைம

638 மடுத்தெசய லின்மருத வாணேர நும்ைம
யடுத்தெவமக் ெகன்ேனா வளித்தீ - ரடுத்தநுைமக்

639 கும்பிட்ட ைகம்மலர்கள் ேகாலவரி வண்டிழத்த
னம்பிட்ட மாேமா நவிலுவீர் - நம்பிநுைமக்

640 கண்ட விழியழகு காட்டுங் கரியழியக்
ெகாண்டன் மைழெபாழிதல் ெகாள்ைகெகாேலா - தண்டலின்றிக்

641 காணும் விருப்பங் கடவ நடந்தபதம்
பூணு நைடயிழத்தல் ெபாற்பாேமா - ேபணு

642 முைமப்புகழ்ந்த ெசவ்வா யுறுைகப்பு ேமவி
யைமத்தவுணா நீங்க லறேமா - வைமத்தடந்ேதாள்
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643 ெசய்ய நிறநுந்ேதாள் ேசர நிைனந்ததற்குப்
ைபயப் பசந்த படிெயன்ேன - ையயேர

644 ேவய்முத்தா நும்ைம விரும்பியெவன் ெகாங்ைககட
லாய்முத்தஞ் சூட லடுக்காேதா - வாய்ேதா

645 ணிதிய மைலைய நிைனத்தெவைன யிந்தப்
ெபாதியமைலக் கால்வருத்தப் ேபாேமா - துதியைமநும்

646 பார்ைவயைடந் ேதற்குப் பனிமதியம் ேவறுபட்டுச்
ேசார்ைவயைட யத்தழலாய்த் ேதான்றுேமா - நீர்ெச

647 யருள்யா வருக்கு மருளாய் முடிய
மருளா ெயனக்கு வருேமா - ெதருளாமற்

648 காதலித்த தன்ேற கருைணயீர் நும்மழகின்
காத ெலாருத்திக்ேக காணிேயா - வாதலுற

649 ெவான்று முைரயீ ருைரத்தால் வருபழிெயன்
ெனன்று பலவு ெமடுத்ேதாதிக் - கன்று

650 கழலவிழி முத்தங் கழல மனமுஞ்
சுழல விழுந்து துடித்தா - ளழெலாருைக

651 ேயந்தினா ெனான்று மிைசயானாய்த் ேதர்நடத்த
ேவந்தினா ராகி யிகுைளயரிற் - ேபாந்தார்

652 விருப்ப வமளி மிைசக்கிடத்தி ெவய்ய
வுருப்பந் தவிர்த்திடுத லுன்னிப் - ெபாருப்பா
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653 மிைடமருதின் சீரு மிைடமருத ேமவ
லுைடயதலச் சீரு முவந்து - புைடவிரவு

654 தீர்த்தப் ெபருஞ்சீருஞ் ேசவுைகக்கு மாமருத
ேரர்த்தெபருஞ் சீரு ெமடுத்தியம்பப் - ேபார்த்தமயல்

655 வாரிக் ெகாருபுைணயாய் மற்றைவவாய்ப் பச்சற்ேற
மூரிக் குழலாண் முகமலர்ந்தாள் - ேபரிளம்ெப

ேபரிளம்ெபண்.

656 ெணன்பா ெளாருத்தி யிளம்பருவத் தாரைனெயன்
றன்பா லைழக்க வைமந்துள்ளா - ணன்புவிேயார்

657 நாடு கதிருதய நாழிைகையந் ெதன்னுங்காற்
கூடுமிருட் டன்ன குழலினா - ணீடு

658 கதிருதய மாதல் கருதி யடங்கு
முதிரு மதிேபான் முகத்தாள் - பிதி?ர்வறெவங்

659 கண்ணார்ைம தீட்டுெகன்று ைககளுக்ேகார் ேவைலயிட
ெலண்ணா திருக்கு மிைணவிழியாள் - பண்ணார்ெபான்

660 ேனாைலயன்றி ேவறுேவ றுள்ளனெவ லாமணிதன்
மாைல மறந்த வடிகாதாள் - சாலுமைடப்

661 ைபேயந் துவெமன்று பண்பினுமிழ் காற்சிலர்தங்
ைகேயந்து ெசய்ய கனிவாயாண் - ெமய்ேய

662 முடியவுத்த ராசங்க முன்னுவ தல்லாது
ெதாடியில் விருப்பமுறாத் ேதாளாள் - ெகாடியிைடக்குச்
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663 ேசர வருத்தந் திருத்தியதா லுட்ெபருநாண்
கூர முகஞ்சாய்த்த ெகாங்ைகயா - ளாரமுைல

664 தாந்தளர்முற் ேசாராது தாங்குஞ் சலாைகெயன
வாய்ந்த வுேராமமணி வல்லியா - ேடாய்ந்தைமயக்

665 கூடுேமார் ேபைழ குறித்துத் திறக்கெவழுந்
தாடுபாம் பின்படம்ேபா லல்குலா - ணீடுகண்ைட

666 ெயான்ேறெகாள் வீர ெராளிர்கால் ெபாருவப்பூ
ெணான்ேற யுவக்கு ெமாளிர்தாளாள் - குன்ேற

667 யிைணயுமுைலத் ேதாழியெரண் ணில்லார் ெநருங்க
வைணயுெமாரு வாவி யருேக - பிைணயுங்

668 குளிர்பந்தர் சூழ்ந்து குலவ நடுவ
ெணாளிர்மண்ட பத்ேத யுைறந்தாள் - களிகூரச்

669 ெசவ்வாய் திறந்தாேளார் ேசடி முகம்பார்த்தா
ெளவ்வாயும் வாயான்சீ ேரத்ெதடுப்பா - ெளாவ்வா

670 மருதவ னத்தன் மைலமகட்கு மாற்கு
ெமாருதவ னத்த னுைடயான் - கருது

671 திருத்தவ னம்பன் சிைலெயடுத்தான் ேறம்ப
விருத்தவ னம்ப னிைறவன் - ெபருத்த

672 பருப்பத முள்ளான் பணியார்க்குக் காட்டத்
திருப்பத முள்ளான் சிவன்மால் - விருப்பன்
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673 றுருத்தி யிடத்தான் றுைணயாக ேமய
ெவாருத்தி யிடத்தா ெனாருவன் - விருத்தியற

674 லாலங்காட் டத்த னடல்காட்டி னான்வளங்கூ
ராலங்காட் டத்த னருட்ெபருமான் - சீல

675 விருப்பத் தவரான் மிகப்புகழ்வான் ேமருப்
ெபாருப்புத் தவரான் புராணன் - கருப்புவயற்

676 கச்சிப் பதியான் கனிந்துருகார் ெசய்பூைச
யிச்சிப் பதியா னிைலெயன்பா - னச்சன்

677 ெவருவா விைடயான் விரியும் படப்பாம்
ெபாருவா விைடயா னுயர்ந்தான் - மருவாரூ

678 ெரற்றம் பலத்தா ெனனக்ெகாண்டா ேனத்துதில்ைலச்
சிற்றம் பலத்தான் சிவெபருமா - னுற்ற

679 விைடமருத வாணனுல ெகல்லா முைடயா
னைடய விருப்ப மைமத்த - மிைடசீர்

680 மருதவட்ட மான்மியம்ேபான் மற்ெறான்றுண் ெடன்று
கருதவட்ட ஞாலத்துக் காேணன் - கருதின்பால்

681 வந்து புகுந்தபதம் வான்பதெமல் லாம்புகுது
முந்துெதரி கண்ணிரண்டு மூன்றாகு - நந்திதைனக்

682 கும்பிட்ட ைகயிரண்டுங் கூடெவாவ்ேவார் ைகேமவ
நம்பிட்டம் வாய்க்கும்வைக நான்காகும் - பம்பிதனா

683 லித்தலத்து மான்மியமற் ெறத்தலத்து மில்ைலபயன்
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ைகத்தலத்து ெநல்லிக் கனிகண்டாய் - முத்தலமு

684 நாடு மிதிற்பிறந்த நம்மா தவம்ெபரிதாக்
ேகாடுமினி ெயன்ன குைறயுைடேயார் - மாடும்

685 படிெயடுத்த பாதமலர் பற்றிநாம் வாழ்தற்
கடிெயடுத்த ேபறீ தலேவா - ெதாடிபுைனைக

686 யாவியன்னாய் ேமலுலக மாதரிப்பா ரித்தலத்து
ேமவி யமர்ைக விரும்பாேரா - நாவிகமழ்

687 வாசத் துைறேமைல வானதிேதாய் வாரீங்குப்
பூசத் துைறேதாய்தல் பூணாேரா - ேநசமிக

688 மான்றுற்ற ெநஞ்சமின்றி வாழ்சூழ்தல் காதலிப்ேபார்
ேதான்றித் தலெமாருகாற் சூழாேரா - வான்றவிண்ணின்

689 முந்திருக்ைக ேவண்டி முயலுவா ரித்தலத்து
வந்திருக்ைக ேயார்நாண் மதியாேரா - நந்துதைம

690 வானாடி யம்ப மதிப்பார் மருதாெவன்
ேறநாடி ேயார்கா லியம்பாேரா - மாேனெயன்

691 ேறாது மளவி லுைடயான்ெபாற் ேறர்வரலு
மாதுபல ேராடு மகிழ்ந்ெதழுந்தா - ேளாது

692 ெபருமான்முன் ெசன்றுமிகு ெபட்பிற் பணிந்தா
ெளாருமான் மதித்தபுர ேவாவித் - திருமலர்ேம

693 னான்முகன்ேறாற் றாத நலமார் திருேமனி
யூன்முகமாங் கண்ணா லுறக்கண்டாண் - மான்முகந்தா
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694 டுள்ளி மதேவ ெடாடுத்தான் பலகைணய
துள்ளி வருந்தி யுயிர்ேசார்ந்தாள் - வள்ளெலனச்

695 ெசாற்ற நைமத்ெதாழுவார் ேசார வருத்துெகன்ேறா
வுற்ற மதனுக் குயிரளித்தீர் - ெசற்றகுயில்

696 காதுெமனி னீர்முன் கடிந்ததுெபாய் ெயன்பார்மற்
ேறது புகல்வா ரிைறயவேர - ேயாதுவீர்

697 ேமாது கடல்விடத்ைத முன்னடக்கி னீரதற்கம்
ேமாதுகட ெலன்ைன முனியுேமா - ேபாதுமதன்

698 ைகைத மலர்நீர் கடிந்தா லதற்காக
ெவய்ெதனவந் ெதன்னுயிைர வீட்டுேமா - ைபயரவுன்

699 காதன்மதி நுஞ்சடிலக் காட்டிலிருந் தாெலன்ைன
ேவத லியற்ற விதியுண்ேடா - மீதார்ந்

700 துறுமைலதீப் ேபாற்கா லுடன்றுவீ சற்ேகா
சிறுமுனிைய ைவத்தழகு ெசய்தீர் - மறுவிலா

701 வாய்முத்த ெமன்ைன யழலாய்ச் சுடுவதற்ேகா
ேவய்முத்த மாகி விளங்கினீர் - தாயிற்

702 சிறந்தபிரா ெனன்றும்ைமச் ெசப்புவார் தீயிற்
சிறந்தபிரா ெனன்ெறன்ேனா ெசப்பா - ரறந்தழுவும்

703 ேவயிடத்து நீர்முைளத்து ேமம்பா டியற்றினந்த
ேவெயழுேமா ேராைச ெவதுப்புேமா - நாயகேர
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704 ேயறுநுைமத் தாங்குறினவ் ேவற்றின் கழுத்துமணி
மாறுபுரிந் ெதன்ைன வருத்துேமா - ேதறும்வைக

705 யந்தி நிறநீ ரைடந்தா லதற்காவவ்
வந்திநிற ெமன்ைன யடர்ப்பேதா - முந்தெவாரு

706 வாைழ யடிநீர் மருவி னதுகுறித்தவ்
வாைழமுடி ெயன்ைன வருத்துேமா - காழ்பைகயின்

707 வாசநீ ெரன்ைன வருத்துெமனின் மற்றதற்காப்
பூசநீ ராடப் புகுவேதா - மூசு

708 மயக்க மிதுெதளிய மாண்பார்ேகா முத்தி
நயக்குங் குருநமச்சி வாயன் - வியக்கும்

709 வரமணிெயன் ேறயறிஞர் வாஞ்சித் திடுஞ்சுப்
பிரமணிய ேதசிகன்பாற் ேபணித் - திரமைடேவ

710 னன்னவனு நீேரெயன் றான்ேறா ருைரத்தக்கா
ெலன்ன புரிேவ னிைறயவேர - யன்னவன்ேபால்

711 ேயாகி ெயனநீ ருைறந்தீரல் லீர்சிறந்த
ேபாகி ெயனேவ ெபாலிந்துள்ளீர் - ேபாகிெயனற்

712 ெகன்ேனா வைடயாள ெமன்றானும் பாகத்தாண்
மின்ேனா வலங்கரித்த ேவெறான்ேறா - முன்னவேர

713 விண்ைணக் கடந்தமுடி ேமலா னுைமப்ேபாேலார்
ெபண்ைணச் சுமந்தமரும் பித்தரா - ெரண்ேணன்

714 வலியவந்து ேமல்விழுந்து மார்பி ெலழுந்து
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ெபாலியு முைலெஞமுங்கப் புல்ேவன் - ெபாலிய

715 ெவாருத்தியிடப் பாக முறைவத்தீ ரற்றால்
வருத்தி யதுபுரிய மாட்ேடன் - றிருத்தி

716 புரிந்தன்றிப் ேபாகிலீர் ேபாவீேரன் ேமன்ேமல்
விரிந்தபழி வந்து விைளயுந் - ெதரிந்தவேர

717 ெயன்று புகல்ேபா திைடமருத வாணரவ
ணின்று கடவ ெநடுமணித்ேதர் - துன்று

718 நிைலயுற் றதுெதரிந்து ெநட்டுயிர்த்துக் ேகாடுஞ்
சிைலயுற்ற கண்ணிமைனச் ெசன்றா - ளுைலயுற்ற

719 தீயின் ெவதும்பித் திைகத்தாண் மருதரரு
ேளயி னுயலாகு ெமன்றமர்ந்தா - ளாயுமிளம்

720 ேபைத முதலாகப் ேபரிளம்ெப ணீறாகக்
ேகாைதெயழு ேவாருங் ெகாடிமறுகில் - வாைத

721 மயலைடந்து ேதம்பி மறுகிச் சுழலுற்
றுயலைடயப் ேபாந்தா னுலா.

திருவிைடமருதூர் உலாச் சிறப்புப் பாயிரம்
இந்நூலாசிரியர் மாணாக்கராகிய திரிசிரபுரம் சி. தியாகராச
ெசட்டியாரவர்கள் இயற்றியது.

விருத்தம்
707

பூேமவு மடமாதர் களம்ெபாலிய ேவாரன்பு ெபாலிய முன்ேசர்
நாேமவு களங்களத்தி லைமத்தவிைட மருதவள நாதன் சீர்ெகா
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ேடேமவு முலாச்சிறப்ைப விளக்குமுலா ைவப்புலேவார் ெசவிவி
ருந்தா
மாேமவு மீனாட்சி சுந்தரநா வலேரறு மகிழ்ந்து ெசய்து,
708

ெபான்பூத்த ஞானவளம் ெபாலியவா வடுதுைறயிற் ெபாலிந்து
ேமவு
மன்பூத்த வருணமச்சி லாயகுரு சாமிபத மலர்கள் பூத்த
ெதன்பூத்த வுளத்தடத்தன் சிவதாணு முனிவர்பிரான் திலக மாகக்
ெகான்பூத்த ேபரைவயாம் ெபருங்களிமூழ் குறவிரித்துக் கூறி
(2)

னாேன.
திருவிைடமருதூர் உலா முற்றிற்று.
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