மூவா முதலா உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மூன்றும்
ஏத்தத் $சீவ.க.0001.1
தாவாத இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) தல ஆய தன்னின்
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.க.0001.2
ஓவா நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குணத்
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நிதிச் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) என்ப $சீவ.க.0001.3
ேதவாதி ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.)
ேச,ம் அன்ேற $சீவ.க.0001.4
ெசம்ெபான் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) ேமல் பசும் ெபான் எழுத்
இட்டேத ேபால் $சீ வ.க.0002.1
அம் ெபான் பிதி,வின் மறு ஆயிரத் எட்டு அணிந் $சீவ.க.0002.2
ெவம்பும் சுடrன் சுடரும்_ெப.எச்.(சுட,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
திருமூ,த்தி விண்ேணா,_ெப.(விண்ேணா,_ெப.) $சீவ.க.0002.3
அம் ெபான் முடி ேமல் அடித்தாமர ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) வப்பாம்
$சீ வ.க.0002.4
பல் மாண் குணங்கட்கு இடனாய்ப் பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நண்ெபாடு இல்லான் $சீ வ.க.0003.1
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) அமந்த புன நல்லறம்
ன்னி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.க.0003.2
ெசால் மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) அமந்த குழுவின் சரண்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதாக்க $சீவ.க.0003.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.)
ெபற்ேறன்_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) இ நாட்டுதல்
மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.)
ெபற்ேறன்_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $சீவ.க.0003.4
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கற்பால் உமிழ்ந்த_ெப.எச்.(உமிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மணியும்
கழுவா விட்டால்_நி.எச்.(விடு_வி.+ஆல்_நி.எச்.குறி.) $சீ வ.க.0004.1
நற்பால் அழியும் நக ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மதி ேபால் நிறந்த
$சீ வ.க.0004.2
ெசாற்பால் உமிழ்ந்த_ெப.எச்.(உமிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மறுவும்
மதியால் கழூஉவிப் $சீவ.க.0004.3
ெபாற்பா இழத்க் ெகாளல்பால, புலம மிக்கா, $சீ வ.க.0004.4
முந்ந@,ப் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பவழத்ெதாடு
சங்கும் முத்ம் $சீ வ.க.0005.1
அந் ந@, உவ,க்கும் எனின் யா, அவ ந@க்குகிற்பா, $சீவ.க.0005.2
இந் ந@ர என் ெசால் பழு ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
ெகாள்ப அன்ேற $சீ வ.க.0005.3
ெபாய்ந் ந@ர அல்லாப் ெபாருளால் விண்_ெப.(விண்_ெப.) புகும் என்பா,
$சீ வ.க.0005.4
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ஏறு உய,த்த ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ேவந்தன
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாற்பில் $சீவ.ப.0006.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஏறு அனயான் உளன் சீவகசாமி என்பான்
$சீ வ.ப.0006.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ஏற ந@ண்ட_ெப.எச்.(ந@ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புகழான் சrதம் இதன்னத் $சீவ.ப.0006.3
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஊற நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெதருண்டா, அவ ெசப்பல் உற்ேறன் $சீ வ.ப.0006.4
ேகாடாத ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ேகால் குளி, ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
குடக் ேகாத ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $சீவ.ப.0007.1
ஓடாத தான உருமுக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ஓட யான $சீ வ.ப.0007.2
வாடாத ெவன்றி மிகு சச்சந்தன் என்ப மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $சீ வ.ப.0007.3
2

வடாத
@
கற்பின் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) ேதவி விசய
என்பாள் $சீவ.ப.0007.4
ேசந் ஒத் அல,ந்த_ெப.எச்.(அல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசழுந் தாமர
அன்ன வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண் $சீ வ.ப.0008.1
பூந்ெதாத் அல,ந்த_ெப.எச்.(அல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பசும் ெபான்
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அன்ன ெபாற்பின் $சீவ.ப.0008.2
ஏந் ஒத் அல,ந்த_ெப.எச்.(அல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முலயின் அமி,
அன்ன சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) $சீவ.ப.0008.3
ேவந்தற்கு அமுதாய் விளயாடுதற்கு ஏ வாேம $சீவ.ப.0008.4
கல்லா, மணிப் பூண் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.)
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) கனந் கன்றிச் $சீவ.ப.0009.1
ெசால்லாறு ேகளான் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) சூழ்ச்சியில் ேதாற்ற
வாறும் $சீ வ.ப.0009.2
புல்லா,_ெப.(புல்லா,_ெப.) புகலப் ெபாறி மஞ்ஞயில் ேதவி ேபாகிச் $சீ வ.ப.0009.3
ெசல் ஆறு இழுக்கிச் சுடுகாடு அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.)
ேச,ந்த_ெப.எச்.(ேச,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாறும் $சீவ.ப.0009.4
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உற்று நம்பி பிறந்தான் திச பத்ம் நந்தத் $சீவ.ப.0010.1
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) உற்று ஓ, ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) ணயாய்த் ய,
த@,த்த வாறும் $சீவ.ப.0010.2
ேகாள் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ேகான் ேபால்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வள,த்த வாறும்
$சீ வ.ப.0010.3
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
கண்ணாள் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என ேநாற்ற வாறும்
$சீ வ.ப.0010.4
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ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) புணயாக் கல மாக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ந@ந்தி_வி.எச்.(ந@ந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆங்ேக $சீ வ.ப.0011.1
வஞ்சம் மறவ,_ெப.(மறவ,_ெப.) நிர வள்ளல் விடுத்த வாறும் $சீ வ.ப.0011.2
விஞ்சக்கு இறவன் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) வணயில்
@
ேதாற்ற வாறும்
$சீ வ.ப.0011.3
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) காம
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) நாகrன்
உய்த்த_ெப.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாறும் $சீவ.ப.0011.4
முந்ந@,ப் படு சங்கு அலற முரசு_ெப.(முரசு_ெப.)
ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மூதூ,ச் $சீவ.ப.0012.1
ெசந்ந@,க் கடியின் விழவாட்டினுள் ேதம்ெகாள் சுண்ணம் $சீவ.ப.0012.2
மந்ந@, ெநடுங்கண் இரு மங்கய, தம்முள் மாறாய் $சீ வ.ப.0012.3
இந்ந@,ப் படிேயம் இவ ேதாற்றனம் என்ற வாறும் $சீ வ.ப.0012.4
சுண்ணம் உடந் சுரமஞ்சr ேசா,ந் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $சீ வ.ப.0013.1
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் குண மாலய
வ மாறிப் $சீவ.ப.0013.2
புண் ேமல் புடயில் புகந் ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) உருவு
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ேநாக்காள் $சீவ.ப.0013.3
கண் ேநாக்கு உடந் கடிமாடம் அடந்த வாறும் $சீ வ.ப.0013.4
ெபான் ஞ்சு மா,பன் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆட்டிடப் புன்கண்_ெப.(புன்கண்_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.ப.0014.1
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எஞ்சுகின்ற ஞமலிக்கு
அமி, ஈந்த வாறும் $சீவ.ப.0014.2
அன்றப் பகேல குண மாலய அச்சுறுத்த $சீவ.ப.0014.3
ெவன்றிக் களிற்ற விrதா, அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.)
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) வாறும் $சீ வ.ப.0014.4
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ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஊறு த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) ெசால் குண மாலயச்
ேச,ந்த_ெப.எச்.(ேச,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாறும் $சீவ.ப.0015.1
ேகான் ஊறு ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) கருதிச்
சிற ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாறும்
$சீ வ.ப.0015.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ஆறு இழிந் மழ மின் என
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ, ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.)
$சீ வ.ப.0015.3
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) நாறு ஒளி ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) உரேவான்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாறும் $சீவ.ப.0015.4
ேதங்காத மள்ள, திரள் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இண சிக்க
யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.ப.0016.1
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கச்சு ந@க்கிப் ெபாறி மாண்கலம்
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேச,த்தி $சீ வ.ப.0016.2
ந@ங்காத காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) உடயாய் நினக்க என்று பின்னும் $சீவ.ப.0016.3
பாங்கு ஆய விஞ்ச பணித் ஆங்கு விடுத்த வாறும் $சீ வ.ப.0016.4
பந் நாகப் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) வண்ணனின் பாயல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சீவ.ப.0017.1
கந் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ஞ்சும் கமழ் கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) அம்
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) ேபாகி $சீ வ.ப.0017.2
மந் நாக ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) பல்லவ ேதயம் நண்ணிக்
$சீ வ.ப.0017.3
ெகாய் நாகச் ேசாலக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அந் நக, புக்க வாறும் $சீவ.ப.0017.4
அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) அனய களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) அந் நக,
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) மங்க $சீவ.ப.0018.1
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முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) உrஞ்சும் முகிழ் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) முல
மின் அனாளப் $சீவ.ப.0018.2
பத் அங்கு ஓ, நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) பனி மா மதி என்று த@ண்டச் $சீ வ.ப.0018.3
சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) குழயற்க எனத் த@,த்
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.)
ேச,ந்த_ெப.எச்.(ேச,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாறும் $சீவ.ப.0018.4
ெபான் பூண் சுமந்த புண, ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) முலக் ேகாடு ேபாழ
$சீ வ.ப.0019.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கழலான் இரு
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) நயந்த_ெப.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வாறும் $சீ வ.ப.0019.2
கல் பாடு அழித்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கன மா மணித்
தூண் ெசய் ேதாளான் $சீ வ.ப.0019.3
ெவற்பு ஊடு அறுத் விரவின் ெநறிக்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாறும் $சீவ.ப.0019.4
தள்ளாத சும்ம மிகு தக்க நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாடு
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.ப.0020.1
விள்ளா விழுச்சீ , வணிகன் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கண்
ேநாக்கம் $சீவ.ப.0020.2
உள் ஆவி வாட்ட உயி, ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஒத் உறந்த வாறும்
$சீ வ.ப.0020.3
கள் ஆவி நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கமழ்
ேகாதயின் ேபாய வாறும் $சீ வ.ப.0020.4
இன்ன @, அமி, அன்னவள் கண் இண மாr_ெப.(மாr.) கற்பப் $சீ வ.ப.0021.1
ெபான் ஊ, கழலான் ெபாழி மா மழக் காடு_ெப.(காடு_ெப.) ேபாகி $சீ வ.ப.0021.2
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மின் ந@ர ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ேவலவன் மத்திம
ேதய_குைற.எச்.(ேதய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.)
$சீ வ.ப.0021.3
ெகான்னூ, ெகாடு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சில கண்டு எதி,
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாறும் $சீவ.ப.0021.4
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத, அரச,_ெப.(அரெச,_ெப.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.)
சிங்கங்கள் வில்லும் வாளும் $சீ வ.ப.0022.1
கண்டு ஆங்கு உவந் கடி ெபய் இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) காத்ம் என்று
$சீ வ.ப.0022.2
ெகாண்டா, குடங்க அளேவ உள கண்ணினாளப் $சீ வ.ப.0022.3
புண் தாங்கு எrேவல் இளேயாற்குப் புண,த்த வாறும் $சீவ.ப.0022.4
மதியம் ெகடுத்த_ெப.எச்.(ெகடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வய
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) எனத் தம்பி மாழாந் $சீவ.ப.0023.1
உதிதற்கு உrயாள் பணியால் உடன் ஆய வாறும் $சீ வ.ப.0023.2
நிதியின் ெநறியின் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) ேதாழ,
நிரந்த வாறும் $சீவ.ப.0023.3
பதியின் அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பயந்தாளப்
பணிந்த_ெப.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாறும் $சீவ.ப.0023.4
கண் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
அறுக்கும்_ெப.எச்.(அறு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கமழ்தா, அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) தாெயாடு
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.ப.0024.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
அறுக்கும்_ெப.எச்.(அறு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நக, வதி
@ புகுந்த வாறும் $சீ வ.ப.0024.2
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ேமல் விளக்காய் வரத்தில் பிறந்தாள் ஒ, கன்னிப்
$சீ வ.ப.0024.3
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ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ஆ, அமி,தின் ெபரு வாrயுள் பட்ட வாறும் $சீவ.ப.0024.4
ஞ்சா மணிப் பூண் சுரமஞ்சr என்னும் நாமத் $சீவ.ப.0025.1
அம் சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அகிலா, கிலாய் ெபான் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $சீ வ.ப.0025.2
எஞ்சாத இன்பக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) தாழ்த்தம் பன்றி_ெப.(பன்றி_ெப.) எய்
$சீ வ.ப.0025.3
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) ஊறும் ேவலான்
பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) அறக்
ெகான்ற வாறும் $சீவ.ப.0025.4
புண் ேதாய்த் எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாரு
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) எனச் ேசந்
ந@ண்ட_ெப.எச்.(ந@ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.ப.0026.1
கண் ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாமன்
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) கண் மணிப் பாவ அன்ன $சீவ.ப.0026.2
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) பால் அமி,தின் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
ெபற்றம்_ெப.(ெபற்றம்_ெப.) ெபாற்பச் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ேகால்
$சீ வ.ப.0026.3
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பால் மதி ேதாய் குட தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாறும்
$சீ வ.ப.0026.4
திற மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) உய்ப்பத் திரு நிற்பச்
ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) நடப்பக் $சீவ.ப.0027.1
குறவு இன்றிக் ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) உயரத் ெதவ்வ, ேத, பணிய
$சீ வ.ப.0027.2
உறகின்ற காலத் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உரும்
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) பாம்பின் $சீவ.ப.0027.3
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அறிவன்_வி.அ.ெப.(அறி_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.) அடிக் கீ ழ்
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) அஞ்சித் றந்த வாறும் $சீ வ.ப.0027.4
ேகாணக் களிற்றுக் ெகாடித் ேத, இவுளிக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சூழ்
$சீ வ.ப.0028.1
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெமாய்த்த தான
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) தம்பியும் ேதாழன் மாரும்
$சீ வ.ப.0028.2
பூண் ெமாய்த்த ெபாம்மல் முலயாரும் புலம் றப்ப $சீவ.ப.0028.3
வணக்
@
கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.) விருந் ஆ, கதிச்
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாறும் $சீ வ.ப.0028.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) வாய்
உமிழ்ந்த_ெப.எச்.(உமிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அமி, உண்டவன்
ேபான்று ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) $சீவ.ப.0029.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) வாய் வணக்கும் நலத்தா, முலப்ேபாகம் ேவண்டான்
$சீ வ.ப.0029.2
ஏேனாரும் ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.)
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இன்ப
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $சீ வ.ப.0029.3
ஈேனா,க்கு உரப்பாம் பதிகத்ள் இயன்ற வாேற $சீவ.ப.0029.4
நா_ெப.(நா_ெப.) வற்று
@
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புல
மா மகேளாடு நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) ெபான் $சீவ.நா.0030.1
பூ வற்று
@
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திருமாமகள் புல்ல
நாளும் $சீவ.நா.0030.2
பா வற்று
@
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கல பா, அறச்
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகள்விக் $சீ வ.நா.0030.3
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ேகா வற்று
@
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குடி நாட்டு
அணி கூறல் உற்ேறன் $சீவ.நா.0030.4
காய் மாண்ட ெதங்கின் பழம் வழக்
@
கமுகின் ெநற்றிப் $சீ வ.நா.0031.1
பூ மாண்ட த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெதாட கீ றி வருக்க
ேபாழ்ந் $சீவ.நா.0031.2
ேதமாங் கனி சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாழப்
பழங்கள் சிந்ம் $சீவ.நா.0031.3
ஏமாங்கதம் என்று இசயால் திச ேபாய உண்ேட $சீ வ.நா.0031.4
இலங்கல் ஆழியினான் களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) ஈட்டம் ேபால் $சீவ.நா.0032.1
கலங்கு ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திர ேமய்ந் கண மழ $சீவ.நா.0032.2
ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) ெகாள் ெகான்றயினான் சட ேபால் மின்னி
$சீ வ.நா.0032.3
விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேச,ந்
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ஏறி விட்டு ஆ,த்தேவ $சீவ.நா.0032.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) நிரத் உய, ெமாய்வரச் ெசன்னியின் $சீ வ.நா.0033.1
ேமல் நிரத் விசும்பு உற ெவள்ளி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) $சீவ.நா.0033.2
ேகால் நிரத்தன ேபால் ெகாழுந்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) தாரகள் $சீவ.நா.0033.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) நிரத் மணந் ெசாrந்தேவ $சீ வ.நா.0033.4
குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மதிக் ேகாடு உழக் கீ ண்டு
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) $சீ வ.நா.0034.1
முழவின் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அதி, ெமாய் வரச்
ெசன்னியின் $சீ வ.நா.0034.2
இழியும் ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அருவித் திரள் யாவயும் $சீவ.நா.0034.3
குழுவின் மாடத் கில் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ேபான்றேவ $சீவ.நா.0034.4
இலங்கு ந@ள் முடி இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) மா,பின் ேமல் $சீவ.நா.0035.1
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விலங்கி வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
@
முத்தாரமும்
ேபான்றவ $சீவ.நா.0035.2
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாள் ெபான்ெனாடு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) சிந்தலால் $சீவ.நா.0035.3
கலன் ெபய் ேபழ கவிழ்த்தவும் ேபான்றேவ $சீவ.நா.0035.4
வள்ளல் கத்தல மாந்தrன் மால்வரக் $சீவ.நா.0036.1
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாழு நிதிக் குப்பய
$சீ வ.நா.0036.2
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) இல்லவ,க்கு ஊ, ெதாறும் உய்த்ராய் $சீ வ.நா.0036.3
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) நாடு மடுத் விரந்தேத $சீவ.நா.0036.4
மயல் யானயின் மும் மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) ஆ,ந் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
$சீ வ.நா.0037.1
ஐய ெபான் அசும்பு ஆடி அளந் உராய்ச் $சீவ.நா.0037.2
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சந்தனம்_ெப.(சந்தனம்_+ெப.)
த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) பழம் ஆதியா $சீ வ.நா.0037.3
நய வாr நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அேரா $சீ வ.நா.0037.4
வடு_ெப.(வ
@
டு_ெப.)
@
இல் பட்டினம்
ெவௗவுவிய_ெப.எச்.(ெவௗவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவந் எனக்
$சீ வ.நா.0038.1
காடு_ெப.(காடு_ெப.) கயrக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கவ,ந் ேபாய்
$சீ வ.நா.0038.2
ேமாடு ெகாள் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) மூr ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) $சீ வ.நா.0038.3
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நாடு முற்றியேதா என நண்ணிற்ேற $சீவ.நா.0038.4
திர ெபாரு கன கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.)
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ேமல் $சீவ.நா.0039.1
நுர எனும் மாலய நுகரச் சூட்டுவான் $சீ வ.நா.0039.2
சர எனும் ெபய, உடத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ெகாள் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
முலக் $சீவ.நா.0039.3
குர புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்பேவ $சீவ.நா.0039.4
பழம் ெகாள் ெதங்கு_ெப.(ெதங்கு_ெப.) இல எனப் பரந் பாய்
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) $சீவ.நா.0040.1
வழங்க முன் இயற்றிய_ெப.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுத
ெசய் வாய்த் தல $சீ வ.நா.0040.2
தழம் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) பம்பயில் சாற்றி நாடு எலாம் $சீவ.நா.0040.3
முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) முrய ெமாய்த்தேவ $சீ வ.நா.0040.4
ெவலற்கு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) குஞ்சரம் ேவட்டம் பட்டு எனத்
$சீ வ.நா.0041.1
தலத் தல அவ,_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) கதம்_ெப.(கதம்_ெப.) தவி,ப்பத்
தாழ்ந் ேபாய்க் $சீவ.நா.0041.2
குலத் தல மகளி,_ெப.) தம் கற்பின் ேகாட்டகம் $சீவ.நா.0041.3
நிலப் படா நிறந்தன பிறவும் என்பேவ $சீவ.நா.0041.4
கவ்வயும் கடும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஒலியும் காப்பவ, $சீ வ.நா.0042.1
ெசவ்வன் நூறு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) சிலக்கும் பம்பயும் $சீவ.நா.0042.2
எவ்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+வ்_ஒற்.) எலாத் திசகளும் ஈண்டிக் காெராடு
$சீ வ.நா.0042.3
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பவ்வம் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இயம்புவ
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்பேவ $சீ வ.நா.0042.4
மாமனும் மருகனும் ேபாலும்
அன்பின_குறி.வி.அ.ெப.(அன்பு_ெப.+இன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட,.பன்.)
$சீ வ.நா.0043.1
காமனும் சாமனும் கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காட்சிய
$சீ வ.நா.0043.2
பூமனும் அrசிப் புல்_ெப.(புல்_ெப.) ஆ,ந்த ேமாட்டின $சீவ.நா.0043.3
தாம் இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) அமந் தம் ெதாழிலின் மிக்கேவ $சீவ.நா.0043.4
ெநறி மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) எருமயின் ஒருத்தல் ந@ள் இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
$சீ வ.நா.0044.1
ெசறி மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) ஏற்று இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) சிலம்பப்
பண்ணுற@இப் $சீ வ.நா.0044.2
ெபாறி வr வராலினம் இrயப் புக்கு உடன் $சீவ.நா.0044.3
ெவறி கமழ் கழனியுள் உழுந, ெவள்ளேம $சீ வ.நா.0044.4
ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) அம ெசறுவி்னுள் ெசந்ெநல் வான்_ெப.(வான்_ெப.) முள
$சீ வ.நா.0045.1
வெறாடு
@
விளக எனத் ெதாழு வித்வா, $சீவ.நா.0045.2
நாறு இ பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) எனப் பறித் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
ெசய்வா,_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) $சீவ.நா.0045.3
கூறிய கடசிய, குழாம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகுவா, $சீ வ.நா.0045.4
முலத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேசதகம் ெபாறிப்ப மற்று
அவ,_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) $சீவ.நா.0046.1
குலத் உடன் பதித்தலின் குதித்த_ெப.எச்.(குதி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) $சீ வ.நா.0046.2
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புலத் இடக் கவr கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) ஊட்டப் ேபாந்த பால் $சீவ.நா.0046.3
நிலத் இடப் பாய்ந் அவ
பிறழும்_ெப.எச்.(பிறழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ந@ரேவ $சீவ.நா.0046.4
பால் சுவ அறிந் அவ பழனத் தாமர $சீ வ.நா.0047.1
ேமல் ெசலப் பாய்தலின் ெவrஇய வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) $சீ வ.நா.0047.2
ேகால் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) நுளச்சிய, முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) ேகாப்பவ,
$சீ வ.நா.0047.3
ஏற்றிய மாலத் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இrயப் பாய்ந்தேவ $சீ வ.நா.0047.4
இrந்த ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) குவளயின் ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) தவர
$சீ வ.நா.0048.1
முrந் ேபா அவிழ்ந் ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) உயி,க்கும் முல்லயின்
$சீ வ.நா.0048.2
அரும்பு ேச,ந் அணி ஞVமிறு ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வாய் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) $சீவ.நா.0048.3
விருந் எதி, ெகாண்ம் எனத்
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வழ்ந்தேவ
@
$சீ வ.நா.0048.4
வள முடி நடுபவ, வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் கம்பல $சீவ.நா.0049.1
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மழ முழக்கு என மஞ்ஞ ஏங்கலின் $சீவ.நா.0049.2
அளமரு குயிலினம் அழுங்கிப் பூம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) $சீவ.நா.0049.3
உளம் ெமலி மகளிrன் ஒடுங்கும் என்பேவ $சீவ.நா.0049.4
வளக் கயால் கடசிய, மட்டு வாக்கலின் $சீவ.நா.0050.1
திளத்தவ, பருகிய_ெப.எச்.(பருகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதறல்
ேதங்குழிக் $சீவ.நா.0050.2
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களிப்ப உண்டு இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) அனம் கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) நாரயத்
$சீ வ.நா.0050.3
திளத்தலின் ெபட மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ெதருட்டும் ெசம்மற்ேற $சீவ.நா.0050.4
கண் எனக் குவளயும் கட்டல் ஓம்பினா, $சீவ.நா.0051.1
வண்ண வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) என மரயின் உள் புகா,
$சீ வ.நா.0051.2
பண் எழுத் இயல் படப் பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இட்டன, $சீ வ.நா.0051.3
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) உழவ,_ெப.(உழவ,_ெப.) தம்
தன்ம இன்னேத $சீவ.நா.0051.4
நித்திலப் பந்டன் ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பாதிr_ெப.(பாதிr_ெப.) $சீவ.நா.0052.1
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பூ
உடற்றிய_ெப.எச்.(உடற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாவின் நாகினால்
$சீ வ.நா.0052.2
தத் ந@, நார ேமல் எறியத் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
$சீ வ.நா.0052.3
பத் எழு திர எனப் பறவ ஆலுேம $சீவ.நா.0052.4
ெசால் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சூல் பசும் பாம்பின் ேதாற்றம் ேபால்
$சீ வ.நா.0053.1
ெமல்லேவ கரு இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமல் அலா, $சீவ.நா.0053.2
ெசல்வேம ேபால் தல நிறுவித் ேத,ந்த நூல் $சீவ.நா.0053.3
கல்வி ேச, மாந்தrன் இறஞ்சிக் காய்த்தேவ $சீவ.நா.0053.4
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) கணின் அளவும் ெவற்று இடங்கள் இன்மயால்
$சீ வ.நா.0054.1
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ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) கணக் கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) இயல் காடும்
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ெநலின் $சீ வ.நா.0054.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) புகழ் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) மாய் கழனி_ெப.(கழனி_ெப.)
ஆக்கமும் $சீவ.நா.0054.3
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) கணா,க்கு உரப்ப அr ஒல்_ஒ.குறி உr.ெசா.(ஒல்_ஒ.குறி.)
என் சும்மத்ேத $சீவ.நா.0054.4
ஆய் பிழி விருத் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அயிற்றி உண்டு ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
$சீ வ.நா.0055.1
வாய் ெபாழி குவளகள் சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மள்ள,கள் $சீ வ.நா.0055.2
ேதய் பிற இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) தம் வலக்க ேச,த்தின, $சீவ.நா.0055.3
ஆய் ெசந்ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.)
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காடு_ெப.(காடு_ெப.)
அrகுற்றா,கேள $சீவ.நா.0055.4
வலியுடக் ககளால் மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.) தாமர $சீவ.நா.0056.1
ெமலிவு எய்தக் குவளகள் வாடக் கம்பலம் $சீவ.நா.0056.2
ெபாலிவு எய்தப் பூம் ெபாய்க சிலம்பிப் பா,ப்பு
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0056.3
மல பட அrந் கூன் குயம் க
மாற்றினா,_வி.மு.(மாற்று_வி.+இந்_இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) $சீவ.நா.0056.4
வாளயின் இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) தல இrய வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அல,
$சீ வ.நா.0057.1
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) உடத் தாமர கிழிய வண் சும $சீவ.நா.0057.2
ேகாள் உட இளயவ, குழாம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகலில் $சீவ.நா.0057.3
பாள வாய் கமுகு இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) பழங்கள் சிந்ேம $சீவ.நா.0057.4
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ேசா, புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) தல விலங்கித் தூ
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) $சீவ.நா.0058.1
மா,பு_ெப.(மா,பு_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆ,ந் அ நரல வண் சுள $சீவ.நா.0058.2
ஆ,புறு பலாப் பழம் அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) ந@ள்
களம் $சீவ.நா.0058.3
ேபா,பினான் மலிந் உடன்
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந@ரேவ $சீவ.நா.0058.4
ஈடு சால் ேபா, பழித் எருமப் ேபாத்தினால் $சீ வ.நா.0059.1
மாடு உறத் ெதழித் வ களந் கால் உற@இச் $சீவ.நா.0059.2
ேசடு உறக் கூப்பிய ெசந்ெநல் குப்பகள் $சீவ.நா.0059.3
ேகாடு உய, ெகாழும் ெபானின் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) ஒத்தேவ
$சீ வ.நா.0059.4
கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) கண் உடப்பவ, ஆல ேதாெறலாம் $சீவ.நா.0060.1
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வந் அடந்தவ, பருகி
விஞ்சிய $சீவ.நா.0060.2
திருந் சாறு அடுவுழிப் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) புக $சீ வ.நா.0060.3
பரந் விண்_ெப.(விண்_ெப.) புகுதலின் பருதி ேசந்தேத $சீவ.நா.0060.4
கிண நிலப் ெபாருந, தம் ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.) கீ ழ்ப் படப் $சீவ.நா.0061.1
பண நிலயாய் ெசந்ெநல்
பகரும்_ெப.எச்.(பக,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பண்டியும்
$சீ வ.நா.0061.2
கண நிலக் கரும்பினில்
கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பண்டியும்
$சீ வ.நா.0061.3
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மண நில மல, ெபய் மறுகும் பண்டியும் $சீவ.நா.0061.4
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) அம் ெதங்கு_ெப.(ெதங்கு_ெப.)
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ந@, ெபய் பண்டியும் $சீவ.நா.0062.1
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இலப் பண்டியும் கமுகின் ேமதகு $சீவ.நா.0062.2
பல் பழுக்காய்க் குல ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பண்டியும் $சீவ.நா.0062.3
ஒல்கு த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) பண்டம் ெபய்
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பண்டியும்
$சீ வ.நா.0062.4
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) தரக்
கரயும் பண்டியும் $சீவ.நா.0063.1
ெநருங்குபு முதிரயின் நிறந்த பண்டியும் $சீவ.நா.0063.2
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கலிப் பண்டிகள் பிறவும் ெசற்றுபு $சீ வ.நா.0063.3
திருந்தி எத்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+த்_ஒற்.) திசகளும்
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்பேவ $சீவ.நா.0063.4
கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) வள, பூ மரு அணிந் ேகடு இலா $சீ வ.நா.0064.1
வள வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) வகலும் இன்ன என்ப ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
$சீ வ.நா.0064.2
ளிெயாடு மத் ளி அறாத ேசால சூழ் $சீவ.நா.0064.3
ஒளி அம இருக்க ஊ, உரக்க நின்றேவ $சீவ.நா.0064.4
ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) தாமரயின்
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.)
அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசவ்விப் பூக்
$சீ வ.நா.0065.1
காவில் கூடு எடுக்கிய கவ்விக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
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இருந்தன_வி.மு.(இரு_வி.ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட,.பன்.)
$சீ வ.நா.0065.2
தாவில் ெபான் விளக்கமாத் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) குயில்_ெப.(குயில்_ெப.)
முழவமாத் $சீவ.நா.0065.3
தூவி மஞ்ஞ நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) புகுத்ம் ம்பிக்
ெகாம்பேரா $சீ வ.நா.0065.4
கூடினா, கண் அம்மல,க் குவள அம் குழி
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0066.1
வாடு வள்ள ேமல் எலாம் வாள ஏறப் பாய்வன $சீ வ.நா.0066.2
பாடு சால் கயிற்றில் பாய்ந் பல் கலன் ஒலிப்பப் ேபாந் $சீவ.நா.0066.3
ஆடு கூத்தி ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நார காண்ப ஒத்தேவ
$சீ வ.நா.0066.4
காவி அன்ன கண்ணினா, கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) தலக் குடதலின் $சீ வ.நா.0067.1
ஆவி அன்ன பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கில்
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) பல் கல $சீவ.நா.0067.2
ேகாவ அற்று உதி,ந்தன
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ந@ர, இன்மயின்
$சீ வ.நா.0067.3
வாவி யாவும் ெபான் அணிந் வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒத்தேவ $சீவ.நா.0067.4
பாசவல் இடிப்பவ, உலக்க வாழப் பல் பழம் $சீவ.நா.0068.1
ஆசினி வருக்க மா தடிந் ேதம் கனி உதி,த் $சீ வ.நா.0068.2
ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) ஆடு பங் கமுகு ெதங்கின் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
பழம் பrஇ $சீவ.நா.0068.3
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வாசத் தாழ சண்பகத்தின் வான்_ெப.(வான்_ெப.) மல,கள்_ெப.(மல,கள்_ெப.)
நக்குேம $சீவ.நா.0068.4
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) நாறு இலஞ்சி_ெப.(இலஞ்சி_ெப.) ேமய்ந் மா முல
சுரந்த பால் $சீ வ.நா.0069.1
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாரயால்
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) நனப்ப ஏகி ந@ள் மனக் $சீவ.நா.0069.2
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) அருத்தி மங்கய, கலம்_ெப.(கலம்_ெப.)
நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) ெபாழிதர $சீ வ.நா.0069.3
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமதியால்
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந@ர மாட மாலேய
$சீ வ.நா.0069.4
ெவள்ளிப் ேபாழ் விலங்க வத் அனய வாய் மணித் தல $சீ வ.நா.0070.1
ெகாள் பவளம்_ெப.(பவளம்_ெப.) ேகாத்த அனய கால குன்றிச் ெசங்கண
$சீ வ.நா.0070.2
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) புக
திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மா மணிப் புறாக்
$சீ வ.நா.0070.3
கிள்ளேயாடு பால் உணும் ேகடு இல் பூவ பாடேவ $சீவ.நா.0070.4
காடி உண்ட பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கில் கழும ஊட்டும் பூம் புக $சீ வ.நா.0071.1
மாட மால ேமல் நலா, மணிக் குழலின் மூழ்கலின் $சீவ.நா.0071.2
ேகாடு உய,ந்த_ெப.எச்.(உய,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குன்றின் ேமல்
குழ@ இய மஞ்ஞதம் சிறகு_ெப.(சிறகு_ெப.) $சீவ.நா.0071.3
ஆடும் மஞ்சினுள் விrத் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) அன்னேர $சீவ.நா.0071.4
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கண் உளா, நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) காதல,_ெப.(காதல,_ெப.)
ஒழிக_வியங்.வி.மு.(ஒழி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) காமம்_ெப.(காமம்_ெப.)
ஈங்கு என $சீவ.நா.0072.1
உள் நிலாய ேவட்கயால் ஊடினார ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) $சீவ.நா.0072.2
வண்ண ேமகலகளப் பற்ற அற்று உதி,ந்தன $சீவ.நா.0072.3
எண் இல் ெபான் சுடு ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) உக்க
முற்றம்_ெப.(முற்றம்_ெப.) ஒத்தேவ $சீ வ.நா.0072.4
ேகாட்டு இளந்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) தக,களும் ெகாய்
மலர_குைற.எச்.(மல,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேபால் $சீவ.நா.0073.1
சூட்டு உடய ேசவலும் ேதாணிக் ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) ஆதியா $சீவ.நா.0073.2
ேவட்டவற்றின் ஊறு உளா, ெவருளி மாந்த,_ெப.(மாந்த,_ெப.) ேபா,க்
ெகாள @இக் $சீவ.நா.0073.3
காட்டி ஆ,க்கும் ெகௗவயும் கடியும் ெகௗவ ெகௗவேய $சீ வ.நா.0073.4
இறும் நுசுப்பின் அம் நலா, ஏந் வள்ளத்
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0074.1
நறவம் ெகாப்புளித்தலின் நாகு_ெப.(நாகு_ெப.) புன்ன பூத்தன $சீவ.நா.0074.2
சிறக, வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ெசவ்வழி
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாடத் ஊடு எலாம் $சீவ.நா.0074.3
இற ெகாள் வானின் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) என அரம்ப முலயின் இருந்தேவ
$சீ வ.நா.0074.4
விலக்கு இல் சால யாவ,க்கும் ெவப்பின் முப் பழச் சுனத் $சீ வ.நா.0075.1
தலத் தண @, மல, அணிந் சந்தனம்_ெப.(சந்தனம்_+ெப.) ெசய் பந்தரும்
$சீ வ.நா.0075.2
ெகாலத் தலய ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கணா, கூத்ம் அன்றி ஐம் ெபாறி
$சீ வ.நா.0075.3
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நிலத் தலய ப்பு எலாம் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) ளும்பும் ஊ,கேள $சீவ.நா.0075.4
அடிசில்_ெப.(அடிசில்_ெப.) வகல் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) அறப் புறமும்
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) $சீவ.நா.0076.1
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அனா, ெசய் ேகாலமும் வகல் ேதாறும்
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) $சீவ.நா.0076.2
மடிவு இல் கம்மிய,கேளாடும் மங்கலமும் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
$சீ வ.நா.0076.3
ஒடிவு இல ேவறு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஓம்புவாrன் ஓம்பேவ
$சீ வ.நா.0076.4
நல்தவம் ெசய்வா,க்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
ெசய்வா,க்கும் அஃ இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $சீவ.நா.0077.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெசய்வா,க்கு
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெசய்வா,க்கும் அஃ
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) $சீவ.நா.0077.2
ெவற்ற இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) விழவிப்பான் விண்_ெப.(விண்_ெப.) உவந்
வழ்ந்
@
என $சீவ.நா.0077.3
மற்ற நாடு வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.) ஆக வகும்
அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாடு அேரா $சீ வ.நா.0077.4
கண் வலக் காமுக, என்னும் மாபடுத் $சீவ.நா.0078.1
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நிதித் தச
தழ@ இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உடலம் விட்டிடும்
$சீ வ.நா.0078.2
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) வலப் படாதவ, பீடின்
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0078.3
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அம் கடிநக, அமதி ெசப்புவாம் $சீவ.நா.0078.4
விண்புகு வியன் சின ெமலியப் பூத்தன $சீவ.நா.0079.1
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சண்பகத் அணிமல, குடந் தா உக $சீ வ.நா.0079.2
வண் சிறக் குயிெலாடு மயில்கள் மாறு கூய்க் $சீ வ.நா.0079.3
கண் சிறப் படுநிழல் காவு சூழ்ந்தேவ $சீ வ.நா.0079.4
க புன சாந்தமும் கடி ெசய் மாலயும் $சீ வ.நா.0080.1
ெமய் புன சுண்ணமும் புகயும்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0080.2
ெநய்ெயாடு குங்குமம் நிறந்த நாணினால் $சீ வ.நா.0080.3
ெபாய்ககள் பூம் படாம் ேபா,த்த ேபான்றேவ $சீவ.நா.0080.4
கடி நலக் கரும்ெபாடு_ெப.(கரும்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) காய்ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.)
கற்றயின் $சீவ.நா.0081.1
பிடி நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) தழ@ இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வரும் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கக் குஞ்சரம் $சீவ.நா.0081.2
அடி நில இருப்பு எழு அமந்த கல் மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) $சீவ.நா.0081.3
புட நில வாrகள் ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சூழ்ந்தேவ $சீவ.நா.0081.4
சல சல மும் மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) ெசாrயத் தம் தம்முள் $சீ வ.நா.0082.1
ெகால மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) இரட்டகள் குளிப்பப் பாய்ந் இரு $சீவ.நா.0082.2
மல திளப்பன என நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ஆன்ற ேபா, $சீவ.நா.0082.3
குலவிய நிலக்களம் ேகாலம் ஆ,ந்தேவ $சீவ.நா.0082.4
முத் உட ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) ஈ,ந் ெமாய்
ெகாளப் $சீவ.நா.0083.1
பத்தியில் குயிற்றிய மருங்கில் பல்வினச் $சீ வ.நா.0083.2
சித்திரக் கிம்புr வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ேச,த்ந, $சீ வ.நா.0083.3
ஒத்தியல் இடங்களும் ஒழுங்கு ந@ண்டேவ $சீ வ.நா.0083.4
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ஓடு் ேத,ச் சாrக உகு ெபான் பூமியும் $சீவ.நா.0084.1
ஆடகம் ஆற்றும் தா,ப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) வட்டமும் $சீ வ.நா.0084.2
ேகடக வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) இடமும் ேகடு இலாக்
$சீ வ.நா.0084.3
ேகாடு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிலத் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) இடமும்
கூடின்ேற $சீவ.நா.0084.4
புட நக,த் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) கடந் புக்க பின்
$சீ வ.நா.0085.1
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நக,ப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) பண
இயம்பும் ஓச ஓ, $சீவ.நா.0085.2
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உடந்த எனக்
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) $சீ வ.நா.0085.3
மட அடத் அனய அம் மாக்கள் ஈட்டேம $சீவ.நா.0085.4
சிந்ரப் ெபாடிகளும் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் சுண்ணமும் $சீவ.நா.0086.1
சந்தன ந@ெராடு கலந் தயலா, $சீ வ.நா.0086.2
பந்ெதாடு சிவிறியில் சிதறப் பா, மிச $சீவ.நா.0086.3
இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) வில் எனக்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வதிேய
@
$சீவ.நா.0086.4
பாத்தரும் பசும் ெபானின் மாடத் உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) ேமல் $சீவ.நா.0087.1
தூத் திரள் மணிக் குடம் நிரத்த் ேதான்றுவ $சீவ.நா.0087.2
பூத்தன ேவங்க ேமல் ெபாலிந் கா, நினந் $சீவ.நா.0087.3
ஏத்தரு மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) குழாம்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபான்றேவ $சீ வ.நா.0087.4
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ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) மதி
ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) தவர $சீவ.நா.0088.1
உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) ேவ,த் இன மழ உரறி ேநாக்கலின் $சீவ.நா.0088.2
நடுங்குபு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.)
மாடத் உச்சியில்_ெப.(உச்சி_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $சீவ.நா.0088.3
அடங்கி வழ்ந்
@
அருவியின் அழுவ ேபான்றேவ $சீவ.நா.0088.4
ெபான் சிறு ேத, மிசப் பம் ெபான் ேபாதகம் $சீவ.நா.0089.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) சிறா, ஊ,தலின் நங்கமா, விrஇ $சீவ.நா.0089.2
உற்றவ, ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) ேமல் எறிந்த ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) குழ
$சீ வ.நா.0089.3
மற்று அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ேத, உருள் ெகாடா வளம சான்றேவ
$சீ வ.நா.0089.4
மாலயும் பசும் ெபானும் மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வா, கணக் $சீ வ.நா.0090.1
ேகால் எய்யும் குனி சில நுதலினாெராடு $சீவ.நா.0090.2
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) இயல் ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) விரவி
விண்ணவ,_ெப.(விண்ணவ,_ெப.) $சீவ.நா.0090.3
ஆலயம்_ெப.(ஆலயம்_ெப.) இ என ஐயம் ெசய்யுேம $சீவ.நா.0090.4
கல் சுணம் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மந்த, காதலால் $சீவ.நா.0091.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) சுணப் பட்டு உட பற்ற நாணினால் $சீவ.நா.0091.2
ெபான் சுணத்தால் விளக்கு அவிப்பப்
ெபாங்கிய_ெப.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0091.3
ெபான் சுணம் புறம்பண
தவழும்_ெப.எச்.(தழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாற்பிற்ேற
$சீ வ.நா.0091.4
25

நலத்தகு நானம் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இடிக்கும்
நல்லவ, $சீ வ.நா.0092.1
உலக்கயால் உதி,ந்தன ெதங்கின் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) பழம் $சீவ.நா.0092.2
நிலத் அவ ெசாrதலின் ெவrஇய மஞ்ஞ ேபாய்க் $சீவ.நா.0092.3
கலத் உய, கூம்பின் ேமல் ஆடும் ெகௗவத்ேத $சீ வ.நா.0092.4
இட்ட எள் நிலம்படா வகயின்
ஈண்டிய_ெப.எச்.(ஈண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0093.1
முட்டு இலா மூவறு பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாக்களால்
$சீ வ.நா.0093.2
புள்_ெப.(புள்_ெப.) பயில் பழு மரப் ெபாலிவிற்று
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0093.3
மட்டு இலா வள நக, வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) இன்னேத $சீவ.நா.0093.4
தங்கு ஒளி நித்திலத் தாமம் சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.0094.1
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) களி இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முல
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கண் மாதரா, $சீவ.நா.0094.2
பங்கிளி முன்க ேமல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பா,ப்பு எணும் $சீவ.நா.0094.3
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) அல, தாமரக் கிடங்கு கூறுவாம் $சீவ.நா.0094.4
ேகாள் சுறா இனத்ெதாடு முதலக் குப்பகள் $சீவ.நா.0095.1
ஆள் ெபறா திrதர அஞ்சிப் பாய்வன $சீ வ.நா.0095.2
ேமாட்டு இறா பனிக் கிடங்கு உழக்க ெமாய்த் எழுந் $சீவ.நா.0095.3
ஈட்டறாப் புள்_ெப.(புள்_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
இரற்றும்_ெப.எச்.(இரற்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்பேவ
$சீ வ.நா.0095.4
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சிற அனப் ெபடயிேனாடு ஊடிச் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) ேபாய் $சீ வ.நா.0096.1
அறு பத வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ஆ,ப்பத் தாமர
$சீ வ.நா.0096.2
உறவ குழுவின் நிங்கி_வி.எச்.(ந@ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேயாெகாடு
$சீ வ.நா.0096.3
கற அற முயல்வ ஓ, கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ஒத்தேத $சீவ.நா.0096.4
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபானும் ெவள்ளியும் மணியும் அல்ல
$சீ வ.நா.0097.1
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) ேதாய்விலாக்
காம,_ெப.(காம,_ெப.) பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ற $சீ வ.நா.0097.2
குரும்ப ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) முலயின் ேமல் குலாய குங்குமம்
$சீ வ.நா.0097.3
விருந் ெசய்திட ெவறி ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ேசந்தேத $சீ வ.நா.0097.4
பட்டவ,த் தப்பலின் பரவ ஏந் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $சீவ.நா.0098.1
அட்டு ஒளி அரத்தவாய்க் கணிக அல்ல $சீவ.நா.0098.2
மட்டு உட மண மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.)
ேபாதினால் $சீவ.நா.0098.3
கட்டு உடக் காவலின் காம,_ெப.(காம,_ெப.) கன்னிேய $சீ வ.நா.0098.4
நிர கதி, நித்திலம் ேகாத் வத்த ேபால் $சீவ.நா.0099.1
விர கமழ் கமுகின் ேமல் விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாளயும் $சீவ.நா.0099.2
குர மக் குவளகள் கிடங்கில் பூத்தவும் $சீவ.நா.0099.3
உரயின் ஓ, ஓசன உலாவி நாறுேம $சீ வ.நா.0099.4
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தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) முல
தழுவிய_ெப.எச்.(தழுவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குழவி_ெப.(குழவி_ெப.)
ேபாலவும் $சீவ.நா.0100.1
மா மல தழுவிய_ெப.எச்.(தழுவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மஞ்சு ேபாலவும்
$சீ வ.நா.0100.2
ஆய் முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) தழ@ இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அசும்பு அறாத ெநற்றிய $சீ வ.நா.0100.3
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) உய, மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) வக ெசப்புகின்றேத
$சீ வ.நா.0100.4
மாற்றவ, மறப் பட மலந் மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) பற்றின் $சீவ.நா.0101.1
நூற்றுவரக் ெகால்லிெயாடு நூக்கி எறி ெபாறியும் $சீ வ.நா.0101.2
ேதாற்றம் உறு ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ற்று
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பாம்பும் $சீவ.நா.0101.3
கூற்றம் அன கழுகு_ெப.(கழுகு_ெப.) ெதாட, குந்தெமாடு ேகாண்மா
$சீ வ.நா.0101.4
வில் ெபாறிகள் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.)
விடு_ஏவ.(விடு_வி.) குதிர ெதாட, அயில் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) $சீ வ.நா.0102.1
கல் ெபாறிகள் பாவ அனம் மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) அடு
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) த@க் $சீவ.நா.0102.2
ெகால் புன ெசய் ெகாள்ளி_ெப.(ெகாள்ளி_ெப.) ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ெகாக்கு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெசய் கூக $சீவ.நா.0102.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தலகள் திருக்கும் வலி ெநருக்கும் மர நிலேய
$சீ வ.நா.0102.4
ெசம்பு_ெப.(ெசம்பு_ெப.) உருகு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) களிகள் உமிழ்வ
திrந் எங்கும் $சீவ.நா.0103.1
ெவம்பு உருகு வட்டுமிழ்வ ெவந் ெநய் முகத் உமிழ்வ $சீவ.நா.0103.2
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அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) உமிழ்வ ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) உமிழ்வ கல் உமிழ்வ
ஆகித் $சீவ.நா.0103.3
தம் புலங்களால் யவன, தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாறிேய $சீவ.நா.0103.4
கரும் ெபான் இயல் பன்றி_ெப.(பன்றி_ெப.) கத நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.)
விடு_ஏவ.(விடு_வி.) சகடம் $சீவ.நா.0104.1
குரங்கு ெபாரு தகrெனாடு கூ,ந் அrவ நுண்நூல் $சீவ.நா.0104.2
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பசும் ெபான்
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) பதாகெயாடு ெகாழிக்கும் $சீ வ.நா.0104.3
திருந் மதி ெதவ்வ, தல பனிப்பத் திருந்தின்ேற $சீ வ.நா.0104.4
வயிர வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) கண் விழிப்ப ேபான்று மழ
உகளும்_ெப.எச்.(உகளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0105.1
வயிர மணித் தாழ்க் கதவு வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ஆக $சீ வ.நா.0105.2
வயிரம் அணி ஞாயில் முல வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெபான் ெகாடிக்
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $சீவ.நா.0105.3
வயிரக் கிடங்கு ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) கன்னிய கவிேன $சீவ.நா.0105.4
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் மழ ேபான்று அடிெதாறு ஆயிரங்கள் சிந்திப்
$சீ வ.நா.0106.1
பம் ெபான் விள த@வில் நிதி தடிந் பல,க்கு ஆ,த்தி $சீவ.நா.0106.2
அம் ெபான் நிலத் ஏகு குடி அக நகரம் அ தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $சீ வ.நா.0106.3
உம்ப,_ெப.(உம்ப,_ெப.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அதன் தன்ம சிறி
உரப்பாம் $சீவ.நா.0106.4
ப்பு உறழ் ெதாண்டச் ெசவ்வாய்த் ேதாழிய, காமத் தூதின் $சீவ.நா.0107.1
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ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
ஆதி ஆக ஆயிரத்ேதா, எட்டு ஈறாச் $சீவ.நா.0107.2
ெசப்பித் தம் ெசம்ெபான் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
வரவின்றி
விற்கும்_ெப.எச்.(வில்_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.0107.3
உப்பு அம காமத் ப்பின் அவ,_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) உரத்ம் அன்ேற $சீ வ.நா.0107.4
குங்குமம் ெமழுகிச் சா,வும் திண்ணயும் குயிற்றி உள்ளால் $சீவ.நா.0108.1
தங்கும்_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சாந்தத்ேதாடு தாமமும் தாழ நாற்றி $சீ வ.நா.0108.2
எங்கும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) சுவ,கள் ேதாறும் நாடகம்_ெப.(நாடகம்_ெப.)
எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏற்பப் $சீ வ.நா.0108.3
ெபாங்கு ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) மல, ெபய் ேசக்க ெபாலிந்
விண்_ெப.(விண்_ெப.) புகற்சி உண்ேட $சீவ.நா.0108.4
தூசு சூழ் பரவ அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) சுமக்கலா என்ன வழ்த்த
@
$சீ வ.நா.0109.1
காசு_ெப.(காசு_ெப.) சூழ் ேகாவ முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) கதி, முல திமி,ந்த
சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) $சீவ.நா.0109.2
வாச நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெபாடிகள் மால வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உண
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
@
முற்றம்_ெப.(முற்றம்_ெப.)
$சீ வ.நா.0109.3
ஆசப் பட்டு அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) வக அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடி
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.நா.0109.4
அம் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ஒலிேயாடு அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) கல ஒலி
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முன்கப் $சீவ.நா.0110.1
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பஞ்சி ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) விரலில் பாணி பண் ஒலி
பவழச்_ெப.(பவழம்_ெப.+ச்_ஒற்.) ெசவ்வாய் $சீ வ.நா.0110.2
அஞ்சி ேந,ந் உயி,க்கும் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ேசா, குழல்_ெப.(குழல்_ெப.)
ஒலி முழவின் ஓச $சீவ.நா.0110.3
ஞ்சல் இல் ஓச தம்மால் றக்கமும் நிக,க்க லாேத $சீ வ.நா.0110.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உலாம் மச் ெசய் ேகாத ேதம் புக
கமழ_குைற.எச்.(கமழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஊட்ட_குைற.எச்.(ஊட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0111.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உலாம் சுட,கள் மூடி மா நக, இரவு_ெப.(இரவு_ெப.)
ெசய்யப் $சீவ.நா.0111.2
பால் நிலாச் ெசாrந் நல்லா, அணிகலம் பகலச்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0111.3
ேவனிலான் விழந்த ேசr_ெப.(ேசr_ெப.) ேமல் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அனய
ஒன்ேற $சீவ.நா.0111.4
இட்ட நூல் வழாம ேயாடி ேயாசன எல்ல ந@ண்டு $சீ வ.நா.0112.1
மட்டுவா, மால ேவய்ந் சக்கங்கள்
மலிந்த_ெப.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சும்மப் $சீவ.நா.0112.2
பட்டமும் பசும் ெபான் பூணும் பரந் ஒளி நிழற்றும் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.)
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) $சீ வ.நா.0112.3
அட்டும் தா,_ெப.(தா,_ெப.)
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா,ப, ஆவணம்
கிளக்கல் உற்ேறன் $சீவ.நா.0112.4
மணி_ெப.(மணி_ெப.) புன ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் ெகாட்ட வம்பு அணி
முத்த மாலக் $சீவ.நா.0113.1
கணி புன பவழத்_ெப.(பவழம்_ெப.+த்_ஒற்.) திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) காழ்
கம்பலக் கிடுகின் ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.0113.2
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அணி நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ெமழுகிச் சாந்தின் அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) புகத் அம்
ெபான் ேபாதில் $சீவ.நா.0113.3
திணி நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) அணிந் ேதம் ெகாள் ஐயவி சிதறினாேர
$சீ வ.நா.0113.4
ெபான் ெசாr கதவு தாளின் திறந் ெபான் யவனப் ேபழ $சீ வ.நா.0114.1
மின் ெசாr மணியும் முத்ம் வயிரமும் குவித்ப் பின்னும் $சீ வ.நா.0114.2
மன் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பவழக்_ெப.(பவழம்_ெப.+க்_ஒற்.) குப்ப வால்
அணிகலம் ெசய் குப்ப $சீவ.நா.0114.3
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) இரவு_ெப.(இரவு_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) கூப்பினாேர $சீவ.நா.0114.4
விழுக் கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) ெசாrயச் சிந்தி வழ்ந்தவ
@
எடுத்க் ெகாள்ளா
$சீ வ.நா.0115.1
ஒழுக்கின, அவ,கள் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) உரப்பr
ஒழிக_வியங்.வி.மு.(ஒழி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) ேவண்டா $சீவ.நா.0115.2
பழக் குலக் கமுகும் ெதங்கும் வாழயும் பசும் ெபான்னாலும் $சீவ.நா.0115.3
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெபாலி மணியினாலும் கட ெதாறும் இயற்றினாேர
$சீ வ.நா.0115.4
மூசு ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இறாலின் மூச ெமாய் திர இயம்பி யாங்கும்
$சீ வ.நா.0116.1
ஓச என்று உணrன் அல்லால் எழுத் ெமய் உண,த்தல் ஆகாப் $சீ வ.நா.0116.2
பூசு சாந் ஒருவ,_ெப.(ஒருவ,_ெப.) பூசிற்று எழுவ, தம்
அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) பூசி $சீவ.நா.0116.3
மா சனம் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெபறா வண் கட
மலிந்த_ெப.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.நா.0116.4
ெமய்யணி பசும் ெபான் சுண்ணம் ேமதகு நான ந@rன் $சீவ.நா.0117.1
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ஐ பட்டு ஒழுகி யான அழிமதம் கலந் ேசறாய்ச் $சீவ.நா.0117.2
ெசய் அணி கலன்கள் சிந்தி மாலயும் மவும் மல்கி $சீவ.நா.0117.3
ெவய் அடி இடுதற்கு ஆகா வதிகள்
@
விளம்பல் உற்ேறன் $சீ வ.நா.0117.4
முழவு அணி மு நக, முரெசாடு_ெப.(முரசு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) வள விம
$சீ வ.நா.0118.1
விழவு அணி மகளி,_ெப.) தம் விர கமழ் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முல
$சீ வ.நா.0118.2
இழ அணி ஒளி இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.)
ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விடு_ஏவ.(விடு_வி.) புக
$சீ வ.நா.0118.3
மழ என மறயின ெபாலிவின ஒருபால் $சீவ.நா.0118.4
குடெயாடு குட பல களிெறாடு ெநr தர $சீவ.நா.0119.1
உட கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஒலியிெனாடு உறுவா, பலி
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0119.2
முடிெயாடு முடியுற மிடதலின் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) சுட, $சீ வ.நா.0119.3
ெகாடியுட மழ மினின் குலவிய ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பால் $சீ வ.நா.0119.4
பூத்தல வாரணப் ேபா,த் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) இளயவ, $சீ வ.நா.0120.1
நாத் தல மடி விளிக் கூத்ெதாடு குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) தரக் $சீவ.நா.0120.2
காய்த்று தமனியத் கெளாடு கடிகமழ் $சீவ.நா.0120.3
பூத்கள் கழுமிய ெபாலிவின ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பால் $சீவ.நா.0120.4
மந்தேராடு ஊடிய மகளிர இளயவ, $சீ வ.நா.0121.1
அம் கில் பற்றலின் காசrந் அணி கிள, $சீவ.நா.0121.2
சுந்தர நிலமிசச் ெசாrதலின் மின் அணிந் $சீ வ.நா.0121.3
இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) திருவிலின் எழிலின ஒருபால் $சீவ.நா.0121.4

33

வள அறுத் அனயன வால் அr அம பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) $சீவ.நா.0122.1
அளவு அறு நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) ெநய்ெயாடு கறி அம வ $சீவ.நா.0122.2
விளவு அம தயிெராடு மிச குவி, விரயுமின் $சீவ.நா.0122.3
உள அணி கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) எனும் உரயின ஒருபால் $சீவ.நா.0122.4
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) நிர அருவியின் மதம்_ெப.(மதம்_ெப.)
மிச ெசாrவன $சீவ.நா.0123.1
புர நிர களிெறாடு புன மணி_ெப.(மணி_ெப.) இயல் ேத, $சீவ.நா.0123.2
விர நிர இவுளிெயாடு இளயவ, விரவுபு $சீவ.நா.0123.3
குர நிர குளி, புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆற்றின ஒருபால் $சீவ.நா.0123.4
வr வள அரவமும் மணி_ெப.(மணி_ெப.) முழவு அரவமும் $சீவ.நா.0124.1
அr வள, கண்ணிய, அணிகல அரவமும் $சீவ.நா.0124.2
புr வள, குழெலாடு ெபாலி மலி கவினிய $சீ வ.நா.0124.3
திரு விழ கடி மன திறவிதின் ெமாழிவாம் $சீ வ.நா.0124.4
பாவ அன்னவ, பந் புடத்தலில் $சீவ.நா.0125.1
தூவி அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ெவrஇத் ண என்று ேபாய்க் $சீவ.நா.0125.2
ேகாவ நித்தில மாடக் குழாம் மிச $சீ வ.நா.0125.3
ேமவி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மதி
தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) இருக்குேம $சீவ.நா.0125.4
திருவ ந@ள் நக,ச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபானின்
ந@டிய_ெப.எச்.(ந@டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0126.1
உருவ ஒண்ெகாடி ஊழின் நுடங்குவ $சீவ.நா.0126.2
பரவ ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதி,ச் ெசல்வன பன்மயி,ப் $சீவ.நா.0126.3
புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ெபாங்கு அழல் ஆற்றுவ ேபான்றேவ $சீவ.நா.0126.4
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இழ ெகாள் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முல ஈரம்_ெப.(ஈரம்_ெப.) உல,த்வா,
$சீ வ.நா.0127.1
விழய ஊட்டிய ேமதகு த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) புக $சீ வ.நா.0127.2
குழ ெகாள் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) சூழ் குளி, அம் கதி,
$சீ வ.நா.0127.3
மழயுள் மா மதி ேபான்ம் எனத் ேதான்றுேம $சீவ.நா.0127.4
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் கண்ணி சிறா, களந்திட்டவும் $சீவ.நா.0128.1
அம் ெபான் மால அவிழ்ந் உடன் வழ்ந்தவும்
@
$சீ வ.நா.0128.2
தம் ெபான் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) திமி,ந்த தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) சாந்தமும்
$சீ வ.நா.0128.3
வம்பு உண் ேகாதய, மாற்றும் அயல் அேரா $சீவ.நா.0128.4
ேவrயின் ெமழுக்கு ஆ,ந்த ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பூ நிலத் $சீவ.நா.0129.1
ஆr ஆக அம் சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) தளித்தபின் $சீ வ.நா.0129.2
வாr நித்திலம் வப்ப ெபான் பூெவாடு $சீவ.நா.0129.3
ேசr_ெப.(ேசr_ெப.) ேதாறு இ ெசல்வத் இயற்கேய $சீவ.நா.0129.4
கருன வாசமும் கா, இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூந்தலா, $சீவ.நா.0130.1
அரும சான்ற அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) புக வாசமும் $சீவ.நா.0130.2
ெசருமிச் ேசந் கண்ண,_ெப.(கண்ண
@
@,_ெப.) வரத் ேதம்
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) $சீவ.நா.0130.3
உrம
ெகாண்டன_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட,.பன்.)
ஒண்புறவு என்பேவ $சீவ.நா.0130.4
நறயும் நானமும் நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) புக $சீவ.நா.0131.1
விறகின் ெவள்ளி அடுப்பின் அம் ெபான் கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) $சீவ.நா.0131.2
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நிறய ஆக்கிய ெநய் பயில் இன் அமு $சீவ.நா.0131.3
உறயும் மாந்த,_ெப.(மாந்த,_ெப.) விருந்ெதாடும் உண்பேவ $சீவ.நா.0131.4
பாள ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கமுகின் பழம் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இல
$சீ வ.நா.0132.1
ந@ள் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மாடத்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அந்நலா,
$சீ வ.நா.0132.2
ஆளிய ெமாய்ம்ப,க்கு அளித் அணி சண்பகம் $சீவ.நா.0132.3
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெசய் மால நக முடிப் ெபய்பேவ $சீவ.நா.0132.4
எழு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் இண அந் நலா,
$சீ வ.நா.0133.1
ெமழுகு கும்கும மா,பு_ெப.(மா,பு_ெப.)
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முல
$சீ வ.நா.0133.2
உழு ேகாதயும் சாந்ம் உவந் அவ $சீவ.நா.0133.3
முழும் வித்தி விளப்ப, திளப்பேவ $சீ வ.நா.0133.4
குஞ்சி ேமல் அனிச்ச மல, கூட்டு உணும் $சீவ.நா.0134.1
அஞ்சில் ஓதிய, அம் மல,ச் சீ றடி $சீவ.நா.0134.2
மஞ்சு ேதாய் மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாடத் மல்கு பூம் $சீவ.நா.0134.3
பஞ்சி ேமலும் பனிக்கும் பனிக்குேம $சீ வ.நா.0134.4
தூமேம கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கில் ேசக்க
ேமல் $சீவ.நா.0135.1
காமேம நுக,வா, தம் காதலால் $சீவ.நா.0135.2
யாமமும் பகலும் அறியாமயால் $சீவ.நா.0135.3
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பூமி மா நக, ெபான் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஒத்தேத $சீ வ.நா.0135.4
அரவு கான்றிட்ட இட்ட அம்கதி, மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) $சீவ.நா.0136.1
உரவு ந@, முத்ம் உள் உறுத் உள்ளன $சீவ.நா.0136.2
இரவல் மாந்த,க்கும் இன்னவ ஈவ ஓ, $சீவ.நா.0136.3
புரவு பூண்டன, ெபான் நக, மாந்தேர $சீவ.நா.0136.4
முல்ல அம் குழலா, முலச் ெசல்வமும்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+உம்_சாr.)
$சீ வ.நா.0137.1
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) மா நக,ச் ெசல்வமும்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+உம்_சாr.)
வா, கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) $சீ வ.நா.0137.2
ெசல்வ, ெசல்வமும்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+உம்_சாr.) காணிய என்ப, ேபால்
$சீ வ.நா.0137.3
எல்லியும் இமயா, இமயாதேத $சீ வ.நா.0137.4
முழவும் சங்கமும் முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) முழங்குவ $சீவ.நா.0138.1
விழவும் ேவள்வும் விடுத்தல் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இன்மயால்
$சீ வ.நா.0138.2
புகழலாம் படித் அன்று இ ெபான்னக, $சீவ.நா.0138.3
அகழ்தல் மாக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அன்ன ஓ, சும்மத்ேத $சீ வ.நா.0138.4
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) முக்குடயான் திரு மாநக, $சீ வ.நா.0139.1
எங்கும் எங்கும் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெதாறும் உண்மயால் $சீவ.நா.0139.2
அம் கண் மா நக,க்கு ஆக்கம் அறாத ஓ, $சீவ.நா.0139.3
சங்க ந@ள் நிதியால் தழக்கின்றேத $சீ வ.நா.0139.4
ேதன்தலத் வல மால பந்கில் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் பூத் $சீவ.நா.0140.1
ஞான்றன வயிர மால நகு கதி, முத்த மால $சீவ.நா.0140.2
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கான்று அமி, ஏந்தி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கற்பகச்
ேசால யா,க்கும் $சீ வ.நா.0140.3
ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அருள் சுரந்த ெசல்வத்
இராசமா புரம் அதாேம $சீவ.நா.0140.4
ேவக யான மீ லி_ெப.(மீ ளி_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) தான ஐய ேகால் $சீவ.நா.0141.1
மாகம் ந@ள் மணிமுடி மாr_ெப.(மாr.) வண்க மாசு இல் சீ, $சீவ.நா.0141.2
ஏக ஆண ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குட இந் நக,க்கு
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) $சீவ.நா.0141.3
நாக ந@ர நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நக, நன்ம தன்னம் ெசப்புவாம் $சீவ.நா.0141.4
ந@ள் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) வகுத் ந@, நிரந் வந் இழிதரச் $சீ வ.நா.0142.1
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) நிலத்
இயற்றிய_ெப.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சித்திரச் சுருங்க ேச,
$சீ வ.நா.0142.2
ேகாள் நிலத் ெவய்யவாம் ெகாடும் சுறத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கிடங்கு
$சீ வ.நா.0142.3
பூண் நிலத் வத்த ஓ, ெபாற்பினில் ெபாலிந்தேத $சீவ.நா.0142.4
இஞ்சி மாக ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) ேபாழ்ந் எல்ல காண ஏகலின் $சீவ.நா.0143.1
மஞ்சு சூழ்ந் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணிந்
மாக ந@ண்ட_ெப.எச்.(ந@ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாகமும்
$சீ வ.நா.0143.2
அஞ்சு நின்ன என்றலின் ஆண்டு
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ந@ண்ட_ெப.எச்.(ந@ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$சீ வ.நா.0143.3
குஞ்சி மாண் ெகாடிக் கயால் கூவி விட்ட ஒத்தேத $சீவ.நா.0143.4
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முத் மால முப்புr மூr மா மணிக் கதவு $சீவ.நா.0144.1
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.)
ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.)
ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளி,வன $சீ வ.நா.0144.2
சத்தி ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) சூட்டிய தாம ந@ள் மணிவணன் $சீவ.நா.0144.3
தத் ஒளி மணிமுடி தாமம் நால்வ ேபாலுேம $சீவ.நா.0144.4
சங்கு விம்மு நித்திலம் சாந்ெதாடு ஏந் பூண் முலக் $சீ வ.நா.0145.1
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) விம்மு ேகாத தாழ் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ஏந்
சாயலா, $சீவ.நா.0145.2
இங்கிதக் களிப்பினால் எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆடும்
பூம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) $சீவ.நா.0145.3
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.)
நக,ச் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) என்ன அன்னேத $சீவ.நா.0145.4
ெவள்ளி யான ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பிடி மின் இலங்கு பம் ெபானால்
$சீ வ.நா.0146.1
ள்ளும் மான் ஒருத்தலும் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் அம் ெபான் மான்பிண
$சீ வ.நா.0146.2
உள்ளு காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) உள் சுட ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ஆங்கு
உறவ ஓ, $சீ வ.நா.0146.3
பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) மாட மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) பசுங்கதி,ப்ப
வண்ணேம_ெப.(வண்ணம்_ெப.+ஏ_சாr.) $சீ வ.நா.0146.4
ேகாழ் அர மணி_ெப.(மணி_ெப.) மடல்_ெப.(மடல்_ெப.)
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.)
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0147.1
மாழயம் திரள் கனி மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) மரகதம் $சீவ.நா.0147.2
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சூழ் குலப் பசுங்கமுகு சூலு பாள ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ெபானால்
$சீ வ.நா.0147.3
ஊழ் திரள் மணிக் கயிறு_ெப.(கயிறு_ெப.) ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.)
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விட்டேத $சீவ.நா.0147.4
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) தினப் பிறங்கலும் மிளி,ந் வழ்
@ அருவியும்
$சீ வ.நா.0148.1
குன்று அயல் மணிச் சுனக் குவள கண் விழிப்பவும் $சீவ.நா.0148.2
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேநாக்கு மான் பிண
ந@ல_ெப.அ.(ந@லம்_ெப.) யான மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) $சீவ.நா.0148.3
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) ெவஃகிய காம,_ெப.(காம,_ெப.)
காம பூமிேய $சீவ.நா.0148.4
த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) மணந் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஞ்ச
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பாண்_ெப.(பாண்_ெப.)
ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0149.1
ேவங்க நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபான் உகுக்கும்
ெவற்பு உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சந்தனம்_ெப.(சந்தனம்_+ெப.) $சீ வ.நா.0149.2
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) பிண்டி சண்பகம் ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) நாறு நாகமும்
$சீ வ.நா.0149.3
ந@ங்க_குைற.எச்.(ந@ங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந@ங்கும் இன் உயி, நினப்பின்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இளஃகுேம $சீ வ.நா.0149.4
முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) வாய் புrத்தன ெமாய் கதி,ப் பசும் ெபானால்
$சீ வ.நா.0150.1
சித்திரத் இயற்றிய_ெப.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) மல்கு பன் மணி_ெப.(மணி_ெப.) $சீவ.நா.0150.2
பத்தியில் குயிற்றி வான்_ெப.(வான்_ெப.) பதித் வத்த ேபால்வன $சீ வ.நா.0150.3
இத்திறத்த பந் எறிந் இளய, ஆடு பூமிேய $சீ வ.நா.0150.4
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வத்த பந் எடுத்தலும் மாலயுள் கரத்தலும் $சீவ.நா.0151.1
கத்தலத்தின் ஓட்டலும் கண்ணி ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) த@ட்டலும்
$சீ வ.நா.0151.2
பத்தியில் புடத்தலும் ப அரவின் ஆடலும் $சீவ.நா.0151.3
இத்திறத்த பந்திேனாடு இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) எல்ல இல்லேய
$சீ வ.நா.0151.4
கூற்றம் அன்ன கூ, நுதிக் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) இடச் $சீ வ.நா.0152.1
சீற்றம் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) தம் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) பந் அடிப்பன
$சீ வ.நா.0152.2
ஊற்று இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மும் மதத் ஓட யான
பீடுசால் $சீவ.நா.0152.3
காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) இயல் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ேத, கலந் ெகௗவ
மல்கின்ேற $சீ வ.நா.0152.4
கவ்வ அம் கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) சூழ்ந் கண் படுக்கும் மாடமும் $சீவ.நா.0153.1
ெதவ்வ, தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந@ள் நிதி
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் மாடமும் $சீவ.நா.0153.2
மவ்வல் அம் குழலினா, மணிக்கலம் ெபய் மாடமும் $சீவ.நா.0153.3
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வலந்த அல்லவும் இடங்கள் எல்ல இல்லேய
$சீ வ.நா.0153.4
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாங்கும் ேவங்கயும் ெபான்
இண, ெசய் ெகான்றயும் $சீவ.நா.0154.1
காய்த் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கண் ெதறூஉம்
காம,_ெப.(காம,_ெப.) வல்லி மாதரா, $சீவ.நா.0154.2
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கூத் அறாத பள்ளியும் ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) அன்ன மங்கய,
$சீ வ.நா.0154.3
ஏத்தல் சான்ற ேகாயிலும் இடப் படுத் இயன்றேவ $சீவ.நா.0154.4
கந் மா மணித்திரள் கடந் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் ந@ள் சுவ,ச் $சீ வ.நா.0155.1
சந் ேபாழ்ந் இயற்றிய_ெப.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தட்டு
ேவய்ந் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ெபானால் $சீவ.நா.0155.2
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) திரு நக, உrமேயாடு இவ்வழி $சீவ.நா.0155.3
வந் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணேம_ெப.(வண்ணம்_ெப.+ஏ_சாr.) அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) வண்ணேம_ெப.(வண்ணம்_ெப.+ஏ_சாr.)
$சீ வ.நா.0155.4
ஆடலின் அரவமும் அங்க ெகாட்டி ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உணப்
$சீ வ.நா.0156.1
பாடலின் அரவமும் பண முழவு அரவமும் $சீவ.நா.0156.2
கூடு ேகாலத் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) சுவக் ேகால யாழ் அரவமும் $சீவ.நா.0156.3
வாடல் இல்ல ஓசயால் வகல் நாளும் வகிற்ேற $சீ வ.நா.0156.4
நச்சு நாகத்தின் ஆ, அழல் சீற்றத்தன் $சீவ.நா.0157.1
அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) உற்று அடந்தா,க்கு அமி, அன்னவன் $சீ வ.நா.0157.2
கச்சு உலாம் முலயா,க்கு அணங்கு
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0157.3
சச்சந்தன் எனும் தாமரச் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கணான் $சீவ.நா.0157.4
வண் கயால் கலி மாற்றி வ ேவலினால் $சீ வ.நா.0158.1
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெதவ்வ, ேத,த் ெதாக
மாற்றினான் $சீவ.நா.0158.2
நுண் கலக்கு இடனாய்த் திரு மா மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $சீவ.நா.0158.3
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கண்களுக்கு இடன் ஆம் கடி மா,பேன $சீ வ.நா.0158.4
ேகாத நித்திலம் சூழ் குளி, ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குட $சீவ.நா.0159.1
ஓத ந@, உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிழற்றலால்
$சீ வ.நா.0159.2
தாதேய அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.0159.3
காதலால் களிக்கின்ற இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வயேம $சீவ.நா.0159.4
தருமன் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அளியால் தன ஈகயால் $சீவ.நா.0160.1
வருணன் கூற்று உயி, மாற்றலின் வாமேன $சீவ.நா.0160.2
அருமயால் அழகின் கண ஐந் உடத் $சீ வ.நா.0160.3
திருமகன் திரு மா நில மன்னேன_ெப.(மன்னன்_ெப.+ஏ_சாr.) $சீவ.நா.0160.4
ஏன மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) தம் இன் உயி, ெசற்ற ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
$சீ வ.நா.0161.1
தான மன்னrல் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) இமில் ஏறு அனான் $சீ வ.நா.0161.2
ேதன மாr_ெப.(மாr.) அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) திச
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) $சீவ.நா.0161.3
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) ேதாய் புகழான் மலிவு
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.0161.4
ெசல்வற்கு இன்னணம் ேசறலில் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
$சீ வ.நா.0162.1
மல்கு ந@, விதயத் அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
$சீ வ.நா.0162.2
அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) ேச, அணங்கிற்கு அணங்கு அன்னவள் $சீவ.நா.0162.3
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வில்லின் ந@ள் புருவத் எறி ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கணாள் $சீ வ.நா.0162.4
உருவும் சாயலும் ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உரப்பதற்கு $சீ வ.நா.0163.1
அrய ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வளத் ேதாளிகண் $சீவ.நா.0163.2
ெபருகு காrக ேபசுவல் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) அணங்கு $சீவ.நா.0163.3
அrய ேதவரும் ஏத் அரு ந@ரேள $சீவ.நா.0163.4
எண்ெணயும் நானமும் இவ மூழ்கி இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) திருக்கிட்டு
$சீ வ.நா.0164.1
ஒண்ணறும் கில் கிழி ெபாதிந் உற கழித்தன ேபால் $சீவ.நா.0164.2
கண் இருண்டு ெநறி மல்கிக் கடகுழன்ற கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) குழல்கள்
$சீ வ.நா.0164.3
வண்ணப் ேபா அருச்சித் மகிழ்வு ஆனாத் தகயேவ $சீ வ.நா.0164.4
குழவிக் ேகாட்டு இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) பிறயும் குளி, மதியும் கூடின
ேபால் $சீவ.நா.0165.1
அழகுெகாள் சிறுநுதலும் அணி வட்ட மதி முகமும் $சீ வ.நா.0165.2
ெதாழுதாற்கு வரம்_ெப.(வரம்_ெப.)
ெகாடுக்கும்_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெதாண்ட வாய்த் தூமுறுவல் $சீவ.நா.0165.3
ஒழுகு ெபான் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மூக்கும் உருப்பசிய உருக்குேம
$சீ வ.நா.0165.4
வண் சிலய வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) அழித் வா,ந் ஒழுகி நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
ெபறா $சீவ.நா.0166.1
நுண் கரும ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒசிந்
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) இவ,ந் ேபாந் உலாய்க் $சீ வ.நா.0166.2
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கண் கூடா கட புடத்க் கவல்லான்
எழுதிய_ெப.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபால் $சீவ.நா.0166.3
பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) ஆ,ந்த ெகாடும் புருவம் பழிச்சு ஆனாப் படியேவ
$சீ வ.நா.0166.4
ேசல் அனய சில்லrய கட சிவந் கரு மணி_ெப.(மணி_ெப.) அம் $சீ வ.நா.0167.1
பால் அகத்ப் பதித் அன்ன படியவாய் முனிவரயும் $சீ வ.நா.0167.2
மால் உறுப்ப மகிழ் ெசய்வ மாண்பில் நஞ்சும் அமி,தமுேம $சீவ.நா.0167.3
ேபால் குணத்த ெபாரு கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண் ெசவி உறப் ேபாந்
அகன்றனேவ $சீவ.நா.0167.4
மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) எறி கத்தrக அனயவாய் வள்ள வாடு $சீவ.நா.0168.1
உயி, ெசகுத் முன் ஒன்றிப் பின் ேபரா உரு அமந்த $சீவ.நா.0168.2
ெசயி, மகர குண்டலமும் திளப்பு ஆனா வா, காம் $சீ வ.நா.0168.3
வயிரவில் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
வற்று
@
இருந்தனேவ $சீவ.நா.0168.4
ஈனாத இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) கமுகின் மரகத மணிக் கண்ணும்
$சீ வ.நா.0169.1
ஆனாேத இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) பருகும் அருமணி கடந்ததூஉம் $சீவ.நா.0169.2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இருெளாடு ஓ, தாமரப் பூச் சுமந் அன்ன $சீவ.நா.0169.3
கான் ஆ,ந்த திரள் கழுத்க் கவின் சிற
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருந்தேத
$சீ வ.நா.0169.4
மணி_ெப.(மணி_ெப.) மகரம் வாய் ேபாழ்ந் வாழ் முத்த வடம்_ெப.(வடம்_ெப.)
சூழ்ந் ஆங்கு $சீவ.நா.0170.1
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அணி அரக்கு ஆ, ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) பஞ்சி அண அனய ஆடு அமத்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $சீவ.நா.0170.2
ணிகதி, வள முன் கத் ெதாகுவிரல் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.)
கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) $சீவ.நா.0170.3
மணி_ெப.(மணி_ெப.) அரும்பு மல, அங்க குலிகம் ஆ, வனப்பினேவ
$சீ வ.நா.0170.4
தாமச் ெசப்பு இண முகட்டுத் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கதி, விடு_ஏவ.(விடு_வி.)
ந@ல_ெப.அ.(ந@லம்_ெப.) $சீவ.நா.0171.1
மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) தாபித்தன ேபால் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) பருகு
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கண்ண $சீவ.நா.0171.2
ஏம் உற அடி பரந் இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) பிற வடம்_ெப.(வடம்_ெப.)
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0171.3
ஆம் அணங்கு குடி இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) அஞ் சுணங்கு பரந்தனேவ
$சீ வ.நா.0171.4
அங் க ேபால் வயிறு அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வலம் சுழி அம ெகாப்பூழ் $சீ வ.நா.0172.1
கங்கயின் சுழி அலக்கும் கண் ெகாளா நுடங்கு இடய $சீ வ.நா.0172.2
உண்டு எனத் தம, மதிப்ப, ேநாக்கினா, பிற,_ெப.(பிற,_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சீவ.நா.0172.3
உண்டு இல்ல என ஐயம் அல்ல ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
உண,வு_ெப.(உண,வு_ெப.) அrேத $சீ வ.நா.0172.4
மன்நாக இணப் படமும் ேத,த் தட்டு மதி மயக்கிப் $சீ வ.நா.0173.1
ெபான் ஆல வட்டமும் ேபால் கல இமக்கும் அகல் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
$சீ வ.நா.0173.2
ெகான்_ெப.(ெகான்_ெப.) இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) பருதியும் குறு முயலின்
குருதியும் ேபான்று $சீவ.நா.0173.3
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இன் அரத்தப் பட்டசத் இந்திரற்கும் புகழ்வு அrேத $சீவ.நா.0173.4
ேவழ_ெப.அ.(ேவழம்_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திரள் தடக்க ெவருட்டி
மற்று இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) $சீ வ.நா.0174.1
வாழத் தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) எனத்
திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வால் அரக்கு உண்
ெசம்பஞ்சி $சீவ.நா.0174.2
ேதாழம ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என ெமன்ம
உடயவாய் ஒளி திகழ்ந் $சீவ.நா.0174.3
மாழ ெகாள் மணி_ெப.(மணி_ெப.) மகரம் ெகௗவி வற்று
@
இருந்தனேவ
$சீ வ.நா.0174.4
பக்கத்தால் கவிழிய வாய் ேமல் பிறங்காப் பாண்டிலா $சீவ.நா.0175.1
ஒக்க நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) உணராம
ெபாருந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சந்தினவாய்
$சீ வ.நா.0175.2
ெநக்குப் பின் கூடா நிக, அமந்த முழந் தாளும் $சீ வ.நா.0175.3
மக்களுக்கு இல்லாத மாட்சியின் மலிந்தனேவ $சீவ.நா.0175.4
ஆடு தச பிறங்கா வற்றா மயி,_ெப.(மயி,_ெப.)
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0176.1
ந@டா குறுகா நிக, அமந்த அளவினவாய்ச் $சீ வ.நா.0176.2
ேசடு ஆவ நாழிகயின் புட
திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
ெநய் ெபய் $சீவ.நா.0176.3
வாடாத காம்ேப ேபால் கணக் காலின் வனப்பினேவ $சீவ.நா.0176.4
பசும் ெபான் ெசய் கிண்கிணியும் பாடகமும் பாடு அலப்ப $சீவ.நா.0177.1
நயந் எr ெபான் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) முத்தr ெபய் அகம்_ெப.(அகம்_ெப.)
நக $சீவ.நா.0177.2
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இயந் எழிலா, மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆம இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) பா,ப்பின்
கூன் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ேபால் $சீவ.நா.0177.3
அசந் உண,வு_ெப.(உண,வு_ெப.) மடிந் ஒழியும் அடி இண புகழ்வா,க்ேக
$சீ வ.நா.0177.4
அரக்கு இயல் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கழுந@, அக இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.)
ேபால் உகி,_ெப.(உகி,_ெப.) சூடிப் $சீவ.நா.0178.1
பரப்பு இன்றி நுதி உய,ந் பழிப்பு அறத்
திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ந@ண்டு $சீ வ.நா.0178.2
ஒருக்கு உற ெநருங்கிப் ெபான் ஒளி ஆழி அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) ெகௗவித்
$சீ வ.நா.0178.3
திருக் கவின் ெகாள் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) விரல்கள் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
ஆ,க்கும் தகயேவ $சீவ.நா.0178.4
என்ெபாடு நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) இன்றி இலவம்_ெப.(இலவம்_ெப.) பூ அட,
அனுக்கி $சீவ.நா.0179.1
இன்புற_குைற.எச்.(இன்புறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.)
உய,ந் இரு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) உறப் புல்லி $சீ வ.நா.0179.2
ஒன்பதின் சாண் நடப்பினும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) காதம் என்று அஞ்சும்
$சீ வ.நா.0179.3
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பஞ்சிச் சீ றடியும் ேமதக்க விழவினேவ
$சீ வ.நா.0179.4
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உருவு ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) என்னும்
கிழியின் ேமல் இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) இலக்கித் $சீவ.நா.0180.1
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உருவு நினப்பு என்னும் கிலிகயால் வருத்தித்க்
$சீ வ.நா.0180.2
கவ்விய_ெப.எச்.(கவ்வு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ேநாக்கினால் கண் விடுத்க் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ந@, $சீ வ.நா.0180.3
ெசவ்விதில் ெதளித் ஆனாக் காமப் பூச் சிதறினான் $சீவ.நா.0180.4
48

ெமய் ெபறா எழுத் உயி,க்கும் மழல வாய் இன் முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)
$சீ வ.நா.0181.1
தயலாள் ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தடங்கண் வலப்பட்டுச் சச்சந்தன்
$சீ வ.நா.0181.2
ஐயுறான் அணங்கு எனேவ அகத் அடக்கிச் ெசல்கின்றான் $சீவ.நா.0181.3
ெமாய் அறாக் களியான முழங்கித் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இமி, தாரான்
$சீ வ.நா.0181.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) முகபடாம் அணிந் வா,
மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) $சீ வ.நா.0182.1
உண்டு உகுத்திடு களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) உழவன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $சீவ.நா.0182.2
ெபண்டி,_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ,_பட,.பன்.) தம் ெபரு நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கடந்
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப, $சீ வ.நா.0182.3
விண்டல, ேகாதக்கு விசய என்பேவ $சீ வ.நா.0182.4
அரு மணி_ெப.(மணி_ெப.) மரகதத் அங் கண் நாறிய $சீ வ.நா.0183.1
எr நிறப் ெபான் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) ஏந் தாமரத் $சீவ.நா.0183.2
திருமகள் இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.) எனத் திலக
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குடப் $சீவ.நா.0183.3
ெபருமகன் ேகாயிலுள் ேபத வகுேம $சீவ.நா.0183.4
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) புr அகல் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
தாய,_ெப.(தாய,_ெப.) தவ்வய, $சீவ.நா.0184.1
சிலம்புr திருந் அடி பரவச் ெசல்பவள் $சீவ.நா.0184.2
வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.) சலஞ்சலம் வள இய ஒத்தனள் $சீவ.நா.0184.3
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) புrந் அனய ஓ, ெகாடியின் ந@,மயள் $சீவ.நா.0184.4

49

இன் அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) ெகாழும் புக உயி,க்கும் ஈ,ங்
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) $சீ வ.நா.0185.1
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) மல,க் ேகாத தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) முலகள்
வங்கலின்
@
$சீவ.நா.0185.2
மின் உருக்குறும் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெமலிய_குைற.எச்.(ெமலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெமல்லேவ $சீவ.நா.0185.3
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) திரு நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
கனிந்த என்பேவ $சீ வ.நா.0185.4
முந் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) கூறிய மூrத் தான
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $சீவ.நா.0186.1
கந் ெகால் கடாக் களி யான மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) $சீவ.நா.0186.2
பந்ெதாடிப் பாசிழப் பரவ ஏந் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $சீவ.நா.0186.3
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாட்டு இசத்தனன் தன
மாற்றேம $சீவ.நா.0186.4
மருமகன் வலந்த மங்க ஆக்கமும் $சீவ.நா.0187.1
அருமதிச் சூழ்ச்சியின் அமச்ச,
எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0187.2
கருமமும்
கண்டவ,_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ,_பட,.பன்.)
கலத்தல் பான்மயில் $சீ வ.நா.0187.3
ெபருமகன் ேச,த்தினா, பிண அனாளேய $சீ வ.நா.0187.4
ெபான் அம் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அமி, அனாளும் ெபான்
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குன்று அனானும் $சீவ.நா.0188.1
அனங்கனுக்கு இலக்கம் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அழுத்த விள்ளா, $சீவ.நா.0188.2
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இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) தமக்கு எங்கும் இல்லா, இயந்தன, என்ப முக்கண்
$சீ வ.நா.0188.3
சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) திகழ் விடயினானும் ெசல்வியும்
ேச,ந்த_ெப.எச்.(ேச,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒத்ேத $சீவ.நா.0188.4
காதலால் காம பூமிக் கதி, ஒளி அவரும் ஒத்தா, $சீ வ.நா.0189.1
மாதரும் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) அனானும் மாசுண
மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) $சீ வ.நா.0189.2
ஆதரம் ெபருகுகின்ற அன்பினால் அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ஒத்ம்
$சீ வ.நா.0189.3
த@ இலா,_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ,_பட,.பன்.) திளப்பின் ஆமான் ெசல்வேம
ெபrம் ஒத்தா, $சீவ.நா.0189.4
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அம, காதலானும் தயலும்
மணந்த_ெப.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாழ்தில் $சீ வ.நா.0190.1
ெபான் அனாள் அமி,தம் ஆகப் புகழ் ெவய்ேயான் பருகியிட்டான் $சீவ.நா.0190.2
மின் அவி, பூணினான ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கணா,க்கு இயற்றப் பட்ட
$சீ வ.நா.0190.3
மன்னிய மவின் வாங்கி மாதரும் பருகியிட்டாள் $சீ வ.நா.0190.4
பவழவாய் பரவ அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) என்று இவ பருகும் ேவலான்
$சீ வ.நா.0191.1
கவழம் ஆ, களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ேபான்றான் காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) கரும்ப
ஒத்தாள் $சீவ.நா.0191.2
தவழ் மக் ேகாத மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) தாமரப் பூ அ ஆக $சீவ.நா.0191.3
உமிழ் நக ேவலினானும் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) சிற மணி_ெப.(மணி_ெப.)
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஒத்தான் $சீவ.நா.0191.4
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பளிக்கு அறப் பவழப்_ெப.(பவழம்_ெப.+ப்_ஒற்.) பாவ பrசு எனத்
திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) $சீவ.நா.0192.1
களிக் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) ெபாருவ ேபான்று கட
சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணாள் $சீ வ.நா.0192.2
ஒளிக் கவின் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காமத்
ஊழுறு கனிய ஒத்தாள் $சீவ.நா.0192.3
அளித் அயில்கின்ற ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) அம் சிறப் பறவ ஒத்தான்
$சீ வ.நா.0192.4
று மல,ப் பிணயலும் சூட்டும் சுண்ணமும் $சீ வ.நா.0193.1
நறுமல,க் கண்ணியும் நாறு சாந்தமும் $சீவ.நா.0193.2
அறு நிலத் அமி,தமும் அகிலும் நாவியும் $சீ வ.நா.0193.3
ெபறு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) பிணித்திடப் ெபrய, வகினா, $சீவ.நா.0193.4
டித்தலக் கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) குழல்_ெப.(குழல்_ெப.)
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) உண் ேகாத தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $சீவ.நா.0194.1
அடித்தலச் சிலம்பிேனாடு அரவ ேமகல $சீவ.நா.0194.2
வடித்தலக் கண் மல, வள,த்த ேநாக்கேமாடு $சீவ.நா.0194.3
அடுத் உலப்பு அr அவ,_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) ஊறில் இன்பேம
$சீ வ.நா.0194.4
இழ கிள, இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முல எழு நுண் இடத் $சீ வ.நா.0195.1
தழ வள, ம மல, தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) பூஞ்சிகக் $சீ வ.நா.0195.2
குழ முகக் ெகாடிெயாடு_ெப.(ெகாடி_ெப.+ஒடு_கரு.ெவ.) குருதி_ெப.(குருதி_ெப.)
ேவலினான் $சீவ.நா.0195.3
மழ முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) மாrயின் வகும் என்பேவ $சீ வ.நா.0195.4
படுதிரப் பவழவாய் அமுதம் மாந்தியும் $சீவ.நா.0196.1
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ெகாடிவள, குவி முலத் தடத்ள் வகியும் $சீவ.நா.0196.2
இடியினும் ெகாடியினும்
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) யாவம் $சீவ.நா.0196.3
கடி மணக் கிழம ஓ, கடலின் மிக்கேத $சீவ.நா.0196.4
கப்புரப் பசுந்திர கதி, ெசய் மா மணிச் $சீவ.நா.0197.1
ெசப்ெபாடு சிலதிய, ஏந்தத் த@விய $சீவ.நா.0197.2
ப்பு உமிழ்ந் அலமரும் காமவல்லியும் $சீவ.நா.0197.3
ஒப்பரும் பாவ ேபான்று உறயும் என்பேவ $சீவ.நா.0197.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) காவலின் வழுக்கி
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) $சீவ.நா.0198.1
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கலத்ெதாடு பிணந்த ேப,
அருள் $சீவ.நா.0198.2
விண்ணகம் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ெகாள விளங்கு
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மதி $சீ வ.நா.0198.3
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) உேராணிேயாடு ஒளித்த ஒத்தேத
$சீ வ.நா.0198.4
குங்குமத் ேதாளினானும் ெகாழும் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண்ணி னாளும்
$சீ வ.நா.0199.1
தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) தணப்பு அறப் பருகும் நாளுள் $சீவ.நா.0199.2
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குடயினாற்குத் திரு
இழுக்குற்ற வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $சீவ.நா.0199.3
பங் கதி, மதியில் ெதள்ளிப் பக,ந் எடுத் உரத்ம் அன்ேற $சீவ.நா.0199.4
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) அனான் அமச்ச, தம்முள் கட்டியங் காரன் என்பான்
$சீ வ.நா.0200.1
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ஒளிறு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) தடக்கயானுக்கு உயி, என
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாளுள்
$சீ வ.நா.0200.2
பிளிறு வா, முரசின் சாற்றிப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.)
இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $சீவ.நா.0200.3
ெவளிறு இலாக் ேகள்வியான ேவறு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.0200.4
அசவு இலாப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ெவள்ளத் அrஞ்சயன் குலத்ள்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0201.1
வச இலாள் வரத்தின் வந்தாள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) சுவ அமி,தம் அன்னாள் $சீ வ.நா.0201.2
விசயயப் பிrதல்_ெதா.ெப.(பிr_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆற்ேறன்
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வயம் $சீ வ.நா.0201.3
இச படக் காத்தல் ேவண்டும் இலங்கு பூண் மா,ப என்றான் $சீவ.நா.0201.4
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உரப்பக் ேகட்ேட
அடுகளிற்று எருத்தின் இட்ட $சீ வ.நா.0202.1
வண்ணப் பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தவிசு தன்ன ஞமலி ேமல் இட்ட
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0202.2
கண் அகன் ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) காத்தல் எனக்கு எனக்
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கண்ணி
$சீ வ.நா.0202.3
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மண்_ெப.(மண்_ெப.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.)
வளரும்_ெப.எச்.(வள,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேதாளான் மறுத்
ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) ெமாழியல் என்றான் $சீ வ.நா.0202.4
எழுதரு_வி.(எழு_வி.+தரு_து.வி.) பருதி மா,பன் இற்ெறன இசத்த ேலாடும்
$சீ வ.நா.0203.1
ெதாழு அடி பணிந் ெசால்லும் ன்னல,த் ெதாலத்த ேவேலாய் $சீவ.நா.0203.2
கழி ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) காதலாள்கண் கழி நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
ெபறுக_வியங்.வி.மு.(ெபறு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) வயம் $சீவ.நா.0203.3
பழி படா வகயில்
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) படு
நுகம் பூண்பல் என்றான் $சீவ.நா.0203.4
வலம் புr ெபாறித்த வண்க மதவலி விடுப்ப ஏகிக் $சீ வ.நா.0204.1
கலந்தனன் ேசன காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) கட்டியங் காரன் என்ன $சீவ.நா.0204.2
உலந்தரு ேதாளினாய் ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
ேமல் ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) வப்பின் $சீவ.நா.0204.3
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) திரு ந@ங்கும் என்று ஓ, நிமித்திகன் ெநறியில்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.0204.4
எனக்கு உயி, என்னப் பட்டான் என் அலால் பிறர இல்லான் $சீவ.நா.0205.1
முனத் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) உருக்கி முன்ேன ெமாய் அம, பலவும் ெவன்றான்
$சீ வ.நா.0205.2
தனக்கு யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெசய்வ ெசய்ேதன்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெசய்வ
ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) ஒன்றும் $சீவ.நா.0205.3
மனக்கு இனா ெமாழிய_குைற.எச்.(ெமாழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டா
வாழிய,_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய,_வியங்.வி.மு.குறி.)
ஒழிக_வியங்.வி.மு.(ஒழி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றான் $சீவ.நா.0205.4
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காவல குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.) அன்ேறனும் கருமம் ஈ அருளிக் ேகண்ேமா
$சீ வ.நா.0206.1
நாவல, ெசால் ெகாண்டா,க்கு நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) அலால் த@ங்கு வாரா
$சீ வ.நா.0206.2
பூ அல, ெகாடியனா, கண் ேபாகேம கழுமி ேமலும் $சீ வ.நா.0206.3
பாவமும் பழியும் உற்றா, பற்பல, ேகள் இ என்றான் $சீ வ.நா.0206.4
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபய,ப் பிரமன் என்னும் பீடினால்
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) ந@ரான் $சீவ.நா.0207.1
அரும்பிய_ெப.எச்.(அரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முலயினாளுக்கு
அணி முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.)
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0207.2
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு அவள
எய்தான் விண்ணகம் இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அன்றித் $சீவ.நா.0207.3
திருந்தினாற்கு இன்று காறும் சிறு ெசால்லாய்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.நா.0207.4
கம் மல,க் கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) ேவலிக் கண மல அரயன் மங்க
$சீ வ.நா.0208.1
மம் மல,க் ேகாத பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ெகாண்டேத மறுவ
ஆகக் $சீ வ.நா.0208.2
ெகாய்ம் மல,க் ெகான்ற மாலக் குளி,மதிக் கண்ணியாற்குப் $சீவ.நா.0208.3
ெபய்ம் மல, அலங்கல் மா,ப ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பழி
ஆயிற்று_வி.மு.(ஆகு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.நா.0208.4
ந@ல்_ெப.அ.(ந@லம்_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) வண்ணன்_ெப.(வண்ணன்_ெப.)
அன்று ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கில் கவ,ந் தம் முன் $சீவ.நா.0209.1
பால் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) வண்ணன்_ெப.(வண்ணன்_ெப.) ேநாக்கில் பழி உடத்
என்று கண்டாய் $சீ வ.நா.0209.2
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ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) நிறத் தான ேவந்ேத விrபுனல் ெதாழுன ஆற்றுள்
$சீ வ.நா.0209.3
ேகால் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) வளயினா,க்குக் குருந்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) ஒசித்த என்றான் $சீவ.நா.0209.4
காமேம கன்றி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கழுத கண்டு
அருளினாேல $சீவ.நா.0210.1
வாமனா, ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வருந்தின @, என்று வயத்
$சீ வ.நா.0210.2
ஈமம் ேச, மால ேபால இழித்திடப் பட்ட அன்ேற $சீவ.நா.0210.3
நாம ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) தடக்க ேவந்ேத நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) இ
ெதrயின் என்றான் $சீவ.நா.0210.4
படு பழி மறக்கல் ஆேமா பஞ்சவ, அன்று
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0211.1
வடுவுர யாவ, ேப,ப்பா, வாய்ப் பற அறந்
தூற்றி_வி.எச்.(தூற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0211.2
இடுவேத அன்றிப் பின்னும் இழுக்கு உடத் அம்ம காமம்_ெப.(காமம்_ெப.)
$சீ வ.நா.0211.3
நடுவு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஓம்பல் நல்லேத ேபாலும் என்றான் $சீவ.நா.0211.4
ஆ, அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) இகழ்தல்
ெசல்லா_எதி,.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கணனானும்
$சீ வ.நா.0212.1
கூ, அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) உடய ந@ரா, ெசால் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0212.2
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ேப, அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) உடய ந@யும் பிண அனாட்கு
அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0212.3
ஓ, அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) உடய என்றான் உருத்திர தத்தன் என்பான்
$சீ வ.நா.0212.4
அளந் தாம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காத்த
அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) உடய ந@ரா,க்கு $சீவ.நா.0213.1
அளந்தன ேபாகம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
அவ,_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) அவ,க்கு
அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாேள $சீவ.நா.0213.2
அளந்தன வாழும் நாளும் அ எனக்கு உரயல் என்றான் $சீவ.நா.0213.3
விளங்கு ஒளி மணிகள் ேவய்ந் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) சுட, இமக்கும் பூணான்
$சீ வ.நா.0213.4
மூrத் ேதம் தாrனாய் ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) முனியினும் உறுதி ேநாக்கிப்
$சீ வ.நா.0214.1
பாrத்ேதன் தரும நுண்நூல் வழக்கு அ
ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) கண்ேட $சீ வ.நா.0214.2
ேவrத் ேதம் ேகாத மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) விருந் உனக்காக
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) $சீவ.நா.0214.3
பூrத் ஏந் இளய ெகாங்க புண,க யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ேபாவல்
என்றான் $சீவ.நா.0214.4
இனமாம் என்று உரப்பினும் ஏதம் எணான் $சீ வ.நா.0215.1
முனம் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பான்ம முளத்
எழலால் $சீ வ.நா.0215.2
புனமா மல, ேவய் நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) குழலாள்
$சீ வ.நா.0215.3
மனமாம் ெநறி ஓடிய மன்னவேன $சீ வ.நா.0215.4
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கலயா, கில் ஏந் அல்குலும் கதி, சூழ் $சீ வ.நா.0216.1
முலயா, தடமும் முனியா படிந் $சீவ.நா.0216.2
உலயாத் திருவின் அமி, உண்டு ஒளிேச, $சீவ.நா.0216.3
மலயா, மணி_ெப.(மணி_ெப.) மா,பன் மகிழ்ந்தனேன $சீ வ.நா.0216.4
விr மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) மால விளங்கு முடித் $சீ வ.நா.0217.1
திரு மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) சிந் திளப்பின, ஆய் $சீவ.நா.0217.2
எr மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) மா,பனும் ஏந்திழயும் $சீ வ.நா.0217.3
அரு மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) நாகrன் ஆயினேர $சீ வ.நா.0217.4
நறவு ஆ,ந்த ஓ, நாகு_ெப.(நாகு_ெப.) இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) தாமர வாய்
$சீ வ.நா.0218.1
உற வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
@
ஓ,
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேபான்று உரேவான்
$சீ வ.நா.0218.2
அற ஆக்கிய இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.)
அம,ந்த_ெப.எச்.(அம,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
$சீ வ.நா.0218.3
கற ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கணினாள் கனவு_ெப.(கனவு_ெப.) உற்றனேள
$சீ வ.நா.0218.4
பஞ்சி அடிப் பவளத் வ, வாய் அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.)
$சீ வ.நா.0219.1
ஞ்சும் இடக் கனவு_ெப.(கனவு_ெப.) மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) அவ ேதான்றலின்
$சீ வ.நா.0219.2
அஞ்சி நடுங்கினள் ஆய் இழ ஆயிட $சீ வ.நா.0219.3
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுட,
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விடிந்தத அன்ேற
$சீ வ.நா.0219.4
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பண் ெகழு ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) விரலால் பணத் ேதாளி
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $சீ வ.நா.0220.1
கண் கழூஉச் ெசய் கல நல தாங்கி $சீ வ.நா.0220.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெபாழி பூ மழ ெவல் கதி, ேநமிய $சீ வ.நா.0220.3
வண் புகழ் மால் அடி வந்தன ெசய்தாள் $சீவ.நா.0220.4
இம்ப, இலா நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) பூெவாடு சாந்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0221.1
எம் ெபருமான் அடிக்கு எய்க என்று
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0221.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பr மான் ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத, மிகு
தான அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $சீவ.நா.0221.3
தம் ெபருமான் அடி சா,ந்தனள் அன்ேற $சீவ.நா.0221.4
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அம, காதலி_ெப.(காதலி_ெப.)
தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) மா வலி $சீவ.நா.0222.1
வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) ேபால் மகிழ்வு
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) பின் வா,
நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) $சீவ.நா.0222.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) எனப் பால் எனச் சில் அமி, ஊற்று எனக் $சீவ.நா.0222.3
கான் அம, ேகாத கனா_ெப.(கனா_ெப.) ெமாழிகின்றாள் $சீவ.நா.0222.4
ெதாத் அணி பிண்டி ெதாலந் அற
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
@
எண் $சீ வ.நா.0223.1
முத் அணி மால முடிக்கு இடன் ஆக $சீவ.நா.0223.2
ஒத் அதன் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) வழிேய முள ஓங்குபு $சீவ.நா.0223.3
வத்த ேபால வள,ந்தத அன்ேற $சீ வ.நா.0223.4
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வா, குழ வில் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மா முடி தூக்குபு
$சீ வ.நா.0224.1
கா, ெகழு குன்று அனயான் கனவின் இயல் $சீவ.நா.0224.2
பா, ெகழு நூல் விதியால் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
ெதrந் $சீ வ.நா.0224.3
ஏ, குழயாமல் எடுத் உரக்கின்றான் $சீவ.நா.0224.4
நன்முடி நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மகனாம் நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.)
மாலகள் $சீவ.நா.0225.1
அன்னவனால் அமரப்படும் ேதவிய, $சீ வ.நா.0225.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) முள நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ஆக்கம் அதாம் எனப் $சீ வ.நா.0225.3
பின்னதனால் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) ேபசலன் விட்டான் $சீ வ.நா.0225.4
இற்று அதனால் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) என் என ஏந்திழ $சீவ.நா.0226.1
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) இன்ேன இடயூறு எனக்கு
என்றலும் $சீ வ.நா.0226.2
மற்று உரயாடலளாய் மணி_ெப.(மணி_ெப.) மா நிலத் $சீவ.நா.0226.3
அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ, ேகாதயின் ெபான்
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) ேசா,ந்தாள் $சீவ.நா.0226.4
காவி கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணெராடு
@
காrக
$சீ வ.நா.0227.1
ஆவி நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபான்று அணி மாழ்கப்
$சீ வ.நா.0227.2
பாவி என் ஆவி வருத்திேயா எனத் $சீவ.நா.0227.3
ேதவிய ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) தக
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெமய் சா,ந்தான்
$சீ வ.நா.0227.4
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தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மல, மா,பு_ெப.(மா,பு_ெப.) உறேவ தழ@ இயினான்
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.) $சீ வ.நா.0228.1
கண் மல,த் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) கனவின் இயில் ெமய் எனும் $சீவ.நா.0228.2
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) மயேமா ெபrேத மடவாய்க்கு எனப் $சீவ.நா.0228.3
பண் உரயால் பரவித் ய, த@,த்தான் $சீவ.நா.0228.4
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) காதலினால் களித் ஆய் மல,க் $சீவ.நா.0229.1
ேகாத அம் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அனயா, தம் குழாம் ெதாழத்
$சீ வ.நா.0229.2
தா உகு தாமம் அணிந் அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) விம்மிய $சீவ.நா.0229.3
ேபா உகு ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அணப் பூ மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ேச,ந்தாள்
$சீ வ.நா.0229.4
பண் கனியப் பருகிப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) நாடகம்_ெப.(நாடகம்_ெப.)
$சீ வ.நா.0230.1
கண் கனியக் கவ,ந் உண்டு சின்னாள்
ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0230.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) கனியக் கவின்
வித்திய_ெப.எச்.(வித்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
கணி $சீவ.நா.0230.3
மண்_ெப.(மண்_ெப.) கனிப்பான் வளரத் தள, கின்றாள் $சீவ.நா.0230.4
கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) ஆ, ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.)
கழன்று_வி.எச்.(கழல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசவ்வாய் விள,த்க் கண்
பசல பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காமம்_ெப.(காமம்_ெப.)
$சீ வ.நா.0231.1
விரும்பு ஆ, முலக் கண் கrந் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கதி,கள் ெபய்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான் ெசப்ேப ேபால்
$சீ வ.நா.0231.2
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அரும்பால் பரந் நுசுப்பும் கண்ணின் புலன்_ெப.(புலன்_ெப.)
ஆயிற்று_வி.மு.(ஆகு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அவனிச்ச மால
$சீ வ.நா.0231.3
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பாரமாய்ப் ெபr நந் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) சூல்
சலஞ்சலம் ேபால் நங்க நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெதாலந்தேத $சீவ.நா.0231.4
தூம்பு_ெப.(தூம்பு_ெப.) உட ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) க
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) ற்றிய ெவள்ளிேல ேபால் $சீவ.நா.0232.1
ேதம்புட அலங்கல் மா,பில்_ெப.(மா,பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) திருமகன் தமியன்
ஆக $சீ வ.நா.0232.2
ஓம்பட ஒன்றும் ெசப்பாள் திருமகள் ஒளித்
ந@ங்க_குைற.எச்.(ந@ங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0232.3
ஆம் புட ெதrந் ேவந்தற்கு அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) எனும் அமச்சன்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.0232.4
காதி ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) தங்கள் கண் என வக்கப்
பட்ட $சீ வ.நா.0233.1
ந@தி ேமல் ேசறல் ேதற்றாய் ெநறி அலா ெநறியச் ேச,ந் $சீவ.நா.0233.2
ேகா இயல் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) என்னும் மவினில் குளித்த ஞான்ேற
$சீ வ.நா.0233.3
ஓதிய ெபாறி அற்றாய் ஓ, அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாறி புனவி என்றான்
$சீ வ.நா.0233.4
அந்தரத்தா, மயேன என ஐயுறும் $சீவ.நா.0234.1
தந்திரத்தால் தம நூல் கர கண்டவன் $சீவ.நா.0234.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) திறலான் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தச்சனக்
கூவி ஓ, $சீ வ.நா.0234.3
எந்திர ஊ,தி இயற்றுமின் என்றான் $சீவ.நா.0234.4
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பல் கிழியும் பயினும் கில் நூெலாடு $சீவ.நா.0235.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அரக்கும் ெமழுகும் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) சான்றன
$சீ வ.நா.0235.2
அல்லனவும் அமத் ஆங்கு எழு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இடச் $சீ வ.நா.0235.3
ெசல்வ ஓ, மா மயில்_ெப.(மயில்_ெப.)
ெசய்தனன்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.)
அன்ேற $சீவ.நா.0235.4
பீலி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மாமயிலும் பிறி ஆக்கிய $சீவ.நா.0236.1
ேகால நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மாமயிலும் ெகாடு ெசன்றவன் $சீவ.நா.0236.2
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உடயான் அடி கெதாழு
$சீ வ.நா.0236.3
ஆலும் இம் மஞ்ஞ அறிந் அருள் என்றான் $சீவ.நா.0236.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநறி நூல் நயந்தான் நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) நன்று இ
$சீ வ.நா.0237.1
ெகால் ெநறியில் ெபrயாய் இ
ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என $சீ வ.நா.0237.2
மின் ெநறி பல்கலம் ேமதகப் ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஓ, $சீவ.நா.0237.3
ெபான் அற தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெகாடுத்தான் புகழ் ெவய்ேயான்
$சீ வ.நா.0237.4
ஆடு இயல் மா மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ஊ,திய அவ்வழி $சீவ.நா.0238.1
மாடமும் காவும் அடுத் ஓ, சில் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெசலப் $சீவ.நா.0238.2
பாடலின் ேமல் ேமல் பயப்பயத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ரந் $சீவ.நா.0238.3
ஓட முறுக்கி உண,த்த_குைற.எச்.(உண,த்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உண,ந்தாள் $சீவ.நா.0238.4
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பண் தவழ் விரலின் பாவ ெபாறிவலம் திrப்பப்
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0239.1
விண்தவழ் ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) ேபாழ்ந் விசும்பு இடப் பறக்கும்
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) $சீவ.நா.0239.2
புண் தவழ் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கண் பாவ ெபாறி இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
திrப்பத் ேதாக $சீவ.நா.0239.3
கண்டவ,_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ,_பட,.பன்.)
மருள_குைற.எச்.(மருள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வழ்ந்
@
கால் குவித்
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற
$சீ வ.நா.0239.4
காதி ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) வல கட்டியங் காரனும் $சீ வ.நா.0240.1
ந@தியால் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ெகாண்டபின் ந@தி நூல் $சீவ.நா.0240.2
ஓதினா, தம ேவறு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓதினான் $சீ வ.நா.0240.3
ேகா ெசய் குணக் ேகாதினுள் ேகா அனான் $சீ வ.நா.0240.4
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஆய ஓ, மாெதய்வம் $சீவ.நா.0241.1
என்ன வந் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அஃ இராப்
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) $சீ வ.நா.0241.2
ன்னி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசகுத்திடு
ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) எனும் $சீவ.நா.0241.3
என்ன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெசய்வ கூறுமின் என்னேவ
$சீ வ.நா.0241.4
அரும மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.)
அழுங்க_குைற.எச்.(அழுங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓ, $சீவ.நா.0242.1
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உருமு வழ்ந்
@
என உட்கினரா அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.)
$சீ வ.நா.0242.2
கருமம் காழ்த்தம
கண்டவ,_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ,_பட,.பன்.)
தம் உளான் $சீவ.நா.0242.3
தரும தத்தன் என்பான் இ சாற்றினான் $சீவ.நா.0242.4
தவளக் கிண்கிணித் தாமரச் சீ றடிக் $சீவ.நா.0243.1
குவளேய அளவுள்ள ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) கணாள் $சீ வ.நா.0243.2
அவளேய அமி,தாக அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அண்ணலும் $சீ வ.நா.0243.3
உவள் அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) தன ஆக ஒடுங்கினான் $சீவ.நா.0243.4
விண்ணி ேனாடு அமி,தம் விலச் ெசல்வ $சீவ.நா.0244.1
ெபண்ணின் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) ெபr எனத் தாழ்ந்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) $சீ வ.நா.0244.2
எண்ணம் இன்றி இறங்கி இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வயகம் $சீ வ.நா.0244.3
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அம் தாமரயாெளாடும் தாழ்ந்தேத $சீவ.நா.0244.4
தன்ன ஆக்கிய தா,ப் ெபாலி ேவந்தனப் $சீவ.நா.0245.1
பின்ன ெவௗவில் பிறழ்ந்திடும் பூ மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $சீவ.நா.0245.2
அன்னவன் வழிச் ெசல்லின்_நி.எச்.(ெசல்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) இம் மண்மிசப்
$சீ வ.நா.0245.3
பின்னத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ேப,க்குந, இல்லேய
$சீ வ.நா.0245.4
திலக ந@ள் முடித் ேதவரும் ேவந்தரும் $சீவ.நா.0246.1
உலக மாந்த,கள் ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்று
ஓப $சீ வ.நா.0246.2
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குலவு தா,_ெப.(தா,_ெப.) மன்ன,க்கு யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இ
கூறுவன் $சீவ.நா.0246.3
பலவும் மிக்கன, ேதவrன் பா,த்திவ, $சீவ.நா.0246.4
அருளுேமல் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ஆக்குமன் காயுேமல் $சீ வ.நா.0247.1
ெவருளச் சுட்டிடும் ேவந் எனும் மா ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) $சீவ.நா.0247.2
மருளி மற்று அவ வாழ்த்தினும் வயினும் $சீ வ.நா.0247.3
அருளி ஆக்கல் அழித்தல் அங்கு ஆபேவா $சீ வ.நா.0247.4
உறங்கும்_ெப.எச்.(உறங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஒளி $சீவ.நா.0248.1
கறங்கு ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திர வயகம் காக்குமால் $சீவ.நா.0248.2
இறங்கு கண் இமயா, விழித்ேத இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) $சீவ.நா.0248.3
அறங்கள்_ெப.(அறங்கள்_ெப.)
ெவௗவ_குைற.எச்.(ெவௗவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அதன் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
காக்கலா, $சீ வ.நா.0248.4
யாவ, ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) நால்வரப்
பின்னிடின் $சீவ.நா.0249.1
ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) என்ப ேதறும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வயகம்
$சீ வ.நா.0249.2
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) மன்னவ, காய்வன சிந்தியா, $சீவ.நா.0249.3
நாவினும் உரயா, நவ அஞ்சுவா, $சீவ.நா.0249.4
த@ண்டினா, தமத் த@ச் சுடும் மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) த@ $சீ வ.நா.0250.1
ஈண்டு தம் கிளெயாடும் எrத்திடும் $சீவ.நா.0250.2
ேவண்டில் இன் அமி,ம் நஞ்சும் ஆதலான் $சீ வ.நா.0250.3
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மாண்ட அன்று நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வாய் ெமாழித் ெதய்வேம
$சீ வ.நா.0250.4
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) ஆள்வ நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) எனக்கு என்றிேயல்
$சீ வ.நா.0251.2
வாலி அன்று எனக் கூறினன் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ஞமற்கு $சீவ.நா.0251.3
ஓல வத் அன்ன ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ஆற்றலான்
$சீ வ.நா.0251.4
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) சிக ேகாத சூட்டிக் ெகாண்டவன் இருப்ப மற்று ஓ,
$சீ வ.நா.0252.1
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) திகழ் ேவலினான ேநடிய ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
கணாளும் $சீவ.நா.0252.2
பிழப்பிலாள் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) தந்தானும் குரவரப் ேபணல்
ெசய்யா_எதி,.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0252.3
இழுக்கினா, இவ,கள் கண்டாய் இடும்ப
ேநாய்க்கு_ெப.(ேநாய்_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) இரகள் ஆவா, $சீ வ.நா.0252.4
நட்பு_ெப.(நட்பு_ெப.) இடக் குய்யம் வத்தான் பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) மன நலத்தச்
ேச,ந்தான் $சீவ.நா.0253.1
கட்டு அழல் காமத் த@யில் கன்னியக் கலக்கினானும் $சீ வ.நா.0253.2
அட்டு உயி, உடலம் தின்றான் அமச்சனாய் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ெகான்றான்
$சீ வ.நா.0253.3
குட்ட ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) நரகம் தம்முள் குளிப்பவ, இவ,கள் கண்டாய்
$சீ வ.நா.0253.4
பிற அ வளரத் தானும் வள,ந் உடன் ெபருகிப் பின் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$சீ வ.நா.0254.1
குறபடு மதியம் ேதயக் குறுமுயல் ேதய்வேத ேபால் $சீ வ.நா.0254.2
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இறவனாத் தன்ன ஆக்கி அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) வழி
ஒழுகின் என்றும் $சீவ.நா.0254.3
நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) மதி இருளப் ேபாழும் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) புகழ்
விளக்கும் என்றான் $சீவ.நா.0254.4
ேகாள் நில திrந் நாழி குறபடப் பகல்கள் மிஞ்சி $சீ வ.நா.0255.1
ந@ள் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) மாr_ெப.(மாr.) இன்றி விளவு அஃகிப் பசியும் ந@டிப்
$சீ வ.நா.0255.2
பூண் முல மகளி,_ெப.) ெபாற்பில் கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) அழிந்
அறங்கள்_ெப.(அறங்கள்_ெப.) மாறி $சீ வ.நா.0255.3
ஆண இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ேகடாம்
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ேகால் ேகாடின் என்றான் $சீ வ.நா.0255.4
தா,ப் ெபாலி தரும தத்தன் தக்கவாறு உரப்பக் குன்றில் $சீவ.நா.0256.1
கா,த்திக விளக்கு இட்டு அன்ன விய,த்ப்
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) கடி கமழ் குவளப்
பந்தா, $சீ வ.நா.0256.2
ேபா,த்த தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெபாள் என விய,த்ப்
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0256.3
ந@,க் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மகரப் ேபழ்வாய் மதனன் மற்று இதனச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.0256.4
ேதாளினால் வலிய, ஆகித் ெதாக்கவ, தலகள் பாற $சீ வ.நா.0257.1
வாளினால் ேபசல் அல்லால் வாயினால் ேபசல் ேதற்ேறன் $சீவ.நா.0257.2
காள ேமகங்கள் ெசால்லிக் கருனயால் குழக்கும் ககள் $சீவ.நா.0257.3
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அம, ந@ந்ம் ேபாழ்தின் வழு வழுத் ஒழியும் என்றான்
$சீ வ.நா.0257.4
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நுண் முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) ஏற்றி ஆங்கு ெமய் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
விய,த் ெநாய்தின் $சீவ.நா.0258.1
வண் முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) நிர ெகாள் ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) வா, முr
புருவம் ஆக்கிக் $சீவ.நா.0258.2
கண் எr தவழ_குைற.எச்.(தவழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வண்க
மணி_ெப.(மணி_ெப.) நகு கடகம் எற்றா $சீவ.நா.0258.3
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நக ெவகுண்டு நக்குக் கட்டியங் காரன்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.0258.4
என் அலால் பிற,கள் யாேர இன்னவ ெபாறுக்கும் ந@ரா, $சீ வ.நா.0259.1
உன்னலால் பிற,கள் யாேர உற்றவற்கு உறாத சூழ்வா, $சீவ.நா.0259.2
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ேபாய்த் றக்கம் ஆண்டு வானவ,க்கு இறவன் ஆக
$சீ வ.நா.0259.3
ெபான் எலாம் விளந் பூமி ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) காப்பல் என்றான் $சீ வ.நா.0259.4
விளக ெபாலிக_வியங்.வி.மு.(ெபாலி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) அஃேத
உரத்திலம் ெவகுள ேவண்டா $சீ வ.நா.0260.1
களகம் எழுகம் இன்ேன காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) கூற்றம்
ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0260.2
வள கய மடந்த ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பிழப்புக் ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.0260.3
அளவு அறு நிதியம்
ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அருள்
ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அமக என்றான்
$சீ வ.நா.0260.4
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நிலத் தலத் திருவனாள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ந@ப்பரும்
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) கூர $சீ வ.நா.0261.1
முலத் தலப் ேபாகம் மூழ்கி முகிழ் நிலா முடிெகாள் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.)
$சீ வ.நா.0261.2
ெவலற்கு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தான ந@த்த ேவந்தன ெவறும ேநாக்கிக்
$சீ வ.நா.0261.3
குலத்ெதாடும் ேகாறல் எண்ணிக் ெகாடியவன் கடிய சூழ்ந்தான் $சீ வ.நா.0261.4
ேகான் தம, நிகளம் மூழ்கிக் ேகாட்டத்க் குரங்கத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கீ ழ்
$சீ வ.நா.0262.1
ஏன்ற நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) மாந்த,க்கு_ெப.(மாந்த,_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இரு நிதி முகந்
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0262.2
ஊன்றிய_ெப.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாட்ட
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குட ந@ழல் ெசய்
$சீ வ.நா.0262.3
ேதான்றினான் குன்றத் உச்சிச் சுட,ப் பழி விளக்கு இட்ட அன்ேற $சீவ.நா.0262.4
பருமித்த களிறும் மாவும் பரந்தியல் ேதரும் பண்ணித் $சீவ.நா.0263.1
திருமிக்க ேசன மூதூ,த் ெதருவுெதாறும் எங்கும் ஈண்டி $சீ வ.நா.0263.2
எr ெமாய்த்த வாளும் வில்லும் இலங்கு இல ேவலும் ஏந்திச் $சீவ.நா.0263.3
ெசரு மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) ேவலினான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) திருநக,
வளந்த அன்ேற $சீ வ.நா.0263.4
ந@ள் நில மன்ன ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) முடிக் குருசில்_ெப.(குருசில்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0264.1
பூண் அணி மா,ப ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
புண்ணிய ேவந்ேத ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.0264.2
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ேகாள் நினக் குறித் வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.)
கட்டியங் காரன் என்று $சீவ.நா.0264.3
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) நிலத் இறஞ்சிச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.)
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேகால்
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) ெசால்லான் $சீவ.நா.0264.4
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) நிலக் கதவம்_ெப.(கதவம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) திருந் தாழ் உறுக்க வல்ேல $சீவ.நா.0265.1
பண்ணுக பசும் ெபான் ேதரும் படு மதக் களிறும் மாவும் $சீ வ.நா.0265.2
கண் அகன் புrச
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காவல,_ெப.(காவல்_ெப.+அ,_பட,.பன்.) அடக என்றான் $சீவ.நா.0265.3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உரு ேமறு ேபான்று ெவடிபட
முழங்கும்_ெப.எச்.(முழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசால்லான்
$சீ வ.நா.0265.4
புலிப் ெபாறிப் ேபா,வ ந@க்கிப் ெபான் அணிந் இலங்குகின்ற $சீவ.நா.0266.1
ஒலிக் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) உட்கு உருச் சுட, வாள
ேநாக்கிக் $சீ வ.நா.0266.2
கலிக்கு இற ஆய ெநஞ்சின் கட்டியங் காரன் நம்ேமல் $சீவ.நா.0266.3
வலித்த காண்டும் என்று வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.)
இலங்க_குைற.எச்.(இலங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நக்கான் $சீ வ.நா.0266.4
நங்க ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) நடக்கல் ேவண்டும் நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.)
ெபாருட்கு இரங்கல் ேவண்டா $சீ வ.நா.0267.1
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) அன்று
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கனவு_ெப.(கனவு_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) விளந்த என்னக் $சீவ.நா.0267.2
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ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) அல, ேகாத மாழ்கிக் குழ முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
புடத் வழ்ந்
@
$சீவ.நா.0267.3
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண்ணி
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) திருமகற்கு
அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) ெசய்தாள் $சீவ.நா.0267.4
மல் அலத் எழுந் வங்கி
@
மல
திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அனய ேதாளான்
$சீ வ.நா.0268.1
அல்லல் உற்று அழுங்கி வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
@
அமி,தம் அன்னாள எய்திப் $சீவ.நா.0268.2
புல்லிக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) ந@க்கிப் ெபாம்மல் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
முலயினாட்குச் $சீவ.நா.0268.3
ெசால்லுவான் இவகள்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) சூழ்
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) காலினாேன $சீவ.நா.0268.4
சாதலும் பிறத்தல் தானும் தம் வினப் பயத்தின்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0269.1
ஆதலும் அழிவும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அவ ெபாருட்கு
இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) கண்டாய் $சீ வ.நா.0269.2
ேநாதலும் பrவும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) நுண்
உண,வு_ெப.(உண,வு_ெப.) இன்ம அன்ேற $சீவ.நா.0269.3
ேபத ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) ெபrம் ெபால்லாய் ெபய் வளத் ேதாளி என்றான்
$சீ வ.நா.0269.4
ெதால்ல நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) பிறவி எண்ணில் ெதாடு
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மணலும்
ஆற்றா_ெப.எச்.(ஆற்று_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0270.1
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எல்லய அவற்றுள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஏதிலம் பிறந் ந@ங்கிச்
$சீ வ.நா.0270.2
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கதிகள் தம்முள் ேசரலம் ேச,ந்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0270.3
இல்லினுள் இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) நாளச் சுற்றேம இரங்கல் ேவண்டா
$சீ வ.நா.0270.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ெமாய்த் அரற்றும் பிண்டி வாமனால் வடித்த நுண்
நூல் $சீ வ.நா.0271.1
உண்டு வத் அனய ந@யும் உண,வு_ெப.(உண,வு_ெப.) இலா ந@ர
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0271.2
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) கண் அருவி ேசார விம் உயி,த் இனய
ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) $சீவ.நா.0271.3
ஒண்_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) தகுவ அன்றால்
ஒழிக_வியங்.வி.மு.(ஒழி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கவல என்றான் $சீ வ.நா.0271.4
உrம முன் ேபாக்கி அல்லால் ஒளி உட மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) ேபாகா,
$சீ வ.நா.0272.1
கருமம் ஈ எனக்கும் ஊ,தி சமந்த கவல ேவண்டாம் $சீவ.நா.0272.2
புr நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.)
இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசால்லாய்
ேபாவேத ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) மற்று என்றான் $சீவ.நா.0272.3
எr முயங்கு_ஏவ.(முயங்கு_வி.) இலங்கு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) க ஏற்று
இளஞ்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.)
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.0272.4
என்பு ெநக்கு உருகி உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ஒழுகுபு ேசார
யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0273.1
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அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) மிக்கு அவலித்
ஆற்றா_ெப.எச்.(ஆற்று_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆ, உயி,க் கிழத்தி
தன்ன $சீவ.நா.0273.2
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) மிக்கு உடய சீ ,த்தி இறவன ஆண கூறித்
$சீ வ.நா.0273.3
ன்பம் இல் பறவ ஊ,தி ேச,த்தினன் ணவி ேச,ந்தாள் $சீவ.நா.0273.4
ந@, உடக் குவளயின் ெநடுங் கண்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
பனி $சீ வ.நா.0274.1
வா, உட முல முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) நனப்ப மாத,_ெப.(மாத,_ெப.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் $சீவ.நா.0274.2
சீ, உடக் குருசிலும் சிவந் அழன்று ஓ, த@த் திரள் $சீவ.நா.0274.3
பா, உடப் பனிக்கடல் சுடுவ ஒத் உலம்பினான் $சீவ.நா.0274.4
முழ முகத் இடி அr வளத்த அன்ன மள்ளrல் $சீ வ.நா.0275.1
குழ முகப் புrசயுள் குருசில்_ெப.(குருசில்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அகப்பட $சீவ.நா.0275.2
இழ முகத் எறி பட இலங்கு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0275.3
மழ முகத்த குஞ்சரம் வாrயுள் வளத்தேவ $சீ வ.நா.0275.4
அயிலினில் புனந்த வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அழன்று உருத் உrஇ உடன்
$சீ வ.நா.0276.1
பயில் கதி,ப் பருமணிப் பன் மயி,ச் ெசய் ேகடகம் $சீவ.நா.0276.2
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) எனத் திrத் விண்_ெப.(விண்_ெப.) வழுக்கி வந்
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
@
ஓ, $சீ வ.நா.0276.3
கயில்_ெப.(கயில்_ெப.) அணிக் கதி, நகக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ஒத்
உலம்பினான் $சீவ.நா.0276.4
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மாrயின் கடுங் கண ெசாrந் மள்ள, ஆ,த்த பின் $சீ வ.நா.0277.1
வrயக்
@
குrசிலும் விலக்கி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண மழ $சீ வ.நா.0277.2
வாrயில் கடிந் உடன் அகற்ற மற்ற வன்படப் $சீவ.நா.0277.3
ேப, இயல் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) பின்னி வந்
அடந்தேவ $சீவ.நா.0277.4
சீற்றம் மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
ேச,ந்த_ெப.எச்.(ேச,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குஞ்சரம்
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $சீ வ.நா.0278.1
கூற்றரும் குருதிவாள் ேகாடு உற அழுத்தலின் $சீ வ.நா.0278.2
ஊற்று உட ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.)
உரும் உடன்று இடித் என $சீ வ.நா.0278.3
மாற்று அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) மதக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) மத்தகம்
பிளந்தேவ $சீ வ.நா.0278.4
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) மிடந்த ேவலியும் பிளந் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண்
வரர
@ $சீ வ.நா.0279.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) மயி,ச் ெசய் ேகடகத் இடித் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வல
அrந் $சீ வ.நா.0279.2
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) உடக் குருதியுள் உழக்குபு திr தரத் $சீவ.நா.0279.3
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) மிடந்த தாrனான் ெசங்களம் சிறந்தேத $சீவ.நா.0279.4
உப்பு உடய முந் ந@, உடன்று கர ெகால்வ $சீ வ.நா.0280.1
ஒப்பு உடய தானயுள் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) தனியன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0280.2
இப்படி இற மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) நூற $சீவ.நா.0280.3
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) படயுள் அண்ணலும் அழன்று
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) உந்தி $சீவ.நா.0280.4
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ந@டகம் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ேநமி வலன் ஏந்திக் $சீ வ.நா.0281.1
ேகடகம் அறுப்ப_குைற.எச்.(அறுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நடு அற்று அரவு
ேச,ந் ஆங்கு $சீ வ.நா.0281.2
ஓடு கதி, வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.) என ஒய் என உலம்பிக் $சீவ.நா.0281.3
காடு_ெப.(காடு_ெப.) கவ, த@யின் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
சீறுபு ெவகுண்டான் $சீவ.நா.0281.4
ெநய்ம் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) அணிந் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) தங்கி அழல்
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0282.1
வம் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நுதி
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அழல வசி
@ $சீவ.நா.0282.2
மம் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மதயான தவ நூறிக்
$சீ வ.நா.0282.3
கம் முதல் ணிந் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ஆழ அ ேநானான் $சீவ.நா.0282.4
மால நுதி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மழ மின்
என இமக்கும் $சீ வ.நா.0283.1
ேவல வலன் ஏந்தி விr தாமம் அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) அழியச் $சீவ.நா.0283.2
ேசால மயிலா,கள் ண ெவம்முலகள் ஞ்சும் $சீவ.நா.0283.3
ேகால வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) மா,பின் உறு கூற்று என
எறிந்தான் $சீ வ.நா.0283.4
புண் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எஃகம் பறித்தலின்
ெபான் அனா, தம் $சீவ.நா.0284.1
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கண் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மா,பில்_ெப.(மா,பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) தடாயின கா ெவள்ேவல் $சீவ.நா.0284.2
மண்_ெப.(மண்_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யான
மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இட்டு
அம்ம $சீவ.நா.0284.3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) மள்ள,
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மிறக்ெகாளி திருத்தினாேன
$சீ வ.நா.0284.4
ஏந்தல் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) திருத்த யான இrந்தன எr ெபான் கண்ணி
$சீ வ.நா.0285.1
நாந்தக உழவ,_ெப.(உழவ,_ெப.) நண்ணா, கூற்று என நடுங்கி மள்ள,
$சீ வ.நா.0285.2
சாய்ந்த பின் தறுகண் ஆண்மக் கட்டியங் காரன் ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.)
$சீ வ.நா.0285.3
காய்ந்தனன் ெகடுக_வியங்.வி.மு.(ெகடு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) உந்திக்
கப்பணம் சிதறினாேன $சீவ.நா.0285.4
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) மா,பு_ெப.(மா,பு_ெப.) அrந்
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) குடுமி_ெப.(குடுமி_ெப.) மா
மஞ்ஞ ஊ,ந் $சீவ.நா.0286.1
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மால் புருவம் ேபால ெநr
முr புருவம் ஆக்கிக் $சீவ.நா.0286.2
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) வழ்ப்ப
@
மற்றும் ஓ, களிற்றில் பாய்ந் $சீவ.நா.0286.3
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா மள்ள,க்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ந@ள் முடி இலக்கம் ஆனான் $சீவ.நா.0286.4
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நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) பதி
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வள நாக
அணயினான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $சீ வ.நா.0287.1
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) பதி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பட மூழ்க
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) வசும்_ெப.எச்.(வ
@
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
@
$சீ வ.நா.0287.2
மஞ்சு தவழ் குன்று அனய ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ஒசிந் மாத்தாள் $சீ வ.நா.0287.3
குஞ்சரங்கள் நூறிக் ெகால வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ஒடித்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.) $சீ வ.நா.0287.4
ஆ, அமருள் ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) தகயும் அன்ன வக
வழும்_ெப.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
@
$சீவ.நா.0288.1
வர,_ெப.(வ
@
ர,_ெப.)
@
எறி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) படகள்
வழ_குைற.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
@
இமயான் ஆய்ப் $சீ வ.நா.0288.2
ேப, அமருள் அன்று ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தாதெயாடும் ேபராப்
$சீ வ.நா.0288.3
ேபா, அமருள் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இளேயானின் ெபாலிவு உற்றான் $சீவ.நா.0288.4
ேபாழ்ந் கதி, ேநமிெயாடு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெபாரு அழுந்தத் $சீ வ.நா.0289.1
தாழ்ந் தறுகண் இணகள் த@ அழல விழியா $சீ வ.நா.0289.2
வழ்ந்
@
நில மா மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முல ெஞமுங்க $சீ வ.நா.0289.3
ஆழ்ந் படு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுடrன் ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) தக
அவிந்தான் $சீ வ.நா.0289.4
ேதாய்ந்த_ெப.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விசும்பு என்னும்
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நாட்டு அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) ெதாழு புலம்பு
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மந்த, மாழ்க $சீவ.நா.0290.1
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ஏந் முலயா, இனந் இரங்கக் ெகாடு்ங் ேகால் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) பரப்ப ஏஎ
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) $சீவ.நா.0290.2
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குருகுலமாம் ஆழ்
கடலின் உள் முளத்த அறச் ெசங்ேகாலாய் கதிrன $சீ வ.நா.0290.3
ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.) ெபருமானச் சச்சந்தன மந்திr மா நாகமுடன்
விழுங்கிற்று அன்ேற $சீ வ.நா.0290.4
பால் அருவித் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ேதாய் முத்த மால பழிப்பின்
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குடக் கீ ழ்ப் பாய் பrமான் ேத,க் $சீவ.நா.0291.1
ேகால் அருவி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிலயான் கூ, வாெளாடு மணிக்
ேகடகமும் மறமும் ஆற்றி $சீ வ.நா.0291.2
வால் அருவி வாமன் அடித் தாமர மல,
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மந்திர
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சாந் பூசி $சீ வ.நா.0291.3
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அருவிக் கண்ணினா, ெமய்க்காப்பு ஓம்ப
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ேபாய் விண்ேணா,க்கு விருந் ஆயினாேன
$சீ வ.நா.0291.4
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) த@க் கருந்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ளய
த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) யாழ் ேதம் ேதம் என்னும்
மணி_ெப.(மணி_ெப.) முழவமும் $சீவ.நா.0292.1
தந் ஆங்கு இளயா, ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) விரல்கள் த@ண்டத் தாம் தாம்
என்று இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தண்ணுமகளும் $சீ வ.நா.0292.2
◌்_அம த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) கிளவியா, ஐந்நூற்றுவ, அவ ற ேபாய்
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அரம்ப அன்னா, $சீவ.நா.0292.3
◌்_எந்தாய் ெவறு நிலத்ச் ேச,திேயா என்று இனந் இரங்கிப்
பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) படுத்தா,கேள $சீ வ.நா.0292.4
மட அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) இல ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.)
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பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மணிச் ெசப்பகம் கடகின்றேவ
ேபால் $சீவ.நா.0293.1
ெதாட அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாலயும்
முத்ம் ேதாய்ந்த_ெப.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ண
முலயின்_உள அரங்கி மூழ்கக் காமன் $சீவ.நா.0293.2
பட அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண் பனிந@,
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விம்மாப் பருமுத்த
நா_ெப.(நா_ெப.) மழலக் கிண் கிணியினா, $சீவ.நா.0293.3
புட அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) புலவுத் ேதாயப் ெபாழி மழயுள்◌்மின்னுப் ேபால்
புலம்பினாேர $சீவ.நா.0293.4
அrமான்_ெப.(அrமான்_ெப.) ஓ, ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அண ேமல் மஞ்ஞ
சூழக் கிடந் ஆங்கு ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) கிடந்தானத்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $சீவ.நா.0294.1
கrமால ெநஞ்சினான் கண்டான் கண்ேட கெதாழுதான்
கண்ண,_ெப.(கண்ண
@
,_ெப.)
@
கலுழ்ந்
உகுத்த_ெப.எச்.(உகு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் $சீவ.நா.0294.2
எrமால ஈமத் இழுதா, குடம் ஏன நூறும் ஏற்பச் ெசாrந் அலறி எம்
$சீ வ.நா.0294.3
ெபருமாேன எம்ம ஒளித்திேயா என்னாப் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.)
கண்ண,_ெப.(கண்ண
@
,_ெப.)
@
ெசாrந் அலறுவா, $சீவ.நா.0294.4
கயா, வளகள் புடத் இரங்குவா, கதி, முலேமல் ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) பrந்
அலறுவா, $சீவ.நா.0295.1
ெநய்யா, கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ேமல் மால சிந்தி்
நிலத் இடுவா, நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) திருவில்
வசும்_ெப.எச்.(வ
@
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
@
$சீவ.நா.0295.2
மயா, கடிப் பிணயும் வா, குழயும் களந்திடுவா, கயால் வயிறு அக்குவா,
$சீ வ.நா.0295.3
81

ஐயாேவா என்று அழுவா, ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாடும
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)◌்_என்பா, ேகால் வளயினா, $சீவ.நா.0295.4
பானாள் பிற மருப்பின் பங்கண் ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) பகுவாய் ஓ, ப அணல்
மாநாகம் வழ்ப்பத்
@
$சீவ.நா.0296.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஆ, மல,ச் ேசாலச் ெசவ்வரயின் ேமல் சிறு பிடிகள்
ேபாலத் ய, உழந் தாம் $சீவ.நா.0296.2
ஆனா அடிேயம் வந் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகினில்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அடி அடம் என்று அழு ேபாயினா, எம்
$சீ வ.நா.0296.3
ேகானா, பறிப்ப நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) இனிப் பூவா பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) பறிப்பேவ
$சீ வ.நா.0296.4
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) குறு நr ஓ, சிங்க ஏற்ற ெசகுத்
ஆங்கு அதன் இடத்தச் ேச,ந்தால்
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0297.1
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண் களி யான ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ேவந்தன
விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) எrயின் வாய்ப் ெபய்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) ெபய,ந் ேபாய்ப் $சீ வ.நா.0297.2
பங் கண் களிற்றின் ேமல் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெபயrனால் பற அறந்தான்
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) மாr_ெப.(மாr.)
ெபய்தால்_நி.எச்.(ெபய்_வி.+தாள்_நி.எச்.குறி.)
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0297.3
◌்_எம கணவரும் இனந் இரங்கினா, இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) மனத்தான் பூமகள
எய்தினாேன $சீ வ.நா.0297.4
களிமுகச் சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) உண் ேகாத கயில்_ெப.(கயில்_ெப.) எருத்
அசந் ேசார $சீவ.நா.0298.1
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வளிமுகச் சுடrன் நில்லா மனத்ெதாடு
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இப்பால் $சீ வ.நா.0298.2
சுளிமுகக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) அனான் ெசால் நய ெநறியில் ேபாய
$சீ வ.நா.0298.3
கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) முகக் கிளவிக்கு
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) இற்று எனக் கிளக்கல்
உற்ேறன் $சீவ.நா.0298.4
எஃகு என விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண் எறி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அமி,தம் அன்னாள்
$சீ வ.நா.0299.1
அஃகிய மக தன்னால் ஆய் மயில்_ெப.(மயில்_ெப.)
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆங்கண் $சீவ.நா.0299.2
ெவஃகிய புகழினான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெவன்றி
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.)
ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0299.3
எஃகு எறி பிணயின் மாழ்கி இறுகி ெமய்ம் மறந் ேசா,ந்தாள் $சீவ.நா.0299.4
ேமாடு உட நகrன் நிங்கி_வி.எச்.(ந@ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மு
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) வன்றி உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $சீவ.நா.0300.1
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) உடயவரும் உட்கப் பிணம்பல பிறங்கி எங்கும் $சீ வ.நா.0300.2
காடு_ெப.(காடு_ெப.) உட அளவ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
கழுகு_ெப.(கழுகு_ெப.) இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
உறங்கும்_ெப.எச்.(உறங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ந@ழல்
$சீ வ.நா.0300.3
பாடு உட மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அம் ேதாக பபய
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
@
அன்ேற $சீவ.நா.0300.4
மஞ்சு சூழ்வதன ஒத்ப் பிணப்புக மலிந் ேபயும் $சீவ.நா.0301.1
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அஞ்சும் அம் மயானம் தன்னுள் அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) வயிறு ஆ,ந்த ேகாத
$சீ வ.நா.0301.2
பஞ்சிேமல் வழ்வேத
@
ேபால் பல் ெபாறிக் குடுமி_ெப.(குடுமி_ெப.) ெநற்றிக்
$சீ வ.நா.0301.3
குஞ்சி மா மஞ்ஞ வழ்ந்
@
கால் குவித்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.நா.0301.4
வா, தரு தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கண் ந@, தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வன முல நனப்ப
ஏல் ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0302.1
ஊ, கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அனய காட்டுள் அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) ஒன்றானும்
உள்ளாள் $சீவ.நா.0302.2
ஏ, தரு மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அம் சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) இறவனுக்கு
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏங்கிச் $சீவ.நா.0302.3
ேசா, கில் திருத்தல் ேதற்றாள் ண பிr மகன்றில்_ெப.(மகன்றில்_ெப.) ஒத்தாள்
$சீ வ.நா.0302.4
உண்டு என உரயில் ேகட்பா, உயி, உறு பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சீவ.நா.0303.1
கண்டு இனித் ெதளிக என்று காட்டுவாள் ேபால
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0303.2
விண்ெதாட நிவந்த ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
விண்ணவ,_ெப.(விண்ணவ,_ெப.) மகளின் ெசன்றாள் $சீ வ.நா.0303.3
ெவண்தல பயின்ற_ெப.எச்.(பயில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காட்டுள்
விளங்கு இழ தமியள் ஆனாள் $சீ வ.நா.0303.4
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இகலி
எங்கும் மணிவிளக்கு எrய ஏந்தி $சீவ.நா.0304.1
அருள் உட மனத்த வாகி அணங்கு எலாம்
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிற்பப் $சீவ.நா.0304.2
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ெபாரு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பருதி ேபாலப் ெபான் அனான்
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாழ்ேத $சீவ.நா.0304.3
மருள் உட மாத,_ெப.(மாத,_ெப.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) மம்ம, ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
மறந்த_ெப.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.நா.0304.4
பூங்கழல் குருசில்_ெப.(குருசில்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புதல்வனப் புகன்று ேநாக்கித்
$சீ வ.நா.0305.1
ேதம் கமழ் ஓதி திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கதி,
ெபாழிவேத ேபால் $சீவ.நா.0305.2
வங்கு_ஏவ.(வ
@
ங்கு_வி.)
@
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முலகள் விம்மித் திறந் பால்
பிலிற்ற ஆற்றாள் $சீவ.நா.0305.3
வாங்குபு திலகம்_ெப.(திலகம்_ெப.) ேச,த்தித் திலகனத் திருந்த வத்தாள்
$சீ வ.நா.0305.4
கற பன்ன @, ஆண்டு உடன் விடுமின் காம,சால தளி நிறுமின் $சீவ.நா.0306.1
சிற ெசய் சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) ேபால் மடங்கிச் ேசரா
மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) மழுங்க $சீவ.நா.0306.2
உறயும் ேகாட்டம் உடன் சீமின் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெபான்
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) தல திறந்திட்டு $சீவ.நா.0306.3
இறவன் சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) பிறந்தான் என்று ஏற்பா,க்கு ஊ,ேதாறு
உய்த் ஈமின் $சீவ.நா.0306.4
மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.)
ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வள நகருள்
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் பண்டம் தல திறந்திட்டு $சீவ.நா.0307.1
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான்
அணிகலங்கள் யாவும் யாரும் கவ,ந் எழு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $சீவ.நா.0307.2
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வடல்
@
இன்றிக் ெகாளப் ெபறுவா,
விலக்கல்_ெதா.ெப.(விலக்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவண்டா வழ்ந்த@
@
,க்குக்
$சீ வ.நா.0307.3
ேகாடி மூன்ேறாடு அரச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான்
ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.)
நல்கும்_ெப.எச்.(நல்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என அறமின்
$சீ வ.நா.0307.4
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபான் பூணும் ஆரமும் இமப்பக் கணிகள் அகன்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $சீவ.நா.0308.1
ஒருங்கு கூடிச் சாதகம் ெசய் ஒக அரச,க்கு உடன் ேபாக்கிக் $சீவ.நா.0308.2
கரும் கக் களிறும் கம்பலமும் காசும் கவிகள் ெகாள வசி
@ $சீவ.நா.0308.3
விரும்பப் பிறப்பாய் வின ெசய்ேதன் காண இஃேதாஒ பிறக்குமா $சீ வ.நா.0308.4
ெவவ் வாய் ஓr முழவு ஆக விளிந்தா, ஈமம் விளக்கு ஆக $சீவ.நா.0309.1
ஒவ்வாச் சுடுகாட்டு உய, அரங்கில் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ேபால் நுடங்கிப்
ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0309.2
எவ்வாய் மருங்கும் இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) இரங்கிக் கூக குழறிப்
பாராட்ட_ெப.எச்.(பாராட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0309.3
இவ்வாறு ஆகிப் பிறப்பேதா இரங்கிக் கூக குழறிப்
பாராட்ட_ெப.எச்.(பாராட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0309.4
பற்றா மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) நக,ப் புறமால் பாயல் பிணம் சூழ் சுடு
காடால் $சீவ.நா.0310.1
உற்றா, இல்லாத் தமிேயனால் ஒங்கல் ஆகாத் தூங்கு இருளால் $சீ வ.நா.0310.2
மற்று இஞ் ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) உடயாய் ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.)
வளரும்_ெப.எச்.(வள,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆறும் அறிேயனால்
$சீ வ.நா.0310.3
எற்ேற இ கண்டு ஏகாேத இருத்தியால் என் இன் உயிேர $சீவ.நா.0310.4
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பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந@யும் பூம் பிண்டிப்
ெபருமான் அடிகள் ேப, அறமும்_ெப.(அறம்_ெப.+உம்_சாr ) $சீவ.நா.0311.1
புறந்தந் என்பால் ய,க் கடல ந@ந்ம் புண மற்று ஆகாக்கால் $சீ வ.நா.0311.2
சிறந்தா, உளேரல் உரயாயால் சிந்தா மணிேய கிடத்தியால் $சீவ.நா.0311.3
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) கூ, நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) ேகான் ெசால் ெசய்ேதன்
மம்ம, ேநாயின் வருந்ேகா $சீ வ.நா.0311.4
அந்ேதா விசய பட்டன
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகம்க புறம்க
ஆனால் ேபால் $சீவ.நா.0312.1
கந்தா, களிற்றுத் தம் ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.)
கழிய_குைற.எச்.(கழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ஓ,
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ஊ,ந் $சீ வ.நா.0312.2
வந்தால்_நி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆல்_நி.எச்.குறி.) ேபாலப்
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) காட்டுள்
வந்தாள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) தமிேய என
மரங்கள்_ெப.(மரம்_ெப.+கள்_பட,.பன்.) $சீ வ.நா.0312.3
சிந்தித் இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அழுவன ேபால்
பனி ேச, கண்ண,_ெப.(கண்ண
@
@,_ெப.) ெசாrந்தனேவ $சீ வ.நா.0312.4
அட, ெபான் பம் பூண் அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ெபான் புதல்வன்_ெப.) ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0313.1
இட, ெகாள் ெநஞ்சத் இறவியும் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கண் ஞாலத்
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) பருகிச் $சீவ.நா.0313.2
சுட, ேபாய் மறயத் ளங்கு ஒளிய குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) மதிெபற்று
அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) குளி,ந்த_ெப.எச்.(குளி,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.0313.3
பட, த@, அந்தி அ ஒத்தாள் பண ெசய் ேகாட்டுப் படா முலயாள் $சீ வ.நா.0313.4
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ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அம, ேகாத மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) திருமகன் திறத்த
ஓராள் $சீவ.நா.0314.1
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) எவன் ெசய்வல் என்ேற அவலியா
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாழ்தில் $சீவ.நா.0314.2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அம,ந் உழயின் ந@ங்காச் சண்பக மால என்னும்
$சீ வ.நா.0314.3
கூனிய உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ, ெதய்வதம்
குறுகிற்று அன்ேற $சீ வ.நா.0314.4
விம்முறு விழும ெவந் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) உற
ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) ேசரக் $சீவ.நா.0315.1
ெகாம் என உயி,த் ெநஞ்சில் ெகாட்புறு கவல
ந@ங்க_குைற.எச்.(ந@ங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0315.2
எம் அன தமிய ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இட,
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$சீ வ.நா.0315.3
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) மல,த் திருவின் பாவாய் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.)
என்றாள் $சீவ.நா.0315.4
பூவினுள் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதான்றல்
புண்ணியன் அனய நம்பி $சீவ.நா.0316.1
நாவினுள் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
நடக்கும்_ெப.எச்.(நட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஒன்றா நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0316.2
ேகாவின அட,க்க வந் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாம் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) இன்ேன $சீவ.நா.0316.3
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காவி அம் கண்ணினாய் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) மறவ கருமம் என்றாள்
$சீ வ.நா.0316.4
சின் மணி_ெப.(மணி_ெப.) மழல நாவின் கிண்கிணி
சிலம்ெபாடு_ெப.(சிலம்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ஏங்க $சீவ.நா.0317.1
பன் மணி_ெப.(மணி_ெப.) விளக்கின் ந@ழல் நம்பியப் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.)
ேச,த்தி $சீ வ.நா.0317.2
மின் மணி_ெப.(மணி_ெப.) மிளிரத் ேதவி ெமல்லேவ ஒங்கு கின்றாள்
$சீ வ.நா.0317.3
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முந்ந@,ச் சலஞ்சலம் புகுவ
ஒத்தாள் $சீவ.நா.0317.4
ஏதிலா, இட, பல் நூறு ெசய்யினும்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$சீ வ.நா.0318.1
த@ இல ஆக என்று திரு முலப் பால் மடுத்க் $சீ வ.நா.0318.2
காதலான் ெபய, சுமந்த கதி, மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆழி ேச,த்திக்
$சீ வ.நா.0318.3
ேகாத தாழ் குழலினாளக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய் மறய
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.) $சீ வ.நா.0318.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வின ெசய் இலாேதன் நம்பி ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.)
தமிய ஆகிக் $சீ வ.நா.0319.1
ெகால் வின மாக்கள் சூழக் கிடத்திேயா என்று விம்மாப் $சீ வ.நா.0319.2
புல்லிய ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஓ, கருவிள
பூத்தேத ேபால் $சீ வ.நா.0319.3
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ஒல்கி ஓ, ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) பற்றி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கணால்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.) $சீ வ.நா.0319.4
நாெளாடு நடப்ப வழுக்கி மின்ெனாடு ஊ, $சீவ.நா.0320.1
ேகாெளாடு குளி, மதி வந் வழ்ந்
@
எனத் $சீவ.நா.0320.2
காளக உடயினன் கந் நாமனும் $சீ வ.நா.0320.3
வாெளாடு கன இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) வந் ேதான்றினான் $சீவ.நா.0320.4
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கடந் அழுத்திய கண்ணினா,கள் தம் $சீ வ.நா.0321.1
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) கடந் அழுத்திய மா,பன் தூங்கு இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
$சீ வ.நா.0321.2
ந@ள் சுட, நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) கிழிப்ப ேநாக்கினான்
$சீ வ.நா.0321.3
ஆள் கடிந் அணங்கிய அணங்கு காட்டுேள $சீவ.நா.0321.4
அருப்பு இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முலயவ,க்கு அனங்கன்
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0322.1
மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) பிற நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
மத,வ ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதி, $சீவ.நா.0322.2
பரப்புபு கிடந் எனக் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நம்பிய
$சீ வ.நா.0322.3
விருப்பு_ெப.(விருப்பு_ெப.) உள மிகுதியின் விரவின்
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.0322.4
புன கதி,த் திருமணிப் ெபான் ெசய் ேமாதிரம் $சீவ.நா.0323.1
வன மல,த் தாrனான் மறத் வண் கயால் $சீ வ.நா.0323.2
ன கதி, முகந் என முகப்பத் ம்மினான் $சீவ.நா.0323.3
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சின மறந் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) சீவ என்றேத
$சீ வ.நா.0323.4
என்பு எழுந் உருகுபு ேசார
ஈண்டிய_ெப.எச்.(ஈண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0324.1
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) எழுந் அரசனுக்கு அவலித் ஐயன $சீவ.நா.0324.2
நுன்_திr.(நுன்_முன்.ஒரு.) பழம் பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தவ
நூறுவாய் என $சீ வ.நா.0324.3
இன்பழக் கிளவியின் இறஞ்சி ஏத்தினாள் $சீவ.நா.0324.4
ஒழுக்கியல் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவத் உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.)
ந@ங்கினா, $சீ வ.நா.0325.1
அழிப்பரும் ெபான் உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) அடந்த ஒப்பேவ $சீவ.நா.0325.2
வழுக்கிய புதல்வன்_ெப.) அங்கு ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மாமணி $சீ வ.நா.0325.3
விழுத் தகு மகெனாடும் விரவின் ஏகினான் $சீவ.நா.0325.4
மின் அடு கன இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
ந@ந்தி_வி.எச்.(ந@ந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேமதகு $சீ வ.நா.0326.1
ெபான் உட வள நக, ெபாலியப் புக்கபின் $சீவ.நா.0326.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உட மதிசுடத் தளரும் தயலுக்கு $சீவ.நா.0326.3
இன் உட அருள் ெமாழி இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெசப்பினான் $சீ வ.நா.0326.4
ெபாருந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உலகினுள் புகழ்
கண் கூடிய $சீ வ.நா.0327.1
அருந்ததி அகற்றிய ஆசு இல் கற்பினாய் $சீவ.நா.0327.2
திருந்திய நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) த@தின்
ந@ங்கினான் $சீ வ.நா.0327.3
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வருந்தல்_ெதா.ெப.(வருந்து_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.)
எம் மன வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்னேவ
$சீ வ.நா.0327.4
கள் அலத் இழி_வி.(இழி_வி.) தரும் களி ெகாள் ேகாத தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$சீ வ.நா.0328.1
உள் அலத் எழு தரும் உவக ஊ,தர $சீ வ.நா.0328.2
வள்ளல வல் விரந் எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நம்பிய
$சீ வ.நா.0328.3
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) இல ேவலினான் விரகின் ந@ட்டினான்
$சீ வ.நா.0328.4
சுrமுக வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.) வத்த தூrயம் $சீவ.நா.0329.1
விrமுக விசும்பு உற வாய் விட்டு
ஆ,த்தன_வி.மு.(ஆ,_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட,.பன்.)
$சீ வ.நா.0329.2
எrமுக நித்திலம் ஏந்திச் ேசந்த ேபால் $சீவ.நா.0329.3
கrமுக முலயினா, காய் ெபான் சிந்தினா, $சீவ.நா.0329.4
அழுகுரல் மயங்கிய_ெப.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அல்லல்
ஆவணத் $சீவ.நா.0330.1
எழுகிள மகிழ்ந் எம அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ேவண்டினான் $சீவ.நா.0330.2
கழிெபரும் காதலான் கந் நாமன் என்று $சீவ.நா.0330.3
உழிதரு ெபருநிதி உவப்ப_குைற.எச்.(உவப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நல்கினான் $சீவ.நா.0330.4
திருமகன் ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனச்
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் குன்று எனப் $சீவ.நா.0331.1
ெபரு நல நிதி தல திறந் பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) உட $சீவ.நா.0331.2
இரு நிலத் இரவல,க்கு ஆ,த்தி இன்னணம் $சீவ.நா.0331.3
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ெசருநிலம் பயப்பு உறச் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) ெசல்லுேம $சீவ.நா.0331.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உயி, ந@ங்கலும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) உடய ஓ, $சீவ.நா.0332.1
புல்_ெப.(புல்_ெப.) உயி, தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) நின்றுழிப்
புல்லுயி, $சீ வ.நா.0332.2
கல் உயி, காட்டில் கரப்பக் கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) கவிழ்த் $சீ வ.நா.0332.3
அல்லல் உற்றாள் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ஆற்ற
உரப்பாம் $சீவ.நா.0332.4
ெபாறி அறு பாவயின் ெபாம் என விம்மி $சீ வ.நா.0333.1
ெவறி உறு ேகாத ெவறு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0333.2
இறு முற எழுச்சியின் எய்வ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சீ வ.நா.0333.3
ெநறிமயில் கூற நினவின் அகன்றாள் $சீ வ.நா.0333.4
ெபரு மகற்கு ஆக்கம் பிறழ்வு இன்றிக் ேகட்ேட $சீவ.நா.0334.1
திரு மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) இனிச் ெசய்வத
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சீவ.நா.0334.2
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மனத் அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.)
உர எனேலாடும் $சீவ.நா.0334.3
ெதரு மரு ெதய்வதம் ெசப்பிய அன்ேற $சீவ.நா.0334.4
மணி_ெப.(மணி_ெப.) அறந் அன்ன வr அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) ஐம்பால்
$சீ வ.நா.0335.1
பணி வரும் கற்பின் பட மல,க் கண்ணாய் $சீ வ.நா.0335.2
ணி இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ேபா,வயில் ன்னுபு ேபாகி $சீவ.நா.0335.3
அணி மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) ேப, யாற்று அமrக சா,வாம் $சீவ.நா.0335.4
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அமrகக்கு ஓசன ஐம்ப
ெசன்றால்_நி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஆல்_நி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0336.1
குமrக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) ேகாபுர மூதூ,
$சீ வ.நா.0336.2
தம, இயல் ஓம்பும் தரணி திலகம்_ெப.(திலகம்_ெப.) $சீ வ.நா.0336.3
நம, அ மற்ற நண்ணலம் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.0336.4
வண்டா, குவளய வாவியும் ெபாய்கயும் $சீவ.நா.0337.1
கண்டா, மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) கவ, காவும் கஞலிய $சீவ.நா.0337.2
தண்டாரணியத்த் தாபதப் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
$சீ வ.நா.0337.3
உண்டு ஆங்கு அதனுள் உறகுவம் என்றாள் $சீ வ.நா.0337.4
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உட வாய் ெமாழி ேபாற்றினள் கூற $சீ வ.நா.0338.1
மருள் உட மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) மதித்தனள்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0338.2
அருள் உட மாதவ, அத்திச முன்னி $சீ வ.நா.0338.3
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மின்னின்
இலங்கு இழ ெசன்றாள் $சீவ.நா.0338.4
உருவ மா மதி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகத் ஓடிய $சீவ.நா.0339.1
இருவிலும் எறி மா மகரக் குழத் $சீவ.நா.0339.2
திருவிலும் இவ ேதெமாழி மாதரப் $சீ வ.நா.0339.3
ெபாரு இல் ந@ள் அத, ேபாக்குவ ேபான்றேவ $சீவ.நா.0339.4
சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) இரங்கிப் ேபாற்று_ஏவ.(ேபாற்று_வி.) இசப்பத் திருவில்
க ேபாய் ெமய் காப்ப $சீவ.நா.0340.1
இலங்கு ெபான் கிண்கிணியும் கலயும் ஓங்க எறிேவல் கண் $சீவ.நா.0340.2
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மலங்க மணி_ெப.(மணி_ெப.) மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.) பவளக்
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) முழு ெமய்யும் $சீவ.நா.0340.3
சிலம்பி_ெப.(சிலம்பி_ெப.) வலந்த ேபால் ேபா,வ ேபா,த்ச் ெசல்லுற்றாள்
$சீ வ.நா.0340.4
பஞ்சி அட, அனிச்சம் ெநருஞ்சி
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பழமால் என்று $சீவ.நா.0341.1
அஞ்சும் மல, அடிகள் அரம்
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ன
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) காட்டுள் $சீவ.நா.0341.2
குஞ்சித் அசந் அசந் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) கான்று ெவய்யிரா $சீவ.நா.0341.3
வஞ்சி இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நுடங்க_குைற.எச்.(நுடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) க
வசி
@ நடந்தேத $சீவ.நா.0341.4
தடங்_ெப.அ.(தடம்_ெப.) ெகாள் தாமரத் தா உற ேதவியும் $சீவ.நா.0342.1
குடங்க ேபால் உண் கண் கூனியும் கூ,ம் பரல் $சீ வ.நா.0342.2
கடங்களும் மலயும் கடந் ஆ, புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) $சீ வ.நா.0342.3
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெகாள் ஆற்றகம் எய்தின, என்பேவ $சீவ.நா.0342.4
எல்ல எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆயிரச் ெசங்கதி,
$சீ வ.நா.0343.1
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) மாக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேதான்றலும் வகிருள்
$சீ வ.நா.0343.2
ெதால்ல நல்வின முற்படத்
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0343.3
அல்லல் ெவவ்வின ேபால அகன்றேத $சீவ.நா.0343.4
நுணங்கு நுண்ெகாடி மின் ஓ, மழ மிச $சீவ.நா.0344.1
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மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) ெகாள் வா, ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) வந்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒத் $சீ வ.நா.0344.2
அணங்கு நுண் கில் ேமல் அசந்தாள் அேரா $சீ வ.நா.0344.3
நிணம்_ெப.(நிணம்_ெப.) ெகாள் வந்நுதி ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண்ணினாள் $சீவ.நா.0344.4
வகிற்று எம் அன வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேபாழ் எனக் $சீ வ.நா.0345.1
கயினான் அடி தவரக் கண் மல,ந் $சீவ.நா.0345.2
ஐயேவா என்று எழுந்தனள் ஆய் மதி $சீவ.நா.0345.3
ெமாய் ெகாள் பூமி முளப்ப ேபாலேவ $சீவ.நா.0345.4
தூவி அம்சிற அன்னமும் ேதாகயும் $சீவ.நா.0346.1
ேமவி ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) புனம்_ெப.(புனம்_ெப.) மான்
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ஆதியா $சீ வ.நா.0346.2
நாவி நாறு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ேமனியக் கண்டு கண்டு $சீ வ.நா.0346.3
ஆவித் ஆற்றுகிலா அழுதிட்டேவ $சீவ.நா.0346.4
ெகாம்ம ெவம்முலப் ேபாதின் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அனாள் $சீவ.நா.0347.1
உம்ம நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ, ஊழ்வின
உண்மயால் $சீவ.நா.0347.2
இம்ம இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இட, உற்றனள்
எய்தினாள்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.0347.3
ெசம்ம மாதவ, ெசய் தவப் பள்ளிேய $சீவ.நா.0347.4
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உற ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கணாள மா தவ
மகளி,_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சீவ.நா.0348.1
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) உறப் புல்லுவா, ேபால் ெதாக்கு எதி,
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புக்குத் $சீவ.நா.0348.2
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தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) உறு வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) ஓம்பித் தவ ெநறிப்
படுக்கல் உற்று $சீ வ.நா.0348.3
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உறத் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ஊர
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அணி ந@க்குகின்றா, $சீவ.நா.0348.4
திருந் தகரச் ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ெநருப்பில் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ேதாய்த்
அமி,தம் ெகாள உயி,க்கும் $சீவ.நா.0349.1
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) காழ் அகிலின் நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) புகயில்
கழுமிக் ேகாத கண் படுக்கும் $சீ வ.நா.0349.2
திருந் நானக் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) புலம்பத் ேதனும் வண்டும் இசப்
புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0349.3
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபான் மால அலங்கேலாடு ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.)
புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அகற்றினாள் $சீவ.நா.0349.4
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) உகிrல் ெசாலிப்ப ேபால் திலகம்_ெப.(திலகம்_ெப.)
விரலின் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ந@க்கிப் $சீவ.நா.0350.1
பம்ெபான் மகர குண்டலமும் பாவ கழுத்தின் அணிகலமும் $சீவ.நா.0350.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண் ேவந்தற்கு அமி,
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கண்
பாவ பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆய $சீ வ.நா.0350.3
அம் கண் முலயின் அணி முத்ம் அரும்ெபான் பூணும் அகற்றினாள்
$சீ வ.நா.0350.4
பஞ்சி அனய ேவய் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) பகுவாய்
மகரம் கான்றிட்ட $சீவ.நா.0351.1
ஞ்சாக் கதி, ெகாள் ண முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) ெதாழுேதன் உம்ம எனத் றந்
$சீ வ.நா.0351.2
அஞ்சி வருத் நுசுப்பினாள் வள க உடத் மணிக் கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.)
$சீ வ.நா.0351.3
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அஞ்சச் சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) சூழ்
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபான் ஆழி அகற்றினாள் $சீவ.நா.0351.4
பூப் ெபய் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் ேகாடிகமும் ெபான் ஆ, ஆல வட்டமும்
$சீ வ.நா.0352.1
ஆக்கும் அணி ெசய் ேத,த்தட்டும் அரவின் பயும் அடும்
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $சீவ.நா.0352.2
வக்கி
@
மின்னும் கல எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
ேபாகி அரம்பயர $சீவ.நா.0352.3
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நும்ம ேநாக்கான் ந@,
ேநாவ ஒழிமின் எனத் றந்தாள் $சீ வ.நா.0352.4
பிடிக்க_குைற.எச்.(பிடிக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேபாலும் திரள் குறங்கின்
அணியும் ந@க்கிப் பிண அன்னாள் $சீ வ.நா.0353.1
அடிக் கிண்கிணியும் அம் சிலம்பும் விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) ேமாதிரத்ேதாடு
அகற்றிய பின் $சீவ.நா.0353.2
ெகாடிப் பூத் உதி,ந்த_ெப.எச்.(உதி,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாற்றம்
ேபால் ெகாள்ளத் ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அணங்கு அலற $சீவ.நா.0353.3
உடுத்தாள் கல் ேதாய் நுண் கலிங்கம் உரேவான் சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.)
உய,க_வியங்.வி.மு.(உய,_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனேவ $சீவ.நா.0353.4
பால் உட அமி,தம் பம் ெபான் கலத்திடப் பாவ அன்ன $சீ வ.நா.0354.1
நூல் அடு நுசுப்பின் நல்லா, ஏந்தவும் ேந,ந் ேநாக்காச் $சீவ.நா.0354.2
ேசல் அடு கண்ணி கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) திருமணித் டுப்பு முன் க
$சீ வ.நா.0354.3
வால் அடகு அருளிச் ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வனத்
உற ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) ஆனாள் $சீ வ.நா.0354.4
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ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) ெமலியக்
ெகாய்த_ெப.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குள ெநல்லும் விளந்த
ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) $சீ வ.நா.0355.1
அல்லியும் உணங்கும்_ெப.எச்.(உணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) அணில் விளித் இrய ஆமான் $சீ வ.நா.0355.2
புல்லிய குழவித் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ெபாழி கதி,க் குப்ப ேபாலும்
$சீ வ.நா.0355.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) கவr
ஊட்ட_குைற.எச்.(ஊட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நம்பிய நினக்கும் அன்ேற
$சீ வ.நா.0355.4
ெபண்ம நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) வனப்புச் சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) ெபரு மட மா
ேபசின் $சீவ.நா.0356.1
ஒண்மயின் ஒருங்கு கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உருவு
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அனய நங்க
$சீ வ.நா.0356.2
நண்ணிய நுங்கட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அடக்கலம் என்று
நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0356.3
கண்ணிய குலனும் ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) கரந் உரத்
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.நா.0356.4
உறுதி சூழ்ந் அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) ஓடலின் ஆய்
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0357.1
மறுவில் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குட மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) அம் $சீவ.நா.0357.2
சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) தன்மயச் ேச,ந் அறிந் இவ்வழிக் $சீவ.நா.0357.3
குறுக_குைற.எச்.(குறுக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வம் எனக் கூனியப்
ேபாக்கினாள் $சீ வ.நா.0357.4
ெநஞ்சின் ஒத் இனியாள என் ந@,மயால் $சீவ.நா.0358.1
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வஞ்சித்ேதன் என வஞ்சி அம் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அனாள் $சீவ.நா.0358.2
பஞ்சி ெமல்லடி பல் கலன் ஆ,ப்பச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0358.3
இஞ்சி மா நக,த் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
எய்தினாள்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.0358.4
தானும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உண,வில் தள,ந் ஆற்றவும் $சீவ.நா.0359.1
மானின் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வரும் வழி
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0359.2
ஆனியம் பல ஆசயில் ெசல்லுேம $சீ வ.நா.0359.3
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இயம்பும் ஓ, ேதம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) பள்ளிேய
$சீ வ.நா.0359.4
மட்டு அவிழ் ேகாத வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அன உண்கண்
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அன்னாள் $சீ வ.நா.0360.1
கட்டு அழல் எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) கம்
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந@க்கிக் களிகூர $சீ வ.நா.0360.2
விட்டு அகல்வு ஆற்றா_ெப.எச்.(ஆற்று_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேவட்கயின் ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாழு
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பால் $சீவ.நா.0360.3
பட்டத எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) பல்லவ, ேகட்கப் பக,கு உற்ேறன்
$சீ வ.நா.0360.4
கூற்றம் அஞ்சும் ெகால் நுன எஃகின் இளயானும் $சீவ.நா.0361.1
மாற்றம் அஞ்சும் மன்னிய கற்பின் மடவாளும் $சீ வ.நா.0361.2
ேபாற்றித் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புண்ணிய, கூடிப்
புகேழானச் $சீவ.நா.0361.3
சீற்றத் ப்பின் சீ வகன்_ெப.(சீ வகன்_ெப.) என்ேற ெபய, இட்டா, $சீ வ.நா.0361.4
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ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மின்
அனயாள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மிளி, பம் பூண் $சீ வ.நா.0362.1
ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம்
முல இன் பால் அமி, ஏந்தப் $சீவ.நா.0362.2
ேபாகம் ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புண்ணியன்
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கணேய ேபால் $சீ வ.நா.0362.3
மாகம் ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா மதி
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) வள,கின்றான் $சீ வ.நா.0362.4
அம் ெபான் ெகாம்பின் ஆயிழ ஐவ,_ெப.(ஐவ,_ெப.) நலன்_ெப.(நலன்_ெப.)
ஓம்பப் $சீவ.நா.0363.1
பம் ெபான் பூமிப் பல் கதி, முத்தா, சகடமும் $சீவ.நா.0363.2
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் ேதரும் ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) ஊ,ந் நிதி சிந்தி
$சீ வ.நா.0363.3
நம்பன் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாளினும்
நாளும் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) மிக்ேக $சீவ.நா.0363.4
பல் பூம் ெபாய்கத் தாமர ேபான்றும் பனி வானத் $சீவ.நா.0364.1
எல்லா, கண்ணும் இன்பு_ெப.(இன்பு_ெப.) உற
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மதி ேபான்றும்
$சீ வ.நா.0364.2
ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிங்கக் குட்டியும்
ேபான்று இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏத்தச்
$சீ வ.நா.0364.3
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மன்ேனா
சீவகன்_ெப.(சீ வகன்_ெப.) ெதய்வப் பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெவன்ேற $சீ வ.நா.0364.4
மணியும் முத்ம் மாசு அறு ெபான்னும் பவளமும் $சீவ.நா.0365.1
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அணியும் ெபய்யும்_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாrயின்
ஏற்பா,க்கு அவ நல்கிக் $சீ வ.நா.0365.2
கணிதம் இல்லாக் கற்பகம் கந்க் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) ஒத்தான் $சீவ.நா.0365.3
இண ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) உண்கண் நந்தயும் இன்பக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
ஒத்தாள $சீவ.நா.0365.4
சாதிப் பம் ெபான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஒளி ெவௗவித் தக குன்றா
$சீ வ.நா.0366.1
ந@திச் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ேமல் ேமல்
ந@ந்தி_வி.எச்.(ந@ந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிறவு எய்திப் $சீ வ.நா.0366.2
ேபாதிச் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) பூண்டவ, ஏத்ம் ெபாலிவினால்
$சீ வ.நா.0366.3
ஆதிக் காலத் அந்தணன் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ஒத்தான்
$சீ வ.நா.0366.4
நனம் தல உலகில் மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) மகளி,_ெப.) தங்கள் $சீ வ.நா.0367.1
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) தள பrய_குைற.எச்.(பr_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மதல ம
ஆடுக_வியங்.வி.மு.(ஆடு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்ேற $சீவ.நா.0367.2
ெபான் அம் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) இறஞ்சி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பூமகள்
புலம்பி_வி.எச்.(புலம்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வக $சீவ.நா.0367.3
அனங்கனுக்கு அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) நற்றாய் உரத்தாள் $சீ வ.நா.0367.4
முழவு எனத் திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மூr
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிலயினானும் $சீ வ.நா.0368.1
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அழல் எனக் கனலும் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
வளத் ேதாளி னாளும் $சீவ.நா.0368.2
மழல யாழ் மருட்டும்_ெப.எச்.(மருட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) ெசால் மதலய மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அம்
சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) $சீவ.நா.0368.3
குழ முக ஞானம் என்னும் குமrயப் புண,க்கல் உற்றா, $சீ வ.நா.0368.4
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபானும் மணியும் முத்ம் காணமும் குறுணி
ஆகப் $சீவ.நா.0369.1
பரந் எலாப் பிரப்பும் வத்ப் பம் ெபான் ெசய் தவிசின் உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.)
$சீ வ.நா.0369.2
இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ெபான் ஓல ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் ஊசியால்
எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏற்பத் $சீ வ.நா.0369.3
திருந் ெபான் கண்ணியாற்குச் ெசல்வியச் ேச,த்தினாேர $சீ வ.நா.0369.4
நாமகள் நலத்த எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) நயந் உடன் பருகி
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நூல் $சீ வ.நா.0370.1
ஏ முதல் ஆய எல்லாப் படக் கலத் ெதாழிலும் முற்றிக் $சீ வ.நா.0370.2
காமனும் கனிய வத்த புலம் கர கண்டு கண் ஆ, $சீ வ.நா.0370.3
பூ மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா,பன் புவிமிசத்
திலம் ஒத்தான் $சீவ.நா.0370.4
மின் ெதளித் எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அன்ன
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நுண் நுசுப்பின்
நல்லா, $சீ வ.நா.0371.1
ெபான் ெதளித் எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அன்ன பூம்
புறப் பசல மூழ்கிக் $சீவ.நா.0371.2
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குன்று ஒளித் ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குங்குமத் ேதாளினாற்குக்
$சீ வ.நா.0371.3
கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) ஒளித் அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வத்த கறவயின் கனிந் நின்றா, $சீவ.நா.0371.4
வில பக,ந் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
விற்கும்_ெப.எச்.(வில்_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேவலினும் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) கண்ணா,
$சீ வ.நா.0372.1
முல முகந் இளய, மா,பம் முrவில,
எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாழும் $சீவ.நா.0372.2
கல இகந் இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெசால்லா, கங்குலும் பகலும்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சீவ.நா.0372.3
சில இகந் உய,ந்த_ெப.எச்.(உய,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) சீ வகற்கு அரற்றி ஆற்றா,
$சீ வ.நா.0372.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) சுவ அமி,த ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) வந்
இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) ெதாக்க என்னத் $சீ வ.நா.0373.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) சுவக்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) தணப்பு அறக்
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்றத் $சீவ.நா.0373.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) சுவத் அரற்றும் பந் தா,ச் சீவக குமரன் என்ற
$சீ வ.நா.0373.3
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) சுவத் ஒளிறும் ேவலாற்கு உறுதி ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
உரக்கல் உற்றான் $சீ வ.நா.0373.4
நூல் ெநறி வகயின் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நுண்ணிதின் நுழந் த@மப் $சீ வ.நா.0374.1
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பால் ெநறி பலவும் ந@க்கிப் பருதி அம் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) அன்ன
$சீ வ.நா.0374.2
ேகான் ெநறி தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குணத்ெதாடு புணrன்
மாேதா $சீ வ.நா.0374.3
நால் ெநறி வகயில் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உயி,க்கு அமி,தம் என்றான் $சீவ.நா.0374.4
அறிவினால் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) ந@ரா, அருவின
கழிய_குைற.எச்.(கழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0375.1
ெநறியினக் குறுகி இன்ப நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அகத்
நின்றா, $சீவ.நா.0375.2
ெபாறி எனும் ெபயர_குைற.எச்.(ெபய,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஐ வாய்ப்
ெபாங்கு அழல் அரவின் கண்ேண $சீவ.நா.0375.3
ெவறி புலம் கன்றி நின்றா, ேவதனக் கடலுள் நின்றா, $சீ வ.நா.0375.4
கூற்றுவன்_ெப.(கூற்றுவன்_ெப.) ெகாடியன்_ெப.(ெகாடியன்_ெப.) ஆகிக் ெகாலத்
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) சூழ்ந் $சீவ.நா.0376.1
மாற்ற அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) வலய வத்தான் வத்தத அறிந் நாமும்
$சீ வ.நா.0376.2
ேநாற்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) வலய
நிங்கி_வி.எச்.(ந@ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நுக,ச்சியில்
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0376.3
ஆற்று உறப் ேபாதல் ேதற்றாம் அளியம் ஓஒ ெபrயேம காண் $சீவ.நா.0376.4
ேப, அஞ, இடும்ப எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) பிளந்திடும் பிறப்பு
ந@க்கும்_ெப.எச்.(ந@க்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0377.1
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ஆ, அமி, அrதில் ெபற்றாம் அதன் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.)
ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) ேதற்றாம் $சீவ.நா.0377.2
ஓரும் ஐம் ெபாறியும் ஓம்பி உள பகல்_ெப.(பகல்_ெப.)
கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்றக் $சீவ.நா.0377.3
கூ, எr கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேபாழ்தில்
கூடுேமா குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சீவ.நா.0377.4
தழங்கு குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) முரசின் சாற்றித் தத்வம் தழுவல் ேவண்டிச்
$சீ வ.நா.0378.1
ெசழுங் களியாள, முன்ன, இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) அறச் ெசப்பினாலும்
$சீ வ.நா.0378.2
முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) அழல் நரகின் மூழ்கும் முயற்சிய,
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0378.3
ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) களி உண,வினாரக் குணவதம் ெகாளுத்தல்
ஆேமா $சீ வ.நா.0378.4
பவழவாய்ச் ெசறுவு தன்னுள் நித்திலம் பயில வித்திக் $சீவ.நா.0379.1
குழவிநாறு எழுந் காளக் ெகாழும் கதி,
ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின்னாக் $சீவ.நா.0379.2
கிழவு தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) விளக்கும் பங் கூழ் ேகட்டிேரல் பிணி ெசய்
பன்மா $சீ வ.நா.0379.3
உழவி,காள் ேமயும்_ெப.எச்.(ேமய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சீ ல
ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) உய்த்திடுமின் என்றான் $சீவ.நா.0379.4
சூழ் கதி, மதியம் அன்ன சுட, மணிப் பூணினானும் $சீவ.நா.0380.1
வழ்
@ தரு கதியின் நிங்கி_வி.எச்.(ந@ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விளங்கு
ெபான் உலகத் உய்க்கும் $சீ வ.நா.0380.2
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ஊழ் வின ரத்தலானும் உண,வு_ெப.(உண,வு_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எறித்தலானும்
$சீ வ.நா.0380.3
ஆழ் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) புணயின் அன்ன அறிவரன் சரண் அடந்தான்
$சீ வ.நா.0380.4
காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நிலயில் ஞானக் கதி, மணிக்
கதவு ேச,த்திப் $சீவ.நா.0381.1
பூட்சி சால் ஒழுக்கம் என்னும் வயிரத் தாழ் ெகாளுவிப் ெபால்லா $சீ வ.நா.0381.2
மாட்சியில் கதிகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அடத்த பின்
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் இன்பத் $சீவ.நா.0381.3
ஆட்சியில் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஏறத் திறந்தனன்
அல,ந்த_ெப.எச்.(அல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாரான் $சீவ.நா.0381.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறத் இறவன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நால்வகச் சரணம் எய்தித்
$சீ வ.நா.0382.1
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) அறக் கிழம
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதாடு கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
காலினாற்குப் $சீ வ.நா.0382.2
புல்_ெப.(புல்_ெப.) அற ெநறிக் கண்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) பிழத்த வாறும் $சீவ.நா.0382.3
இல்லறத் இயல்பும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) அறக்
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இட்டான் $சீ வ.நா.0382.4
எr முயங்கு_ஏவ.(முயங்கு_வி.) இலங்கு வ ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) இளயவ,
குழாத்தின் ந@ங்கித் $சீவ.நா.0383.1
திரு முயங்கு_ஏவ.(முயங்கு_வி.) அலங்கல் மா,பின் சீ வகன்_ெப.(சீவகன்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவறா $சீவ.நா.0383.2
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விr மல,க் கண்ணி கட்டி விழதக ேவய்ந்த ேபாலும் $சீவ.நா.0383.3
ெதr மல,க் காவு ேச,ந் பிறப்பினத் ெதருட்டல் உற்றான் $சீவ.நா.0383.4
பூவயும் கிளியும் மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) ஒற்ெறன புண,க்கும் சாதி
$சீ வ.நா.0384.1
யாவயும் இன்ம ஆராய்ந் அம் தளி,ப் பிண்டி ந@ழல் $சீ வ.நா.0384.2
பூ இயல் தவிசின் உச்சிப் ெபாலிவிேனாடு
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாழ்தில் $சீவ.நா.0384.3
ஏ இயல் சிலயினான இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ேகண்ேமா என்றான் $சீவ.நா.0384.4
வயகம் உடய மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) சச்சந்தன் அவற்குத் ேதவி
$சீ வ.நா.0385.1
ப விr பசும்ெபான் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) பந்ெதாடி விசய என்பாள்
$சீ வ.நா.0385.2
ெசய் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ேத,ந் ேதவியப்
ெபாறியில் ேபாக்கி $சீவ.நா.0385.3
மயல் ெகாள் ெநஞ்சில் கல்லா மந்திr விழுங்கப் பட்டான் $சீ வ.நா.0385.4
புலம்ெபாடு ேதவி ேபாகிப் புகற்கு அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
காடு_ெப.(காடு_ெப.) நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.0386.1
வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
விற்கும்_ெப.எச்.(வில்_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மா
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்ன
$சீ வ.நா.0386.2
இலங்கு இழ சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) தன்னப் பயந் பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
தவிசின் உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) $சீவ.நா.0386.3
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) புr நங்க வத் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) காக்க என்றாள் $சீவ.நா.0386.4
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வானத்தின் வழுக்கித் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
ெகாழுந்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) குழாங்கள் சூழக்
$சீ வ.நா.0387.1
கானத்தில் கிடந்தேத ேபால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) உடய
நம்பி $சீ வ.நா.0387.2
தானத் மணியும் தானும் இரட்டுறத்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) னாேன $சீவ.நா.0387.3
ஊனத்தில் த@,ந்த_ெப.எச்.(த@,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீ ,த்தி
உத்திரட்டாதி யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $சீவ.நா.0387.4
அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவன் முந் கூற அலங்கல் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
நாய்கன் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0388.1
ெபாருந்பு சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபாலிெவாடு புகன்று
ேபாகத் $சீவ.நா.0388.2
திருந்திய நம்பி ஆரத் ம்மினன் ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) வாழ்த்திற்று
$சீ வ.நா.0388.3
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபானாய் ெகாண்ேமா என்றான் அல
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) விருப்பில்
ேகாண்டாள்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.0388.4
கrயவன் கன்னற்கு அன்று பிறப்பினத் ேதற்றி ஆங்கு
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $சீவ.நா.0389.1
ெபrயவன் யாவன் என்ன ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) எனப் ேபசேலாடும்
$சீ வ.நா.0389.2
ெசாr மல,த் தாரும் பூணும் ஆரமும் குழயும் ேசாரத் $சீவ.நா.0389.3
திரு மல,க் கண்ணி சிந்தத் ெதருமந்
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வழ்ந்தான்
@
$சீ வ.நா.0389.4
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கற்பகம் கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
@
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ேபால் காள வழச்
@
$சீவ.நா.0390.1
ெசால் பக, புலவன் வல்ேல ேதான்றலச் சா,ந் புல்லி $சீவ.நா.0390.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) பல குழ@ இய தம்மால் நவ அறத் ேதற்றத் ேதறிக்
$சீ வ.நா.0390.3
கல் புன திணி திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாளான் கவல ந@,க் கடலுள் பட்டான்
$சீ வ.நா.0390.4
இனய ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) ஆய எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) எம்மேனா,
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.)
$சீ வ.நா.0391.1
நினயல் ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) நம்பி என்று ெநடுங் கண் ந@, டத் ந@விப்
$சீ வ.நா.0391.2
புன இழ மகளி,_ெப.) ேபாலப் புலம்பல் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) பகவன்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.) $சீ வ.நா.0391.3
நினவு எலாம் ந@ங்குக_வியங்.வி.மு.(ந@ங்கு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்ன
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தக ேதறினாேன $சீவ.நா.0391.4
மல பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இடிக்கும் சிங்க மடங்கலின்
மூழங்கி மாந@, $சீவ.நா.0392.1
அல கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) திரயின் சீறி
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) உயி, பருகல் உற்றுச்
$சீ வ.நா.0392.2
சிலெயாடு பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ஏந்திக் கூற்று எனச் சிவந்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0392.3
இல உடக் கண்ணியான இன்னணம் விலக்கினாேன $சீ வ.நா.0392.4
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ேவண்டுவல் நம்பி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ஓ, விழுப்
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) என்று
ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0393.1
ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) தகக் குரவ,@ ெகாண்மின் யா ந@, கருதிற்று என்ன
$சீ வ.நா.0393.2
யாண்டு ேந, எல்ல ஆக அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) திறத்
அழற்சி இன்ம $சீவ.நா.0393.3
ேவண்டுவல் என்று ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.)
வில் வலான் அதன ேந,ந்தான் $சீ வ.நா.0393.4
ெவவ் வின ெவகுண்டு சாரா விழுநிதி அமி,தம் இன்ன @, $சீவ.நா.0394.1
கவ்விய_ெப.எச்.(கவ்வு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எஃகின்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கயக்கமில் நிலம
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0394.2
அவ்வியம் அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபாங்கும்
அழல் படு ெவகுளி ந@க்கி_வி.எச்.(ந@க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.0394.3
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இயல் ஒருவற்கு
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) இற்ெறனக் கிளக்கல் உற்றான்
$சீ வ.நா.0394.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உற ெவள்ளி ெவற்பின் வாரணவாசி
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $சீவ.நா.0395.1
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) உற பருதி ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.)
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) உேலாகமா பாலன் என்பான் $சீவ.நா.0395.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உற திருந் கண்ணிச் சிறுவனுக்கு அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
நாட்டிப் $சீவ.நா.0395.3
பால் நிறக் குருகின் ஆய்ந் பண்ணவ, படிவம்_ெப.(படிவம்_ெப.)
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.0395.4
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ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) குறந்
ந@ங்க_குைற.எச்.(ந@ங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விழுத் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
ெதாடங்கி_வி.எச்.(ெதாடங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேநாற்கும்
$சீ வ.நா.0396.1
வஞ்சம் இல் ெகாள்கயாற்குப் பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) வந் அடந்த ஆகக்
$சீ வ.நா.0396.2
குஞ்சரம் முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) த@யில் ெகாள்கயின் ெமலிந் இம் மூதூ,
$சீ வ.நா.0396.3
மஞ்சு ேதாய் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) அன்ன மாட வட்டு
@
அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) புகுந்தான் $சீவ.நா.0396.4
உர விளயாம மந்தன் ேகட்கிய உவந்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0397.1
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) விளயாடு மா,பன் யா,
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) என்ன $சீவ.நா.0397.2
விர விளயாடும் தாேராய் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என விரும்பித்
த@ம்பால் $சீவ.நா.0397.3
திர விள அமி,தம் அன்ன கட்டுர
ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றான் $சீ வ.நா.0397.4
பூத் தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) புகன்று ேசதாப் புண,
முல ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) த@ம்பால்
$சீ வ.நா.0398.1
ந@த் அறச் ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவவித் அட்ட இன்
அமி,தம் உண்பான் $சீவ.நா.0398.2
பாத்தரும் பசும் ெபான் தாலம் பரப்பிய பம் ெபான் பூமி $சீ வ.நா.0398.3
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
தவிசின் நம்பி ேதாழெராடு ஏறினாேன $சீவ.நா.0398.4
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புட இரு குழயும் மின்னப் பூந்கில்
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $சீவ.நா.0399.1
நட அறி மகளி,_ெப.) ஏந்த_குைற.எச்.(ஏந்து_வி.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அமி,
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேபாழ்தின்
$சீ வ.நா.0399.2
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கழி
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்ன ேநாக்கிப் ேபாந் ஏறுக
என்றான் $சீவ.நா.0399.3
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெகழு பருதி அன்ன ெபான் கலத் எனக்கும் இட்டா,
$சீ வ.நா.0399.4
க கவி நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) ெநய் ெபய் கன்னல் அம் குடங்கள் கூட்டிப்
$சீ வ.நா.0400.1
ெபய் ெபய் என்று உரப்ப யானும் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெவள்ளிக் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) $சீ வ.நா.0400.2
ெபய் தூ,க்கின்ற வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) விலாப் புட ெபrம் வங்க
@
$சீ வ.நா.0400.3
ஐயன் அ அருளினால் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
அந்தண,_ெப.(அந்தண,_ெப.) ெதாழிலன் ஆேனன் $சீவ.நா.0400.4
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) உட அலங்கல் மாலச் சுநந்தயும் ணவன் தானும்
$சீ வ.நா.0401.1
விரும்பின, எதி, ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓம்ப ேவழ_ெப.அ.(ேவழம்_ெப.) ெவந்த@யின்
நிங்கி_வி.எச்.(ந@ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0401.2
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.) ஏம
முந் ந@, எறி சுறவு உய,த்த ேதான்றல் $சீவ.நா.0401.3

113

கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) உடக் காள அன்ன காள நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
வலப் பட்டு என்றான் $சீ வ.நா.0401.4
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ெபாறுக்கலாத ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் ந@ள் நிதி நுந்த
இல்லம் $சீவ.நா.0402.1
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெபாறுக்கலாத பிண்டி நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.)
முகன் தம,கட்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சீவ.நா.0402.2
உலம் ெபாறுக்கலாத ேதாளாய் ஆதலால் ஊடு புக்ேகன் $சீவ.நா.0402.3
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) ெபாறுக்கலாத சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.)
அவ,_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) உழ நின்னக் கண்ேடன் $சீவ.நா.0402.4
ஐயனக் கண்ணில் காண யானத்த@ அதகம்
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0403.1
ப அணல் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ேபால வட்க யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ெபrம் உட்கித் $சீ வ.நா.0403.2
ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) ெகால் என்று ேத,ேவற்கு அமி, உலாய்
நிமி,ந்தேத ேபால் $சீவ.நா.0403.3
ெமாய் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.)
நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தழங்கு
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) முழங்கக் ேகட்ேடன் $சீவ.நா.0403.4
ேகாட்டு இளந்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) சூழ்ந் குலவிய
திருவில் ேபால $சீ வ.நா.0404.1
ேமாட்டு ஒளி முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) சூழ்ந் முருகு_ெப.(முருகு_ெப.)
ெகாப்பளிக்கும் தாேராய் $சீவ.நா.0404.2
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அளப்
பrய_குைற.எச்.(பr_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெசால்லும் கிள, ஒளி வனப்பும்
நின்னச் $சீவ.நா.0404.3
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ேசட்டு இளஞ்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.)
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) சாதகம்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்றான் $சீ வ.நா.0404.4
ேகாள் இயங்கு உழுவ அன்ன ெகாடும் சில உழவன் ேகட்ேட $சீவ.நா.0405.1
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) இயல் தவங்கள் தாயாத்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்ன $சீவ.நா.0405.2
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) இயங்கு உருவப் பூேணாய் படத்தன
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) என்ன $சீவ.நா.0405.3
மீ லி_ெப.(மீ ளி_ெப.) அம் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) அனாய்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெமய்ந்ெநறி நிற்பல் என்றான் $சீவ.நா.0405.4
மறு அற மனயின் நிங்கி_வி.எச்.(ந@ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மா
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெசய்வல் என்றால் $சீவ.நா.0406.1
பிற அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) அல்ல ேபசா, ேப, அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) உடய
ந@ரா, $சீவ.நா.0406.2
றவறம் புண,க என்ேற ேதான்றல் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெதாழு
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.) $சீ வ.நா.0406.3
நறவு அற மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.) கண்ணி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) வண்ணன்_ெப.(வண்ணன்_ெப.)
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.0406.4
க வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) அன்றி நில்லாக் கடுஞ் சின மடங்கல்
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.0407.1
ெதவ்வரச் ெசகுக்கும் ந@தி மனத் அகத்
எழுதிச்_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.+ச்_ஒற்.) ெசம்ெபான்
$சீ வ.நா.0407.2
ப விr அல்குலாட்கும் படுகடல் நிதியின் வகும் $சீவ.நா.0407.3
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ம வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) மா,பினாற்கும்
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) உறத் ேதற்றி இட்டான் $சீவ.நா.0407.4
அழல் உறு ெவண்ெணய் ேபால அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) குழந் உருகி ஆற்றாள்
$சீ வ.நா.0408.1
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) உறு கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ேசா,ந் குமரனத் தமியன்
ஆக $சீ வ.நா.0408.2
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) உறு மதியம்
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) ந@த்திேயா எனவும் நில்லான்
$சீ வ.நா.0408.3
பழவின பrய_குைற.எச்.(பr_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாற்பான் விஞ்சய,
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ெசன்றான் $சீவ.நா.0408.4
ஆ,வ ேவ, அrந் அச்சணந்தி ேபாய் $சீ வ.நா.0409.1
வரன்_ெப.(வ
@
ரன்_ெப.)
@
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாற்ற பின் $சீவ.நா.0409.2
மாr_ெப.(மாr.) ெமாக்குளின் மாய்ந் விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெதாழச்
$சீ வ.நா.0409.3
ேசா,வு இல் ெகாள்கயான் ேதாற்றம் ந@ங்கினான் $சீவ.நா.0409.4
நம்பன் இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தல நாக நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நக,
$சீ வ.நா.0410.1
பம் ெபான் ஓட சூழ் பரும யானயும் $சீவ.நா.0410.2
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் ந@ள் ெகாடித் ேதரும் வாசியும் $சீ வ.நா.0410.3
ெவம்ப ஊ,ந் உலாம் ேவனிலானிேன $சீவ.நா.0410.4
கலயின அகலமும் காட்சிக்கு இன்பமும் $சீ வ.நா.0411.1
சிலயின அகலமும் வணச்
@
ெசல்வமும்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.+உம்_சாr.)
$சீ வ.நா.0411.2

116

மலயினின் அகலிய மா,பன் அல்ல இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
$சீ வ.நா.0411.3
உலகினில் இல என ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ஆயினான் $சீவ.நா.0411.4
நாம ெவன்றி ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) நக ெகாள் மா,பனக் $சீவ.நா.0412.1
காமேன எனக் கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) மங்கய, $சீவ.நா.0412.2
தாமரக் கணால் பருகத் தாழ்ந் உலாம் $சீவ.நா.0412.3
ேகா மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) திறத்
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) கூறுவாம் $சீவ.நா.0412.4
சில்லம் ேபாழ்தின் ேமல் திரந் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உலாம் $சீவ.நா.0413.1
முல்ல கா, எனப் பூப்ப_குைற.எச்.(பூப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெமாய்ந்நிர
$சீ வ.நா.0413.2
புல்லு கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) உளிப் ெபாழிந் பால் படும் $சீவ.நா.0413.3
கல் என் சும்ம ஓ, கடலின் மிக்கேத $சீவ.நா.0413.4
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) நாளினால் ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) மும்
மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) $சீ வ.நா.0414.1
உக்க ேதனிேனாடு ஊறி வா, சுன $சீ வ.நா.0414.2
ஒக்க வாய் நிறந் ஒழுகு குன்றின் ேமல் $சீவ.நா.0414.3
மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) ஈண்டினா, மடங்கல் ெமாய்ம்பினா, $சீ வ.நா.0414.4
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) நிர வந் கண் உறும் $சீவ.நா.0415.1
இன்ன நாளினால் ேகாடும் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) எனச் $சீவ.நா.0415.2
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாயுேள
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) புள்_ெப.(புள்_ெப.) குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
$சீ வ.நா.0415.3
முன்னம் கூறினான் முழு உண,வினான் $சீ வ.நா.0415.4
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அடம் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) நிர அடந்த காலேய $சீ வ.நா.0416.1
குடயும் பிச்சமும் ஒழியக் ேகான் பட $சீ வ.நா.0416.2
உடயும் பின்னேர ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ேதrனால் $சீ வ.நா.0416.3
உடம் சுடுவில் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உடந்த
வண்ணேம_ெப.(வண்ணம்_ெப.+ஏ_சாr.) $சீ வ.நா.0416.4
என்று கூறலும் ஏழ ேவட்டுவ,@ $சீவ.நா.0417.1
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ேதrனால் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) கூற்றேம
$சீ வ.நா.0417.2
என்று கூறினும் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) என் ெசயும் $சீ வ.நா.0417.3
இன்று ேகாடும் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று ஏகினா,
$சீ வ.நா.0417.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) மூசு அறா நறவம் ஆ,ந்தவ, $சீவ.நா.0418.1
ெதாண்டகப் பற டிேயாடு ஆ,த் எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.0418.2
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) ெதய்வதம்
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெவல்க என
$சீ வ.நா.0418.3
மண்டினா, நிர மணந்த_ெப.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காலேய
$சீ வ.நா.0418.4
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாங்கு_ெப.(ேகாங்கு_ெப.)
ேபால் ெபான் சுமந் உளா, $சீவ.நா.0419.1
ஆய்த்திய, நலக்கு ஆ ெசல் தூண் அனான் $சீவ.நா.0419.2
ேகாத்த நித்திலக் ேகாத மா,பினான் $சீவ.நா.0419.3
வாய்த்த அந் நிர வள்ளுவன் ெசானான் $சீவ.நா.0419.4
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பிள்ள உள் புகுந் அழித்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆதலால்
$சீ வ.நா.0420.1
எள்ளன்மின் நிர இன்று ந@, என $சீ வ.நா.0420.2
ெவள்ளி வள்ளியின் விளங்கு ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) நலா, $சீவ.நா.0420.3
முள்கும் ஆயரும் ெமாய்ம்ெபாடு ஏகினா, $சீவ.நா.0420.4
காய_குைற.எச்.(காய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) எனக் கலந்
கான் நிர $சீவ.நா.0421.1
ேமய ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ேவட, ஆ,த்
உடன் $சீவ.நா.0421.2
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாrேபால் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.)
சிந்தினா, $சீ வ.நா.0421.3
ஆய, மத் எறி தயிrன் ஆயினா, $சீவ.நா.0421.4
குழலும் நவியமும் ஒழியக் ேகாவல,_ெப.(ேகாவல,_ெப.) $சீவ.நா.0422.1
பகழலக் காடு_ெப.(காடு_ெப.) ேபாய்க் கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) தாம்பு அrந்
$சீ வ.நா.0422.2
உழல பாய்ந் உலா முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) பள்ளியுள் $சீவ.நா.0422.3
மழலத் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) ெசால்லா,
மறுக_குைற.எச்.(மறுகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாய் விட்டா, $சீவ.நா.0422.4
மத்தம் புல்லிய கயிற்றின் மற்று அவ,_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.)
$சீ வ.நா.0423.1
அத்தல விடின்_நி.எச்.(விடு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) இத்தல விடா, $சீ வ.நா.0423.2
உய்த்தன, என உட தயி,ப் புளி $சீ வ.நா.0423.3
ெமாய்த்த ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) நலா, முழும் ஈண்டினா, $சீவ.நா.0423.4
வலப் படு மான் என மஞ்ஞ எனத் தம் $சீ வ.நா.0424.1
முலப் படு முத்ெதாடு ெமாய் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ேவய்ந்த $சீ வ.நா.0424.2
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தலப் படு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மல, மால பிணங்க $சீவ.நா.0424.3
அலத்த வயிற்றின, ஆய் அழுதிட்டா, $சீவ.நா.0424.4
எம் அனமா, இனி எங்ஙனம் வாழ்குவி, $சீவ.நா.0425.1
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) அனமா,கள ேநாவ அக்கி $சீ வ.நா.0425.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முன ேவட்டுவ, உய்த்தனேரா எனத் $சீவ.நா.0425.3
தம் மனக் கன்ெறாடு தாம் புலம்பு உற்றா, $சீவ.நா.0425.4
பாற படு தயி, பாெலாடு ெநய் ெபாரு $சீ வ.நா.0426.1
ஆறு படப் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) ஆகுலம் ஆக $சீ வ.நா.0426.2
மாறு பட மலந் ஆய்ப்பட ெநக்க $சீவ.நா.0426.3
ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) படு மல, சிந்த விரந்ேத $சீவ.நா.0426.4
புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) அணி பூ விr புன் புலம் ேபாகி $சீவ.நா.0427.1
நறவு அணி தாமர நாட்டகம் ந@ந்திச் $சீவ.நா.0427.2
சுறவு அணி சூழ் கிடங்கு ஆ, எயில் மூதூ, $சீவ.நா.0427.3
இற அணிக் ேகட்க உய்த்திட்டன, பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) $சீ வ.நா.0427.4
ெகாடு மர எயின,_ெப.(எயின்_ெப.+அ,_பட,.பன்.) ஈண்டிக் ேகாட்டு இமில் ஏறு
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0428.1
படு மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிரய வாrப் பந் கில் அருவி ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.)
$சீ வ.நா.0428.2
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மல அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) ெசன்றா, என்று ெநய்
ெபாதிந்த பித்த $சீவ.நா.0428.3
வடி மல, ஆய, பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) வள நக, பரப்பினாேர $சீவ.நா.0428.4
காசு_ெப.(காசு_ெப.) இல் மா மணிச் சாமர கன்னிய, $சீவ.நா.0429.1
வசு
@ மா மகரக் குழ வில் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.0429.2
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வாச வான்_ெப.(வான்_ெப.) கழுந@, பிடித் ஆங்கு அr $சீவ.நா.0429.3
ஆசனத் இருந்தான் அடல் ெமாய்ம்பினான் $சீவ.நா.0429.4
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாெளாடும்
ேகாெலாடும் கூப்புபு $சீவ.நா.0430.1
சண்ட மன்னனத் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெதாழு ஆயிட $சீவ.நா.0430.2
உண்டு ஓ, பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) என்றாற்கு உரயாய் எனக் $சீவ.நா.0430.3
ெகாண்டன,_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ,_பட,.பன்.)
நிர ேபாற்று_ஏவ.(ேபாற்று_வி.) எனக் கூறினான் $சீவ.நா.0430.4
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) புன் மயி,த் ேதால் திர
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) $சீ வ.நா.0431.1
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண் ேநாக்கின் குப்பாய மிேலச்சனச் $சீவ.நா.0431.2
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) த@ விழியாத் ெதழித்தான் கயுள்
$சீ வ.நா.0431.3
அம் கண் ேபா பிசந் அடு கூற்று அனான் $சீவ.நா.0431.4
கூற்றின் இடிக்கும் ெகால ேவலவன் ேகாவல,_ெப.(ேகாவல,_ெப.) வாய்
$சீ வ.நா.0432.1
மாற்றம் உண,ந் மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) கூ, கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தான
ேநாக்கிக் $சீ வ.நா.0432.2
காற்றின் விரந் ெதாறு மீ ட்க எனக் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.)
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $சீவ.நா.0432.3
ஏற்ற அr மான் இடி ேபால இயம்பினாேன $சீவ.நா.0432.4
கா, விள ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) அன்ன கவுள் அழி கடாத்த
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) $சீவ.நா.0433.1
ேபா, விள இவுளித் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத, புனமயி,ப்
புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) காலாள் $சீ வ.நா.0433.2
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வா, விள முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) விம்ம வான்_ெப.(வான்_ெப.) உலாப்
ேபாந்தேத ேபால் $சீவ.நா.0433.3
ந@, விள சுr சங்கு ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ெநளி பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அன்ேற $சீவ.நா.0433.4
கால் அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) புடப்ப முந்ந@,க் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கிள,ந்
எழுந்தேத ேபால் $சீவ.நா.0434.1
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) மிடந்த தான
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சின எயின,_ெப.(எயின்_ெப.+அ,_பட,.பன்.)
தாக்க_குைற.எச்.(தாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0434.2
வால் வள அலற வாய் விட்டு இரலயும் டியும் ஆ,ப்பப் $சீ வ.நா.0434.3
பால் வளந் இரவு_ெப.(இரவு_ெப.) ெசற்றுப் பகெலாடு மலவ ஒத்தா,
$சீ வ.நா.0434.4
வில் பழுத் உமிழ்ந்த_ெப.எச்.(உமிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) நுனப்
பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) மந்த, $சீ வ.நா.0435.1
மல் பழுத் அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா,பத்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வகச் ெசந்நாச் $சீவ.நா.0435.2
ெசால் பழுத்தவ,க்கும் ஆண்ம ெசால்லலாம் தன்மத் அன்றிக் $சீவ.நா.0435.3
ெகால் பழுத் எrயும் ேவலா, ெகாடுஞ் சில குழவித்தாேர $சீவ.நா.0435.4
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) பட அனுங்க ேவட, வண் சில வளய வாங்கிக்
$சீ வ.நா.0436.1
ேகாள் புலி_ெப.(புலி_ெப.) இனத்தின் ெமாய்த்தா, ெகாதி நுனப்
பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) தம்மால் $சீவ.நா.0436.2
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வட்டினா,
@
மந்த, தம்ம விளிந்த மா
கவிழ்ந்த_ெப.எச்.(கவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத, $சீவ.நா.0436.3
பாட்டு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பகடு_ெப.(பகடு_ெப.)
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
@
பனிவர குனிவ ஒத்ேத
$சீ வ.நா.0436.4
ெவன்றி நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) ேகாடும் இன்ேன ெவள்ளிடப் படுத் என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0437.1
ஒன்றி உள் வாங்குக என்ன ஒலி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உடந்தேத ேபால்
$சீ வ.நா.0437.2
ெபான் தவழ் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) பாய்மா புன மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) குஞ்சி
பிச்சம் $சீ வ.நா.0437.3
மின் தவழ் ெகாடிெயாடு_ெப.(ெகாடி_ெப.+ஒடு_கரு.ெவ.) இட்டு
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பட உடந்த அன்ேற $சீவ.நா.0437.4
பல்லினால் சுகி,ந்த நாrல் பனிமல, பயிலப்
ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0438.1
முல்ல அம் கண்ணி சிந்தக் கால் விச முறுக்கி ஆய, $சீவ.நா.0438.2
ஒல்_ஒ.குறி உr.ெசா.(ஒல்_ஒ.குறி.) என ஒலிப்ப ஓடிப் பட உடந்திட்ட என்ன
$சீ வ.நா.0438.3
அல்லல் உற்று அழுங்கி ெநஞ்சில் கட்டியங் காரன் ஆழ்ந்தான் $சீவ.நா.0438.4
வம்பு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) வன
முல மாலத் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ேசா, $சீவ.நா.0439.1
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்ன நல்லா,
ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) தடங்_ெப.அ.(தடம்_ெப.)
கண் ேபாலும் $சீவ.நா.0439.2
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அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அரச,_ெப.(அரெச,_ெப.) மீ ண்டா, ஆக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மறவ,_ெப.(மறவ,_ெப.) ேபானா, $சீ வ.நா.0439.3
ெசம்பு_ெப.(ெசம்பு_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்ன இஞ்சித்
திருநக,ச் ெசல்வ என்றா, $சீவ.நா.0439.4
மன் நிர ெபய,த் மந்த,
வந்தன,_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ,_பட,.பன்.)
ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) வாள்கண்
$சீ வ.நா.0440.1
ெபான் இழ சுடரும்_ெப.எச்.(சுட,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேமனிப்_ெப.(ேமனி_ெப.+ப்_ஒற்.) பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
அனய ெபாற்பில் $சீவ.நா.0440.2
கன்னியத் தரும் என்று கடி முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) இயம்பக் ெகாட்டி
$சீ வ.நா.0440.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நக, வதி
@ ேதாறும்
நந்த_குைற.எச்.(நந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேகான் அற வித்தாேன
$சீ வ.நா.0440.4
ெவதி,ங் குதச் சாபம் கான்ற ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) நுனப்
பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) மூழ்க $சீவ.நா.0441.1
உதி,ந்த_ெப.எச்.(உதி,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசன ஈட்டம் கூற்ெறாடு
ெபாரு ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.0441.2
கருந்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) தடங்_ெப.அ.(தடம்_ெப.) கண்ணி அன்றிக் காயம்
ஆறு ஆக ஏகும் $சீவ.நா.0441.3
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
அவளும் ஆெகன்று ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) ெதாழு விட்டா, $சீ வ.நா.0441.4
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கா, விr மின் அனா, ேமல் காமுக, ெநஞ்சி ேனாடும் $சீவ.நா.0442.1
ேத, பr கடாவித் ேதம் தா,ச் சீவகன்_ெப.(சீவகன்_ெப.) அருளில் ேபாகித்
$சீ வ.நா.0442.2
தா,_ெப.(தா,_ெப.) ெபாலி புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) புகக் காட்டு கின்றாற்கு $சீ வ.நா.0442.3
ஊ, பrவுற்ற எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) உண,த்தினாேன $சீவ.நா.0442.4
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பால் மனயாள் அயலான் தலக் கண்டு பின்னும்
$சீ வ.நா.0443.1
இன் பால் அடிசில்_ெப.(அடிசில்_ெப.) இவ,கின்ற கப் ேபடி ேபாலாம்
$சீ வ.நா.0443.2
நன்பால் பசுேவ_ெப.(பசு_ெப.+ஏ_சாr.) றந்தா,
ெபண்டி,_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ,_பட,.பன்.) பால, பா,ப்பா, $சீ வ.நா.0443.3
என்பார ஓம்ேபன் எனின் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) ஆக என்றான் $சீவ.நா.0443.4
ேபா,ப் பண் அமத் நுகம் பூட்டிப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) பண்ணித் $சீ வ.நா.0444.1
ேத,ப் பண் அமத்ச் சில ேகாலிப் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ஆய்ந் $சீ வ.நா.0444.2
கா,க் ெகாண்மூ மின்னி நிமி,ந்தான் கலிமான் குளம்பில் $சீ வ.நா.0444.3
பா,க் கண் எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) களால்
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) மாய்ந்த அன்ேற $சீவ.நா.0444.4
இழு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண் இளயா, இளயா,கண்
ேநாக்கின் $சீவ.நா.0445.1
பழு இன்றி மூழ்கும் பகழித் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) வல்ல காள
$சீ வ.நா.0445.2
முழு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத,
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
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ெசய்தவன்_வி.அ.ெப.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அன்_பட,.பன்.)
தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ஏற்கும் $சீவ.நா.0445.3
ெபாழு அன்று ேபாம் எனப் புள்_ெப.(புள்_ெப.) ெமாழிந்தான் ெமாழிந்தான்
$சீ வ.நா.0445.4
ேமாட்டும் முந@, முதலக்கு வலிய உண்ேடல் $சீவ.நா.0446.1
காட்டுள் நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) வலியாரயும் காண்டும்
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) என்று $சீ வ.நா.0446.2
ஏட்டப் பசியின் இர கவ்விய_ெப.எச்.(கவ்வு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ேபால் $சீ வ.நா.0446.3
ேவட்டு அந் நிரய விடல் இன்றி விரந்த அன்ேற $சீ வ.நா.0446.4
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பட அனுங்க
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.)
கானவ,_ெப.(கானம்_ெப.+அ,_பட,.பன்.) என்னும் கூற்றத் $சீவ.நா.0447.1
இடப் படா ஓடிப் ேபாமின் உய்ய_குைற.எச்.(உய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்று
இரல வாய் வத் $சீவ.நா.0447.2
எடுத்தன, விளியும் சங்கும் வளயும்
@
பறயும் ேகாடும் $சீ வ.நா.0447.3
கடத் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முழங்கக் காரும் கடலும் ஒத்
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.நா.0447.4
க விச முறுக்கி வசும்_ெப.எச்.(வ
@
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
@
ெகாள்ளியும் கறங்கும் ஏய்ப்ப $சீ வ.நா.0448.1
ெசய் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) குருசில்_ெப.(குருசில்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத, விசெயாடு திசகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$சீ வ.நா.0448.2
ஐ என வளப்ப வர,_ெப.(வ
@
ர,_ெப.)
@
ஆ,த்தன, அவரும் ஆ,த்தா, $சீவ.நா.0448.3
ெமாய் அம, நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெசய் ஐயன் முதல் விளயாடினாேன
$சீ வ.நா.0448.4
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ஆழியான் ஊ,திப் புள்ளின் அம் சிறகு_ெப.(சிறகு_ெப.) ஒலியின்
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) $சீ வ.நா.0449.1
மாழ்கிப் ப அவிந்த வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) வள்ளல் ேத,
முழக்கினானும் $சீவ.நா.0449.2
சூழ்கள் மயக்கத்தானும் புளிஞ, உள் சுருங்கிச் ேசக்கக் $சீ வ.நா.0449.3
ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) ேபால் குறந் ெநஞ்சின் அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) என
மறமும் விட்டா, $சீவ.நா.0449.4
புள்_ெப.(புள்_ெப.) ஒன்ேற ெசால்லும் என்று இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
புன்தல ேவடன் ெபாய்த்தான் $சீவ.நா.0450.1
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ேத, வளந்த நம்ம ெவன்றி ஈங்கு அr ெவய்தா
$சீ வ.நா.0450.2
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ேபால் ேபா நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) ஓ, எடுப்பு
எடுத் உய்ய_குைற.எச்.(உய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்னா $சீ வ.நா.0450.3
வள்ளல் ேமல் அப்பு மாr_ெப.(மாr.) ஆ,ப்ெபாடு சிதறினாேர $சீ வ.நா.0450.4
மால் வரத் ெதாடுத் வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
@
மணிநிற மாr_ெப.(மாr.) தன்ன $சீவ.நா.0451.1
கால் இரத் எழுந் பாறக் கல் எனப் புடத்தேத ேபால் $சீ வ.நா.0451.2
ேமல் நிரத் எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவட,
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) நுன அப்பு மாr_ெப.(மாr.) $சீவ.நா.0451.3
ேகால் நிரத் உமிழும் வில்லால் ேகாமகன் விலக்கினாேன $சீவ.நா.0451.4
கானவ,_ெப.(கானம்_ெப.+அ,_பட,.பன்.) இrய வில்வாய்க் கடுங் கண
ெதாடுத்தேலாடும் $சீவ.நா.0452.1
ஆன்நிர ெபய,ந்த ஆய, ஆ,த்தன, அணி ெசய் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $சீவ.நா.0452.2
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தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) முடங்கிற்று
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) நிமி,ந்த_ெப.எச்.(நிமி,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சரம் ெபய் மாr_ெப.(மாr.) $சீ வ.நா.0452.3
ேபால் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்ப மற்று
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாருவரு சிலயினா,க்ேக $சீவ.நா.0452.4
ஐந்நூறு நூறு தல இட்ட ஆறாயிரவ, $சீவ.நா.0453.1
ெமய்ந் நூறு நூறு நுதி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண தூவி ேவட,
$சீ வ.நா.0453.2
கந் நூறு வில்லும் கணயும் அறுத்தான் கணத்தின் $சீவ.நா.0453.3
மந் நூறு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கண் மடவா, மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ேபால
மாய்ந்தா, $சீவ.நா.0453.4
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வாயும் இன்றி வடி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண
வாயும் இன்றிக் $சீ வ.நா.0454.1
ேகாள் வாய் மதியம் ெநடியான் விடுத்த ஆங்கு மந்தன் $சீ வ.நா.0454.2
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வாய் சிலயின் ஒலியால் ெதாறு மீ ட்டு மீ ள்வான்
$சீ வ.நா.0454.3
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வாய் நிறந்த நக ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மதி ெசல்வ
ஒத்தான் $சீ வ.நா.0454.4
ஆள் அற்றம் இன்றி அல, தா,_ெப.(தா,_ெப.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) ேதாழ ேராடும் $சீ வ.நா.0455.1
ேகாள் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாவன் நிர மீ ட்டனன்
என்று கூற $சீவ.நா.0455.2
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
புண்ணுள் வடி ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) எறிந்திற்றேத ேபால் $சீவ.நா.0455.3
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உற்று உலந்தான் ெவகுண்டான் நக, ஆ,த்த அன்ேற
$சீ வ.நா.0455.4
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இரவி ேதாய் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ெகாள் மாடத் இடுபுக தவழச் சுண்ணம்
$சீ வ.நா.0456.1
விரவிப் பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தாமம் நாற்றி விர ெதளித் ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.)
தாங்கி $சீவ.நா.0456.2
அரவு உய, ெகாடியினான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அகன் பட அனுங்க
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0456.3
புரவித் ேத,க் காள அன்ன காளயப்
ெபாலிக_வியங்.வி.மு.(ெபாலி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றா, $சீவ.நா.0456.4
இன் அமு அனய ெசவ்வாய் இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) கிளி_ெப.(கிளி_ெப.)
மழல அம் ெசால் $சீவ.நா.0457.1
ெபான் அவி, சுணங்கு பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாங்கு
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முலயினா, தம் $சீவ.நா.0457.2
மின் இவ,_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) நுசுப்பு ேநாவ விடலயக் காண ஓடி
$சீ வ.நா.0457.3
அன்னமும் மயிலும் ேபால அணி நக, வதி
@ ெகாண்டா, $சீவ.நா.0457.4
சில்லrச் சிலம்பின் வள் வா,ச் சிறுபற கறங்கச் ெசம்ெபான் $சீவ.நா.0458.1
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) ேத, அணிந் ெகாம்ம முல எனும்
புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) பூட்டி $சீ வ.நா.0458.2
ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெநடுங் கண் அம்பாப் புருவவில்
உருவக் ேகாலிச் $சீவ.நா.0458.3
ெசல்வப் ேபா,க் காமன் ேசன ெசம்மல் ேமல்
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.நா.0458.4
நூல் ெபார அrய நுண்ம நுசுப்பின ஒசிய வங்கிக்
@
$சீவ.நா.0459.1
கால் பரந் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவம்கண் கதி,
முல கச்சின் வக்கிக்
@
$சீவ.நா.0459.2
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ேகால் ெபாரச் சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகால
மணிவிரல் ேகாத தாங்கி $சீ வ.நா.0459.3
ேமல் வரல் கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றா,
விண்ணவ,_ெப.(விண்ணவ,_ெப.) மகளி,_ெப.) ஒத்தா, $சீவ.நா.0459.4
ஆகமும் இடயும் அஃக அடி பரந் எழுந் வங்கிப்
@
$சீ வ.நா.0460.1
ேபாகமும் ெபாருளும் ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புண,
முலத் தடங்கல் ேதான்றப் $சீவ.நா.0460.2
பாகேம மறய நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பட மல,த்
தடங்_ெப.அ.(தடம்_ெப.) கண் நல்லா, $சீ வ.நா.0460.3
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) விட்டு எழுந் ேபாந்த நாக, தம் மகளி,_ெப.) ஒத்தா,
$சீ வ.நா.0460.4
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அரம் டத்த வேவல் இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) உடன்
மலந்தேவ ேபால் $சீவ.நா.0461.1
ஆள் வழக்கு ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ந@ண்ட_ெப.எச்.(ந@ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அணிமல,த் தடங்கண்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சீவ.நா.0461.2
ந@ள் சுட, ெநறிய ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நிர
இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) ெநருஞ்சிப் பூப் ேபால் $சீவ.நா.0461.3
காளதன் ேத, ெசல் வதி
@ கலந் உடன் ெதாக்க அன்ேற $சீவ.நா.0461.4
வடகமும் கிலும் ேதாடும் மாலயும் மணியும் முத்ம் $சீ வ.நா.0462.1
கடகமும் குழயும் பூணும் கதி, ஒளி கலந் மூதூ, $சீவ.நா.0462.2
இடவக எல்ல எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) மின் நிரத் இட்டேத ேபால்
$சீ வ.நா.0462.3
பட அரவு அல்குலாரப்
பயந்தன_வி.மு.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட,.பன்.)
மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சீவ.நா.0462.4
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மா உகு மயிலின் நல்லா, மங்கல மரபு_ெப.(மரபு_ெப.) கூறிப் $சீ வ.நா.0463.1
ேபாதக நம்பி என்பா, பூமியும் புண,க என்பா, $சீவ.நா.0463.2
ேதாதகம் ஆக எங்கும் சுண்ணம் ேமல் ெசாrந் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) என்
$சீ வ.நா.0463.3
தா உகு பிணயல் வசிச்
@
சாந்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எறிந் நிற்பா,
$சீ வ.நா.0463.4
ெகாடயுளும் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கூற்றினும்
ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ேபா,ப் $சீவ.நா.0464.1
படயுளும் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) என்று பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) ெகழு
பனுவல் நுண் நூல் $சீவ.நா.0464.2
நடயுளா, ெசால்லிற்று எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) நம்பி சீ வகன்கண்
கண்டாம் $சீ வ.நா.0464.3
ெதாடயல் அம் ேகாத என்று ெசால்லுபு ெதாழு நிற்பா, $சீவ.நா.0464.4
ெசம்மலப் பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) ெசய்தவம் உடயாள் என்பா,
$சீ வ.நா.0465.1
எம் மலத் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெசய்தாள் ெகால் எய்வம் யாமும் என்பா,
$சீ வ.நா.0465.2
அம் முல அமுதம் அன்னா, அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) புல,ந் அம,ந் ேநாக்கித்
$சீ வ.நா.0465.3
தம் உறு விழும ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) தம் ணக்கு
உரத் நிற்பா, $சீவ.நா.0465.4
சினவுந,க் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) மல,
அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) நாளக் $சீவ.நா.0466.1
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கனவினில் அருளி வந் காட்டி யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) காண என்பா,
$சீ வ.நா.0466.2
மனவு விr அல்குலா, தம் மனத்ெதாடு
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒன்றும் $சீ வ.நா.0466.3
வினவுந, இன்றி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேவண்டுவ
கூறுவாரும் $சீவ.நா.0466.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) அகத் உள, ெகால் மற்று இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
ெவன்றி ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) குருசில்_ெப.(குருசில்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
ஒப்பா, $சீ வ.நா.0467.1
மண்_ெப.(மண்_ெப.) அகத் இவ,கள் ஒவ்வா, மழ களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) அனய
ேதான்றல் $சீவ.நா.0467.2
பண் அகத் உறயும் ெசால்லா, நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
பருக ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0467.3
அண்ணலத் தவத்தில்_ெப.(தவம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) தந்தா, யா,
ெகாேலா அளிய,_குறி.வி.மு.(அளி_ெப.+அ,_பட,.பன்.) என்பா, $சீவ.நா.0467.4
வட்டு உடப் ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தான
வள்ளலக் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாழ்ேத
$சீ வ.நா.0468.1
பட்டு உட சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காசு_ெப.(காசு_ெப.) பஞ்சி ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அடியச்
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0468.2
அட்ட அரக்கு அனய ெசவ்வாய் அணி நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கருகிக் காமக்
$சீ வ.நா.0468.3
கட்டு அழல் எறிப்ப நின்றா, க வள கழல நின்றா, $சீ வ.நா.0468.4
வா, ெசலச் ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விம்மும்
வனமுல மகளி,_ெப.) ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.0469.1
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ஏ, ெசலச் ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏத்தித் ெதாழு
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) தூக்க இப்பால் $சீவ.நா.0469.2
பா, ெசலச் ெசல்லச் சிந்திப் பந்ெதாடி
ெசாrந்த_ெப.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நம்பன் $சீ வ.நா.0469.3
ேத, ெசலச் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வதி
@ பீ,
ெசலச் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற
$சீ வ.நா.0469.4
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகத்
அல,ந்த_ெப.எச்.(அல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாலும் மழ மல,த்
தடங்கண் ேகாட்டித் $சீவ.நா.0470.1
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) முதல் பசல த@ரத் ேதான்றலப் பருகுவா, ேபால்
$சீ வ.நா.0470.2
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) முதல் பாசம் தட்ப நடுங்கினா, நிற்ப நில்லான்
$சீ வ.நா.0470.3
ேகாள் முகப் புலிேயாடு ஒப்பான் ெகாழுநிதிப் புrச புக்கான் $சீவ.நா.0470.4
ெபான் நுகம் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) பூட்டு விட்டு உடன் பந்தி புக்க $சீ வ.நா.0471.1
மன்னுக ெவன்றி என்று மணிவள்ளம் நிறய ஆக்கி $சீவ.நா.0471.2
இன்மப் பலியும் பூவும் சாந்தமும் விளக்கும் ஏந்தி $சீவ.நா.0471.3
மின் உகு ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் ெகாட்டில் விளங்கு ேத, புக்க அன்ேற
$சீ வ.நா.0471.4
இட்ட உத்தrயம் ெமல்ெலன்று இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
சுவல் வருத்த_குைற.எச்.(வருத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒல்கி $சீ வ.நா.0472.1
அட்ட மங்கலமும் ஏந்தி ஆயிரத் எண்ம, ஈண்டிப் $சீ வ.நா.0472.2
பட்டமும் குழயும் மின்னப் பல்கலன் ஒலிப்பச் சூழ்ந் $சீவ.நா.0472.3
மட்டு அவிழ் ேகாத மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) மந்தனக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புக்கா, $சீவ.நா.0472.4
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தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) உய, மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.)
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வந் எதி,
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புக்குக் $சீ வ.நா.0473.1
காய் கதி, மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெசய் ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.)
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) காளயக் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ஓம்பி $சீவ.நா.0473.2
ஆய் கதி, உமிழும் பம் பூண் ஆயிரச் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கணான்தன்
$சீ வ.நா.0473.3
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) உய, உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அன்ன ஓ,
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) உற்றா, $சீவ.நா.0473.4
தக மதி எழில வாட்டும் தாமரப் பூவின் அங்கண் $சீவ.நா.0474.1
புக நுதி அழல வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண் ெபான் அனாள் புல்ல
ந@ண்ட_ெப.எச்.(ந@ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0474.2
வக மலி வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) ெசய் மா,பின் வள்ளலக்
கண்டு வண் தா,த் $சீவ.நா.0474.3
ெதாக மலி ெதாறுவ ஆளும் ேதான்றல் மற்று இன்ன கூறும் $சீவ.நா.0474.4
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இ
மறக்க_குைற.எச்.(மறக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நம்பி ேகள் முதல் ேகடு
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0475.1
நாட்டு இற விசய என்னும் நாறு பூம் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அனாள
$சீ வ.நா.0475.2
ேவட்டு இறப் பாரம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) கட்டியங் காரன் தன்னப்
$சீ வ.நா.0475.3
பூட்டி மற்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) தனாேல ெபாறி
முதல் அட,க்கப் பட்டான் $சீவ.நா.0475.4
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ேகால் இழுக்கு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ஞான்ேற
ெகாடு முடி வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
ஏறிக் $சீ வ.நா.0476.1
கால் இழுக்கு உற்று வழ்ந்ேத
@
கருந்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) தல களயல் உற்ேறன்
$சீ வ.நா.0476.2
மால் வழி உள அன்று ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) வாழ்வின
முடிப்பல் என்ேற $சீவ.நா.0476.3
ஆலம்_ெப.(ஆலம்_ெப.) வித் அனய
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அழிவினுள்
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்ேறன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $சீவ.நா.0476.4
குலத் ெதாடு முடிந்த_ெப.எச்.(முடி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகான்தன்
குடி வழி வாரா நின்ேறன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
$சீ வ.நா.0477.1
நலத் தகு ெதாறுவின்
உள்ேளன்_வி.மு.(உள்ளு_வி.+ண_எதி,.ம.+ஏன்_தன்.ஒரு.) நாமம் ேகாவிந்தன்
என்ேபன் $சீவ.நா.0477.2
இலக்கணம் அமந்த ேகாதாவr என இசயில் ேபாந்த $சீ வ.நா.0477.3
நலத்தகு மனவி ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நங்க
ேகாவிந்த என்பாள் $சீவ.நா.0477.4
வம்பு உட முலயினாள் என் மட மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) மத,வ ேநாக்கம்
$சீ வ.நா.0478.1
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) அடி இருத்தி ெநஞ்சத் அழுத்தி இட்டு அனய ஒப்பக்
$சீ வ.நா.0478.2
ெகாம்படு நுசுப்பினாளக் குற இரந் உழந்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0478.3
நம்பட தம்முள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) நக முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) அழிந்
நின்ேறன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $சீவ.நா.0478.4
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பாடகம் சுமந்த ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் சீறடிப் பரவ
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $சீவ.நா.0479.1
சூடகம் அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முன் கச் சுட,
மணிப் பூணினாள $சீவ.நா.0479.2
ஆடகச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் பாவ ஏழுடன் தருவல் ஐய $சீவ.நா.0479.3
வாடலில் வவ கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மணமகன் ஆக
என்றான் $சீவ.நா.0479.4
ெவண்ெணய் ேபான்று ஊறு இனியள் ேமம் பால் ேபால் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.)
ெசால்லள் $சீவ.நா.0480.1
உண்ண_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உருக்கிய
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெநய் ேபால் ேமனியள் $சீவ.நா.0480.2
வண்ண வனமுல மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) மட
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0480.3
கண்ணும் கருவிளம் ேபா இரண்ேட கண்டாய் $சீவ.நா.0480.4
ேசதா நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) ெநய்யும் த@ம்பால் சுமத் தயிரும் $சீ வ.நா.0481.1
பாதாலம் எல்லா நிறத்திடுவல் பந்தாேராய் $சீ வ.நா.0481.2
ேபா ஆ, புன ேகாத சூட்டு உன் அடித்திய $சீ வ.நா.0481.3
யா ஆவ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அறிந் அருளி என்றான் $சீவ.நா.0481.4
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) நினயல் நம்பி ெகாழும் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண்
வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.) $சீவ.நா.0482.1
நலன்_ெப.(நலன்_ெப.) நுக,ந்தான் அன்ேற நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
தா,_ெப.(தா,_ெப.) முருகன் $சீ வ.நா.0482.2
நில மகட்குக் ேகள்வனும் ந@ள் நிர நப்பின்ன $சீவ.நா.0482.3
இலவு அல, வாய் இன் அமி,தம்
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) அன்ேற
$சீ வ.நா.0482.4
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கன்னிய, குலத்தின் மிக்கா, கதி, முலக் கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) மா,பம்
$சீ வ.நா.0483.1
முன்னின, முயங்கின் அல்லான் முறி மிட படல மாலப் $சீ வ.நா.0483.2
ெபான் இழ மகளி,_ெப.) ஒவ்வாதவர முன் புண,தல் ெசல்லா, $சீவ.நா.0483.3
இன்னதான் முறம மாந்த,க்கு_ெப.(மாந்த,_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) என மனத்
எண்ணினாேன $சீ வ.நா.0483.4
ேகாட்டு இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ேபால்வான்
நந்தேகான் முகத்த ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.0484.1
ேமாட்டுஇள முலயினாள் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மட
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) எனக்கு மாமான் $சீ வ.நா.0484.2
சூட்ெடாடு ஒடு கண்ணி அன்ேற என்
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) இவகள்
ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0484.3
ந@ட்டித்தல் குணேமா என்று ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.)
குளி,ப்பச் ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.)
$சீ வ.நா.0484.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெசாr முல்லக் கண்ணிச் ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) வ,
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆய, $சீ வ.நா.0485.1
ேகான் ெபr உவந் ேபாகிக் குட தயி, குழுமப் புக்கு $சீவ.நா.0485.2
மான் கறி கற்ற கூழ ெமௗவல் சூழ் மயிலப் பந்த,க் $சீவ.நா.0485.3
கான் ெசாr முல்லத் தாரான் கடிவின
முடிக_வியங்.வி.மு.(முடி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றான் $சீவ.நா.0485.4
கனிவள, கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) காம,_ெப.(காம,_ெப.) சிறு
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) புருவம் காமன் $சீவ.நா.0486.1
குனி வள, சிலயக் ெகான்ற குவளக் கண் கயலக் ெகான்ற $சீவ.நா.0486.2
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இனி உள, அல்ல, ஆய, எனச் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) அரற்றத் தந்
$சீ வ.நா.0486.3
பனி வள, ேகாத மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) பாவயப்
பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வத்தா, $சீவ.நா.0486.4
நாழியுள் இழு நாகு_ெப.(நாகு_ெப.) ஆன் கன்று_ெப.(கன்று_ெப.)
தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புல்_ெப.(புல்_ெப.) ேதாய்த்
$சீ வ.நா.0487.1
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ெதாறு ஆவும் ேதாழும் ேபான்று உடன் மூக்க என்று
$சீ வ.நா.0487.2
தாழ் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) குழலினாள ெநய்தலப் ெபய்
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0487.3
மூழ ந@, ெசாrந் ெமாய் ெகாள் ஆயத்திய, ஆட்டினாேர $சீவ.நா.0487.4
ெநய் விலப் பசும் ெபான் ேதாடும் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) மணிக் குழயும் ந@வி
$சீ வ.நா.0488.1
ம விr குழலினாள மங்கலக் கடிப்புச் ேச,த்திப் $சீவ.நா.0488.2
ெபய்தன, பிணயல் மால ஓrலச் சாந் பூசிச் $சீ வ.நா.0488.3
ெசய்தன, சிறு புன் ேகாலம் ெதாறுத்திய, திகத் நின்றா, $சீ வ.நா.0488.4
ஏறம் ேகாள் முழங்க_குைற.எச்.(முழங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆய, எடுத்க்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகி மூதூ,ச்
$சீ வ.நா.0489.1
சாறு எங்கும் அயரப் புக்கு நந்தேகான் தன்க ஏந்தி $சீவ.நா.0489.2
வறு
@ உய, கலச நல்ந@, ெசாrந்தனன் வரன்_ெப.(வ
@
ரன்_ெப.)
@
ஏற்றான்
$சீ வ.நா.0489.3
பாறு ெகாள் பருதி வேவல் பமுக குமரற்கு என்ேற $சீ வ.நா.0489.4
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நலத் தக அவட்கு நாகு_ெப.(நாகு_ெப.) ஆன் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) திரட்டி
நன்ெபான் $சீவ.நா.0490.1
இலக்கணப் பாவ ஏழும்
ெகாடுத்தனன்_வி.மு.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.)
ேபால இப்பால் $சீ வ.நா.0490.2
அலத்த காமன் ேசன அரு நுன அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) மூழ்க $சீவ.நா.0490.3
முலக் குவட்டு இடப் பட்டு ஆற்றான் முத் உக முயங்கினாேன $சீவ.நா.0490.4
கள் வாய் விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கழுந@, பிணந்
அன்ன வாகி $சீவ.நா.0491.1
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) மிளி,ந்த
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் விர நாறு ேகாத $சீ வ.நா.0491.2
முள்வாய் எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) ஊறு அமுதம் முனியா மாந்திக்
$சீ வ.நா.0491.3
ெகாள்ளாத இன்பக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
பட்டனன்_வி.மு.(படு_வி.+ட்_இ.கா.+அன்_ப்ெராஉ.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.) ேகாத
ேவலான் $சீவ.நா.0491.4
த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) பால் கடலத் திர ெபாங்கக் கடந் ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.)
$சீ வ.நா.0492.1
தாம் பால் படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அமி,ேதா தட
மால ேவய்த் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $சீ வ.நா.0492.2
ஆம் பால் குடவ, மகேளா என்று அrவ நய $சீ வ.நா.0492.3
ஓம்பா ஒழுக்கத் உண,வு_ெப.(உண,வு_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) ஆயினாேன $சீ வ.நா.0492.4
இங்கு இவ,கள் இவ்வாறு இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) இனி வாழச்
$சீ வ.நா.0493.1
சங்கு தரு ந@ள் நிதியம் சால உட நாய்கன் $சீவ.நா.0493.2
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ெபாங்கு திர மீ ெபாரு மால் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ேபான்ேறா, $சீவ.நா.0493.3
வங்கெமாடு ேபாகி நிதி வந் தரல் உற்றான் $சீ வ.நா.0493.4
மின் ஒழுகு சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) மிகு பூண் பம ேகள்வன் $சீவ.நா.0494.1
ெகான்_ெப.(ெகான்_ெப.) ஒழுகு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) யவ தத்தன் குளி,
தூங்கும்_ெப.எச்.(தூங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0494.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வழிய காள சீதத்தன்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேபால்
$சீ வ.நா.0494.3
ெபான் ஒழுகு குன்றில் உற ேபா,ப் புலிெயாடு ஒப்பான் $சீ வ.நா.0494.4
இம்மியன நுண் ெபாருள்கள் ஈட்டி நிதி ஆக்கிக் $சீவ.நா.0495.1
கம்மியரும் ஊ,வ, களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ஓட நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) சூட்டி
$சீ வ.நா.0495.2
அம்மி மிதந் ஆழ்ந் சுர வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
@
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) சால்க என்று $சீ வ.நா.0495.3
உம்ம வின ெநாந் புலந் ஊடல் உண,வு_ெப.(உண,வு_ெப.) அன்ேற
$சீ வ.நா.0495.4
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) உடயான் முயற்சி
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாேள
$சீ வ.நா.0496.1
ெவள்ள நிதி வழும்_ெப.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
@
விளயாத
அதனின் இல்ல $சீ வ.நா.0496.2
ெதாள்ள உண, வின்னவ,கள் ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
மடிகிற்பின் $சீவ.நா.0496.3
எள்ளுந,கட்கு ஏக்கழுத்தம் ேபால இனி அன்ேற $சீவ.நா.0496.4
ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
யாரும் ெசறுவாரச் ெசறுகிற்கும் $சீவ.நா.0497.1
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எஃகு பிறி இல்ல இருந்ேத உயிரும்
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0497.2
ஐயம் இல இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) அறேனாடு அவயும் ஆக்கும் $சீவ.நா.0497.3
ெபாய் இல் ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
மற்று அல்ல பிற ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) $சீ வ.நா.0497.4
தூங்குசிற வாவல்_ெப.(வாவல்_ெப.) உற ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
மரங்கள்_ெப.(மரம்_ெப.+கள்_பட,.பன்.) என்ன $சீவ.நா.0498.1
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) நய அதனுள்
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வர,_ெப.(வ
@
ர,_ெப.)
@
$சீ வ.நா.0498.2
தாங்கல் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தல சாய்க்க வரு த@ச்
ெசால் $சீ வ.நா.0498.3
ந@ங்கல்_ெதா.ெப.(ந@ங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மடவா,கள்
கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) என்று எழுந் ேபாந்தான் $சீவ.நா.0498.4
ேமா படுபண்டம் முனியா ெபr ஏற்றி $சீவ.நா.0499.1
மாபடு ேநாக்கினவ, அவ,_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
கண் வடு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0499.2
தா படு தா,_ெப.(தா,_ெப.) ெகழிய தங்குவர மா,பன் $சீவ.நா.0499.3
ேகா படல் இல்ல குறிக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந் ேபாந்தான்
$சீ வ.நா.0499.4
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) உற
ந@ண்ட_ெப.எச்.(ந@ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புகழ் மாr_ெப.(மாr.) மழ
வள்ளல் $சீவ.நா.0500.1
தானம் என ேவண்டுந,கள் ேவண்டுவன
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0500.2
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நானம் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாறு கமழ் குஞ்சியவன் ஏறி
$சீ வ.நா.0500.3
ஊனம் எனும் இன்றி இனி ஓடுக இ என்றான் $சீவ.நா.0500.4
ஆடு ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) அணி கூம்பின் உய, பாய்
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) $சீவ.நா.0501.1
ேகாடு பற ஆ,ப்பக் ெகாழுந்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
பவழம்_ெப.(பவழம்_ெப.) ெகால்லா $சீ வ.நா.0501.3
ஓடு களிறு_ெப.(களிறு_ெப.)
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இனி ஓடியத அன்ேற
$சீ வ.நா.0501.4
திரகள் தரும் சங்கு கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) தாக்கித் திரள்
முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) $சீ வ.நா.0502.1
கர கடலுள் காலக் கண பின் ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
முந்ந@, $சீவ.நா.0502.2
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) கிடந் கீ ண்ட எனக் கீ றி வள, த@வின்
$சீ வ.நா.0502.3
நிர இடறிப் பாய்ந் இrய ஏகிய மாேதா $சீவ.நா.0502.4
மின்னும் மிளி, பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ெகாடியும் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
மலரும்_ெப.எச்.(மல,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒப்பா, $சீவ.நா.0503.1
அன்னெமாடும் ேதாக நட சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) அமி, அன்னா,
$சீ வ.நா.0503.2
ன்னி இனி ஆக உற ப்புரவின் மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) $சீ வ.நா.0503.3
நன்ம உட நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெபான் விள த@வம் அடந்த அஃேத
$சீ வ.நா.0503.4
த@வினுள் இழிந் ேதந்தா,ச் ெசம்மலும் திருமுத்தாரம் $சீ வ.நா.0504.1
ேகாவினக் குறிப்பில் கண்டு ெகாடுத் அருள் சுமந் ெசம்ெபான் $சீவ.நா.0504.2
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பூவின் உள்ளவள அன்ன ெபாங்கு இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முலயினா,தம்
$சீ வ.நா.0504.3
நாவினுள் அமி,தம் ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நாடகம்_ெப.(நாடகம்_ெப.) நயந் சின்னாள் $சீ வ.நா.0504.4
புண,ந்தவ, பிrதல்_ெதா.ெப.(பிr_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆற்றாப் ேபாகம்
ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) $சீவ.நா.0505.1
அணங்கினுக்கு அணங்கு அனாேராடு அறுமதி
கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்றக் $சீவ.நா.0505.2
ெகாண,ந்தன பண்டம் விற்ற ெகாழுநிதிக் குப்ப எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$சீ வ.நா.0505.3
உண,ந் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மதல ஏற்றி ஒருப்படுத் ஊ,க்கு மீ ள்வான்
$சீ வ.நா.0505.4
அரசனக் கண்டு கண்ணுற்றவ,கள விடுத் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $சீவ.நா.0506.1
இரவதி வியாழ ஓர இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சில முளப்ப ஏறிக்
$சீ வ.நா.0506.2
கர கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அழுவம்_ெப.(அழுவம்_ெப.) ந@ந்திக் காற்றினும் கடுகி
ஐஞ்ஞாறு $சீ வ.நா.0506.3
உர உடக் காதம் ஓடி ேயாசன எல்ல சா,ந்ேத $சீவ.நா.0506.4
களித் தல மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இப்பால்
இருத்தலும் கலந் ஓ, காற்றில்_ெப.(காற்று_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $சீவ.நா.0507.1
ளித் தல முகில்கள் ஈண்டித் தூங்கு இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மான்று $சீ வ.நா.0507.2
விளிப்ப ேபால மின்னி ெவடிபட முழங்கிக் கூற்றும் $சீ வ.நா.0507.3
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ஒளித் உலந் ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவம்பி உரறி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இடிப்ப நாய்கன்
$சீ வ.நா.0507.4
எண் திச வளியும் ஈண்டி எதி, எதி, கலாவிப் பவ்வம் $சீவ.நா.0508.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமல் எழுவ ஒப்பக்
குளிறி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அதி,ந்
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) $சீவ.நா.0508.2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ளி பளிக்குக் ேகால் ேபால் தாரயாய்ச் ெசாrந்
ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) $சீ வ.நா.0508.3
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ, ெசற்றம் ேபாலும்
குலுங்கன்மின் என்று கூறும் $சீவ.நா.0508.4
இடுக்கண் வந் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) கால எrகின்ற
விளக்குப் ேபால $சீ வ.நா.0509.1
நடுக்கம் ஒன்றானும் இன்றி நகுக தாம்
நக்க_ெப.எச்.(நகு_வி.+க்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாழ்
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $சீ வ.நா.0509.2
இடுக்கண அrயும் எஃகாம் இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) அழு யாவ, உய்ந்தா,
$சீ வ.நா.0509.3
வடுப்படுத் என்ன ஆண்ம வருப வந் உறுங்கள் அன்ேற $சீவ.நா.0509.4
ஆடகச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் கிண்ணத்
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அலங்கல் ெதண்ண,@
$சீ வ.நா.0510.1
கூடகம் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாழ்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உலந்தேதல்
ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பவ்வத்
$சீ வ.நா.0510.2
ஊடகம் புக்கு முந்ந@, அழுந்தினும் உய்வ, நல்லா, $சீ வ.நா.0510.3
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பாடகம் ேபாலச் சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பழவினப்
பயத்தின் என்றான் $சீவ.நா.0510.4
வின அ விளவின் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வவு
@
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ன்பம் முன்ன @,க் $சீவ.நா.0511.1
கன கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அழுவம்_ெப.(அழுவம்_ெப.) ந@ந்திக் கண் கனிந்
இரங்கல் ேவண்டா $சீவ.நா.0511.2
நன மல,ப் பிண்டி நாதன் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கிள, பாத மூலம் $சீ வ.நா.0511.3
நினயுமின் ந@வி, எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ந@ங்குமின்
அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) என்றான் $சீ வ.நா.0511.4
பருமித்த களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) அனானும் ப எனக் கவிழ்ந் நிற்பக்
$சீ வ.நா.0512.1
குருமித் மதல ெபாங்கிக் கூம்பு இறப் பாய்ந் வல்ேல $சீ வ.நா.0512.2
நிருமித்த வகயின் ஓடி ந@, நிறந் ஆழ்ந்த ேபாதில் $சீவ.நா.0512.3
உரும் இடித் இட்ட ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உள்ளவ, ஒருங்கு மாய்ந்தா, $சீ வ.நா.0512.4
ஓம்பிப் படத்த ெபாருளும் உறு காதலாரும் $சீவ.நா.0513.1
ேவம்பு_ெப.(ேவம்பு_ெப.) உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
முந்ந@, விழுங்க விரயா நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.)
$சீ வ.நா.0513.2
கூம்பு இற்ற ண்டம் தழுவிக் கிடந்தான் ெகாழித்த் $சீ வ.நா.0513.3
ேதம் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பந்தா, அவனத் திர
உய்த்த_ெப.எச்.(உய்_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.நா.0513.4
நாவாய் இழந் நடு ஆரும் இல் யாமம்_ெப.(யாமம்_ெப.) ந@ந்திப் $சீவ.நா.0514.1
ேபாவாய் தமிேய ெபாருளப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) என்று ெகாண்டாய்
$சீ வ.நா.0514.2
வவாய்
@
என முன் படயாய் படத்தாய் வின என் $சீவ.நா.0514.3
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பாவாய் எனப் ேபாய்ப் படு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) திட்ட ேச,ந்தான் $சீவ.நா.0514.4
ெபாr அர ஞாழலும் புன்னயும் பூத் $சீவ.நா.0515.1
வr தரு வண்ெடாடு_ெப.(வண்து_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ஆ,க்கும் $சீவ.நா.0515.2
திரு விr பூம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ெசவ்வனம் ேச,ந்தாங்கு
$சீ வ.நா.0515.3
அருவர மா,பன் அவலித் இருந்தான் $சீ வ.நா.0515.4
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திரகள் உதப்ப
உருண்டு_வி.எச்.(உருள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உருண்டு
$சீ வ.நா.0516.1
ஆடும் அலவன அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) அருள்
ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0516.2
ந@டிய_ெப.எச்.(ந@டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநய்தல்_ெப.(ெநய்தல்_ெப.)
அம் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தக $சீவ.நா.0516.3
வாடி இருந்தான் வரும்கலம் ேநாக்கா $சீவ.நா.0516.4
ஆளிய ெமாய்ம்பன் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) தவப் பூம்
ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) $சீவ.நா.0517.1
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) வலியான் ஓ, மகனத் தலப்பட்டுக் $சீ வ.நா.0517.2
ேகளி, எனக்கு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ேகண்மின் ந@,
எனத் $சீவ.நா.0517.3
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வலி மிக்கான் ெதாட,ந் உரக்கின்றான் $சீ வ.நா.0517.4
கரும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேபாயிற்றும்
காற்றில்_ெப.(காற்று_ெப.+இல்_இட.ேவ.) கவிழ்ந் $சீவ.நா.0518.1
திருந்திய தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) த@ உற்றவாறும்
$சீ வ.நா.0518.2
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அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) புண சா,வா அவண்_ெப.(அவண்_ெப.)
உய்ந்தவாறும் $சீவ.நா.0518.3
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அவற்கு
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) எடுத் ெமாழிந்தான் $சீவ.நா.0518.4
மானும் மரனும் இரங்க_குைற.எச்.(இரங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மத வலி
$சீ வ.நா.0519.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
ன்பம் தரனுக்கு உரத்த பின் $சீ வ.நா.0519.2
ேதனும் அமிழ்ம் திளத் ஆங்கு இனியன $சீவ.நா.0519.3
ஊனம் இல் கட்டுரக்கு உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) குளி,ந்தான் $சீவ.நா.0519.4
விஞ்சகள் வல்ேலன் விளிந்த நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேதாழெராடு
$சீ வ.நா.0520.1
எஞ்சிய_ெப.எச்.(எஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இமப்பினுள்
$சீ வ.நா.0520.2
வஞ்சம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இன்றி மறித்ேத தருகுவன் $சீவ.நா.0520.3
ெநஞ்சில் குழந் நினயன்மின் என்றான் $சீவ.நா.0520.4
உர அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உண,த்தினன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0521.1
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) ஏற வலிமின்
என்னா $சீ வ.நா.0521.2
விர ெசலல்_ெதா.ெப.(ெசல்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
பr ேமழகம் ஏற்றிக் $சீவ.நா.0521.3
குர கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) மந்தனக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பறந்தான்
$சீ வ.நா.0521.4
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விசும்பு இவ,_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.)
விரவின, ேபாழ்ந் $சீவ.நா.0522.1
பசும் புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ளி பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.)
நனப்ப $சீவ.நா.0522.2
நயந்தன, ேபாகி நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மல,ச் ேசால $சீவ.நா.0522.3
அசும்பு இவ,_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) அருவர
சா,ந்தா, $சீவ.நா.0522.4
கண்டால் இனியன காண்டற்கு அrயன $சீவ.நா.0523.1
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தாமர அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.)
தாழும் தகயன $சீ வ.நா.0523.2
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.)
ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) கனி ேகாட்டு இடத் தூங்குவ $சீவ.நா.0523.3
உண்டான் அமிழ் ஒத் உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) குளி,ந்தான் $சீவ.நா.0523.4
மழ தவழ் ேசால மல மிச ந@ண்ட_ெப.எச்.(ந@ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.0524.1
குழ தவழ் குங்குமம் ேகாழ் அர நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) $சீவ.நா.0524.2
தழ தவழ் சந்தனச் ேசாலயின்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0524.3
இழ தவழ் மா,பன் இனிதின் உவந்தான் $சீவ.நா.0524.4
ேகாத அருவிக் குளி, வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) ேமல்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0525.1
காதம் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் கன்னிக்
ெகாடிமதில் $சீவ.நா.0525.2
நாதன் உறவ ஓ, நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நக, உண்டு அங்குப் $சீவ.நா.0525.3
ேபாம் எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனப்
ேபாயின,_வி.மு.(ேபா_வி.+இன்_இ.கா.+அ,_பட,.பன்.) சா,ந்தா, $சீ வ.நா.0525.4
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ேமகேம மிடந் தாழ இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவள்ளிக்
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) $சீ வ.நா.0526.1
மாகத் விளங்கித்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) வகுக்கல் உற்றால்
$சீ வ.நா.0526.2
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.)
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) கீ ழ் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நடுங்கக் கவ்விப் $சீ வ.நா.0526.3
பாகேம விழுங்கப் பட்ட பால் மதி
ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீ வ.நா.0526.4
ளங்கு ெபான் நகrன் தன்ம ெசால்லலாம் சிறி ஓ, ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.)
$சீ வ.நா.0527.1
விளங்கு ெபான் உலகத் உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) ப்புரவு இடங்கள்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சீவ.நா.0527.2
அளந் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) பூrத் அணி நக, ஆக்கி ேமலால் $சீவ.நா.0527.3
இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) கதிரப் பருதி சூட்டி
இயற்றிய_ெப.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்னல் ஆேம
$சீ வ.நா.0527.4
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) தாமர
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபால் $சீவ.நா.0528.1
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
ேச,ந்தவன் ெபான் நக, $சீவ.நா.0528.2
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) ேதாய் குழலாெராடும் குன்றின் ேமல் $சீவ.நா.0528.3
தங்குகின்ற ேபால் தக சான்றேத $சீவ.நா.0528.4
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கிடங்கு சூழ் மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) ேகழ் கிள, பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) $சீவ.நா.0529.1
மடங்கல் ேநாக்கிய, வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ேபாலும்
என்று $சீவ.நா.0529.2
உடங்கு ெவண்மதி உள் குளிரத் தம் $சீவ.நா.0529.3
குடங்கயால் ெகாம்ம ெகாட்டுவ ேபான்றேவ $சீவ.நா.0529.4
திருவ ேமகல ெதள்ளrக் கிண் கிணி $சீவ.நா.0530.1
பரவ யாழ் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) பண் அம ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) முழா
$சீ வ.நா.0530.2
உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) யா, உடயா, என்று ஒளி நக, $சீ வ.நா.0530.3
அரவம் வாய் திறந் ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேபான்றேத $சீவ.நா.0530.4
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் மாடங்கள் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) அழுத்திய
$சீ வ.நா.0531.1
அம் ெபான் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) நில ஆய் மணித் தூவிகள் $சீவ.நா.0531.2
ெவம்பு ந@ள் சுட, வழ்ந்
@
சுடுதலின் $சீவ.நா.0531.3
பம் ெபான் ெகாப்புள்
பரந்தன_வி.மு.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட,.பன்.) ேபான்றேவ
$சீ வ.நா.0531.4
உருளி மாமதி ஓட்டு ஒழிதள்
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0532.1
ெவருளி மாடங்கள் ேமல் யில் எய்தலின் $சீ வ.நா.0532.2
மருளி மான்பிண ேநாக்கின் நல்லா, முகத் $சீவ.நா.0532.3
அருளினால் அழல் ஆற்றுவ ேபான்றேவ $சீ வ.நா.0532.4
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அசும்பு ெபான் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) ஆய் மணிப் பூண்களும்
$சீ வ.நா.0533.1
பசும் ெபான் மாலயும் பட்டுழிப் பட்டவ $சீவ.நா.0533.2
நயந் ெகாள்பவ, இன்மயின் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நக, $சீவ.நா.0533.3
விசும்பு பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேபான்றன_வி.மு.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட,.பன்.)
வதிேய
@
$சீவ.நா.0533.4
ேதன்கண் இன் அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) ேதெனாடு கூட்டு அமத் $சீவ.நா.0534.1
ஆக்கப் பட்ட அளவில் ெகாழும் புக $சீவ.நா.0534.2
வக்கி
@
மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) திறந்திட ெமல்லேவ $சீவ.நா.0534.3
ஊக்கி வாய் விட்டு உயி,ப்பன ேபான்றேவ $சீவ.நா.0534.4
தப்பு இல் வாய் ெமாழித் தானவ, வகிய $சீவ.நா.0535.1
ஒப்பு இல் மா நக, ஒண்ம மற்று யா எனில் $சீவ.நா.0535.2
கப்பத் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) காமுறும் மாமணிச் $சீவ.நா.0535.3
ெசப்பு வாய் திறந்த அன்ன ஓ, ெசம்மற்ேற $சீவ.நா.0535.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நக,
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நாய்கன்
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ெகால் புகுந்த என்னப் $சீவ.நா.0536.1
ெபான்னக, ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) புக்குப்
ெபாங்குமா மழகள் தங்கும்_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.0536.2
மின் அவி, ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் மாடத் இருவரும் இழிந் புக்குப்
$சீ வ.நா.0536.3
பின் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) விருந் ேபணிப் ேபசினன்
பிறங்கு தாரான் $சீவ.நா.0536.4
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மாடியம் தான மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) மா மணி_ெப.(மணி_ெப.)
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ஆகக் $சீவ.நா.0537.1
ேகடு இல் சீ ,க் கலுழன் ஆய கலுழ ேவகற்குத் ேதவி $சீவ.நா.0537.2
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) அல, ேகாதத் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) சீ ,த்
தா,_ெப.(தா,_ெப.) அணி சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) உண் கண்ணி $சீவ.நா.0537.3
ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ேபாழும் அணி முல
அணங்கின் அன்னாள் $சீவ.நா.0537.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) வணங்க
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாட்டு இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) பிற
முளத்தேத ேபால் $சீவ.நா.0538.1
பண் அகத் இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெசால்லாள் பாவயப்
பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞான்ேற $சீவ.நா.0538.2
எண் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இன்றி மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) இம் மல இற
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈண்டி $சீவ.நா.0538.3
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அம் களிற்றின் உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.)
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) ெவறுக்க ஈந்தா,
$சீ வ.நா.0538.4
மந்திரத் அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) வல்ேல நிமித்திகன்
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றாற்கு $சீவ.நா.0539.1
அந்தரத் ஓடு ேகாளின் சாதகம் அவனும் ெசய்தான் $சீவ.நா.0539.2
இந்திரத் திருவில் ஏய்ப்பக் குலவிய புருவத்தாட்கு $சீ வ.நா.0539.3
வந் அட பான்ம மண்_ெப.(மண்_ெப.) ேமல் இராசமா புரத் என்றான்
$சீ வ.நா.0539.4
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) உர ெதளிந்
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ஆசயுள் அரச,_ெப.(அரெச,_ெப.) நிற்பக்
$சீ வ.நா.0540.1
கவனம் ெகாள் புரவிக் ெகாட்பின் காதலும் கரந் வத்தான் $சீவ.நா.0540.2
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அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) அேத கருத்திற்று ஆம் ெகால்
அன்று ெகால் அறியல் ஆகா $சீவ.நா.0540.3
இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) அம் அறிம் என்று ேகாயிலுக்கு ஏகினாேன
$சீ வ.நா.0540.4
பால் பரந் அன்ன பட்டு ஆ, பூ அண பசும் ெபான் கட்டில் $சீவ.நா.0541.1
கால் பரந் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண் கதி, முல கச்சின் வக்கி
@
$சீ வ.நா.0541.2
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பரந் அனய கண்ணா, ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மதிக்
கதி, ெபய் கற்ற $சீவ.நா.0541.3
ேபால் இவ,_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) கவr
வச_குைற.எச்.(வ
@
சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
@
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாழ்தின் $சீவ.நா.0541.4
என்வரவு இசக்க என்ன வாயிேலான் இசப்ப ஏகி $சீ வ.நா.0542.1
மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) தம் முடிகள் ேவந்த வயிரம் ேபாழ்ந் உழு ேசந்த
$சீ வ.நா.0542.2
ெபான் அவி, கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ெகாள் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) ெபாழி மழத்
தடக்க கூப்ப $சீ வ.நா.0542.3
இன் உர முகமன் கூறித் தானத்தில் இருக்க என்றான் $சீவ.நா.0542.4
முதி, ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மூr
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
முழங்கி_வி.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாய் விட்ட
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0543.1
அதி, குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) நாண அமி, ெபய்
மாr_ெப.(மாr.) ஏய்ப்பக் $சீவ.நா.0543.2
கதி, விr பூணினாற்குத் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) தாரம் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) $சீ வ.நா.0543.3
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மர மா மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.)
வினவி_வி.எச்.(வினவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மற்று இவும்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.0543.4
இன்றய அன்று ேகண்ம எம, நும,_குறி.வி.மு.(நும்_பதி.ெப.+அ,_பட,.பன்.)
எழுவ, காறும் $சீவ.நா.0544.1
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கிழம
ந@ங்கா_எதி,.ம.வி.எச்.(ந@ங்கு_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_வி.எச்.குறி.) வச்சிர யாப்பின்
ஊழால் $சீ வ.நா.0544.2
அன்றியும் அறனும் ஒன்ேற அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) வணிகன் ந@ேய $சீவ.நா.0544.3
என்று இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) இல்ல கண்டாய் இ நின இல்லம் என்றான்
$சீ வ.நா.0544.4
மந்திர மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ெசால் ந@, மாrயால் வற்றி
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0545.1
சந்தனம்_ெப.(சந்தனம்_+ெப.) தளி,த்தேத ேபால் சீதத்தன் தளி,த்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0545.2
எந்தக்குத் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) இன்னணம் என்று
ேகட்ப $சீ வ.நா.0545.3
முந்தத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ேகட்ட வாேற முழு எடுத் இயம்புகின்றான்
$சீ வ.நா.0545.4
ெவள்ளி ேவதண்டத் அம் கண் வவில்
@
ெதன் ேசடிப் பாலில் $சீவ.நா.0546.1
கள் அவிழ் கத ேவலிக் காசு_ெப.(காசு_ெப.) இல் காந்தார நாட்டுப் $சீ வ.நா.0546.2
புள்_ெப.(புள்_ெப.) அணி கிடங்கின் விச்சா ேலாகமா நகrல் ேபாகா
$சீ வ.நா.0546.3
ெவள்ளி ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கலுழ ேவகன் ேவதண்ட
ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $சீ வ.நா.0546.4
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சங்கு உடந்த அனய ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தாமர மல,த் தடங்கள்
ேபாலும் $சீ வ.நா.0547.1
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) குடித் ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) கண்டீ,
நமரங்காள் அறிமின் என்னக் $சீவ.நா.0547.2
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) உட முல்லப் பம் ேபா இருவடம்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா,ப $சீ வ.நா.0547.3
இங்கு அடி பிழப்ப அன்றால் எம் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) என்று
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.0547.4
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தகக் குருசில்_ெப.(குருசில்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
ேதாழன் ெபருவிலக் கடகம் முன்க $சீவ.நா.0548.1
திருந்பு வணங்கப் பற்றிச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உrம காட்டப் $சீவ.நா.0548.2
ெபாருந்பு ெபாற்ப ஓம்பிப் ெபான் இழ சுடர
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0548.3
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கண்ணி திறத் ேவறாக் கட்டுர பயிற்று
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.) $சீ வ.நா.0548.4
எr மணிப் பளிக்கு மாடத் எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஓ, காமவல்லி $சீ வ.நா.0549.1
அரு மணிக் ெகாடிெகால் மின்ெகால் அமர, ேகான்
எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வத்த $சீவ.நா.0549.2
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.)
குயின்ற_ெப.எச்.(குயில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாவ ஒன்றுெகால்
என்று நாய்கன் $சீ வ.நா.0549.3
திரு மணிக் ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) ஓரான் ெதருமர
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.)
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.0549.4
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தூசு உலாய்க் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) ப்பு உறழ் ெதாண்டச் ெசவ்வாய் $சீவ.நா.0550.1
வாச வான்_ெப.(வான்_ெப.) குழலின் மின் ேபால் வரு முலச் சாந் நக்கி
$சீ வ.நா.0550.2
ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) பாய்ந் ஆடிக் காதில் குண்டலம்
இலங்க_குைற.எச்.(இலங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.) $சீ வ.நா.0550.3
காசு_ெப.(காசு_ெப.) இல் யாழ்க் கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) ெகாள் ெதய்வக்
காந்த,வ தத்த என்பாள் $சீவ.நா.0550.4
விளங்கினாள் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) வணயின்
@
வனப்பினாேல $சீவ.நா.0551.1
அளந் உண,வு_ெப.(உண,வு_ெப.) அrய நங்கக்கு அருமணி முகிழ்த்தேவ
ேபால் $சீவ.நா.0551.2
இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) கதி, முலயும் ஆகத் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மின்னின் $சீ வ.நா.0551.3
ளங்கு நுண் நுசுப்பும் ேதான்றா உரு அரு என்ன உண்ேட $சீவ.நா.0551.4
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) இவள ந@ேய
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) பதிக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாகி $சீ வ.நா.0552.1
இன் இச ெபாரு ெவல்வான் யாவேன யானும் ஆக $சீவ.நா.0552.2
அன்னவற்கு உrயள் என்ன அடிப் பணி ெசய்வல் என்றான் $சீ வ.நா.0552.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அம, ேதவி ேகட்டுத் தத்தக்ேக தக்க என்றாள்
$சீ வ.நா.0552.4
முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பூமிப் ேபாகம் முட்டா ெபற்றும்
$சீ வ.நா.0553.1
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தனியவ, ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வாழ்தல்_ெதா.ெப.(வாழ்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) சாய, அதனின் இல்ல
$சீ வ.நா.0553.2
கனி படு கிளவியா, தம் காதல,_ெப.(காதல,_ெப.) கவானில் ஞ்சின்
$சீ வ.நா.0553.3
பனி இரு விசும்பில் ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) பான்மயிற்று என்று
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.0553.4
நூல் படு புலவன் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நுண்ெபாருள் நுழந் யானும் $சீவ.நா.0554.1
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தான ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.)
வழ்ந்
@
இரந்தாலும் ேநேரன் $சீவ.நா.0554.2
ேசல் கட மத,வ ேநாக்கின் சில்லrத் தடங்_ெப.அ.(தடம்_ெப.) கண் நங்க
$சீ வ.நா.0554.3
பால் படு காலம்_ெப.(காலம்_ெப.)
வந்தால்_நி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆல்_நி.எச்.குறி.) பான்ம யா,
விலக்குகிற்பா, $சீவ.நா.0554.4
படப்பு அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கற்பினாள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பாவயப்
பrவு ந@க்கிக் $சீவ.நா.0555.1
ெகாடக்கு உrப்பால எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் கூற்றும் உட்கும்
$சீ வ.நா.0555.2
விடப்பு அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தான ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
ேவண்டுவ ெவறுப்ப_குைற.எச்.(ெவறுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நல்கித்
$சீ வ.நா.0555.3
ெதாடுத் அல, ேகாத வணா
@
பதிக்கு இ ெசால்லினாேன $சீவ.நா.0555.4
உடம்பிெனாடு உயிrல் பின்னி ஒருவயின்
ந@ங்கல்_ெதா.ெப.(ந@ங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெசல்லா_எதி,.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0556.1
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ெநடுங் கணும் ேதாளும் ேபாலும் ேந, இழ அrவ ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $சீவ.நா.0556.2
தடங் கணி தனிம ந@ங்கத் தந்தயும் தாயும்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0556.3
அடங்கு_வி.(அடங்கு_வி.) அல, அட்ட ேவலான் ஆணயி, ஆமின் என்றான்
$சீ வ.நா.0556.4
அரு மணி_ெப.(மணி_ெப.) வயிரம் ேவய்ந்த அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கலப்
ேபழ ஐந்நூறு $சீவ.நா.0557.1
எrமணி ெசம்ெபான் ஆ,ந்த ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
யவனப் ேபழ $சீவ.நா.0557.2
திருமணி பூணினாற்குச் சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) தல மழுங்கல் இன்றிக்
$சீ வ.நா.0557.3
குரு மணி_ெப.(மணி_ெப.) முடியின் ேதய்த்த தரன் தம,
ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றான்
$சீ வ.நா.0557.4
பல் வினப் பவளப் பாய் கால் பசுமணி இழிக வம்பு ஆ, $சீ வ.நா.0558.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) விம்மு கட்டில் தவிெசாடு
நிலக் கண்ணாடி $சீவ.நா.0558.2
ெமல்லிய தூபமுட்டி ேமதகு நானச் ெசப்ேபாடு $சீவ.நா.0558.3
அல்லவும் ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றான்
அணங்கு உட நிணம்_ெப.(நிணம்_ெப.) ெகாள் ேவலான் $சீ வ.நா.0558.4
விளக்கு அழல் உறுத்த ேபாலும் விசி உறு ேபா,வத் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.)
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) $சீ வ.நா.0559.1
ளக்கு அற ஒழுகி அன்ன ய்யறத்
திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திண்ேகால்
$சீ வ.நா.0559.2
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ெகாளத்தகு திவவுத் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ேகாள் நிரத் அனய ஆணி
$சீ வ.நா.0559.3
அளப்ப அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுவ ெகாள் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யாழ்
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) அமக என்றான் $சீ வ.நா.0559.4
அரக்கு எறி குவள வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
வளத் ேதாளினாளப் $சீவ.நா.0560.1
பரப்பு அம கதல் தாய,_ெப.(தாய,_ெப.) பற்பல் கால் புல்லிக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0560.2
திருப் புறக் ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் தாமர ேபான்று ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
$சீ வ.நா.0560.3
புrக் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) மடந்த ேபாகப் புலம்ெபாடு மடிந்த அன்ேற
$சீ வ.நா.0560.4
காம்பு_ெப.(காம்பு_ெப.) ெபான்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிச்சம் கதி, மணிக்
குடெயாடு ஏந்தித் $சீவ.நா.0561.1
தாம் பல,_பதி.ெப.(பல,_ெப.) கவr வசக்
@
கிண்கிணி தம்ப நாகப் $சீவ.நா.0561.2
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) பத்த அனய அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) பல்கல மிழற்ற
ஏகி $சீவ.நா.0561.3
ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) நாறு அமுதச் ெசவ்வாய் அரசனத் ெதாழு
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.) $சீ வ.நா.0561.4
அடிக் கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) அரற்ற ஏகி அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) தாத பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.)
$சீ வ.நா.0562.1
முடிக் கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) ெசாrயச் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) இறஞ்சலும்
முrந் மின்னுக் $சீ வ.நா.0562.2
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ெகாடிப் பல நுடங்கி_வி.எச்.(நுடங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆங்குத்
ேதாழிய, குழாத்ள் நிற்ப $சீவ.நா.0562.3
அடுத்தனன் புல்லி ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ஆற்றுகிலா
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.0562.4
வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.) ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) மண்மிச அவ,கட்கு அல்லால் $சீ வ.நா.0563.1
வலம்பr பயத்த எய்தா அனயேர மகளி,_ெப.) என்ன $சீவ.நா.0563.2
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) புrந்த அனய காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ேதவி
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நவய ந@ங்கக் $சீவ.நா.0563.3
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) புrந் அனய குன்றிற்கு அதிபதி கூறினாேன
$சீ வ.நா.0563.4
இன் சுவ யாெழாடு அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.)
கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) மழல மஞ்ஞ $சீ வ.நா.0564.1
ெபான் புன யூகம் மந்தி ெபாறி மயி,ப் புறவம் ெபான்னா, $சீ வ.நா.0564.2
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) புனம்_ெப.(புனம்_ெப.) மருளின் ேநாக்கின் மான்
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ஆதி ஆகத் $சீவ.நா.0564.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) சூழப் ேபாகித் தளி, இயல்
விமானம் ேச,ந்தாள் $சீ வ.நா.0564.4
ெவற்றி_ெப.(ெவற்றி_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) மணிமுடிக் ெகாற்றவன்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $சீவ.நா.0565.1
அற்றம் இல் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) படச் சுற்றேமாடு இயங்கினாள்
$சீ வ.நா.0565.2
கண் அயல் களிப்பன அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) யான
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) $சீவ.நா.0566.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) அகத் இயங்கு ேத, எண் அவற்று இரட்டிேய
$சீ வ.நா.0566.2
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வில்பட விலக்குவ ெபான்படப் புரவியும் $சீவ.நா.0567.1
முன்படக் கிளந்த அவற்றின் நல்புடய நாற்றிேய $சீ வ.நா.0567.2
பாறு உடப் பருதி ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) வறு
@ உட இளயரும் $சீ வ.நா.0568.1
ஆறு இரட்டி ஆயிர, கூறுதற்கு அrயேர $சீவ.நா.0568.2
மாகம் ந@ள் விசும்பு இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இடித்தலின் $சீவ.நா.0569.1
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அதி,ந் அவ,க்கு ஏகல் ஆவ இல்லேய $சீவ.நா.0569.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சின ெவகுளியில் குஞ்சரம் முழங்கலின்
$சீ வ.நா.0570.1
மஞ்சு தம் வயிறு அழிந் அஞ்சி ந@, உகுத்தேவ $சீவ.நா.0570.2
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) மும் மதத்ெதாடு தாழ் புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) கலந்
உடன் $சீவ.நா.0571.1
ஆழ் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) வழ்
@ தர
விரந்தேத $சீவ.நா.0571.2
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) மாக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இடக் கல் எனக்
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) கவிழ்த் $சீவ.நா.0572.1
அல்லல் உற்று அழுங்கிய ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ெசப்புவாம் $சீ வ.நா.0572.2
பால் நிறப் பனி வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) ேமல்
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) மிகுத்தன $சீ வ.நா.0573.1
ந@ல்_ெப.அ.(ந@லம்_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) நிரத் அகம்_ெப.(அகம்_ெப.)
எலாம் $சீ வ.நா.0573.2
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வஞ்சம் இல் மனத்தினான் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.)
புகன்று உக $சீவ.நா.0574.1
விஞ்ச அம் ெபருமகன் வஞ்சம் என்று உண,த்தினான் $சீவ.நா.0574.2
நங்க தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நலத்தினால் மங்குல் ெவள்ளி மால்வர
$சீ வ.நா.0575.1
எங்கும் மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) ஈண்டின, சங்கு விம்மு தானயா,
$சீ வ.நா.0575.2
ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) அலங்கல் ஏந் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ஆ, அலங்கல்
மா,பினான் $சீவ.நா.0576.1
கா, கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கக் கணி சீ , கலந்
ெசப்பினான் $சீவ.நா.0576.2
மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) வாழ்வு மண்ணேத ஆதலால் அலங்கல் அம்
$சீ வ.நா.0577.1
தா அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா,ப
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
உளான் $சீவ.நா.0577.2
என்று கூற என்னேய ன்று காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ேதாழனச் $சீவ.நா.0578.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.)
ெகாண,க என அன்று வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணேம_ெப.(வண்ணம்_ெப.+ஏ_சாr.) $சீ வ.நா.0578.2
ன்பம் உற்றவ,க்கு அலால் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) இல்ல ஆதலின்
$சீ வ.நா.0579.1
அன்ப மற்று யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) நினத் ன்பத்தால் ெதாடக்கிேனன்
$சீ வ.நா.0579.2
பீழ ெசய் ெபற்றனன் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
என்று மாக்கடல் $சீவ.நா.0580.1
ஆழ்வித் இட்ட அம்பியத் ேதாழ,ச் சுட்டிக் காட்டினான் $சீ வ.நா.0580.2
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ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) தரு மாr_ெப.(மாr.) ேபான்று திவ்விய
கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) தம்மால் $சீவ.நா.0581.1
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) தரு குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ேவலான் உள்
அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) குளி,ந் விஞ்சக் $சீவ.நா.0581.2
ேகான் தரு ன்பம் மற்று என் குலத்ெதாடு
முடிக_வியங்.வி.மு.(முடி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றான் $சீவ.நா.0581.3
கான்று வில் வயிரம் வசும்_ெப.எச்.(வ
@
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
@
கனமணிக் குழயினாேன $சீவ.நா.0581.4
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) அல, ெதrயலான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேதாழரக்
கண்டு காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) $சீவ.நா.0582.1
ஊடு அல,ந் எழுந் ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உருவத்
தா,_ெப.(தா,_ெப.) குழயப் புல்லிப் $சீவ.நா.0582.2
பாடிரும் ெபௗவம்_ெப.(ெபௗவம்_ெப.) முந்ந@,ப் பட்ட பக,தேலாடும்
$சீ வ.நா.0582.3
நாடகம்_ெப.(நாடகம்_ெப.) நாங்கள்
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) என்று க எறிந் நக்கா,
$சீ வ.நா.0582.4
கட்டு அழல் கதிய புண்ணில் கருவர அருவி ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.)
$சீ வ.நா.0583.1
பட்ட ேபான்று நாய்கன் பrவு த@,ந் இனிய,
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0583.2
மட்டு அவிழ் ேகாதேயாடு மண்கன முழவம் மூதூ,க் $சீவ.நா.0583.3
கட்டு அவிழ் தாrனான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கடிமன மகிழ்ந் புக்கான்
$சீ வ.நா.0583.4
ெபரு மன குறுகேலாடும் பிற என இலங்கித்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0584.1
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திரு நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) மனவி ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான்
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) என இறஞ்சி நிற்ப $சீவ.நா.0584.2
வரு முல ெபாதி,ப்ப வாங்கி வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
இrயப் புல்லிக் $சீ வ.நா.0584.3
கதி, நக முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) கண் உறு கவல
த@,த்தான் $சீவ.நா.0584.4
சந்திர காந்தம் என்னும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.)
நிலத்தின் அங்கண் $சீவ.நா.0585.1
ெவந் எr பசும் ெபான் ெவள்ளி பளிங்ெகாடு பவளம்_ெப.(பவளம்_ெப.) பாய்த்தி
$சீ வ.நா.0585.2
கந் எr மணியில் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கன்னியா
மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) எய்திப் $சீவ.நா.0585.3
பந்ெதாடிப் பாவ ஒன்றும் பrவு இலள்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அள்_பட,.ஒரு.)
வகினாேள $சீ வ.நா.0585.4
பாசிழப் பரவ அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) கதி,க்
கலாபம் வங்கக்
@
$சீ வ.நா.0586.1
காசு_ெப.(காசு_ெப.) கண் பrய_குைற.எச்.(பr_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வகிக்
கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) தல கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பின்னாத் $சீவ.நா.0586.2
தூசு அணி பரவ அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) ளங்கும் நுண் நுசுப்பின் பாவ
$சீ வ.நா.0586.3
ஆசு அறு வரவும் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வலித்தம்
அறியச் ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.)
$சீ வ.நா.0586.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உண மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.) ேகாத வாய்
ஒருப்பட்டு ேநரத் $சீவ.நா.0587.1
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ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அமி,தம்
ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசப்பு எனச் ெசறிந் வங்கிப்
@
$சீ வ.நா.0587.2
ெபண்டிரும் ஆண்ம ெவஃகிப் ேபறு முலயினாளக் $சீ வ.நா.0587.3
கண்டவ,_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ,_பட,.பன்.)
மருள_குைற.எச்.(மருள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாளக் கடிவின முடித்ம்
என்றான் $சீவ.நா.0587.4
மால் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) வயிறு ேபாழ்ந் வல்லவ,
மதியில் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0588.1
பால் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) மணியும் ெபான்னும் பற் பல
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புக்குக் $சீ வ.நா.0588.2
கால் ெபாரு கழலினானும் காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) கண்டு
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.0588.3
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெபாரு தானயானும் ேவண்டுவ விதியின் ேந,ந்தான்
$சீ வ.நா.0588.4
மயல் மத யான நிர மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) மகிழ்ந் ஆனாப்
$சீ வ.நா.0589.1
ெபாய் இல் புகழ் நாய்கன் மத ஒளியிெனாடு ேபாகி $சீ வ.நா.0589.2
ெநாய்தின் மன எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இ
ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) என ெநாடித்தான்
$சீ வ.நா.0589.3
ெமாய் ெகாள் முல பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முக
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.)
அல,ந்த_ெப.எச்.(அல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாரான் $சீவ.நா.0589.4
நானக் கிடங்கு ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நக, நாகத்
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) ெபான்
$சீ வ.நா.0590.1
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வான்_ெப.(வான்_ெப.) நக்கிடும் மாட்சிய_ெப.அ.(மாட்சி_ெப.) ஓ,
மண்டபம்_ெப.(மண்டபம்_ெப.) ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.)
என்ன $சீவ.நா.0590.2
மீ னத் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) கிழம
ெவள்ளி சய பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) $சீ வ.நா.0590.3
கானத் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவங்க எழக்
கண்ணின,கள் அன்ேற $சீவ.நா.0590.4
நட்புப் பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உட்கிெனாடு நன்ெபான் விள
கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) $சீ வ.நா.0591.1
பட்டிெனாடு பஞ்சு கில் பம் ெபான்ெனாடு காணம் $சீவ.நா.0591.2
அட்ட சுவ வல்சியிெனாடு யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ஒழியாமல்
$சீ வ.நா.0591.3
ஒட்டிப் பதினாயிரவ, உற்று முயல்கின்றா, $சீவ.நா.0591.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) படு ேதறல் நறவு வாய் விெடாடு பருகிக் $சீ வ.நா.0592.1
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) கணிச்சிகளின் கயம்பட நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.)
இடித் ஆங்கு $சீ வ.நா.0592.2
எண்திசயும் ஏற்பப் படுத் ஏற்றி அதன் ேமலால் $சீ வ.நா.0592.3
கண்டு உருகு ெபான்னின் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) காமுறுவ புனந்தா,
$சீ வ.நா.0592.4
ெபான் ெசய் குடம் ேகாத்த அனய எருத்தில் ெபாலி ெபான் தூண் $சீவ.நா.0593.1
மின் ெசய் பசும் ெபான் நிலத் வறு
@ ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நாட்டி $சீ வ.நா.0593.2
மன் பவள ேமல் நவின்று பளிக்கு அலகு
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0593.3
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நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) ெசய் ெவளி ேவய்ந் சுவ,_ெப.(சுவ,_ெப.) தமனியத்தின்
அமத்தா, $சீவ.நா.0593.4
பாவ அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.)
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) பளிக்குச் சுவ,_ெப.(சுவ,_ெப.) இயற்றிக் $சீவ.நா.0594.1
ேகாவ குளி, முத்தின் இயல் ேகாதெயாடு ெகாழும் ெபான் $சீவ.நா.0594.2
மாலெயாடு மால தல மணந் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) நாற்றி
$சீ வ.நா.0594.3
ஆலயம்_ெப.(ஆலயம்_ெப.) இ ஓவிய,கட்கு என்ன அணி அமத்தா,
$சீ வ.நா.0594.4
ஆய் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) ெபான் அலங்கல் கால் அசப்ப ஒல்கி $சீ வ.நா.0595.1
வாய் அருகு வந் ஒசித் மறிய மழ மின்ேபால் $சீவ.நா.0595.2
ேசயவ,க்கும் ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ,
திலகம்_ெப.(திலகம்_ெப.) எனும் தகத்தாய் $சீ வ.நா.0595.3
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) திர முத்த
மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) பரந் பயின்று உளேத $சீவ.நா.0595.4
காம,_ெப.(காம,_ெப.) களிறும் பிடியும் கன்றும் கல மானும் $சீ வ.நா.0596.1
தாமரய வாவிகளும் புள்ளும் தக நலத்தின் $சீவ.நா.0596.2
ஏம் உறுவ பாவயிெனாடு இயக்கி நில
எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0596.3
ஆம் ஓ, ஐயம் காண்பவ,க்கு இ அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) இ
எனேவ $சீவ.நா.0596.4
உழந்தவரும் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மகிழ்
தூங்க ஒளி வாய்ந் $சீவ.நா.0597.1
விழுங்கும் எனப் பறவகளும் பிற விலங்கும் அடயா $சீவ.நா.0597.2
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முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) திர ேவலியினின் இல்ல என ெமாய்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0597.3
எழுந் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ஆடும் இ அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) நகrன் இயல்ேப $சீவ.நா.0597.4
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.)
கீ றி ஒளி, திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) சிக வத்ேத $சீவ.நா.0598.1
மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) அ வா, சடய வள்ளலயும்
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0598.2
நாடி முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.) அதனின் நான்முகன
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0598.3
ேநடி நிமி, தன்மயினின் ேநமியயும்
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0598.4
கண்டவ,கள் காமுறலின் காமனயும்
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0599.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஏத்தலின் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ெகாற்றவன
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0599.2
வண் ெதrயல் ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) முல மாதா, மகிழ் அமுதம் $சீவ.நா.0599.3
உண்டவ,கள் எவ்வகய, அவ்வகய ஒன்ேற $சீவ.நா.0599.4
முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) தல மதியம் அன்ன முழு மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாடத்
இட்ட $சீ வ.நா.0600.1
அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) புக தவழ்ந் வானத் அரு விசும்பு அறுத் ந@ண்டு
$சீ வ.நா.0600.2
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) கதி,ப் பரப்பிற்று ஆகிப் பஞ்சவ, விமானம் முட்டிப்
$சீ வ.நா.0600.3
புகற்கு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) அமர, கற்பம் புக்கு அயா உயி,த்த அன்ேற
$சீ வ.நா.0600.4
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அரசன அருளிெனாடு அகல்மன அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0601.1
உர ெசலல்_ெதா.ெப.(ெசல்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) வகயிெனாடு
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) அறிவுற $சீவ.நா.0601.2
முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) அதி, இமிழ் இச முநக, அறக என $சீ வ.நா.0601.3
விர ெசலல்_ெதா.ெப.(ெசல்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) இளயர வியவrன் விடேவ
$சீ வ.நா.0601.4
விடு_ஏவ.(விடு_வி.) கண விசெயாடு ெவரு வரு தகயவ, $சீவ.நா.0602.1
படு பணயவ, உற பதி அ குறுகி $சீவ.நா.0602.2
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மதி அகடு உற நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) தவழ்
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) உய, $சீவ.நா.0602.3
கடி நக, இடி முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) அறமினம் எனேவ $சீ வ.நா.0602.4
மங்கல அணியின, மல, கதி, மதி அன $சீவ.நா.0603.1
புங்கவன் அற ெநறி ெபாலிெவாடு மலிக என $சீ வ.நா.0603.2
அம் கதி, மணி_ெப.(மணி_ெப.) நக அலமரும் முல வள, $சீ வ.நா.0603.3
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) அணி குழல்_ெப.(குழல்_ெப.)
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.) ேகாடண அறவாம் $சீவ.நா.0603.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) தரு வளத்த
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வயகம் பிணியில் த@,க
$சீ வ.நா.0604.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) தரு கிளவியாரும் கற்பினில் திrதல் இன்றி
$சீ வ.நா.0604.2
ஊன்றுக ஊழிேதாறும் உலகின் உள் மாந்த,_ெப.(மாந்த,_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சீவ.நா.0604.3
ஈன்றவ, வயத்த, ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இல்லறம்
புண,க நாளும் $சீவ.நா.0604.4
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தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) புrந் அடங்கி ேநாற்கும் தத்வ, தலப்பட்டு ஓம்பிப்
$சீ வ.நா.0605.1
பவம் பrக எமக்கும் என்று பணிந் அவ,_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.)
உவப்ப_குைற.எச்.(உவப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஈமின் $சீ வ.நா.0605.2
அவம் புrந் உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.)
ந@ங்கா_எதி,.ம.வி.எச்.(ந@ங்கு_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_வி.எச்.குறி.)
அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) முயல்மின் யாரும்
$சீ வ.நா.0605.3
சிவம்புr ெநறியச் ேசரச் ெசப்பும் இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாருளும்
ேகள்மின் $சீவ.நா.0605.4
அம் மல, அனிச்சத் அம் ேபா அல்லிேயாடு அணியின் ெநாந் $சீவ.நா.0606.1
விம் உறு நுசுப்பு நய வற்று
@
இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) அணங்கு
ேச,ந்த_ெப.எச்.(ேச,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0606.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முலப் பரவ அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) மிட மணிக்
கலாபம் ேவய்த் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $சீவ.நா.0606.3
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) மல,த் திருவின் சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) ேதெமாழி தத்த
என்பாள் $சீவ.நா.0606.4
மற்று அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.)
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாய்கன் வண்கச் சீதத்தன்
என்பான் $சீவ.நா.0607.1
ெகாற்றவன் குலத்தின் வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.)
கூறிய ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இ
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0607.2
முன் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) உடயள்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மூr நூல் கலகள்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சீவ.நா.0607.3
கற்றவள் கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) ெகாள் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யாழ்
அனங்கனக் கனிக்கும் ந@ராள் $சீவ.நா.0607.4
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த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) ெதாட மகர வணத்
@
ெதள் விளி எடுப்பித் ேதற்றிப்
$சீ வ.நா.0608.1
பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) அrவ தன்னில் புலம் மிகுத்
உடய நம்பிக்கு $சீ வ.நா.0608.2
ஈந்திடும் இறவ, ஆதி மூவகக் குலத் உளா,க்கும் $சீவ.நா.0608.3
ேவந்தடு குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கண் விளங்கு இழ தாத
என்றான் $சீவ.நா.0608.4
மண்ணக மடந்த ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) மா,பு_ெப.(மா,பு_ெப.) உற
முயங்கி_வி.எச்.(முயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0609.1
அண்ணல ஆதி ஆக அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடி நகர
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0609.2
விண்ணகம் முழக்கின் ஏய்ப்ப வதிெதாறும்
@
எருக்கி எங்கும் $சீவ.நா.0609.3
கண் ஒளி, கடிப்பின் ஓச்சி கடிமுரசு அறந்த கால $சீவ.நா.0609.4
வணக்க அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தான மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) மத்தகம்
பிளந் வாய்த்த $சீ வ.நா.0610.1
நிணம்_ெப.(நிணம்_ெப.) ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.)
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) க நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) புட
ெபய,க்கும் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) $சீவ.நா.0610.2
அணப்ப அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) களிெகாள் ேவழத் அத்தினபுரத்
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $சீவ.நா.0610.3
கணக் கவின் அழித்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உண்கண்
கன்னியக் கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.0610.4
சிதப்ப அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சீற்றத் ப்பின் ெசய் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
நரல வக்கி
@
$சீ வ.நா.0611.1
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மதக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) அட,த்க் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) வட்டின்
உருட்டும்_ெப.எச்.(உருட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) $சீவ.நா.0611.2
கதக் களி ஒளிறு வேவல் காம்பிலிக் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.)
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $சீவ.நா.0611.3
பதப்பு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பரும யானப் பாலமா குமரன்
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.0611.4
இல ெபார எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அன்ன
எrமணிக் கடக முன்கச் $சீ வ.நா.0612.1
சில ெபாரத் திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திண்ேதாள்
சில்லrச் சிலம்பினா, தம் $சீவ.நா.0612.2
முல ெபார உடந்த தண்தா, ெமாய்ம் மத் ளிப்ப
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.0612.3
மல ெபார அrய மா,பின் வாரண வாசி மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.)
$சீ வ.நா.0612.4
கதி, முடி மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) சூழ்ந் க ெதாழு இறஞ்சி மாலத்
$சீ வ.நா.0613.1
திருமுடி வயிர வில்லால் ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) திளப்ப
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0613.2
அருமுடி அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாற்றத்
அவந்தியன் முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.)
ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0613.3
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பிடி நுசுப்பினான
உள்ளுபு_வி.எச்.(உள்ளு_வி.+ண_இ.கா.+பு_வி.எச்.குறி.) வந் விட்டான்
$சீ வ.நா.0613.4
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அணி
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞான்ேற
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ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.) தம் முடியில்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0614.1
கள் அணி மால ேமாந் கன கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேநான்
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) $சீவ.நா.0614.2
புள்_ெப.(புள்_ெப.) அணி ெகாடியினானின் ேபா, பல ெதாலத்த
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) $சீவ.நா.0614.3
அள் இல அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வ
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அேயாத்திய, இறயும்
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.0614.4
ந@ள் நிதி வணிக, ஈறா நிலமிச அவ,கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$சீ வ.நா.0615.1
வணயின்
@
ெபாரு ெவல்வான் விரவின, வன்றி மூதூ,க் $சீவ.நா.0615.2
ேகாணமும் மறுகும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) குச்சு என நிரத் அம்
மாந்த,_ெப.(மாந்த,_ெப.) $சீவ.நா.0615.3
மாண் ம நசயின் ெமாய்த்த மகர ஈட்டம் ஒத்தா, $சீவ.நா.0615.4
உருக்கு அமந் எrயும் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் ஓ, ஐவில்
அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) ஆகத் $சீவ.நா.0616.1
திருக் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) மடந்த ெசல்லத் திரு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
திருத்திப் பின்ன, $சீவ.நா.0616.2
விரத் தகு நான ந@ரால் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நிறப் ெபாடிய மாற்றிப்
$சீ வ.நா.0616.3
பரப்பின, படு வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆ,ப்பப் பல் மல,
பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சீவ.நா.0616.4
வில வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
இல்லா ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கில் அடுத் வதி
@ $சீவ.நா.0617.1
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அல, தல அனிச்சத் அம் ேபா ஐம் முழ அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) ஆகப்
$சீ வ.நா.0617.2
பல படப் பரப்பிப் பாவ ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அடிப் பrவு
த@ர_குைற.எச்.(த@,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0617.3
நில வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அனார
நிதியினால் வறும ெசய்தான் $சீ வ.நா.0617.4
மண்டலம் நிறந்த மாசு இல் மதிப் புட வியாழம் ேபானறு ஓ, $சீவ.நா.0618.1
குண்டலம் இலங்க_குைற.எச்.(இலங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாடியினக் குறுகித்
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $சீவ.நா.0618.2
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) அல, ேகாத விம்மும் விரக் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.)
ெதாழு ந@விப் $சீவ.நா.0618.3
பண்டு இயல் மணங்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) பrவு அறப் பணிந்
ெசான்னாள்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.0618.4
எrமணி ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) ேவய்ந்த இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) பிற இ
ெகால் என்னப் $சீவ.நா.0619.1
புrமணி சுமந்த ெபான் பூண் ெபாறுக்கலா நுசுப்பில் பாவ $சீவ.நா.0619.2
திருமணி வணக்
@
குன்றத் இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) பால ந@த்தத் $சீ வ.நா.0619.3
அருமுடி அரச,_ெப.(அரெச,_ெப.) ஆழ்வ, அம்மன அறிவல் என்றாள்
$சீ வ.நா.0619.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) மலிர எங்கும் மாந்தரும் வந்
ெதாக்கா, $சீவ.நா.0620.1
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) உேராணி
ஊ,ந்த_ெப.எச்.(ஊ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒளிமதி
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெபான் ஆட்சித் $சீவ.நா.0620.2

174

ெதள் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) விசும்பில்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதளிமதி முகத் நங்க
$சீ வ.நா.0620.3
கண்ணிய வண
@
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ேபா,க் கலாம் இன்று காண்டும் என்ேற
$சீ வ.நா.0620.4
பசும் கதி,க் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ேயாகம் பழிப்பு அற நுனித் வல்லான்
$சீ வ.நா.0621.1
விசும்பு இவ,_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
ஒப்பான் விrச்சிகன் அறிந் கூற $சீ வ.நா.0621.2
அசும்பு ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அலங்கல் ஐம்பால் அrவேயாடு ஆய்ந் நாய்கன்
$சீ வ.நா.0621.3
விசும்பு ேபால் மாந்த,_ெப.(மாந்த,_ெப.)
ஆர_குைற.எச்.(ஆ,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விழுநிதி சிதறினாேன
$சீ வ.நா.0621.4
வாச ெநய் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) மூச மாந்தளி, விரல்கள் ேசப்பப்
$சீ வ.நா.0622.1
பூசி ெவள்ளி் ேலாத்திரத்தின் பூம் ெபாருக்கு அரத்த சாந்தின் $சீவ.நா.0622.2
காசு_ெப.(காசு_ெப.) அறு குவளக் காம,_ெப.(காம,_ெப.) அக
இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) பயில மட்டித் $சீ வ.நா.0622.3
ஆசு அறத் திமி,ந் மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) அணி நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) திகழ்
வித்தாேர $சீவ.நா.0622.4
கங்கயின் களிற்றின் உச்சிக் கதி, மணிக்குடத்தில்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0623.1
மங்கல வாச நல்ந@, மணிநிறம் கழ@ இய
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0623.2
நங்கய நயப்ப எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) விரெயாடு வரும் ேச,த்தி
$சீ வ.நா.0623.3
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அங்கு அரவு அல்குலாள ஆட்டினா, அரம்ப அன்னா, $சீ வ.நா.0623.4
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) மழயின் மின்ேபால்
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கில் கலாபம் வக்கிக்
@
$சீவ.நா.0624.1
கண் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) முலயும் ேதாளும் சந்தனத் ேதய்வ ெகாட்டித்
$சீ வ.நா.0624.2
ெதள் நிறச் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் கிண்கிணி
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) ேச,த்தி $சீவ.நா.0624.3
பண் நிறச் சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) சூழும் பனிமுல்லச் சூட்டு ேவய்ந்தா,
$சீ வ.நா.0624.4
எrமணிச் சுண்ணம் மின்னும் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சில
முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) ேச,த்தித் $சீவ.நா.0625.1
திருமணி முலயின் ெநற்றிச் சிறு புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ெசறியத் த@ட்டிப்
$சீ வ.நா.0625.2
புrமணி ஆகத் ஐதா விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) நுதி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பூசி $சீவ.நா.0625.3
விrமணி வியப்ப ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ஒளிவிட்டு விளங்கிற்று அன்ேற
$சீ வ.நா.0625.4
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) விசும்பில்
பா,க்கும்_ெப.எச்.(பா,_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அணிச் சிறு சிரல அஞ்சி $சீவ.நா.0626.1
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) றந் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந@லம்_ெப.(ந@லம்_ெப.)
$சீ வ.நா.0626.2
ெநருங்கிய_ெப.எச்.(ெநருங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மணிவில் காப்ப
ந@ண்டு உலாய்ப் பிறழ்வ ெசங்ேகழ்க் $சீ வ.நா.0626.3
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கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) அல்ல கண்ேண எனக் கr
ேபாக்கினாேர $சீவ.நா.0626.4
ெபாருந் ெபான் தூண்கள் நான்கின் ெபாலிந் நூல் புலவ,_ெப.(புலவ,_ெப.)
ெசந்நா $சீவ.நா.0627.1
வருந்தியும் புகழ்தல் ஆகா மரகத மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெசய் கூடத்
$சீ வ.நா.0627.2
இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) இளயா,கள் ேகாலம் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.)
நிருமித்தால் ேபால் $சீவ.நா.0627.3
திருந்தச் ெசய் அதன்பின் நங்க திருவிற்கு ஓ, திலகம்_ெப.(திலகம்_ெப.)
ஒத்தாள் $சீவ.நா.0627.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) கன முழவம் விம்ம வrவள வப்ப வள்வா,க் $சீவ.நா.0628.1
கண் கனந் இடியின் ெவம்பிக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) என
முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.0628.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) கனிந் உருகு ந@,ம ெவள்வளத் ேதாளி ேபாந்தாள்
$சீ வ.நா.0628.3
பண் கனிந் உருகு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யாழ்ப் பட ெபாரு உடக்கல் உற்ேற
$சீ வ.நா.0628.4
பரந் ஒளி உமிழும் பம் ெபான் கண்ணடி பதாக ேதாட்டி $சீ வ.நா.0629.1
விrந் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
ேமயும்_ெப.எச்.(ேமய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசம்ெபான் விளக்கு
ெவண்முரசு கும்பம் $சீவ.நா.0629.2
சுரந்த ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மதியச் சூன்று கதி,
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதாகுத்த ேபாலும்
$சீ வ.நா.0629.3
ெபாருந் ெபான் கதி, ெபய் கற்ற புண, கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) ேபாந்த அன்ேற
$சீ வ.நா.0629.4
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ெவன்றவன் அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) பூட்ட விளங்கு ஒளி
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெசய் ெசப்பின் $சீவ.நா.0630.1
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எr பசும் ெபான் மால
ேபாந்த ெநறியில் பின்ன, $சீவ.நா.0630.2
ஒன்றிய மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெசய் நல்யாழ் ேபாந்தன
உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) மால $சீவ.நா.0630.3
தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
இசகள் பாடத் திருநக,ச் சுடர அன்ேற $சீ வ.நா.0630.4
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) யல்வர அம் கில் ேசா,தர $சீவ.நா.0631.1
வரம்_ெப.(வ
@
ரம்_ெப.)
@
படக் கய ெமய்வழி வசித்
@
$சீ வ.நா.0631.2
ேதர நடப்பன ேபால் குறள் சிந்திெனாடு $சீவ.நா.0631.3
ஓரும் நடந்தன ஒண்ெதாடி முன்ேன $சீவ.நா.0631.4
வட்டச் சூரய, வா, முலக் கச்சின, $சீவ.நா.0632.1
பட்டு வக்கிய
@
அல்குல, பல்கண $சீவ.நா.0632.2
விட்ட தூணிய, வில்லின, வாளின, $சீவ.நா.0632.3
ஒட்டி ஆயிரத் ஓ, எண்ம, முன்னினா, $சீவ.நா.0632.4
வம்பு வக்கி
@
வருமுல உள் கரந் $சீவ.நா.0633.1
அம்பின் ெநாய்யவ, ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) உடத் தானய, $சீவ.நா.0633.2
பம் ெபான் ேகடகம் வாெளாடு பற்றுபுளளள $சீவ.நா.0633.3
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் பாவயச் ேசவித் முன்னின, $சீவ.நா.0633.4
ஆண ஆண அகலுமின் ந@, என $சீ வ.நா.0634.1
ேவணுக் ேகாலின் மிடந்தவ, ஒற்றலின் $சீவ.நா.0634.2
ஆண இன்று எமேத என்று அணிநக, $சீவ.நா.0634.3
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காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காதலில் கண்
ெநருக்கு உற்றேவ $சீவ.நா.0634.4
கண்ணி ேனாடு பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காrக
$சீ வ.நா.0635.1
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) காண்டற்கு அன்ேறா என்று வ
அவ,_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) $சீவ.நா.0635.2
விண்ணும் மண்ணும் விருந் ெசய்தால்
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0635.3
எண்ணின் எண் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இன்றி ெநருங்கினா, $சீவ.நா.0635.4
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ேசரா ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இளயா, உயிrன் ேமல் எண்ணம் ெகாள்வான் $சீ வ.நா.0636.1
புனம்_ெப.(புனம்_ெப.) ேச, ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) முல்ல பூம் பவளத்ள் புக்குப்
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாலும் $சீ வ.நா.0636.2
வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) ேச, வ,ச் ெசவ்வாய் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிறும்
கண்மலரும் வளயல் ஆகாக் $சீவ.நா.0636.3
கனம் ேச, கதி, முலயும் கண்டா,கள் வட்டு
@
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) காணா,
ேபாலும் $சீ வ.நா.0636.4
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ேச, குழாம் அனய ேமகலயும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
முலயும் கூற்றம் கூற்றம் $சீவ.நா.0637.1
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) ேச, உயி, உய்யக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடிப் ேபாமின்கள்
உரத்ேதம் என்று $சீ வ.நா.0637.2
கான் ேச, கமழ் ேகாத கால் ெதாட,ந் கவிடா அரற்றுகின்ற $சீவ.நா.0637.3
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ேச, திருவடி ேமல் கிண்கிணி ெபான் ஆவதற்ேக தக்க
என்பா, $சீ வ.நா.0637.4
கள் வாய்ப் ெபயப் பட்ட மாலக் கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) குழல்கள் கண்டா,
நய $சீவ.நா.0638.1
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உள் வாய்ப் ெபயப் பட்ட ெவம்மச் ெசப்பு ஓ, இண ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.)
ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.0638.2
புள்_ெப.(புள்_ெப.) வாய் மணி_ெப.(மணி_ெப.) மழலப் ெபான் சிலம்பின்
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) ஈன்றாள் ேபாலும்
$சீ வ.நா.0638.3
ெகாள்வான் உலகுக்கு ஓ, கூற்று ஈன்றாள் அம்மேவா
ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) வாேற $சீவ.நா.0638.4
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தாமர ேமல் திருேவ ெகாேலா
$சீ வ.நா.0639.1
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) ேநாக்கின் விச்சாதrேய ெகாேலா
$சீ வ.நா.0639.2
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) தம் மகேள ெகால் என்று
$சீ வ.நா.0639.3
ஐயம் உற்று அல, தா,_ெப.(தா,_ெப.) மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) கூறினா,
$சீ வ.நா.0639.4
வண
@
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முலப்
பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) $சீ வ.நா.0640.1
ஆண ேதாய்வ அல்லால் பிறன் ெவௗவுேமல் $சீவ.நா.0640.2
ேகாணப் ேபாrல் குளிக்குவம் அன்று எனின் $சீவ.நா.0640.3
மாண நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
ெசய்குவம்_வி.மு.(ெசய்_வி.+கு_ெபாரு.உரு.+வ்_இ.இ.கா.+அம்_தன்.பன்.)
என்மரும் $சீவ.நா.0640.4
குலிகச் ெசப்பு அன ெகாம்ம வrமுல $சீவ.நா.0641.1
நலியும்_ெப.எச்.(நலி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எம்ம என்பா,
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) கண்களால் $சீவ.நா.0641.2
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வலிய வாங்கி எய்தாள் எம்ம வாழ்கேலம் $சீ வ.நா.0641.3
ெமலிய_குைற.எச்.(ெமலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆவி விடுக்கும் மற்று
என்மரும் $சீவ.நா.0641.4
ஊட்டி அன்ன உருக்கு அரக்கு ஆ, அடி $சீவ.நா.0642.1
ந@ட்டி ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) மல, ேமல் வந் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) $சீவ.நா.0642.2
காட்டி எம்மக் ெகான்றாய் எனக் கெதாழு $சீவ.நா.0642.3
ஓட்ட ெநஞ்சின, ஆய் உழல்வா, களும் $சீவ.நா.0642.4
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) மதி முகத்த ேசலும்◌்பவளமும்சிலயும் முத்ம்
$சீ வ.நா.0643.1
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) உண் குழலாள் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.)
ஆகத்தகு அரும்பும்_ெப.எச்.(அரும்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெகாழிப்பில் ெபான்னும் $சீ வ.நா.0643.2
அங் க குழியா அரக்கு ஈத்த ெசந்தளி, ெநய் ேதாய்த்த ேபாலும் $சீ வ.நா.0643.3
மங்க மல, அடியும் தாமரேய யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
அறிேயம்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி,.ம.+எம்_தன்.பன்.) அணங்ேக என்பா,
$சீ வ.நா.0643.4
ெபான் மகரம் வாய் ேபாழ்ந்த முத்த நூல் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) யாப்பில்
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆறும் $சீவ.நா.0644.1
மின் மகரம் கூத்தாடி வில்லிட்டு இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) குழக் கீ ழ்
இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆறும்
$சீ வ.நா.0644.2
மன் மகர ெவல் ெகாடியான் மால் ெகாள்ளக் கால்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முலயினாள
$சீ வ.நா.0644.3
என் அரம்ப என்னாவாறு என்பா, இமக்கும் கண் இவேயா என்பா, $சீவ.நா.0644.4
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ேகாள் வயிர ந@ள் அருவிக் குன்று இவ,ந்த ெசன்சுட, ேபால் ெகால
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) $சீ வ.நா.0645.1
ந@ள்வயிர ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மருப்பின் ந@லக் களிற்றின் ேமல் நிரத்
தா,_ெப.(தா,_ெப.) ெபாங்கத் $சீவ.நா.0645.2
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வயிரம் ேதான்றத் ெதாழுவா, அழு நவா, ெதாக்ேகா,
ேகாடி $சீ வ.நா.0645.3
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வயிரம்
விற்கும்_ெப.எச்.(வில்_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மட
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) யா,ெகாேலா ெபறுவா,
என்பா, $சீ வ.நா.0645.4
பம் ெபான் நிமி, ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) பாவ வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) என்னும்
தளிர ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0646.1
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் மல,ந் இளயா, கண் என்னும் சீ , மணிவண்டு
உழலச் சில் என்று $சீவ.நா.0646.2
அம்ெபான் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) அரற்ற அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ேபால்
ெமல்லேவ ஒங்கி அம் பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) $சீவ.நா.0646.3
ெசம்ெபான் புrச அடந்தாள் ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) தாமர ேமல் திருேவாடு
ஒப்பாள் $சீ வ.நா.0646.4
பட்டு இயன்ற கண்டத் திர வளத்ப் பல் மல, நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மால
நாற்றி $சீ வ.நா.0647.1
விட்டு அகலாச் சாந்தின் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ெமழுகி
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) மல,கள்_ெப.(மல,கள்_ெப.) சிதறித் தூமம்
$சீ வ.நா.0647.2
இட்டு இளய, ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இமயா, மட
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ேபால் இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யாழ் $சீ வ.நா.0647.3
ெதாட்டு எழ@ இப் பண் எறிந்தாள் கின்னரும் ெமய்ம்மறந் ேசா,ந்தா, அன்ேற
$சீ வ.நா.0647.4
182

புன் காஞ்சித் தா தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) புதயக்
கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) எனக் கண்டு $சீ வ.நா.0648.1
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) ெகாள் மடப் ெபட அலமந் ஆங்கு அகல்வதன
$சீ வ.நா.0648.2
என்பு உருகு குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) அழ_இ இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சிறக,
குலத் உகுத்த் $சீவ.நா.0648.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெபடயக் குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) தழுவத் தல
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இளேவனில் $சீவ.நா.0648.4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) காஞ்சித் தா ஆடித் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) கரந்ததனக் $சீ வ.நா.0649.1
கண்டு ஆனா மடப் ெபட கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) எனப் ேபாய்க் க
அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0649.2
நுண்தூவி இளஞ்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) ேநாக்ேகாடு
விளி பயிற்றித் $சீ வ.நா.0649.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) சிறகால் ெபட தழுவத் தல
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இளேவனில் $சீவ.நா.0649.4
குறுத் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.)
ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) காஞ்சித் தா ஆடி $சீவ.நா.0650.1
ெவறுத் ஆங்ேக மடப் ெபட விழவு
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நடப்பதன $சீவ.நா.0650.2
மறுத் ஆங்ேக சிறகு_ெப.(சிறகு_ெப.) உள,ந் மகிழ்வு ஆனாக் ெகாளத் ேதற்றி
$சீ வ.நா.0650.3
உறுப்பினால் அடி பணியத் தல
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இளேவனில் $சீவ.நா.0650.4
தள அவிழ் ேகாத பாடித் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அம,ந் இருப்பத்
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $சீவ.நா.0651.1
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விள மக் கண்ணி வணாபதி
@
எனும் ேபடி ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கண்
$சீ வ.நா.0651.2
இளயவள் பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வர,_ெப.(வ
@
ர,_ெப.)
@
எழால் வக ெதாடங்கல் அன்ேறல் $சீ வ.நா.0651.3
வளயவள் எழாலின் மந்த, பாடுக வல்ல என்றாள் $சீவ.நா.0651.4
ேவேய திரள் ெமன்ேதாள் வில்ேல ெகாடும் புருவம் $சீவ.நா.0652.1
வாேய வள,பவளம் மாந்தளிேர மாேமனி $சீ வ.நா.0652.2
ேநாேய_ெப.(ேநாய்_வி.+ஏ_சாr.) முல சுமப்ப என்றா,க்கு அருகு இருந்தா,
$சீ வ.நா.0652.3
ஏஏ இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.) ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.)
ேபடிேயா என்றா, $சீவ.நா.0652.4
எr மண @ப்பூண் ேமகலயாள் ேபடிேயா என்றா, $சீவ.நா.0652.5
பலி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபராத பாசம்
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.) கண் $சீவ.நா.0653.1
ஒலி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி,
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கூற்றம் என்று
எல்ேல $சீ வ.நா.0653.2
கலி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) முல கரந் வத்தா, $சீ வ.நா.0653.3
இல ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூணி்ன @, என்று
எழினி ேச,ந்தாள் $சீவ.நா.0653.4
இலங்கு ெபான் கிண்கிணியாள் நக்கு எழினி ேச,ந்தாள் $சீவ.நா.0653.5
நுண் கில் அகல் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) ெநாசித்த
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முல $சீ வ.நா.0654.1
உண்டு இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.) நுசுப்பு என உரப்பின்
அல்ல $சீவ.நா.0654.2
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கண்டு அறிகிலா இடக் காம வல்லி யாழ் $சீவ.நா.0654.3
ெகாண்டவ, குழாத் இடக் ெகாடியின் ஒல்கினாள் $சீவ.நா.0654.4
பளிக்கு ஒளி மணிச்சுவ, எழினி பயேவ $சீவ.நா.0655.1
கிளிச் ெசாலின் இனியவ,_குறி.வி.மு.(இனிய_ெப.+அ,_பட,.பன்.) ந@க்கக்
கிண்கிணி $சீவ.நா.0655.2
ஒளிக்கும் இன்று ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) உயி,கள் என்ன ெநாந்
$சீ வ.நா.0655.3
அளித் அவ இரங்கச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அணயில் ஏறினான் $சீவ.நா.0655.4
உற கழித் இலங்கு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உடற்றும் கண்ணினாள் $சீவ.நா.0656.1
மற ஒளி மணிச் சுவ,_ெப.(சுவ,_ெப.)
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இட்டு இத்தல $சீவ.நா.0656.2
இற வள யாழ் தழ@ இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இருப்ப
அத்தலக் $சீவ.நா.0656.3
கற ெகழு ேவலினா, கண்ணி த@ந்தேவ $சீவ.நா.0656.4
சிலத் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) சிறு நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ெதய்வப் பாவ
ேபால் $சீவ.நா.0657.1
கலத் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) பட எழ@ இ இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
பாடினாள்_வி.மு.(பாடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) கனிந் $சீவ.நா.0657.2
இலப் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) குரங்கின
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூண்தளி, $சீவ.நா.0657.3
நிலத் இடப் பறவ ெமய்ம் மறந் வழ்ந்தேவ
@
$சீ வ.நா.0657.4
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ெகாடிப் புருவம் ஏறா கயல்_ெப.(கயல்_ெப.)
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண்ணும் ஆடா $சீவ.நா.0658.1
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடி மிடறும் விம்மா அணிமணி எயிறும் ேதான்றா
$சீ வ.நா.0658.2
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இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பவளச் ெசவ்வாய் திறந்
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.) பாடினாேளா $சீவ.நா.0658.3
நரம்ெபாடு வண
@
நாவின் நவின்றேதா என்று நந்தா, $சீவ.நா.0658.4
இசத் திறத் அனங்கேன அனய ந@rனா, $சீவ.நா.0659.1
வசத்திறம் இலாதவ, வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெபான் யாழ் எழ@ இ $சீ வ.நா.0659.2
விசத் அவ,_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) பாடலின் ெவருவிப்
புள்_ெப.(புள்_ெப.) எலாம் $சீ வ.நா.0659.3
அசிப்ப ேபான்று இரு விசும்பு அடந்த என்பேவ $சீவ.நா.0659.4
மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) யாழ் தடவர
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மந்த, கக் $சீ வ.நா.0660.1
கீ தத்தான் மீ ண்டன ேகள்விக் கின்னரம் $சீவ.நா.0660.2
ேபாதரப் பாடினாள்_வி.மு.(பாடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) புகுந்த
ேபாயின $சீவ.நா.0660.3
தா அல, தாrனா, தாங்கள் பாடேவ $சீவ.நா.0660.4
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) எழுந் இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) உணும் ெதாங்கல்
வா, குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) $சீவ.நா.0661.1
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
அவட்கு இச அரச,_ெப.(அரெச,_ெப.) ேதாற்றபின் $சீவ.நா.0661.2
நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) உறு ெதள்விளி
நவின்ற_ெப.எச்.(நவில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நால் மற $சீவ.நா.0661.3
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ெபறு ெநறியவ, மலதல் ேமயினா, $சீவ.நா.0661.4
திருமல,க் கமலத் அங் கண் ேதனின் முரல்வ
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0662.1
விrமல,க் ேகாத பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எழால் வக
வர,_ெப.(வ
@
ர,_ெப.)
@
ேதாற்றா, $சீ வ.நா.0662.2
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எrமல,ப் பவளச் ெசவ்வாய் இன் நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.)
உளர_குைற.எச்.(உள,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மந்த, $சீ வ.நா.0662.3
புr நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) இச ெகாள் பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) உடந்தன, ெபான்
அனாட்ேக $சீவ.நா.0662.4
வால் அரக்கு எறிந்த கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) அரும்பு
அனய ஆகிக் $சீவ.நா.0663.1
ேகால் ெபாரச் சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாலக்
குவிவிரல் மடந்த வண
@
$சீவ.நா.0663.2
நூல் ெபாரப் புகுந்த நுண் நூல் வணிகரும் ெதாலந் மாேதா $சீவ.நா.0663.3
கால் ெபாரக் கrந்த காம,_ெப.(காம,_ெப.) பங்கயப் பழனம்_ெப.(பழனம்_ெப.)
ஒத்தா, $சீ வ.நா.0663.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உய, மகரவணத்
@
த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) சுவ இவள
ெவல்வான் $சீ வ.நா.0664.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உய, மக வாட்டும் வா,சிலக் காமன்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0664.2
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) உய, நுதி ெகாள் ேவl,
ஒழிக_வியங்.வி.மு.(ஒழி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) ஈங்கு இல்ல என்றான்
$சீ வ.நா.0664.3
கான் உய, அலங்கல் மாலக் கட்டியங் காரன் அன்ேற $சீ வ.நா.0664.4
மறு முயற்கு இவ,ந்த ேவக மாசுணம் அடயப் பட்ட $சீவ.நா.0665.1
நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) மதி ேபான்று மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) ஒளி குறந் உருகி
நய $சீவ.நா.0665.2
அறு பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பின்ற அந்நக,க்கு ஆதி நாய்கன் $சீ வ.நா.0665.3
சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) ஓ, சிங்க ஏற்ற சீவக சாமி என்பான் $சீவ.நா.0665.4
தம்பியும் ேதாழன் மாரும் தானும் மற்று எண்ணிச் சூழ்ந் $சீவ.நா.0666.1
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ெவம்பிய வணப்
@
ேபாருள் ெசல்குவம் யாமும் முன்ேன $சீவ.நா.0666.2
ம்பு அறப் புத்திேசன ெசால் இ குரவற்கு என்னக் $சீ வ.நா.0666.3
கந்கற்கு அவனும் ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) இ விளம்பினாேன $சீவ.நா.0666.4
ஐயனுக்கு அமந்த ந@ரா, அறுபத் நால்வ, அம்ெபான் $சீ வ.நா.0667.1
வயகத் அமி,தம் அன்னா, வாக்கு அம பாவ ஒப்பா, $சீ வ.நா.0667.2
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இளம மிக்கா, இயந்தன,
என்று பின்னும் $சீ வ.நா.0667.3
க அம சிலயினாற்குக் கந்கன் இவும் கூறும் $சீவ.நா.0667.4
மற வல்லாற்கு உரக்கும் ேபாழ்தில் ேகாயிலுள்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாலப் $சீவ.நா.0668.1
பிற ெவல்லும்_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.) நுதலினாள்
ஓ, ெபண்ெகாடி வந் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $சீ வ.நா.0668.2
உற ெசல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந@க்கிப் பந்தாள் ஒண்மணிக்
குவள ந@ட்ட_குைற.எச்.(ந@ட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0668.3
நற ெவல்லும்_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.) நாக மால
ேநாக்ெகாடு பூக் ெகாண்டாேன $சீ வ.நா.0668.4
நல்லவள் ேநாக்கம் நாய்கன் ேத,ந் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) குவளப் ேபாதின்
$சீ வ.நா.0669.1
அல்லியுள் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓல
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) அ சலாக ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
$சீ வ.நா.0669.2
ெசால்லும் என்றும் ஆய்ந்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கிலிகக் கணக்கு
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0669.3
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வல்லிதில் சலாக சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓலய
வாசிக் கின்றான் $சீ வ.நா.0669.4
நம்பன நகrன் ந@க்கிச் ேசமத்தால் வக்க த@யுள் $சீவ.நா.0670.1
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் ேபால் ெபrம் ேசந் ெசகுத்திடல் உற்று
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.) $சீ வ.நா.0670.2
ெவம்பினான் காr உண்டிக் கடவுளின் கனன்று ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
$சீ வ.நா.0670.3
இம்ப, இன்று எனக்குச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) இ பட்ட அடிகள்
என்றான் $சீவ.நா.0670.4
ஓலய அவட்கு ந@ட்டி ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) மணிக் குழயும் முத்ம்
$சீ வ.நா.0671.1
மாலயும் படுெசால் ஒற்றி வம் என மறய
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0671.2
ேவல ெநய் ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) விரவிய ெபயrனாற்கு $சீ வ.நா.0671.3
ேமல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) பட்ட ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) விளம்புவல் ேகள் இ
என்றான் $சீவ.நா.0671.4
கடி அரங்கு அணிந் மூதூ,க் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
கிள,ந்த_ெப.எச்.(கிள,_ெப.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அனய
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0672.1
நட அறி புலவ,_ெப.(புலவ,_ெப.) ஈண்டி நாடகம்_ெப.(நாடகம்_ெப.) நயந்
காண்பான் $சீ வ.நா.0672.2
குட உடயவெனாடு எண்ணிச் சீ வகன்_ெப.(சீவகன்_ெப.) ெகாண,மின் என்னத்
$சீ வ.நா.0672.3
ெதாடயல் சூழ் ேவலினானும் ேதாழரும் காணச் ெசன்றா, $சீ வ.நா.0672.4
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நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) அறிந் அணிக ஐயன் சீவகன்_ெப.(சீவகன்_ெப.) ெநறியின்
என்ன $சீவ.நா.0673.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) பட்டம் கட்டி நக முடிக் ேகாத
சூட்டி $சீவ.நா.0673.2
அல, முலக் குருதிச் சாந்ம் ஆரமும் பூணும் ேச,த்திக் $சீ வ.நா.0673.3
குலவிய குருதிப் பட்டின் கலநலம் ெகாளுத்தி இட்டான் $சீ வ.நா.0673.4
திருவிேல ெசாrந் மின்னும் குண்டலம் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் ஓல
$சீ வ.நா.0674.1
உருவு ெகாள் மதியம் அன்ன ஒளி முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) சுடர ஆக்கிப்
$சீ வ.நா.0674.2
பr அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான்
கிண்கிணி பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) ேச,த்தி $சீவ.நா.0674.3
அrவய அரம்ப நாண அணிந்தனன் அனங்கன்
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.0674.4
ேதால் ெபாலி முழவும் ள பயில் குழலும் ஏங்கக் $சீவ.நா.0675.1
காற்கு ஒசி ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) ேபாலப் ேபாந் கத் தலங்கள் காட்டி
$சீ வ.நா.0675.2
ேமல் பட ெவருவி ேநாக்கித் தானய விட்டிட்டு ஒல்கித் $சீவ.நா.0675.3
ேதாற்றினாள் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ெசய் ேகாலம் ளக்கினாள் மனத்த
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சீவ.நா.0675.4
ெதள் மட்டுத் வல மால ேதெனாடு ளிப்பத் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
$சீ வ.நா.0676.1
உள் நட்ட குவள ேபாலும் உருவக் கண் ெவருவி
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0676.2
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விண்_ெப.(விண்_ெப.) விட்டுக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
வழ_குைற.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
@
நுடங்கின புருவம்
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) $சீவ.நா.0676.3
பண் விட்ட இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பல்மணிக் கழலி
னா,க்ேக $சீவ.நா.0676.4
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கதி,ச் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.)
ெபான் கிண்கிணி சிலம்பக் ேகாத $சீ வ.நா.0677.1
ெபாங்கப் ெபான் ஓல வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.) ெபாழிந் மின் உகுப்பப் ேபா,த்த
$சீ வ.நா.0677.2
குங்குமச் சாந் ேவய்ந் குண்டலம் திருவில்
வச_குைற.எச்.(வ
@
சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
@
$சீ வ.நா.0677.3
அம் கதி, ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) மின்ன அrவ கூத் ஆடுகின்றாள் $சீவ.நா.0677.4
மருங்குலும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) தாய்க்கு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ஓ,ந்ம்
$சீ வ.நா.0678.1
இரும்பினால் இயன்ற ெநஞ்சத் இவ,கேளா இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
காண்க $சீவ.நா.0678.2
அரங்கின் ேமல் இவளத் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) ெகாேலா கயத்தி அன்ேறல் $சீ வ.நா.0678.3
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) சூழ் கண்ணி சூட்டி
அவ,_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) ெகாேலா கயவ, ெசால்l, $சீ வ.நா.0678.4
அகிலா, புக அலால் சாந் அணியாள் பூச்சாரச் ெசல்லாள்
ெசல்லின்_நி.எச்.(ெசல்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0679.1
பகேல பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வள,த்த பாவ சிறு நுசுப்பு
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உண்ேட பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) $சீவ.நா.0679.2
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இகல் ஏந் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முல ேமல் சாந்
எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முத் அணிந் பூவும்
சூட்ட_குைற.எச்.(சூட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0679.3
முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ஏந் மின் மருங்குல் ெமாய் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.)
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) இகண்டும் உளேள பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) $சீவ.நா.0679.4
ேதந் தாமம் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) பவளத் தாமம் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் எr
தாமம் மின்னுத்திரள் தாமங்கள் $சீவ.நா.0680.1
தாம்தாம் தாம் எனத் தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபான் ேமகலத் தாம அரங்கின்ேமல் தா ஆ, முல்லப் $சீ வ.நா.0680.2
பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தாமக் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) ஆடக் கண்டா,
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) புன மயிேல அன்னேம ெபான்னம் ெகாம்ேப
$சீ வ.நா.0680.3
ஆம் தாமர மகேள அல்லள் ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) அமர,மகள்
என்பாரும் ஆயினாேர $சீ வ.நா.0680.4
ெகாடியா, குளி, முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) சூட்டி வத்தா, ெகால்வாேன
குங்குமச் ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) ஆட்டினா,கள் $சீ வ.நா.0681.1
அடி சா,ந் வாழ்வார அம் முலகள்தாேம அழித்திடுேமல் தாேம அழித்திடுக
என்று $சீவ.நா.0681.2
ஒடியாத மாத்திரயால் உண்ேட நுசுப்பு இருந்காண்பாரும் உளேர ெசங்கண்
$சீ வ.நா.0681.3
ெநடியான் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) சிலயும் அம்பும் வத்த நிழல்மதிேயா
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகேமா ேநாக்கிக் காண @, $சீ வ.நா.0681.4
ெநய் பருகி ந@ண்ட_ெப.எச்.(ந@ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கற்ற ேபாலும் குழல்கற்ற கண்டு நிற_ெப.(நிறம்_ெப.)
$சீ வ.நா.0682.1
கலங்குவா, ம பருகி ந@ண்டு மத,த்த உண்கண் வாள்_ஏறு
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நவா, மா நாகத்தின்
$சீ வ.நா.0682.2
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ப பருகு அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) இலயம் பற்றிப் பதன் அமத்த பாவ
நிருத்தம் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0682.3
ெமய் உருகிக் கண் உருகி ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உருகிக் காம
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) ெவண்ெணய்ப் பாவ ேபால் ெமலிகின்றாேர
$சீ வ.நா.0682.4
ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) மனங்கள் என்னும் அரங்கின் ேமல் அனங்க மால
$சீ வ.நா.0683.1
ஆடினாள் முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) என்னும் ேதாழிய ஐயன் காண
$சீ வ.நா.0683.2
ஓடு அr ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் என்னும் ஓலய எழுதிவிட்டாள்
$சீ வ.நா.0683.3
வாடிய வாறு ேநாயும் உரத் வா, ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அனாேள $சீவ.நா.0683.4
வள மல, அணியப் ெபற்ேறன்_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
வால்வள திருத்தப் ெபற்ேறன்_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
$சீ வ.நா.0684.1
களன் எனக் கரயும் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) கயினால் த@ண்டப்
ெபற்ேறன்_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $சீவ.நா.0684.2
இளமுல சுமந் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வருத்தமும் இன்று த@,ந்ேதன் $சீ வ.நா.0684.3
உள ெமலி மகளி,_ெப.) எய்ம் இன்பமும் இன்று
ெபற்ேறன்_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $சீவ.நா.0684.4
என்றவள் அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) தன்ன ேநாக்கலள் இவன்கண் ஆ,வம்
$சீ வ.நா.0685.1
ெசன்றம குறிப்பில் ேதறிக் கூத் எலாம்
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்ற $சீ வ.நா.0685.2
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நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மனத்தில்_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) ெசற்றம் ந@ங்கித்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்கான் $சீவ.நா.0685.3
மன்றல மடந்த தன்ன வலிதில்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒலிெகாள் தாரான்
$சீ வ.நா.0685.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உடந்
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசவ்வித் தாமரப்
ேபா புல்லி $சீ வ.நா.0686.1
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) உட உருவக் காக்க இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) உகக்
குடந்திட்டாங்குக் $சீவ.நா.0686.2
கான் உட மால தன்னக் கட்டியங்காரன் சூழ்ந் $சீ வ.நா.0686.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உட முல்ல எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) தா உகப்
பறித்திட்டாேன $சீ வ.நா.0686.4
கலயினில் கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) ந@க்கித் தாமரக் கண்கள் தம்மால்
$சீ வ.நா.0687.1
முலயினில் எழுதிச்_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.+ச்_ஒற்.)
ெசவ்வாய் பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) பருகி முள்கும் $சீவ.நா.0687.2
சில வலாய் புல்லு நம்பி சீவக சாமிேயா என்று $சீ வ.நா.0687.3
அல கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) புலம்பின் ேநாவா அரற்றுமால் அணங்கின்
அன்னாள் $சீவ.நா.0687.4
பிறன் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) அரற்றக் ேகட்டும் பீடினால் கனிந்த காம
$சீ வ.நா.0688.1
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மல,
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மால நாற்றக்கு ஓ,
நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.) காதம் $சீ வ.நா.0688.2
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உற நடந் அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) இல்லான்
ஒண்ெதாடிக்கு உருகிப் பின்னும் $சீ வ.நா.0688.3
திறன் அல தம,க்குச் ெசப்பும் த@ உமிழ்ந்
இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேவலான்
$சீ வ.நா.0688.4
விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அன்ன ேவக
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.)
ெவல்லும்_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.) ஆற்றலான்
$சீ வ.நா.0689.1
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) கலந்
இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மா,பின் கந்கன
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) என $சீவ.நா.0689.2
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கலந் உரக்குமால் இந் நல்நக,க்கு மன்னேனா
$சீ வ.நா.0689.3
உலம் கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளின @, ந@, உரமின்
ந@வி, என்னேவ $சீவ.நா.0689.4
மட்டு அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாrனான் இம்
மாநக,க்குள் ஆயிர, $சீ வ.நா.0690.1
ெதாட்டு எடுக்கலா உலம் ஓ, ேதாளின் ஏந்தி ஆடினான் $சீவ.நா.0690.2
ஒட்டி நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ஓ, இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) எடுக்கலாத
கல்லின $சீவ.நா.0690.3
விட்டு அல,ந்த_ெப.எச்.(அல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபா ேபால
ஏந்தல் ஏந்தி ந@க்கினான் $சீவ.நா.0690.4
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிலயின் ேவட, ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) அப்பு
மாr_ெப.(மாr.) தூவலின் $சீ வ.நா.0691.1
எஞ்சல் இன்றி நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) பட இரு முறயும் உடந்த பின்
$சீ வ.நா.0691.2
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மஞ்சு சூழ் கண மழ ெபாழிந் மா நிர ெபய,த் $சீவ.நா.0691.3
அம் சில் ஓதியா, புனந்த ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ெசால் மால
சூடினான்_வி.மு.(சூடு_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.0691.4
த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) பயறு_ெப.(பயறு_ெப.) இயன்ற ேசாறு ெசப்பின்
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) மிடா $சீவ.நா.0692.1
ந@ங்கலா நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) ெநய் ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) கன்னல்
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) குடம் $சீவ.நா.0692.2
ஏந் வித் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) மிசய வந் தந் ந@க்கினான் $சீ வ.நா.0692.3
ஆங்கு நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) பசித் அசந்த கால அன்று
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அண்ணேல $சீவ.நா.0692.4
இன்னன்_குறி.வி.மு.(இன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) என்ன இன்புறான் இழந்தனன்
அன்ன அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) என $சீ வ.நா.0693.1
என்னெவௗவும்_ெப.எச்.(ெவௗவு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) என்னும் சூழ்ச்சி
தன்னுளான் $சீ வ.நா.0693.2
அன்னதால் அrல்தப அறிந் கூத்தி கூறினாள் $சீவ.நா.0693.3
இன்னதால் பட அமத் எழுமின் என்று இயம்பினான் $சீவ.நா.0693.4
தாத தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உரத்த எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உயி,த் ேதாழன் கூறக் $சீவ.நா.0694.1
ேகாத முத் அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா,பன் கூ,
எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) இலங்க_குைற.எச்.(இலங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நக்கு ஆங்கு $சீவ.நா.0694.2
ஏதம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இல்ல ேசறும் என்றலும் இலங்கு
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கப் $சீவ.நா.0694.3
ேபா உலாம் கண்ணி மந்த, ேபா,ப் புலிக் குழாத்தின் சூழ்ந்தா, $சீ வ.நா.0694.4
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கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) சீ றக்
கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) எr குளித்த காமன் $சீவ.நா.0695.1
மண்_ெப.(மண்_ெப.) மிசத்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அன்ன வக
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) உடய காள $சீ வ.நா.0695.2
ெதள் மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆர_குைற.எச்.(ஆ,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மா,பன்
திரு நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) மகளி,_ெப.) ெநஞ்சத் $சீவ.நா.0695.3
உள் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) பருகும் வண் தா,_ெப.(தா,_ெப.) உரு அம திருவின்
மிக்கான் $சீவ.நா.0695.4
கரு ெநறி பயின்ற_ெப.எச்.(பயில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குஞ்சிக் காழ்
அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) கமழ_குைற.எச்.(கமழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஊட்டி
$சீ வ.நா.0696.1
வr நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) வண்ண மால வலம் பட மிலச்சி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
ஆ, $சீவ.நா.0696.2
திரு நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) முகத்திற்கு ஏற்பச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் ஓ, ஓல
ேச,த்தி $சீ வ.நா.0696.3
எr நிறக் குழ ஓ, காதிற்கு இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) அறச் சுடர வத்தான்
$சீ வ.நா.0696.4
ெதன் வரப் ெபாதியில் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சந்தனத்
ேதய்வ ேதம் ெகாள் $சீவ.நா.0697.1
மன் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) அகலத் அப்பி
வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.) ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) தாங்கி $சீவ.நா.0697.2
மின் விrத் அன்னய ஒத் வில வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) அறியல் ஆகா
$சீ வ.நா.0697.3
இன் நுரக் கலிங்கம் ஏற்ப மருங்குலுக்கு
எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வத்தான் $சீவ.நா.0697.4
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இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) அறக் கழுவி எஃகின் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) அற
வடிக்கப் பட்ட $சீவ.நா.0698.1
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
சுrக அம் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கச்சிடக் ேகாத் வாங்கிப் $சீவ.நா.0698.2
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தகக் குருசில்_ெப.(குருசில்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபருவலம் சுடர
வக்கித்
@
$சீவ.நா.0698.3
திருந் இழ மகளி,_ெப.) ெவஃகும் ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.)
இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) குமரன் ஒத்தான் $சீ வ.நா.0698.4
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) விழித் இமப்ப
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
ஒளி ஆர_குைற.எச்.(ஆ,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மா,பின் $சீவ.நா.0699.1
விர வழித் இளய, எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) விழு மணிக் கலங்கள் தாங்கி
$சீ வ.நா.0699.2
நுர கிழித்த அனய ெநாய்ம்ம நுண் கில் மருங்குல் ேச,த்தி $சீவ.நா.0699.3
உர கிழித் உணரும் ஒப்பின் ஓவியப் பாவ ஒத்தா, $சீ வ.நா.0699.4
அரக்கு ந@, எறியப் பட்ட அஞ்சனக் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) அன்ன
$சீ வ.நா.0700.1
திருக் கிள, ஓட சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசம்புக,
ெநற்றித் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0700.2
உருக்கி ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.)
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேவகத் உறுபுலி
அனய நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) $சீவ.நா.0700.3
அருக்கன் ஓ, குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) ேச,நதாங்கு
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஏறினாேன
$சீ வ.நா.0700.4

198

விடுகண விசயின் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) விளங்கு ஒளி
இவுளித் திண்ேத, $சீவ.நா.0701.1
கடு நடக் கவr ெநற்றிக் கால் இயல் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) காய்ந் $சீவ.நா.0701.2
வடி நுன ஒளிறும் மால வாள்பட மறவ,_ெப.(மறவ,_ெப.)
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0701.3
அடுதிரச் சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.)
ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அணி நக, முன்னினாேன
$சீ வ.நா.0701.4
ேதாற்றனள் மடந்த நல்யாழ் ேதான்றலுக்கு என்று நிற்பா, $சீவ.நா.0702.1
ேநாற்றனள் நங்க மந்தன் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
நுக,தற்கு என்பா, $சீவ.நா.0702.2
ேகால் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) மகளி,_ெப.) ெசம்ெபான் ேகாதயும் குழயும்
மின்ன $சீவ.நா.0702.3
ஏற்றன ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிற்பா,
எங்கணும் ஆயினாேர $சீ வ.நா.0702.4
சுறா நிறக் ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) குழ
சுழன்று_வி.எச்.(சுழல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எருத் அலத்தர
$சீ வ.நா.0703.1
அறா மல,த் ெதrயலான் அழன்று
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஐ எனப் $சீவ.நா.0703.2
ெபாறா மனப் ெபாலிவு எனும் மணிக்க மத்திகயினால் $சீவ.நா.0703.3
அறாவி வந் ேதான்றினான் அனங்கன் அன்ன அண்ணேல $சீ வ.நா.0703.4
குனி ெகாள்பாக ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மதிக் கூ,
இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உற@இப் $சீவ.நா.0704.1
பனி ெகாள் மால்வர எனப் படு மதக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.)
இrஇ_வி.எச்.(இr_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0704.2
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இனி இழிந் இளய, ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இன்
அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) ெகாழும் புக $சீ வ.நா.0704.3
முனிய உண்ட குஞ்சியான் முரண் ெகாள் மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.)
முன்னினான் $சீவ.நா.0704.4
புதிதின் இட்ட பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தவிசின் உச்சிேமல் நடந்
அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) $சீவ.நா.0705.1
புதிதின் இட்ட ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அணப்
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ேபாகுஉய, $சீவ.நா.0705.2
மதிய ஏறி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுட, ெவம்ம
ந@ங்க_குைற.எச்.(ந@ங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மன்னிய $சீவ.நா.0705.3
உதயம் என்னும் மால்வர உவந்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒத்தேத $சீவ.நா.0705.4
முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) விம்மு ேகாதயா, ெமாய் அலங்கல்
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ேபால் $சீவ.நா.0706.1
பருகுவான் இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
பாrத்திட்ட இந்நக, $சீவ.நா.0706.2
உருகும் ஐங்கண ஒழித் உருவின் ஐய காமனா, $சீ வ.நா.0706.3
கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்று தம் கண்கள்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேநாக்கினா,
$சீ வ.நா.0706.4
முனத் திறத் மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) சீ , முனவ, தம் முனவனா,
$சீ வ.நா.0707.1
வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) மிக்கவ,களின் வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) மிக்கு
இனியனா $சீ வ.நா.0707.2
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நினத் இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
இயற்றிய_ெப.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிருமித மகனிவன்
$சீ வ.நா.0707.3
கனத் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உள,ந்த தா,க் காள சீவகன்_ெப.(சீவகன்_ெப.)
அேரா $சீவ.நா.0707.4
ெபான்ன விட்ட சாயலாள் புண, முலத் தடத்தினால் $சீ வ.நா.0708.1
மின்ன விட்டு இலங்கு பூண் விர ெசய் மா,பம் ஓலயா $சீ வ.நா.0708.2
என்ன பட்டவாறு அேரா எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நங்க ஆட் ெகாள்வான் $சீவ.நா.0708.3
மன்னும் வந்
பட்டனன்_வி.மு.(படு_வி.+ட்_இ.கா.+அன்_ப்ெராஉ.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெசய் வண
@
வாrேய $சீவ.நா.0708.4
இனய கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மற்று
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.) ேதாழிமாரும்
இன்புற_குைற.எச்.(இன்புறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0709.1
வனயலாம் படித் அலா வடிவிற்கு எல்ல
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0709.2
கன வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஓதி க ெதாழும் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
கண்ணில்
கண்டவ,_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ,_பட,.பன்.)
$சீ வ.நா.0709.3
எனய எனய எய்தினா, அனய அனய ஆயினா, $சீவ.நா.0709.4
குட்ட ந@,க் குவள எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முன் நிற்கல் ஆற்றாக்
$சீ வ.நா.0710.1
கட்டழகு அமந்த கண்ணாள் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) எனும் சிறயக் கேபாய்
$சீ வ.நா.0710.2
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இட்ட நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) உந்திக்
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) என எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவட்க $சீவ.நா.0710.3
விட்டுஎr ெகாளுவ நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.) எr
உறு ெமழுகின் நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.)
$சீ வ.நா.0710.4
நலத்த மத் ஆக நாட்டி நல்வலி இளம வாராக் $சீவ.நா.0711.1
குலப் பிறப்பு என்னும் கயால் ேகாலப் பாசம் ெகாளுத்திக் $சீ வ.நா.0711.2
கலக்கி_வி.எச்.(கலக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இன்
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) ெபாங்கக் கடந்திடுகின்ற காள $சீ வ.நா.0711.3
இலப்ெபாலி அலங்கல் மா,பம் இயவ என்று
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெகால்ேலா
$சீ வ.நா.0711.4
த@ங் கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) எருத்தில் தூங்கி ஈ இன்றி
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.)
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) $சீ வ.நா.0712.1
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) கணால் பருகியிட்டு நலன்_ெப.(நலன்_ெப.)
உணப்பட்ட நம்பி $சீவ.நா.0712.2
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) மகளி,_ெப.) முன்ன,ப் புலம்பல்
ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) என்றாள்
$சீ வ.நா.0712.3
வங்கிய
@
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) ெவன்றா, விளத்த இன்பத்ேதாடு ஒப்பாள்
$சீ வ.நா.0712.4
கண் எனும் வலயின் உள்ளான் க அகப்பட்டு இருந்தான் $சீவ.நா.0713.1
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) எனும் உழல
பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபருவனப்பு உடய
நம்பி $சீ வ.நா.0713.2
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எண்ணின் மற்று யாவன் ஆம் ெகால் என் இதில்
படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏந்தல் $சீவ.நா.0713.3
ஒண்ணிற உருவச் ெசந்த@ உருவுெகாண்ட அனய ேவலான் $சீ வ.நா.0713.4
யாவேன யானும் ஆக அருநிறக் கதவம்_ெப.(கதவம்_ெப.) ந@க்கிக் $சீ வ.நா.0714.1
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) என் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) என்னும்
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) புகுந் $சீ வ.நா.0714.2
ேநாவ என் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) யாத்தாய் நின்னயும் மால யாேல
$சீ வ.நா.0714.3
ேதவrன் ெசறிய_ெப.எச்.(ெசறி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யாப்பன் சிறி
இடப்படுக என்றான் $சீவ.நா.0714.4
கழித்த ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ஏறு
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடத் இடப் பிணயின்
மாழ்கி $சீவ.நா.0715.1
விழித் ெவய்யி,த் ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) நடுங்கித் தன்ேதாழி
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) $சீவ.நா.0715.2
இழுக்கி வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இrயச் ேச,ந் ஓ, ெகாடிப் புல்லும் ெகாடியின்
புல்லி $சீ வ.நா.0715.3
எழில்தக மா,பற்கு இன் யாழ் இ உய்த்க் ெகாடுேமா என்றாள் $சீ வ.நா.0715.4
தடங்_ெப.அ.(தடம்_ெப.) கணாள் பணியினால் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
அவ்வண
@
ஒன்றின $சீவ.நா.0716.1
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கணால் எழினிய
ந@க்கி_வி.எச்.(ந@க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உய்த் ந@ட்டினாள்
$சீ வ.நா.0716.2
மடங்கல் அன்ன ெமாய்ம்பினான்
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $சீ வ.நா.0716.3
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கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞானத் எல்லயக் கிளக்கல்
உற்று ேநாக்கினான் $சீவ.நா.0716.4
சுரந் வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) சூல் முதி,ந் ெமய் ெநாந்
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ளிேய ேபால் $சீவ.நா.0717.1
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகள்வித் ற ேபாய பந்தா,
மா,பன் பசும்ெபான் யாழ் $சீவ.நா.0717.2
நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஆ,த் எனத் த@ண்டி_வி.எச்.(த@ண்டுவி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நல்லாள் வண
@
ெபால்லாம $சீவ.நா.0717.3
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முலயாள் நின்றாள
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இசயின் இ
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.0717.4
ந@, நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இளகிற்று இ ேவண்டா
ந@rன் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இேபாக $சீ வ.நா.0718.1
வா, நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இளகும் முலயினாய்
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) புண் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) இ
நடக்க $சீவ.நா.0718.2
ஓரும் உரும் ஏறு இ உண்ட
ஒழிக_வியங்.வி.மு.(ஒழி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
ெபான் உகு ெகாடிேய $சீ வ.நா.0718.3
சீ,சால் கணிக சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) ேபால் சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.)
இன்று அம்ம இ என்றான் $சீவ.நா.0718.4
கல் ேச, பூண் ெகாள் கதி, முலயாய் காமத் த@யால் ெவந்தவ,ேபால்
$சீ வ.நா.0719.1
ெகால்ல உழவ,_ெப.(உழவ,_ெப.) சுடப் பட்டுக் குரங்கி
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இ களிறு_ெப.(களிறு_ெப.)
$சீ வ.நா.0719.2
புல்ல முrந்த எனப் ேபாக்கித் தூமம் ஆ,ந்த கில் உறயுள் $சீ வ.நா.0719.3
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நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யாழ் ந@ட்ட_குைற.எச்.(ந@ட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அ
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நங்க நலத்த இ
என்றான் $சீவ.நா.0719.4
இரு நில மடந்த ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இருவிசும்பு
என்னும் கத்தாய் $சீவ.நா.0720.1
திருநலம் மின்னுப் ெபான் ஞாண் முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) முல மாrத் த@ம்பால்
$சீ வ.நா.0720.2
ஒருநலம் கவின் ஊட்ட_குைற.எச்.(ஊட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உண்டு
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) நான்கும்
நிங்கி_வி.எச்.(ந@ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0720.3
அருநலம் கவினி வாள்வாய் அrந் இ
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்றான் $சீவ.நா.0720.4
த@ந் ெதாட நரம்பின் த@ம சிறி அலாப் ெபாழும் ஓதிப் $சீ வ.நா.0721.1
பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ெதாட அrவ காண புr ெநகிழ்த் உேராமம் காட்டத்
$சீ வ.நா.0721.2
ேதங் கமழ் ஓதி ேதாற்றாள் ெசல்வனுக்கு என்ன மந்தன் $சீ வ.நா.0721.3
வாங்குபு நபுலன் கயுள் வா,புr நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.)
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.0721.4
பணிவரும் பம் ெபான் பத்த, பல்வினப் பவள ஆணி $சீவ.நா.0722.1
மணிகட மருப்பின் வாளா, மாடக வயிரத் த@ம்ேதன் $சீவ.நா.0722.2
அணிெபற ஒழுகி அன்ன அமிழ் உறழ் நரம்பின் நல்யாழ் $சீவ.நா.0722.3
கணிபுகழ் காள ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) வளக்கல் உற்றான் $சீவ.நா.0722.4
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) குரல் ஆகப் பண்ணிக் ேகாத தாழ் குஞ்சியான்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $சீ வ.நா.0723.1
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விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) கவ,ந்
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கீ தம் மிடறு எனத் ெதrதல்
ேதற்றா, $சீவ.நா.0723.2
சுரெராடு மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) வழ்ந்தா,
@
ேசா,ந்தன புள்ளும் மாவும்
$சீ வ.நா.0723.3
உருகின மரமும் கல்லும் ஓ,த் எழ@ இப் பாடுகின்றான் $சீ வ.நா.0723.4
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.)
கலங்க_குைற.எச்.(கலங்கு_வி.+அ+குைற.எச்.குறி.) மலங்கி $சீவ.நா.0724.1
மின்னும் இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மழ
என்ேகா யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $சீவ.நா.0724.2
மின்னும் மழயின் ெமலியும்_ெப.எச்.(ெமலி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அrவ $சீ வ.நா.0724.3
ெபான் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ெபாருத முல என்ேகா
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $சீ வ.நா.0724.4
கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) கான்ற புயலின் $சீவ.நா.0725.1
அருவி அரற்றும் மல என்ேகா யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $சீ வ.நா.0725.2
அருவி அரற்றும் மல கண்டு அழுங்கும் $சீவ.நா.0725.3
மருவா, சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) என்ேகா
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $சீ வ.நா.0725.4
வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) அரும்பி மல,ந் $சீவ.நா.0726.1
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கா,
என்ேகா யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $சீவ.நா.0726.2
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கா,
கண்டு அழுங்கும் $சீவ.நா.0726.3
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஆ, ேகாத பrந் என்ேகா யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
$சீ வ.நா.0726.4
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அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) யாழ் நரம்ப ஆய்ந் மணிவிரல்
தவழ்ந்த_ெப.எச்.(தவழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாறும் $சீ வ.நா.0727.1
பண்ணிய இலயம் பற்றிப் பாடிய_ெப.எச்.(பாடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வனப்பும் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0727.2
விண்ணவ,_ெப.(விண்ணவ,_ெப.) வண
@
வழ்த்தா,
@
விஞ்சய, கனிந் ேசா,ந்தா,
$சீ வ.நா.0727.3
மண்ணவ, மருளின் மாய்ந்தா, சித்தரும் மனத்ள் வத்தா, $சீவ.நா.0727.4
வழ்மணி
@
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பாய்ந் மிதித்திடக் கிழிந்த மால
$சீ வ.நா.0728.1
சூழ் மணிக் ேகாட்டு வணச்
@
சுகி, புr நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) நம்பி $சீவ.நா.0728.2
ஊழ் மணி_ெப.(மணி_ெப.) மிடறும் ஒன்றய்ப் பணி ெசய்தவாறு ேநாக்கித்
$சீ வ.நா.0728.3
தாழ் மணித் தாம மா,பின் கின்னர, சாம்பினாேர $சீவ.நா.0728.4
விண்ணவ,_ெப.(விண்ணவ,_ெப.) வியப்ப விஞ்ச வர,கள்
@
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0729.1
மண்ணவ, மகிழ_குைற.எச்.(மகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) கண் பறவ ெமய்ம் மறந் ேசார $சீ வ.நா.0729.2
அண்ணல்தான் அனங்கன் நாணப்
பாடினான்_வி.மு.(பாடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.)
அரச,_ெப.(அரெச,_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சீவ.நா.0729.3
பண் அமத் எழுதப் பட்ட பாவ ேபால் ஆயினாேர $சீ வ.நா.0729.4
பருந்ம் நிழலும் ேபால் பாட்டும் எழாலும் $சீ வ.நா.0730.1
திருந் தா,ச் சீவகற்ேக
ேச,ந்தன_வி.மு.(ேச,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட,.பன்.) என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0730.2
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விருந்தாக யாழ் பண்ணி வண
@
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ேதாற்பான்
$சீ வ.நா.0730.3
இருந்தாள் இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ேபால் ஏந் இல
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கண்ணாள் $சீ வ.நா.0730.4
ேகாத புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) தாழக் குண்டலமும் ெபான் ேதாடும் $சீவ.நா.0731.1
காதின் ஒளி,ந் இலங்கக் காம,_ெப.(காம,_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) விய,ப்ப
$சீ வ.நா.0731.2
மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) எருத்தம் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ேகாட்டி மா மர
$சீ வ.நா.0731.3
கீ தம் கிட இலாள் பாடத்
ெதாடங்கினாள்_வி.மு.(ெதாடங்கு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.)
$சீ வ.நா.0731.4
இலயா, எrமணிப் பூண் ஏந் முலயும் $சீவ.நா.0732.1
சிலயா, திருநுதலும் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) பசல மூழ்க $சீவ.நா.0732.2
மலயா, இலங்கு அருவி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ேபால மின்னும் $சீ வ.நா.0732.3
கலயா, த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) ெசால்லினாய் காணா, ெகால் ேகள்வ,
$சீ வ.நா.0732.4
பிறயா, திருநுதலும் ேபரம, உண் கண்ணும் $சீவ.நா.0733.1
ெபாறயா, வன முலயும் பூம் பசல மூழ்க $சீவ.நா.0733.2
நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) இலங்கு அருவி ந@ள்
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) ேமல் மின்னும் $சீவ.நா.0733.3
கறேவல் உண் கண்ணினாய் காணா, ெகால் ேகள்வ, $சீ வ.நா.0733.4
அரும்பு ஏ, வன முலயும் ஆடு அம ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாளும்
$சீ வ.நா.0734.1
திருந் ஏ, பிற நுதலும் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) பசல மூழ்க $சீவ.நா.0734.2
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ெநருங்கா, மணி_ெப.(மணி_ெப.) அருவி ந@ள்
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) ேமல் மின்னும் $சீவ.நா.0734.3
கரும்பா, த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) ெசால்லினாய் காணா, ெகால் ேகள்வ,
$சீ வ.நா.0734.4
பண் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) அ ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
பல் வளக் க $சீவ.நா.0735.1
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.)
விரலும் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நரம்பின் ேமல் நடவா $சீவ.நா.0735.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இயங்கி மிடறு நடு நடுங்கி $சீ வ.நா.0735.3
எண் இன்றி மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) இச ேதாற்று இருந்தனேள $சீவ.நா.0735.4
மயா, ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண்ணாள் மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) யாழ்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உடந் $சீ வ.நா.0736.1
நயா நடு நடுங்கா நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) நாணம்_ெப.(நாணம்_ெப.) மீ
ஊராப் $சீ வ.நா.0736.2
ெபாய்யா ஓ, குன்று எடுப்பாள் ேபால் ெமலிந் ெபான்மால $சீவ.நா.0736.3
ெபய் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கழலாற்குப் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) அரசி
ஏந்தினேள $சீவ.நா.0736.4
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) என்று சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) அரற்ற ேமகலகள்
மின் உமிழ_குைற.எச்.(உமிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0737.1
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெபடயன்னம் நாண அடி ஒங்கி $சீவ.நா.0737.2
ஒல்ெலன் உய,தவேம ெசய்ம்மின் உலகத்த@, $சீவ.நா.0737.3
எல்lரும் என்பாள் ேபால் ஏந்தல் ேமல் வழ்ந்தனேள
@
$சீ வ.நா.0737.4
நாகத்ப் படம் ெகாள் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கிள,
ெசம்ெபான் மால $சீவ.நா.0738.1
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ேமகத்ப் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ, மின்னு
மணி_ெப.(மணி_ெப.) வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) வழ்ந்தேத
@
ேபால்
$சீ வ.நா.0738.2
ஆகத்ப் பூட்டி மந்தன் அடி ெதாழு இறஞ்சி
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.) $சீ வ.நா.0738.3
ேபாகத் ெநறியக் காட்டும் பூமகள்
புண,ந்த_ெப.எச்.(புண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒப்பாள் $சீ வ.நா.0738.4
ெசம்மல, அடியும் ேநாக்கித் திருமணி அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0739.1
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முலத் தடமும்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விrமதி முகமும்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0739.2
விம்மிதப் பட்டு மாேதா விழுங்குவான் ேபால
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0739.3
மம்மல,த் தடங்_ெப.அ.(தடம்_ெப.) கண் நங்க மரமல,த் ேதவி என்றான்
$சீ வ.நா.0739.4
ேகாதயும் ேதாடும் மின்னக் குண்டலம் திருவில்
வச_குைற.எச்.(வ
@
சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
@
$சீ வ.நா.0740.1
மாதரம் பாவ நாணி மழ மினின் ஒசிந் நிற்பக் $சீவ.நா.0740.2
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) அம் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) மா,கள்
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண்ணினாள $சீ வ.நா.0740.3
ஏதம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இன்றிப் பூம் பட்டு எந்திர எழினி வழ்த்தா,
@
$சீ வ.நா.0740.4
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) இல ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கணாளச்
சீவகன்_ெப.(சீ வகன்_ெப.) வண
@
ெவன்றான் $சீ வ.நா.0741.1
ஒள்ளியன் என்று மாந்த,_ெப.(மாந்த,_ெப.) உவாக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ெமலிய_குைற.எச்.(ெமலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆ,ப்பக் $சீ வ.நா.0741.2
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கள்ளரால் புலிய ேவறு காணிய காவல்_ெப.(காவல்_ெப.)
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $சீவ.நா.0741.3
உள்ளகம் புழுங்கி மாேதா உரத்தனன் மன்ன,க்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$சீ வ.நா.0741.4
வடதிசக் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) அன்ன வான்_ெப.(வான்_ெப.)
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) மாசு ெசய்த@, $சீவ.நா.0742.1
விடுகதி,ப் பருதி முன்ன, மின்மினி விளக்கம் ஒத்த@, $சீவ.நா.0742.2
வடு உர என்று மாயும் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அம, அஞ்சின @ேரல் $சீவ.நா.0742.3
முடி றந் அளியி, ேபாகி முனிவனம் புகுமின் என்றான் $சீவ.நா.0742.4
முல்லப் பூம் பந் தன்ன மும்மதக் களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) ேவலிக்
$சீ வ.நா.0743.1
ெகால்லப் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) ெசய்த@, குங்குமக்
குழங்கல் மால $சீ வ.நா.0743.2
மல்லுப் பூத் அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா,பீ,
புகழ் எனும் ேபா,வ ேபா,த்ச் $சீவ.நா.0743.3
ெசல்வப் பூ மகளும் நாள அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) உழச்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்றான்
$சீ வ.நா.0743.4
திருமகள் இவளச் ேச,ந்தான் ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திர
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.)
$சீ வ.நா.0744.1
இரு நில மகட்கும் ெசம்ெபான் ேநமிக்கும் இறவன்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0744.2
ெசரு நிலத் இவன ெவன்ற@, திருவினுக்கு உrயீ, என்றான் $சீவ.நா.0744.3
கரு மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) நச்சு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெசால் கட்டியங்
காரன் அன்ேற $சீவ.நா.0744.4
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அனிச்சப் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ேகாத சூட்டின் அம்மனேயா என்று அஞ்சிப்
$சீ வ.நா.0745.1
பனிக்கும் நுண் நுசுப்பின் பாவ ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.)
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) பல,_பதி.ெப.(பல,_ெப.) என்று எண்ணித்
$சீ வ.நா.0745.2
னித் ந@, ளங்கல் ேவண்டாம் தூமணிச் சிவிறி ந@, தூய்த் $சீவ.நா.0745.3
தனிக் கயத் உழக்கி ெவன்ற@, தயலச் சா,மின் என்றான் $சீவ.நா.0745.4
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) திறலாளன் கூற ேவகேமாடு உரறி
மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) $சீவ.நா.0746.1
பந்தணி விரலினாள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) படா முலப் ேபாகம் ேவண்டிக்
$சீ வ.நா.0746.2
கந் எனத் திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) கந்கன்
சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) காயும் $சீவ.நா.0746.3
ஐந்தல அரவின் சீ ற்றத் ஆ, அழல் குளிக்கல் உற்றா, $சீ வ.நா.0746.4
பண்ணியல் யான ேமலான் ப முகன் பரவத் தான $சீவ.நா.0747.1
கண்ணிய உண,ந் கல்லாக் கட்டியங் காரன் ெநஞ்சில் $சீ வ.நா.0747.2
எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) இகல் மலந்
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாழ்தில் $சீவ.நா.0747.3
தண்ணிய_ெப.அ.(தண்ணிய_ெப.அ.) சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.)
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) தழல் ெசாலால் சாற்று கின்றான்
$சீ வ.நா.0747.4
இசயினில் இவட்குத் ேதாற்றாம் யானயால் ேவறும் என்னின் $சீவ.நா.0748.1
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இசவ ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அன்று கண்டீ, இதன
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இரந்
ெசான்ேனன்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஏன்) $சீ வ.நா.0748.2
வச உடத் அரச,க்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) வழிமுற வந்தவாேற
$சீ வ.நா.0748.3
திச முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) பட,க வல்ேல த@த் ெதாட்டால் சுடுவ அன்ேற
$சீ வ.நா.0748.4
ேதாளினால் மிடந் புல்லும் ெதாண்டவாய் அமி,தம் ேவட்ேடா, $சீ வ.நா.0749.1
வாளினால் மலந் ெகாள்ளின்
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) கலயும் மாேதா $சீ வ.நா.0749.2
ேகாள் உலாம் சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.)
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) ெகாடியின எய்தப் ெபற்ற@,
$சீ வ.நா.0749.3
தாளினால் ெநாய்யீராகித் தரணிதாம் விடுமின் என்றான் $சீவ.நா.0749.4
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மும் மதத்தினாேல
நாகத்த இrக்கும் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) $சீவ.நா.0750.1
ஆறிய சினத்த அன்றி அதிங்கத்தின் கவளம் ெகாண்டால் $சீவ.நா.0750.2
ேவறு ந@, நினந் காண,@ யாவ,க்கும் விடுக்கல் ஆகா $சீவ.நா.0750.3
ஊறித் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேகாத நம்பிக்கும்
அன்னள் என்றான் $சீவ.நா.0750.4
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வள நாகு_ெப.(நாகு_ெப.) புல்லி இனத்
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏறு நின்றால் $சீவ.நா.0751.1
உள வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஊக்கல் உழப்பு எரு உடய ஆேம $சீவ.நா.0751.2
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தள வள முக ெகாள் பல்லாள் சீவகன்_ெப.(சீவகன்_ெப.)
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றால் $சீவ.நா.0751.3
ெகாள உளந் எழுவ அல்லால் கூடுதல் நுங்கட்கு ஆேமா $சீவ.நா.0751.4
எழுந் விண்_ெப.(விண்_ெப.)
படரும்_ெப.எச்.(பட,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) ெபட்டேமல் இவ,ந் நின்றால் $சீ வ.நா.0752.1
மழுங்க ேமல் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பாய்தல்
மறப்புலி தனக்கும் ஆேமா $சீ வ.நா.0752.2
ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண்ணினாளச் சீவக
குமரன் சூழ்ந்தால் $சீவ.நா.0752.3
அழுங்கச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணதல்
ேபய்காள் அநங்கற்கும் ஆவ உண்ேடா $சீவ.நா.0752.4
மத்திrப்பு உடய நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) வாய் வழி கடாத்த
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0753.1
உத்தமப் பிடிக்கண் நின்றால் உடற்றுதல் களபக்கு ஆேம $சீவ.நா.0753.2
பத்தினிப் பாவ நம்பி சீவகன்_ெப.(சீ வகன்_ெப.) பாலள் ஆனால் $சீவ.நா.0753.3
அத்திறம் கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஊக்கல்
அரசி,காள் நுங்கட்கு ஆேமா $சீ வ.நா.0753.4
தூமத்தால் ெகழ@ இய ேகாத ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ண பிrத்தல் விண்ேமல்
$சீ வ.நா.0754.1
தாமத்தால் ெகழ@ இய மா,பன் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) தனக்கும் ஆகா
$சீ வ.நா.0754.2
ஏம் உற்ற@, இன்னும் ேகண்மின் இரதியப் புண,ம் என்று $சீ வ.நா.0754.3
காமத்தால் ெகழுமினா,க்குக் காமனில் பிrக்கல் ஆேம $சீ வ.நா.0754.4

214

எம்ம ந@, ெவல்லப் ெபற்ற@, ெவன்றபின்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
$சீ வ.நா.0755.1
நும்மயும் ேவறு ெசய் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) உேள ெபாரு வந்தால்
@
$சீ வ.நா.0755.2
ெவம்ம ெசய் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஆண்டிட
விளக்கும் ந@தி $சீவ.நா.0755.3
அம்ம மற்று அதன ஓr, அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) கருத்
அன்ன என்றான் $சீவ.நா.0755.4
ெசால் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) அன்றி மன்ன @, ெதாக்கு ந@, காண்மின் எங்கள்
$சீ வ.நா.0756.1
வில் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) என்று வில் வாய் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண
ெதாடுத் வாங்கிக் $சீவ.நா.0756.2
கல் திரள் கழிந் மண்ணுள் கரந் அ குளிப்ப எய்திட்டு $சீவ.நா.0756.3
இற்று எம, கல்வி என்றான் இடி உருேமற்ெறாடு ஒப்பான் $சீவ.நா.0756.4
ஆழி அம் கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) தன்னுள்
அம்ெபாடு_ெப.(அம்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) கணயம் வித்திச் $சீவ.நா.0757.1
சூழ் குட,ப் பிணங்கள் மல்க_குைற.எச்.(மல்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விளத்த
பின் ெதாழுதிப் பல்ேபய்க்கு $சீவ.நா.0757.2
ஊழ்படு குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ெநய்யின் இறச்சிச் ேசாறு ஊட்டி ெவன்றி
$சீ வ.நா.0757.3
வழ்தர
@
ேவட்டு நின்றா, எய்ப ெவகுளல் ேவண்டா $சீ வ.நா.0757.4
ேபா,ப் பற முழங்கி_வி.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எங்கும்
ெபாருவளி புடக்கப் பட்ட $சீவ.நா.0758.1
கா,க் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேபான்று ேசன கலக்கேமாடு உரறி ஆ,ப்பத்
$சீ வ.நா.0758.2
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தா,_ெப.(தா,_ெப.) ெபாலி மா,பன் ஓ,த்த் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
கயில்_ெப.(கயில்_ெப.) வண
@
ந@க்கி_வி.எச்.(ந@க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.0758.3
வா, ெபாலி முலயினாட்கு வாய் திறந் இதனச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.0758.4
காய்ந்த_ெப.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முலயாய் நின கண்கள்ேபால் $சீவ.நா.0759.2
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம்பினுக்கு ஆ, இர
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0759.3
ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.)
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றா, விம்மல்
ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) என்றான் $சீவ.நா.0759.4
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) கூறலும் அம்மனேயா எனாத் $சீவ.நா.0760.1
ண் என் ெநஞ்சினளாய்த் டித் ஆய் இழ $சீவ.நா.0760.2
கண்ணின் ந@, முல பாயக் கலங்கினாள் $சீவ.நா.0760.3
வண்ண மாக் கவின் ெசால்ெலாடு மாய்ந்தேத $சீ வ.நா.0760.4
ேமவி நம்பிக்கு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆக்கிய $சீ வ.நா.0761.1
பாவிேயன் உயி, பாழ் உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) பற்று விட்டு $சீவ.நா.0761.2
ஆவிேயா நடவாய் என்று அழு தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $சீ வ.நா.0761.3
காவி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண்
கலங்க_குைற.எச்.(கலங்கு_வி.+அ+குைற.எச்.குறி.) அக்கினாள் $சீ வ.நா.0761.4
பாழி நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) பட ேமல் அ இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பா,
எலாம் $சீ வ.நா.0762.1
நூழில் ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நுடக்கிக்
குடித்திடும் $சீ வ.நா.0762.2
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வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) நங்க கண்டாய் என்று
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண் ந@, $சீவ.நா.0762.3
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) தூத்கில் ேதாகயின் ந@க்கினாள் $சீவ.நா.0762.4
எங்கள் ெபண்மயும் ஈ,மல,த் தா,_ெப.(தா,_ெப.) மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.)
$சீ வ.நா.0763.1
தங்கள் ஆண்மயும் சால்வ காண்டும் என்று $சீவ.நா.0763.2
இங்கு வா, முரலும் கல ஏந் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $சீவ.நா.0763.3
நங்க வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) பட நங்கயச் சூழ்ந்தேத $சீவ.நா.0763.4
கூன்களும் குறளும் அஞ்சிக் குட, ெவந் ெகாழும் ெபான் ேபழ $சீவ.நா.0764.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெகாளப் பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஓடிச் சாந்க் ேகாய் புகிய ெசல்வ $சீவ.நா.0764.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெகாள் பூமால சூடித் தாமம் ஆய்த்
திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிற்ப $சீ வ.நா.0764.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) பளிங்கு உருவத் தூேண மறபவும் ஆய அன்ேற
$சீ வ.நா.0764.4
இங்கித நிலம ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
முறுவலித் எrெபான் மா,பன் $சீ வ.நா.0765.1
நங்கயக்
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) நகா
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெமாழிந் ேபழ்வாய்ச்
$சீ வ.நா.0765.2
சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) கடிய ஆங்கு ஓ, ெசழும்
சிங்க முழக்கின் சீறிப் $சீவ.நா.0765.3
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேமல் ெசல்வேத
ேபால் ெபாலங் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) நரலச் ெசன்றான் $சீவ.நா.0765.4
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பமுக குமரன் மற்று இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பாவயக்
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ஓம்பி $சீவ.நா.0766.1
மமுக மால ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) மதகளிறு உந்தி நிற்ப $சீவ.நா.0766.2
நுதிமுக வாளும் வில்லும் நுண் இல ேவலும் ஏந்திச் $சீவ.நா.0766.3
சமுகம் ஆகச் ேசன நம, தலப்
ெபய்க_வியங்.வி.மு.(ெபய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றான் $சீ வ.நா.0766.4
வட்டு உட மருங்குல் ேச,த்தி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) இரு புடயும் வக்கித்
@
$சீ வ.நா.0767.1
தட்டு உடப் ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத, தனஞ்சயன் ேபால ஏறிக் $சீவ.நா.0767.2
கட்டளப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) சூழ்ந் கால் புட காப்ப ஏவி $சீவ.நா.0767.3
அட்டு உயி, பருகும் கூற்றம் ேகாள்
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அனய ஒத்தான்
$சீ வ.நா.0767.4
புள்_ெப.(புள்_ெப.) இரப்பு அன்ன ெபான் தா,ப் புரவித் ேத, இரவி ேபாலா
$சீ வ.நா.0768.1
உள் உறுத் எழுந் ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) சினம்_ெப.(சினம்_ெப.)
கடவ_குைற.எச்.(கடவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0768.2
முள்_ெப.(முள்_ெப.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.)
இலங்க_குைற.எச்.(இலங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நக்கு முடிக் குழாம்
மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) ேகட்பக் $சீவ.நா.0768.3
கள் அவிழ் அலங்கல் மா,பன் கா, மழ முழக்கின்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.0768.4
முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) உலா முல்ல மால மூப்பு இலா முலயினா,
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) $சீவ.நா.0769.1
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அருகு உலாம் புலவி ேநாக்கத் அமி,தம் இன்று உகுப்ப ெகால்ேலா
$சீ வ.நா.0769.2
கருதலாம் படிய அன்றிக் கலதி அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) இவயும்
காய்ந்த_ெப.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0769.3
ெபாரு உலாம் புகழ ேவட்டு இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) எஃகமும் புகந்த
என்றான் $சீவ.நா.0769.4
வாணிகம் ஒன்றும் ேதற்றாய் முதெலாடும் ேகடு
வந்தால்_நி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆல்_நி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0770.1
ஊண் இகந் ஈட்டப்பட்ட ஊதிய ஒழுக்கின் ெநஞ்சத் $சீ வ.நா.0770.2
ஏண் இகந் இேலசு ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இருமுதல் ெகடாம ெகாள்வா, $சீவ.நா.0770.3
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) இகந் உய்யப் ேபா நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
ெசறிெதாடி ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்றா,
$சீ வ.நா.0770.4
தம்முடப் பண்டம் தன்னக் ெகாடுத் அவ,_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) உடம
ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) $சீ வ.நா.0771.1
எம்முடயவ,கள் வாழ்க்க எமக்கும் அஃ
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற
$சீ வ.நா.0771.2
அம்முடி அரசி,க்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) என் கயில்_ெப.(கயில்_ெப.)
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) தந் $சீ வ.நா.0771.3
நும்முடத் திருவும் ேதசும் ேநாக்குமின் ெகாள்வல் என்றான் $சீவ.நா.0771.4
மட்டு உலாம் தாrனாய் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வனப்பிேனாடு இளம
கல்வி $சீவ.நா.0772.1
ெகட்டு உலாய்ச் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான்
கிண்கிணி மகளி,_ெப.) ேகாங்க $சீ வ.நா.0772.2
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ெமாட்டு உலாய் முலகள் பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அகலத்ச் சரங்கள் மூழ்கப் $சீவ.நா.0772.3
பட்டு உலாய்க் கிடக்கல் உற்றாய் என் ெசாலாய் பாவி என்றா, $சீ வ.நா.0772.4
எrசுட,ப் பருதி முன்ன, இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) என உடந் ந@ங்கப் $சீவ.நா.0773.1
ெபாருபட மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) நுங்கள் புறக் ெகாட கண்டு மற்று இம்
$சீ வ.நா.0773.2
முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) உடக் குழலினாள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) முகிழ் முல
கலப்பல் அன்ேறல் $சீவ.நா.0773.3
இருசுட, வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வயத்
என்ெபய, ெகடுக என்றான் $சீவ.நா.0773.4
ஆள் மர வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நிலத் அப்பு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெசய்முள்
$சீ வ.நா.0774.1
காண் வரு காட்டு இனக் களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) ந@ள்
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0774.2
ந@ள் நில ேவந் எனும் ேவழப் ேப, இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) $சீவ.நா.0774.3
பூண் முலப் பிடிக்கு அவாய்ப் ேபா, ெசய்குற்றேவ $சீ வ.நா.0774.4
தாழ் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) தடக்கயும் மருப்பும் தம்பிய, $சீவ.நா.0775.1
ேதாழ, தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தாள்களாச் ெசாrயும் மும்மதம் $சீவ.நா.0775.2
ஆழ் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சுற்றமா அழன்று சீவக $சீ வ.நா.0775.3
ஏழுய, ேபாதகம் இனத்ெதாடு ஏற்றேத $சீவ.நா.0775.4
குட உட ேவந் எனும் குழாம் ெகாள் நாகமும் $சீவ.நா.0776.1
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) எனும் பிடி உடக் குமர ேவழமும் $சீ வ.நா.0776.2
ெவடிபடு ேபா,த் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) காண விஞ்சய, $சீ வ.நா.0776.3
இடி உட இன மழ ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) ஏறினா, $சீவ.நா.0776.4
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கர ெபாரு கடெலாடு கா, கண் உற்று என $சீவ.நா.0777.1
முரெசாடு_ெப.(முரசு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) வr வள
முழங்கி_வி.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஆ,த்தன_வி.மு.(ஆ,_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட,.பன்.)
$சீ வ.நா.0777.2
அரசரும் அம, மலந் அரணம்_ெப.(அரணம்_ெப.) வசினா,
@
$சீ வ.நா.0777.3
குர கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தான ேபா,க் ேகாலம் ெசய்தேவ $சீ வ.நா.0777.4
ெதய்வதம் வணங்குபு ெசம்ெபான் வாயுள் இட்டு $சீவ.நா.0778.1
எய் கணப் படுமழ சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
எங்கணும் $சீ வ.நா.0778.2
ெமாய் அம, மலந்தன, முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) விம்முதா,ச் $சீ வ.நா.0778.3
ெசய் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) சீவகன்_ெப.(சீ வகன்_ெப.)
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்னேவ $சீவ.நா.0778.4
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பட கண ெபய் மாr_ெப.(மாr.) தூய் $சீவ.நா.0779.1
இலங்கின வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) குழாம் இவுளி ஏற்றன $சீவ.நா.0779.2
விலங்கின_வி.மு.(விலங்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட,.பன்.) ேத,த்ெதாக
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) காய்ந்தன $சீவ.நா.0779.3
சிலம்பின இய மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ெதழித்த சங்கேம $சீவ.நா.0779.4
சுற்று அணி ெகாடும் சில ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) தூவிய $சீ வ.நா.0780.1
முற்று அணி பிற எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) மூழ்கலின்
$சீ வ.நா.0780.2
அற்று வழ்
@ குழ முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
அல,ந்த_ெப.எச்.(அல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாமர $சீவ.நா.0780.3
மற்று அவ ெசாrவ ஓ, மாr_ெப.(மாr.) ஒத்தேவ $சீ வ.நா.0780.4

221

மறப் பட பசித்தன வயிறு இன்று ஆ,க_வியங்.வி.மு.(ஆ,_வி.+க_வியங்.வி.மு.)
எனக் $சீ வ.நா.0781.1
குறத்தன, குஞ்சரம் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) மாத் ணித் $சீவ.நா.0781.2
இறக்கினேராடு ேத, மந்த, இன் உயி, $சீவ.நா.0781.3
றக்கம் ேபாய்ப் புகுக எனத் ணிய நூறினா, $சீ வ.நா.0781.4
ஆற்றுவ,@ வம்மின் எம்ேமாடு ஆண்ம ேமம்படீஇய என்பா, $சீவ.நா.0782.1
ஏற்றவ, மா,பத் அல்லால் இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) ேமல் விடா நிற்பா,
$சீ வ.நா.0782.2
கூற்றம் ேபால் ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) யானக் ேகாடு உழு
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா,பம் $சீ வ.நா.0782.3
கீ ற்றுப் பட்டு அழகிதாகக் கிடக்க_குைற.எச்.(கிடக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எனக் ெகாடுத் நிற்பா, $சீவ.நா.0782.4
கழித் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அமல ஆடிக் காட்டுவா, கண்கள் ெசந்த@
$சீ வ.நா.0783.1
விழித் ேமல் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) ேவலினால் விலக்கி நிற்பா, $சீ வ.நா.0783.2
ெதழித்த் ேத,க் கயிறு_ெப.(கயிறு_ெப.) வாளால் அrந்திட்டுப்
புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ேபாக்கிப் $சீ வ.நா.0783.3
பழிப்பு இல ெகாண,ந் பூட்டு பாக ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) என்று நிற்பா,
$சீ வ.நா.0783.4
ஐங் கதிக் கலினப் பாய் மாச் சிறி ேபா, கள ஈ என்பா, $சீவ.நா.0784.1
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதி, ேவலில் சுட்டி ேவந் எதி,
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிற்பா, $சீவ.நா.0784.2
நங்க கல்யாணம் நன்ேற நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) என நக்கு
நிற்பா, $சீ வ.நா.0784.3
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சிங்கமும் புலியும் ேபான்றா, சீ வகன்_ெப.(சீவகன்_ெப.) ேதாழன் மாேர
$சீ வ.நா.0784.4
ஒருங்கு அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.)
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞான்ேற பிறந்தவ, உதயத்
உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) $சீ வ.நா.0785.1
இரும்பினால் பின்னி அன்ன எறுழ்_ெப.(எறுழ்_ெப.) வலி முழவுத் ேதாளா,
$சீ வ.நா.0785.2
விரும்புவா, ேவழ_ெப.அ.(ேவழம்_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ேபா, நூற்றுவ,
நூறு ேகாடிக்கு $சீவ.நா.0785.3
இருந்தனம் வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்பா,
இன்னணம் ஆயினாேர $சீ வ.நா.0785.4
கூட்டு உற முறுக்கி விட்ட குய மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) திகிr_ெப.(திகிr_ெப.)
ேபால $சீவ.நா.0786.1
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ேதவ தத்தன் கலின மா மால
ெவள்ேவல் $சீவ.நா.0786.2
ஈட்டம் ேபாழ்ந் யான ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
குளம்பு அழுத்தி மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) $சீ வ.நா.0786.3
சூட்ெடாடு கண்ணி சூளாமணி சிந்தித் திrயும் அன்ேற $சீ வ.நா.0786.4
பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கலின மாேவா பறவேயா
என்ன உட்கி $சீ வ.நா.0787.1
ேவந்த,தம் வயிறு ேவவ நபுல மாவிபுல, என்பா, $சீ வ.நா.0787.2
காய்ந் தம் புரவிக் காம,_ெப.(காம,_ெப.) குளம்பினால் களிற்றின் ஓட
$சீ வ.நா.0787.3
ேதய்ந் உகச் ேச,த்தி மாலத் திருமுடித் திலகம்_ெப.(திலகம்_ெப.) ெகாண்டா,
$சீ வ.நா.0787.4
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காயத்தின் குழம்பு த@ற்றிக் கா, இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.)
எறிய_குைற.எச்.(எறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.)
$சீ வ.நா.0788.1
ேதாயும் முள்_ெப.(முள்_ெப.) இலவின் கூன் காய் சின ெதாறும்_உதி,வேவ
ேபால் $சீவ.நா.0788.2
மாயம் ெகால் மறவ,_ெப.(மறவ,_ெப.) மாலப் பந்தல
உதி,ந்த_ெப.எச்.(உதி,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.)
கண்_ெப.(கண்_ெப.) $சீவ.நா.0788.3
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) அனான் திருவின் ேபரான் ெசழுஞ் சிலப் பகழியாேல
$சீ வ.நா.0788.4
ந@ல்_ெப.அ.(ந@லம்_ெப.) நிறப் ெபௗவம்_ெப.(ெபௗவம்_ெப.) ேமய்ந் சூல்
முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ந@ல_ெப.அ.(ந@லம்_ெப.)
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) $சீவ.நா.0789.1
வால் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) விசும்பின்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாrயின் மற வலாளன்
$சீ வ.நா.0789.2
ேபான் நிறப் புத்தி ேசனன் ெபான் அணி பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) சிந்தி
$சீ வ.நா.0789.3
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) ேசன
கூற்றிற்கு விருந் ெசய்தான் $சீவ.நா.0789.4
வர@ ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) எலாம்
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
புலால்_ெப.(புலால்_ெப.) $சீவ.நா.0790.1
ேசாரும் ெசங்குருதியுள் மந்த, ேதான்றுவா, $சீவ.நா.0790.2
ஒருேமல் ஒண்மணிச் சூட்டு வக்கிய $சீ வ.நா.0790.3
ஆரேம அமந்த ேத,க் குழிசி ஆயினா, $சீவ.நா.0790.4
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ெபான் அனாள் புண, முலப் ேபாகம்
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0791.1
மன்னேராடு இளயவ, மறலி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அம, $சீவ.நா.0791.2
இன்னணம் இத்தல மயங்க_குைற.எச்.(மயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அத்தலக் $சீவ.நா.0791.3
ெகால் நவில் ேவலினான் நிலம கூறுவாம் $சீவ.நா.0791.4
தம்பியச் சீ வகன்_ெப.(சீவகன்_ெப.) ேநாக்கிச் சாமர $சீ வ.நா.0792.1
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பr மான் ெசவி வரமந்திரம்
@
$சீ வ.நா.0792.2
இம்ப, நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) இட,
ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) வல்லயாய் $சீவ.நா.0792.3
நம்பி ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) ெமாழிக என நயந் கூறினான் $சீவ.நா.0792.4
மந்திரம் ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நான்கும்
வான்_ெப.(வான்_ெப.) எட்டிப் புகுவேவ ேபால் $சீவ.நா.0793.1
அந்தரத் இவ,ந்த ஆழிக் கால் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) விட்ட மாலச்
$சீ வ.நா.0793.2
சுந்தரச் சுண்ண ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மகளி,தம் கண்ணுள் இட்ட
$சீ வ.நா.0793.3
மந்தரும் இரும்பும் ஒவ்வா வான்_ெப.(வான்_ெப.) புலம்
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ெகாண்டா, $சீ வ.நா.0793.4
வடி கயிறு_ெப.(கயிறு_ெப.) ஆய்ந் முள்ேகால் வலக் கயால் தாங்கி ெவன்றி
$சீ வ.நா.0794.1
முடிெகனப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) முள்ளால் உறுத்தினான் ெமாழிதல்
ேதற்ேறன் $சீ வ.நா.0794.2
கடுகிய வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) மாவின் தாெராலி காம,_ெப.(காம,_ெப.)
ெபான்ேத, $சீ வ.நா.0794.3
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படய ெசவியும் கண்ணும் பற்றி நின்றிட்ட அன்ேற $சீவ.நா.0794.4
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ேத, பறவ என்பா, அருவேம
உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) என்பா, $சீ வ.நா.0795.1
மண்ணேத வான்_ெப.(வான்_ெப.) அ என்பா, மனத்தேத முகத்த என்பா,
$சீ வ.நா.0795.2
கண்ணேத ெசவி அ என்பா, கலங்க_குைற.எச்.(கலங்கு_வி.+அ+குைற.எச்.குறி.)
நூல் கழிய_குைற.எச்.(கழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாக்கிப் $சீவ.நா.0795.3
பண்ணிய வதி
@ பற்றி மண்டலம் பயிற்றினாேன $சீ வ.நா.0795.4
அகில்_ெப.(அகில்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாள்ளி_ெப.(ெகாள்ளி_ெப.) வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.) ஆ, உயி,
ேமயும்_ெப.எச்.(ேமய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேநமி $சீ வ.நா.0796.1
முகில்_ெப.(முகில்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மின்னுத் ேதாற்ப
முறுகிய விச இற்றாகி $சீ வ.நா.0796.2
மிகல் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இகலத் தாேன
விழுங்கிய சிறக,த் ேதாற்றிப் $சீ வ.நா.0796.3
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பறக்கும் ேதரால் காள தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பம்ெபான் ேதேர $சீ வ.நா.0796.4
கால் அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வயிர மால ெவண்குட
கவிழ்ந்த_ெப.எச்.(கவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பிச்சம் $சீவ.நா.0797.1
ேமல் அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கவசம்
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
@
சாமர
அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வில் ஞாண் $சீ வ.நா.0797.2
மால் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) தங்கள் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) கயற்று
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வள்ளல் $சீவ.நா.0797.3
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ேகால் ஒற்றக் குனிந்த வாேற சில குனிந்
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.நா.0797.4
நுங்கள வண
@
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) நூபுர
அடியினாள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $சீ வ.நா.0798.1
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) களித் தடங்கண் கண்டீ, விருந் எதி, ெகாள்மின்
என்னா $சீ வ.நா.0798.2
அம் களி அரச,க்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஓ, ஒன்றும்
இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) ஆகச் $சீவ.நா.0798.3
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) களிப் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ஒப்பித் உள்ளவாறு
ஊட்டினாேன $சீவ.நா.0798.4
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) மன ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.) தங்கள் நக
மணி_ெப.(மணி_ெப.) மா,பம் நக்கிப் $சீவ.நா.0799.1
புன் மன ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.) தங்கள் ெபான் அணி கவசம் கீ றி
$சீ வ.நா.0799.2
இன் உயி, கவ,ந் த@ம இனிக்
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உடம்பினாலும்
$சீ வ.நா.0799.3
ன்னன்மின் என்பேவ ேபால் சுடுசரம்
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீ வ.நா.0799.4
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) எறி தூண்டில்_ெப.(தூண்டில்_ெப.)
ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சில நாண்கள்
அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0800.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) எறி குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.)
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) கச்ச
ணிந்த ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) $சீ வ.நா.0800.2
மான் ெநறி காட்டும் திண்ேத, கயிறு_ெப.(கயிறு_ெப.) அற்று மறிய
ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.) $சீ வ.நா.0800.3
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ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) எறி ஆழி ஏந்தி ஒய் என உலம்பி ஆ,த்தா, $சீ வ.நா.0800.4
ஆ,ப்பு எதி, மாr_ெப.(மாr.)
ெபய்யும்_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அணி
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) ேபாலப் $சீ வ.நா.0801.1
ேபா,க்கு எதி,ந்தவரும் ஆ,த்தா, ஆ,த்தலும்
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வல்வில் $சீவ.நா.0801.2
கா,க்கு எதி, ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) ேபாலக் கணமழ கான்ற இப்பால்
$சீ வ.நா.0801.3
ஈ,த்த குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) இறச்சிக் குன்று
ஆக்கினாேன $சீவ.நா.0801.4
மன்ன,கள் ெவகுண்டு விட்ட மறப் பட அழுவ மாr_ெப.(மாr.) $சீ வ.நா.0802.1
ெகால் நுன எஃகின் ந@க்கிக் குனிந்வில் பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) கான்ற
$சீ வ.நா.0802.2
மின் அவி, இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஒள்வாள் விழித் உயி, விழுங்க இன்ன $சீவ.நா.0802.3
தன்மயால் தான ந@ந்தித் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) விளயாடு கின்றான்
$சீ வ.நா.0802.4
ேவழ_ெப.அ.(ேவழம்_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாட்டு
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) ேகால்
தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) கூன்
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) வாளால் $சீ வ.நா.0803.1
ஆழ நா_ெப.(நா_ெப.) வழித் ெநய்த்ேதா, ெகாப்புளித்
அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) மாவின் $சீவ.நா.0803.2
சூழ் குட,க் கண்ணி சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிணத் கில்
உடுத் ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) என்பு $சீவ.நா.0803.3
ஊழ் ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அணிந் சூல்
ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) ஆடக் கண்டு உவந் நக்கான் $சீ வ.நா.0803.4
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ெவளிற்று உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ெவள்ள நில இ
என்பேவ ேபால் $சீவ.நா.0804.1
களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) உகி,ப் பிறழ் பல் ேபய்கள் ககள உச்சிக் கூப்பி
$சீ வ.நா.0804.2
அளித்தவ பாடி ஆடக் குறு நr நக்கு ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) $சீவ.நா.0804.3
விளித்தன கழுகும் பாறும் விலா இற்றுக்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.நா.0804.4
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) விள அமுதம்
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாழுதின் ெநய் கனிந்த
த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) ேசாற்று $சீவ.நா.0805.1
அடிசில்_ெப.(அடிசில்_ெப.) அம் சுவ மிக்கு ஆங்கு
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அம் குமரன் ஒன்னா, $சீவ.நா.0805.2
உடலின் ேமல் திrயும் திண்ேத, காண்டலும் மந்த, ெநஞ்சத் $சீவ.நா.0805.3
திடல் பிளந் இட்ட எஃகம் சுமந் அம,த் திறத்தின் மிக்கா, $சீவ.நா.0805.4
கடாம் திறந்திட்டு வானின் களகள
முழங்கும்_ெப.எச்.(முழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) $சீவ.நா.0806.1
படாம் திறந் ஊழித் த@யின் பமுகன் காட்டியிட்டான் $சீவ.நா.0806.2
தடாம் பிற மருப்புத் திண்க அபர காத்திரங்கள் தம்மால் $சீவ.நா.0806.3
ெகாடாம் பிற குமrப் ேபாருள் பிற,க்கு எனக் ெகான்ற அன்ேற $சீவ.நா.0806.4
மருப்பினால் ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) வழா
@
மன்னர வாலில் சீறா
$சீ வ.நா.0807.1
முருக்கித் ேத, தடக்க தன்னால் முழங்கிப் பாய் மாக்கள் காலின் $சீவ.நா.0807.2
ெநrத்திடாக் கண்ணுள் த@யால் சுட்டு ந@று ஆக்கி ெநய்த்ேதா, $சீ வ.நா.0807.3
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ஒருக்கிப் ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) பாடி
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உறுசில உடன்று
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.0807.4
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.)
பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ெதாடுத்தான் சில கால் குனிந்த $சீ வ.நா.0808.1
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ேத, மிசயும் உருவக் களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.)
உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) ேமலும் $சீவ.நா.0808.2
வண் தா,ப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) நிறுத்ம் மற மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) ேமலும்
$சீ வ.நா.0808.3
கண்டான் ெசாrந்தான் கண மாr_ெப.(மாr.)
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.நா.0808.4
பம் ெபான் புளகப் பருமக் களியான ஈட்டம் $சீவ.நா.0809.1
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத,த் ெதாக மாக்
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேசன ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $சீவ.நா.0809.2
நம்பன் சில வாய்
நடக்கும்_ெப.எச்.(நட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கண
மிச்சில் அல்லால் $சீவ.நா.0809.3
அம்ெபான் மணிப் பூண் அரசும் இல என்று நக்கான் $சீவ.நா.0809.4
ஒருவேன சிலயும் ஒன்ேற உடய ஓ, களிற்றின் ேமலான் $சீவ.நா.0810.1
அருவர மா,பில்_ெப.(மா,பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அறிந்திலன் எஃகம்
இன்னும் $சீ வ.நா.0810.2
ெபாருவேரா மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) என்றான் ெபாருசில மடக்கி இட்டா,
$சீ வ.நா.0810.3
வரு களி யான மீ ட்டா, வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) பட வாங்கிக் ெகாண்டா,
$சீ வ.நா.0810.4
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ெசங்கண் மால் ெதழிக்கப் பட்ட வலம்புrத் ருவம்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0811.1
சங்குவாய் வத் நம்பன் ெதழித்தலும் தறுகண் ஆளி $சீவ.நா.0811.2
ெபாங்கிய_ெப.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முழக்கில் ேவழப்
ேபrனம் புலம்பினால் ேபால் $சீவ.நா.0811.3
தங்கு தா,_ெப.(தா,_ெப.) மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
தள,ந் கண் சாம்பினாேர $சீவ.நா.0811.4
அருவர நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.)
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆழியான் கடய அன்று
$சீ வ.நா.0812.1
கருவர குடயப் பட்ட கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) எனக்
கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.) $சீ வ.நா.0812.2
திருவர மா,பன் திண்ேத, மஞ்ஞேய முருகன் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) என்று
$சீ வ.நா.0812.3
ஒருவேராடு ஒருவ,_ெப.(ஒருவ,_ெப.) கூடா
வண்ணேம_ெப.(வண்ணம்_ெப.+ஏ_சாr.) உடயல் உற்றா, $சீவ.நா.0812.4
முளி மரக்காடு ேமய்ந்த_ெப.எச்.(ேமய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முழங்கல் ேபான்று மந்தன் $சீ வ.நா.0813.1
ெதளி நலக் குமர, கூற்றின் ெதழித்தன, பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) சிந்தி
$சீ வ.நா.0813.2
ஒளி நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) உப்புக் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) ஊ, புனற்கு
உடந்தேத ேபால் $சீ வ.நா.0813.3
களி நல மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) தங்கள் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பட உடந்த
அன்ேற $சீவ.நா.0813.4
உறுபட மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) தம்ம உடற்றி ஒன்றானும் இன்றிச்
$சீ வ.நா.0814.1
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சிறுபடயவ,கள் ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
ெசகுப்பேவா என்ன ேவண்டா $சீ வ.நா.0814.2
ெசறி எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) ஆளி ேவழப் ேபrனம் ெசகுத்த அன்ேற
$சீ வ.நா.0814.3
உறுபுலி ஒன்றுதாேன கல இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) உடற்றிற்று அன்ேற
$சீ வ.நா.0814.4
நல்லவ புrயும் மாந்த,_ெப.(மாந்த,_ெப.) நாந்தகம் பிழத் வழா
@
$சீ வ.நா.0815.1
அல்லவ புrயும் மாந்த,க்கு_ெப.(மாந்த,_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) அத்திரம் ஒன்றும்
வாயா $சீவ.நா.0815.2
ெவல்வேதா குணத்தின் மிக்கா, ெவற்றில விடினும் ேவலாம் $சீவ.நா.0815.3
இல்லேய ெவன்றி த@ம இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மனத்தினா,க்ேக
$சீ வ.நா.0815.4
குழ உட முகத்தினாள் கண் ேகாணப் ேபா,
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.)
$சீ வ.நா.0816.1
மழயிட மின்னின் ெநாய்தா
மறந்தன,_வி.மு.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ,_பட,.பன்.) விஞ்ச
ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.) $சீ வ.நா.0816.2
முழயுடச் சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.)
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) ெமாய் அம,
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆ,த்தா, $சீவ.நா.0816.3
விழவுட வதி
@ மூதூ, விருப்ெபாடு
மலிந்த_ெப.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.நா.0816.4
பா,மிச உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஏத்ம் படுகளம் கண்டு பற்றா, $சீவ.நா.0817.1
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ேபா,முகக் களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) ெவண்ேகாடு
உழுத_ெப.எச்.(உழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.)
சால் ெகாள் மா,பின் $சீ வ.நா.0817.2
சீ, முகத் ேதாழ, சூழச் சீவகன்_ெப.(சீவகன்_ெப.) திருவின்
சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) $சீவ.நா.0817.3
வா, முக முலயினாள மன வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புக்கான் $சீவ.நா.0817.4
ெநய்க் கிழி வக்கப் பட்டா, ெநய்ப் பத்தல்_ெப.(பத்தல்_ெப.) கிடத்தப் பட்டா,
$சீ வ.நா.0818.1
புக்குழி எஃகம் நாடி இரும்பினால் ேபாழப் பட்டா, $சீவ.நா.0818.2
மக்கு இழிந் ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கண்ண,_ெப.(கண்ண
@
,_ெப.)
@
மா நிலத் உகுக்கப் பட்டா, $சீவ.நா.0818.3
கக் கிழி ெகாடுக்கப் பட்டா, கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) பல நல்கப் பட்டா,
$சீ வ.நா.0818.4
மு மரப் ெபாந் ேபால முழு ெமயும் புண்கள் உற்றா,க்கு $சீவ.நா.0819.1
இ மருந் என்ன நல்லா, இழு ேச, கவளம் வத்ப் $சீவ.நா.0819.2
பமுகன் பரவ மா,பின் ெநய்க் கிழி பயிலச் ேச,த்தி $சீவ.நா.0819.3
நுதி மயி,த் கில் குப்பாயம் புகுக என நூக்கினாேன $சீவ.நா.0819.4
பா, ெகழு பம் ெபான் தன்னால் பண்ணவன் உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) ஆக்கி
$சீ வ.நா.0820.1
ஊ, ெகழு விழவு ெசய் ஆங்கு உறு ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
உவப்ப_குைற.எச்.(உவப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நல்கித் $சீவ.நா.0820.2
தா,_ெப.(தா,_ெப.) ெகழு மின்னு வசித்
@
தனிவடம் திளக்கும் மா,பன்
$சீ வ.நா.0820.3
ேபா, ெகழு களத்ப் பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) புலம்ெபாடு ேபாக்கினாேன
$சீ வ.நா.0820.4
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ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) த@,த்திடும் த@,த்தன்
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) $சீ வ.நா.0821.1
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசடம் கூவித் இறஞ்சுபு
ெதாழு வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0821.2
ம அறு மணியின் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.) அதன் ந@,
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.0821.3
வயகம் அளிக்க_குைற.எச்.(அளிக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ந@ண்ட_ெப.எச்.(ந@ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வலம்புrத் தடக்க
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) $சீவ.நா.0821.4
கருமணி அழுத்திய காம,_ெப.(காம,_ெப.) ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கதி,த்
$சீ வ.நா.0822.1
திருமணிச் ெசப்பு எனச் ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முல $சீ வ.நா.0822.2
அருமணி அலம் வரும் அம்ெபான் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அனாள்
$சீ வ.நா.0822.3
ெபரு மணக் கிழம யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ேபசுகின்றேத $சீவ.நா.0822.4
நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.) நூறு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) குடத்
நல்லன_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட,.பன்.) $சீவ.நா.0823.1
ஆன் தயி, பால் ெநெயாடு அழகிதா நிறத் $சீவ.நா.0823.2
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) திகழ் ேவலினான் ேவள்விக்கு ஊ,மருள் $சீ வ.நா.0823.3
ேகான் ெதாறுக் காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) முன்னினான்
$சீ வ.நா.0823.4
வள நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) வா, ெசந்ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) அrசிப் பண்டிேயாடு
$சீ வ.நா.0824.1
234

அளவு அறு சருக்கரப் பண்டி
ஆ,ந்தன_வி.மு.(ஆ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட,.பன்.)
$சீ வ.நா.0824.2
பிளவு இயல் பயறு_ெப.(பயறு_ெப.) ெபய் பண்டி உப்பு ந@, $சீவ.நா.0824.3
விளவு அம பண்டியின் ெவறுத்த_ெப.எச்.(ெவறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஆங்கு ஓ, பால் $சீவ.நா.0824.4
சினத் ண, முழவு அன பலவின் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) கனி $சீவ.நா.0825.1
கனத் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உழல்வன வாழ மாங் கனி $சீவ.நா.0825.2
எனத் உள கிழங்கு_ெப.(கிழங்கு_ெப.) காய் குருெகாடு
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0825.3
சனத்தினால் தகத் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெபறா தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஓ,
பால் $சீவ.நா.0825.4
மரகத மணிப் பசும் காய் ெகாள்வான் குல $சீ வ.நா.0826.1
கவ, பழுக் காய்க் குல கனியக் கா உற@இ $சீவ.நா.0826.2
இவ,_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) தரு ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இலக்
காவும் ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0826.3
உவrயாய்ச் ெசாrந் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெபறா தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஓ,
பால் $சீவ.நா.0826.4
சண்பகம் தமநகம் தமாலம் மல்லிக $சீ வ.நா.0827.1
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கழுந@ெராடு குவள தாமர $சீவ.நா.0827.2
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) மிச ெகாள வாசப் பூச் சும
$சீ வ.நா.0827.3
ெகாண்டவ, குழாம் ெபாலிவு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
ஆங்கு ஓ, பால் $சீவ.நா.0827.4
ஆ, ெகழு குறடு சூட்டு ஆழி ேபான்றவன் $சீ வ.நா.0828.1
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சீ, ெகழு வள மன திளத் மாசனம் $சீவ.நா.0828.2
கா, ெகழு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) எனக்
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அல்லதூஉம் $சீவ.நா.0828.3
பா, ெகழு பழுமரப் பறவ ஒத்தேவ $சீ வ.நா.0828.4
க உற எழுதின, க ெநாந் ஏடு அறுத் $சீவ.நா.0829.1
ஐ என இருப்ப மற்றன்ன ஆதலான் $சீவ.நா.0829.2
வயக மருங்கினில் வாழ்ந, மற்று
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) $சீவ.நா.0829.3
ெசய் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) இசக
என்னச் ெசன்றேத $சீவ.நா.0829.4
வால் அr கழுவிய வண்ணச் ெசம்புனல் $சீ வ.நா.0830.1
கால் இயல் இவுளியும் களிறும் ஆழ்ந் அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) $சீ வ.நா.0830.2
ேகால ந@,க் குவளயும் மரயும் பூத் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) $சீவ.நா.0830.3
ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) பாய்
தடங்கள் ஆனேவ $சீவ.நா.0830.4
உடுப்பன கில்களும் உரக்கும் நானமும் $சீவ.நா.0831.1
ெதாடுத்தன மாலயும் குழயும் சாந்தமும் $சீ வ.நா.0831.2
ெகாடுப்பவ, ெகாள்பவ, வழ்த்த
@
பல் கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) $சீவ.நா.0831.3
அடுத் விண்_ெப.(விண்_ெப.) பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ,
அழகின் மிக்கேத $சீவ.நா.0831.4
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) கழும் அரவமும் கருன ஆக்குவா, $சீவ.நா.0832.1
சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ஒலி அரவமும் மிச்சில் சீப்பவ, $சீவ.நா.0832.2
இலங்கு ெபான் கிண் கிணி
இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஓசயும்
$சீ வ.நா.0832.3
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உலம்பு மால் உவ,க் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஒலியின் மிக்கேவ $சீவ.நா.0832.4
மூழி வாய் முல்ல மால முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) உலாம் குழலினாளும்
$சீ வ.நா.0833.1
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) வாய்த் த@ெயாடு
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒளிறு
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) தடக்கயானும் $சீவ.நா.0833.2
ஆழிவாய் விரலில் காமன் அம்ெபாடு_ெப.(அம்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) சில க
ஏந்தத் $சீ வ.நா.0833.3
தாழி வாய்க் குவள வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண் தயலா, பரவச் சா,ந்தா,
$சீ வ.நா.0833.4
இன்னியம் முழங்கி_வி.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஈண்டு எr திகழ
ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) $சீவ.நா.0834.1
ன்னின, பலாசில் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) டுப்பின்
ெநய் ெசாrந் ேவட்ப $சீவ.நா.0834.2
மின் இயல் கலசம் நல்ந@, ெசாrந்தனன் வரன்_ெப.(வ
@
ரன்_ெப.)
@
ஏற்றான்
$சீ வ.நா.0834.3
முன்னுபு விளங்கு ெவள்ளி முளத் எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
முருகன் அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.0834.4
இட்ட உத்தrயம் மின்னும் எrமணிப் பருமுத் ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.)
$சீ வ.நா.0835.1
மட்டு அவிழ் ேகாத ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) வருமுல
தாங்கல் ஆற்றா_ெப.எச்.(ஆற்று_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0835.2
ெநட்டு இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூந்தலாள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேந,வள
முன்க பற்றிக் $சீவ.நா.0835.3
கட்டு அழல் வலம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆய் ெபான்கட்டில் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஏறினாேன $சீவ.நா.0835.4
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மந்திரத் அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) அம் பாவ தன்னக் $சீவ.நா.0836.1
கந்கன் சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) ேவட்ட கடிவின ெநாடியின் மற்று ஓ,
$சீ வ.நா.0836.2
அந்தர விசும்பில் ேதவ,க்கு அதிபதி ஆய ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.)
$சீ வ.நா.0836.3
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) தனக்கும் ஆகா என்ப
நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீ வ.நா.0836.4
அடி மன பவளம்_ெப.(பவளம்_ெப.) ஆக அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ெபான்னால் அலகு ேச,த்தி $சீ வ.நா.0837.1
முடி மணி_ெப.(மணி_ெப.) அழுத்திச்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மூrக் காழ்
ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) மூழ்கக் $சீ வ.நா.0837.2
கடி மல, மால நாற்றிக் கம்பல விதானம் ேகாலி $சீ வ.நா.0837.3
இடு புக மஞ்சில் சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மணவற
இயற்றினாேர $சீவ.நா.0837.4
ஐந் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) அடுத்த ெசல்வத் அமளி மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.)
இயற்றிப் பூம்பட்டு $சீவ.நா.0838.1
எந்திர எழினி வாங்கி இன் முக வாசச் ெசப்பும் $சீவ.நா.0838.2
சந்தனச் சாந்தச் ெசப்பும் தண்மல, மால
ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0838.3
இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) ந@லச் ெசப்பும் இளயவ, ஏந்தினாேர $சீ வ.நா.0838.4
கடந் ெபய் மணிக்கச் ெசம்ெபான் காசு_ெப.(காசு_ெப.) அறுதட்டின் சூழ்ந்
$சீ வ.நா.0839.1
மிடந் ெபய் மணிக் கண் பீலி மின்னு சாந் ஆற்றி ெபான்னா, $சீவ.நா.0839.2
அடந் வசு
@ ஆல வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.) அrவய, ஏந்தி ஆற்றத் $சீவ.நா.0839.3
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தடங்_ெப.அ.(தடம்_ெப.) கண்கள் குவளப் பூப்பத் தயேலாடு ஆடும் அன்ேற
$சீ வ.நா.0839.4
பஞ்சு சூழ் பரவ அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) பசும் கதி,க் கலாபம் வங்கச்
@
$சீ வ.நா.0840.1
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) தளி,க் ேகாத ேசாரக் கிண்கிணி
சிலம்ெபாடு_ெப.(சிலம்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ஏங்க $சீவ.நா.0840.2
மந்தருள் காமன் அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) மகளிருள் திரு
அனாள $சீ வ.நா.0840.3
அந்தரத் அமர, ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அமி,
எனப் பருகினாேன $சீவ.நா.0840.4
இளமுல மணிக்கண் ேசப்ப எழு வில் புருவம் ஏறக் $சீவ.நா.0841.1
கிள நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) அனய த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) ெசால் பவளவாய்
திகழத் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ேசா, $சீவ.நா.0841.2
வள மல,க் ேகாத தன்ன வாய்விடான் குழயப்புல்லி $சீ வ.நா.0841.3
அளமரல் இலாத இன்பக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அகத் அழுந்தினாேன
$சீ வ.நா.0841.4
இன்னணம் ஒழுகு நாளுள் இளமரக் காவு காண்பான் $சீவ.நா.0842.1
ெபான் அணி மா,பன் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
புகுதலும் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ேதான்றித் $சீவ.நா.0842.2
ன்னி ஓ, ஓல ந@ட்டித் ெதாழுதனன் ெபய,ந் நிற்ப $சீவ.நா.0842.3
மன்னிய குருசில்_ெப.(குருசில்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மரபினான் ேநாக்கு
கின்றான் $சீ வ.நா.0842.4
உருமுக் கதி, ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கலுழன் ஓல உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
என்னும் $சீ வ.நா.0843.1
பருமக் குருப் பளிங்கில் புகழ்ப் பஞ்சி முழு அடுத்த $சீவ.நா.0843.2
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திரு மிக்கு உடச் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) சாமி
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) காண்க $சீவ.நா.0843.3
அரும அறன் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆக என
விடுத்ேதன் $சீவ.நா.0843.4
தத்தெயாடு வண
@
மன, தாம் ெபாரு ேதாற்ப $சீ வ.நா.0844.1
ெமாய்த்த கல நம்பி முகிழ் முலய இச ெவல்ல $சீ வ.நா.0844.2
வத்த கதி, ேவலின் வலியா,க்கு உrயள் என்னச் $சீவ.நா.0844.3
சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) கrந் ஆங்குக் ெகாடியான் ெசரு விளத்தான்
$சீ வ.நா.0844.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) தா,க் குrசில்
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத, ேமல்
$சீ வ.நா.0845.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
சிலயின் வாளி மழ தூவி $சீவ.நா.0845.2
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ேவழமுடன் மூழ்க $சீ வ.நா.0845.3
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) தான விளயாடியம்
ேகட்ேடன் $சீ வ.நா.0845.4
வந் தரன் கூறிய இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வாய் ெமாழியும் அன்றி
$சீ வ.நா.0846.1
முந் வரன் ெமாழிந்த ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) முற்றும் வக நாடிப்
$சீ வ.நா.0846.2
பந் புட பாணி எனப் பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கலி மான் ேத, $சீவ.நா.0846.3
எந்த திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) முன்னம் உண,ந் இன்னணம் விடுத்ேதன்
$சீ வ.நா.0846.4
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எள்ளுந,கள் சாய என ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0847.1
ெவள்ளி மல முழும் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இகல் ஏத்திக் $சீ வ.நா.0847.2
கள் ெசய் மல, மா,பன் உறு காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.) இகழ்தல் இன்றி
$சீ வ.நா.0847.3
உள்ளு ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எம் உண,த்தி அன்றி உள ேவண்டா
$சீ வ.நா.0847.4
ஆம் ெபாருள்கள் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அ
யா,க்கும் அழிக்க ஒண்ணாப் $சீவ.நா.0848.1
ேபாம் ெபாருள்கள்
ேபாகும்_ெப.எச்.(ேபா_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_ெப.எச்.குறி.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அவ ெபாறியின் வக வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $சீவ.நா.0848.2
ேதம் புனல ந@,க் கடலும் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தரல் இன்ேற $சீவ.நா.0848.3
வங்கு_ஏவ.(வ
@
ங்கு_வி.)
@
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) யாறு மழ
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அறியாேத
$சீ வ.நா.0848.4
மன் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) மாமன் அடி மகிழ்ந் திச
வணங்கி_வி.எச்.(வணங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0849.1
அன்பின் அகலாதவன விடுத்
அல,ந்த_ெப.எச்.(அல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாதக்கு $சீவ.நா.0849.2
இன்ப நிலத் இயன்ற ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இவ இவ
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $சீவ.நா.0849.3
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எனச்
ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) சாமி ெகாடுத்தாேன $சீ வ.நா.0849.4
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குங்குமமும் சந்தனமும் கூட்டி இடு ெகாடியா $சீவ.நா.0850.1
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண் இளமுலயின் மிச
எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விளயாடிக் $சீ வ.நா.0850.2
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) உண் மல,க் ேகாதெயாடு
குருசில்_ெப.(குருசில்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ெசலும் வழிநாள் $சீவ.நா.0850.3
அங்கண் நக,ப்பட்ட ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமாழிவாம்
$சீ வ.நா.0850.4
காசு_ெப.(காசு_ெப.) அறு றவின் மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) கடவுள, சிந்த ேபால
$சீ வ.நா.0851.1
மாசு அறு விசும்பின் ெவய்ேயான் வடதிச அயணம் முன்னி $சீவ.நா.0851.2
ஆசு அற
நடக்கும்_ெப.எச்.(நட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாளுள் ஐங் கணக் கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.) வகிப் $சீவ.நா.0851.3
பாசறப் பrவு த@,க்கும் பங்குனிப் பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) ெசய்தான்
$சீ வ.நா.0851.4
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) அணி மகளி,_ெப.)
ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ண, மல,க் ெகாம்ப,
ெகாம்பின் $சீ வ.நா.0852.1
ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) ேபால வண்டும் அடந்தன அளியிற்கு ஒல்கி
$சீ வ.நா.0852.2
ஊடிய மகளி,_ெப.) ேபால ஒசிந்தன ஊடல் த@,க்கும் $சீ வ.நா.0852.3
ேசடrன் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புல்லிச்
சிறுபுறம் தழ@ இய_ெப.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ம்பி $சீ வ.நா.0852.4
நானம் மண்ணிய நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மண மங்கய, $சீவ.நா.0853.1
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ேபான்று இனிதாய் விர நாறிய $சீவ.நா.0853.2
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கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) காழ் அகிேல கமழ் கண்ணிய $சீ வ.நா.0853.3
ேவனிலாற்கு விருந் எதி, ெகாண்டேத $சீவ.நா.0853.4
ெகாம்ப, இன் குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) கூய்க் குட வாவியுள் $சீ வ.நா.0854.1
ம்பி வண்ெடாடு_ெப.(வண்து_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) தூ வழி யாழ்
ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0854.2
ெவம்பு ேவட்க விரும்பிய_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) வந் $சீ வ.நா.0854.3
உம்ப,_ெப.(உம்ப,_ெப.) ந@ள் றக்கத் இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) ஒத்தேத
$சீ வ.நா.0854.4
நாக நண் மல, நாறு கடிநக, $சீவ.நா.0855.1
ஏக இன்பத் இராச புரத்தவ, $சீ வ.நா.0855.2
மாகம் நந் மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கமழ் யாற்று அயல் $சீவ.நா.0855.3
ேபாகம் ேமவின, பூமரக் காவிேன $சீவ.நா.0855.4
முழவம் கண் யிலாத மு நக, $சீவ.நா.0856.1
விழவு ந@, விளயாட்டு விருப்பினால் $சீவ.நா.0856.2
ெதாழுவில் ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதாமறு ேகவலக் $சீவ.நா.0856.3
கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.) மூ எயில் ேபால் கிள,வுற்றேத $சீவ.நா.0856.4
வள்ள ந@, அரமங்கய, அங் கயால் $சீவ.நா.0857.1
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) கூரத் திமி,ந் உகுத் இட்ட சாந் $சீவ.நா.0857.2
அள்ளலாய் அடி யான இழுக்கின $சீ வ.நா.0857.3
ெவள்ள ந@, வள ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) முரன்றேவ $சீவ.நா.0857.4
ந@ந்ம் நித்தில ஊ,தி நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.)
$சீ வ.நா.0858.1
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ஏந் கஞ்சிக வயம் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.)
$சீ வ.நா.0858.2
ேபாந் காய் ெபான் சிவிக நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேபாதகம் $சீவ.நா.0858.3
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) மாலக் குமrப் பிடிக் குழாம் $சீவ.நா.0858.4
ஏறுவா, ஒலி ஏற்றுமிேனா எனக் $சீவ.நா.0859.1
கூறுவா, ஒலி ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) குலந் வழ்ந்
@
$சீவ.நா.0859.2
ஆறின் ஆ,ப்பு ஒலி அம் சிலம்பின் ஒலி $சீவ.நா.0859.3
மாறு ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ, மாக்
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஒத்தேவ $சீ வ.நா.0859.4
ெபான் ெசய் ேவய்த்தலப் பூ மரு மண்டலம் $சீவ.நா.0860.1
மின் ெசய் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குட பிச்சம் மிடந் ஒளி $சீவ.நா.0860.2
என் ெசய்ேகா என்று இrந்த இழ நிலா $சீவ.நா.0860.3
மன் ெசய் மாண் நக, வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.) விட்டிட்டேத $சீவ.நா.0860.4
திருந் சாமர வசுவ
@
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
$சீ வ.நா.0861.1
முrந்த ெமாய் திர ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) புக $சீ வ.நா.0861.2
புrந்த தாமங்கள் ஆக அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பூந்கள் $சீவ.நா.0861.3
விrந் வானின் விதானித்த ஒத்தேத $சீவ.நா.0861.4
ேசால சூழ் வரத் தூங்கு அருவித் திரள் $சீவ.நா.0862.1
மால ஊ,திகள் வயம் இவற்று இடச் $சீவ.நா.0862.2
சீலக்கு அஞ்சி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேபாதகம் ெசல்வன $சீவ.நா.0862.3
ந@ல_ெப.அ.(ந@லம்_ெப.) ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) நிரத்தன ேபான்றேவ
$சீ வ.நா.0862.4
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வழங்கு வங்கக் கலிங்கக் கடகமும் $சீவ.நா.0863.1
அழுங்கும் மாந்த,க்கு_ெப.(மாந்த,_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) அணிகலப் ேபழயும்
$சீ வ.நா.0863.2
தழங்கு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) மத் தண்டும் தலத் தலக் $சீவ.நா.0863.3
குழங்கல் மாலயும் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
விரந்தேவ $சீவ.நா.0863.4
வாச ெவண்ெணயும் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இமி, சாந்தமும் $சீ வ.நா.0864.1
பூசு சுண்ணமும்
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அடிசிலும்
$சீ வ.நா.0864.2
காசு_ெப.(காசு_ெப.) இல்ேபாகக் கலப்பயும்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) $சீவ.நா.0864.3
மாசு இல் மாசனம் வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) மடுத்தேவ $சீவ.நா.0864.4
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ஓசயும் பண் ஒலி ஓசயும் $சீவ.நா.0865.1
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ஓசயும் ஆ,ப்பு ஒலி ஓசயும்
$சீ வ.நா.0865.2
ஓட யான உரற்று ஒலி ஓசயும் $சீவ.நா.0865.3
ஊடு ேபாய் உய, வான்_ெப.(வான்_ெப.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உற்றேவ
$சீ வ.நா.0865.4
பூக்கள் ந@, விள யாடிய ெபான் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) $சீவ.நா.0866.1
ஓக்கம் ந@ள் விசும்பு ஊடு அறுத் ஒய் என $சீவ.நா.0866.2
வக்க
@
மா நக, வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
@
ேபான்று
அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) $சீவ.நா.0866.3
மாக்கள் மாக்கடல் ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) அடுத்தேத $சீவ.நா.0866.4
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மின்னு வாள்தடம் கண்ணிய, ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முலத் $சீ வ.நா.0867.1
ன்னு வாட்டம் தணித்தலின் தூ நிறத் $சீவ.நா.0867.2
அன்ன வாட்டத் அணி மல,ப் பூம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) $சீ வ.நா.0867.3
என்ன வாட்டமும் இன்றிச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தினா, $சீவ.நா.0867.4
அள் உடக் குவளக் கயம்_ெப.(கயம்_ெப.)
ந@டிய_ெப.எச்.(ந@டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0868.1
கள் உடக் கழுந@,ப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) பட்டமும் $சீ வ.நா.0868.2
புள்_ெப.(புள்_ெப.) உடக் கனியின் ெபாலி ேசாலயும் $சீவ.நா.0868.3
உள் உடப் ெபாலிவிற்று ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பால்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சீவ.நா.0868.4
ெசம்புறக் கனி வாழயும் ேதன்ெசாr $சீ வ.நா.0869.1
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) உறப் பழுத்திட்டன ேகாழர $சீ வ.நா.0869.2
வம்புறக் கனிமாத் ெதாடு வா, சுளப் $சீ வ.நா.0869.3
பம் புறப் பலவிற்று ஒருபால் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சீ வ.நா.0869.4
கள்ள வானரமும் கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) யூகமும் $சீவ.நா.0870.1
ள்ளும் மாெனாடு ேவழத் ெதாகுதியும் $சீவ.நா.0870.2
ெவள்ள அன்னமும் ேதாகயும் ேவய்ந் அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) $சீ வ.நா.0870.3
உள்ளும்_ெப.எச்.(உள்ளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாந்தர
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) புகற்றுேம $சீவ.நா.0870.4
ேகாக்கணம் ெகாதித் ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) என $சீவ.நா.0871.1
ேநாக்கு அணங்கு அனயா, நுக,வு எய்தலின் $சீ வ.நா.0871.2
தாக்கு அணங்கு உறயும் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) தாமரப் $சீவ.நா.0871.3
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பூக்கணம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) பட்ட ேபான்றேத $சீவ.நா.0871.4
கூறப் பட்ட அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ெகாய்ம் மல,க் காவகம் $சீவ.நா.0872.1
ஊறித் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ளித் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ம ஆ,
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) $சீவ.நா.0872.2
நாறி_வி.எச்.(நாறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மல,
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) தாய்_ெப.(தாய்_ெப.)
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) $சீவ.நா.0872.3
ேதறித் ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) புக்க ேபான்றேத
$சீ வ.நா.0872.4
காவில் கண்டத் திர வளத் ஆயிட $சீ வ.நா.0873.1
ேமவி விண்ணவ,_ெப.(விண்ணவ,_ெப.) மங்கய, ேபான்று தம் $சீவ.நா.0873.2
பூவயும் கிளியும் மிழற்றப் புகுந் $சீவ.நா.0873.3
ஆவி அம் கிலா, அம,ந்தா,கேள $சீவ.நா.0873.4
ெபௗவ ந@,ப் பவளக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ேபால்பவள் $சீவ.நா.0874.1
ெமௗவல் அம் குழலாள் சுரமஞ்சr $சீ வ.நா.0874.2
ெகாவ்வ அம் கனி வாய்க் குணமால ேயாடு $சீ வ.நா.0874.3
எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) த@,ந் இருந்தாள் இ கூறினாள் $சீ வ.நா.0874.4
தூமம் சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூத் கில் ஏந்
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $சீவ.நா.0875.1
தாமம் சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவல்தடம்
கண்ணினாள் $சீவ.நா.0875.2
நாமம் சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நல்நுதல் ந@ட்டினாள்
$சீ வ.நா.0875.3
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்
ஒளி, சுண்ணேம $சீவ.நா.0875.4
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சுண்ணம் என்ப ஓ, ேப, ெகாடு ேசா, குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) $சீவ.நா.0876.1
வண்ண மால நுசுப்பு வருத்வான் $சீ வ.நா.0876.2
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வந்தன கூறு இவேயா
என $சீ வ.நா.0876.3
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மாலய நக்கனள்
என்பேவ $சீ வ.நா.0876.4
பம் ெபான் ந@ள் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அன்றிப் இப்பா,மிச $சீவ.நா.0877.1
இம்ப, என் சுண்ணம் ஏய்ப்ப உள எனில் $சீவ.நா.0877.2
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் பாவ அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.)
ெசப்பு ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) எனக் $சீவ.நா.0877.3
ெகாம்பனாளும் ெகாதித்க் கூறினாள் $சீ வ.நா.0877.4
சுண்ணம் ேதாற்றனம் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆடலம்
$சீ வ.நா.0878.1
எண் இல் ேகாடி ெபான் ஈம் ெவன்றாற்கு என $சீவ.நா.0878.2
வண்ண வா, குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ஏழய, தம்முேள $சீ வ.நா.0878.3
கண் அற்றா, கமழ் சுண்ணத்தின் என்பேவ $சீ வ.நா.0878.4
மல்லிக மால மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கமழ் வா,குழல் $சீவ.நா.0879.1
ெகால்லியல் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண்ணிய,
கூடிச் $சீவ.நா.0879.2
ெசால் இச ேமம்படு சுண்ண உறழ்ச்சியுள் $சீவ.நா.0879.3
ெவல்வ சூ என ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விடுத்தா, $சீவ.நா.0879.4
இட்டிடயா, இரு மங்கய, ஏந் ெபான் $சீவ.நா.0880.1
தட்டு இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அம்கில் மூடி அதன் பின,
$சீ வ.நா.0880.2
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ெநட்டு இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந@ந்பு ெசன்றன, தாமர
$சீ வ.நா.0880.3
ெமாட்டு அன ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) முல ெமாய் குழலாேர $சீ வ.நா.0880.4
சீ,தங்கு ெசம்ெபான் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மல்லிக மால ேச,ந் $சீ வ.நா.0881.1
வா,தங்கு பம்ெபான் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) மந்த, கக் காட்ட மந்த,
$சீ வ.நா.0881.2
ஏ,தங்கு சுண்ணம் இவற்றின் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
ேவண்டின்_நி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ெவம்ேபா,க் $சீவ.நா.0881.3
கா,தங்கு வண்கக் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) சீவகன்_ெப.(சீ வகன்_ெப.) காண்மின்
என்றா, $சீவ.நா.0881.4
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) மின்னு வண் க வடி நூல் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேகள்வி
மந்த, $சீ வ.நா.0882.1
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) மின்னு வங்கு_ஏவ.(வ
@
ங்கு_வி.)
@
கழலான் தனச்
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மற்றப் $சீவ.நா.0882.2
பூண் மின்னு மா,பன் ெபாலிந் ஆங்கு இருந்தான் விசும்பில் $சீவ.நா.0882.3
ேகாள் மின்னும் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) சூழ் குளி, மாமதித் ேதாற்றம் ஒத்ேத
$சீ வ.நா.0882.4
காள சீ வகன்_ெப.(சீவகன்_ெப.) கட்டியங் காரனத் $சீவ.நா.0883.1
ேதாள ஈ,ந்திடேவ ணிவுற்ற நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $சீவ.நா.0883.2
வாள வவ்விய கண்ணிய, வா, கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) $சீ வ.நா.0883.3
தாள ஏத்பு தம் குற ெசப்பினா, $சீவ.நா.0883.4
சுண்ணம் நல்லன_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட,.பன்.) சூழ்ந்
அறிந் எங்களுக்கு $சீவ.நா.0884.1
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) கூறு அடிேயம் குற என்றலும் $சீவ.நா.0884.2
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கண்ணில் கண்டு இவ நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.)
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) $சீ வ.நா.0884.3
வண்ண மாலயின @, எனக் கூறினான் $சீ வ.நா.0884.4
மற்று இம் மா நக, மாந்த,கள் யாவரும் $சீவ.நா.0885.1
உற்று நாறியும் கண்டும் உண,ந் இவ $சீவ.நா.0885.2
ெபாற்ற சுண்ணம் எனப் புகழ்ந்தா,_வி.மு.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.)
நம்பி $சீ வ.நா.0885.3
கற்றம் அவ,_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) தங்கெளாேட ெகாேலா
$சீ வ.நா.0885.4
ஐயேன அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட,.ஒரு.) என
வந்தனம்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அம்_தன்.பன்.)
$சீ வ.நா.0886.1
ெபாய் அ அன்றிப் புலம நுணுக்கி ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) $சீவ.நா.0886.2
ெநாய்தில் ேத,ந் உர நூல் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) என்று தம் $சீவ.நா.0886.3
கயினால் ெதாழுதா, கமழ் ேகாதயா, $சீவ.நா.0886.4
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) சுண்ணம் இவ இவற்றில் சிறி $சீவ.நா.0887.1
அல்ல சுண்ணம் அதற்கு என்ன என்றிேரல் $சீவ.நா.0887.2
புல்லு ேகாடய ெபாற்பு உடப் பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) சுண்ணம் $சீவ.நா.0887.3
அல்ல சீதம் ெசய் காலத்தின் ஆயேவ $சீவ.நா.0887.4
வாரம் பட்டுழித் த@யவும் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஆம் $சீவ.நா.0888.1
த@ரக் காய்ந்ழி நல்லவும் த@ய ஆம் $சீவ.நா.0888.2
ஓரும் வயத் இயற்க அன்ேறா எனா $சீவ.நா.0888.3
வர@ ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண்ணி விளம்பினாள்
$சீ வ.நா.0888.4
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உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உண,த்திய_ெப.எச்.(உண,த்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் அலால்
$சீ வ.நா.0889.1
வள்ளல் ந@ங்கப் ெபறாய் வளத்ேதன் எனக் $சீ வ.நா.0889.2
கள் ெசய் ேகாதயினாய் கr ேபாக்கினால் $சீ வ.நா.0889.3
ெதள்ளி ெநஞ்சில் ெதளிக எனச் ெசப்பினான் $சீ வ.நா.0889.4
கண்ணின் மாந்தரும் கண் இமயா,களும் $சீவ.நா.0890.1
எண்ணின் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெசால் இகந் அறிவா, இல
$சீ வ.நா.0890.2
நண்ணு த@ம்ெசால் நவின்ற_ெப.எச்.(நவில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
புள்_ெப.(புள்_ெப.) ஆதியா $சீவ.நா.0890.3
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ந@க்கின் அஃ ஒட்டுவல்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்றாள் $சீவ.நா.0890.4
காவில் வாழ்பவ, நால்வ, உள, கr $சீவ.நா.0891.1
ேபாவ, ெபான் அனயாய் எனக் க ெதாழு $சீ வ.நா.0891.2
ஏவல் எம் ெபருமான் ெசான்னவாறு என்றாள் $சீ வ.நா.0891.3
ேகாவ நித்திலம் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) முலக் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.)
அனாள் $சீ வ.நா.0891.4
மங்க நல்லவ, கண்ணும் மனமும் ேபான்று $சீவ.நா.0892.1
எங்கும் ஓடி இடறும் சுரும்புகாள் $சீ வ.நா.0892.2
வண்டுகாள் மகிழ் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இனங்காள் ம $சீ வ.நா.0892.3
உண்டு ேதக்கிடும் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) மிஞVற்று ஈட்டங்காள்
$சீ வ.நா.0892.4
ேசால மஞ்ஞ சுரம தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) சுண்ணமும் $சீ வ.நா.0893.1
மால என்னும் மடமயில் சுண்ணமும் $சீவ.நா.0893.2
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சால நல்லன_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட,.பன்.) தம்முளும்
மிக்கன $சீ வ.நா.0893.3
ேகாலம் ஆகக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உண்மின் எனச் ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.)
$சீ வ.நா.0893.4
வண்ண வா, சில வள்ளல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆயிட $சீ வ.நா.0894.1
விண்ணில் தூவி இட்டான் வந் வழ்ந்தன
@
$சீ வ.நா.0894.2
சுண்ண மங்க சுரமய மாலய $சீவ.நா.0894.3
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) வண்ெடாடு_ெப.(வண்து_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) கவ,ந் உண்டேவ $சீவ.நா.0894.4
தத்ம் ந@,ப் பவளத் உற நித்திலம் $சீ வ.நா.0895.1
வத்த ேபால் முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) வ, வாயின @, $சீ வ.நா.0895.2
ஒத்தேதா என ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) நங்கமா,க்கு $சீவ.நா.0895.3
உய்த் உரமின் இவ்வண்ணம் எனச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.0895.4
ந@லம்_ெப.(ந@லம்_ெப.) நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) ெதளித் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
ெகாள @இக் $சீவ.நா.0896.1
ேகாலம் ஆக எழுதிய_ெப.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபால்
குலாய் $சீவ.நா.0896.2
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.)
விற்கும்_ெப.எச்.(வில்_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புருவத் நங்க கண் $சீவ.நா.0896.3
ேபாலும் ேவலவேன புகழ்ந்ேதன் என்றாள் $சீ வ.நா.0896.4
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ேசால அம் சுரும்பின் சுண்ணம்
ேதற்றிய_ெப.எச்.(ேதற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதான்றல் தன்ன
$சீ வ.நா.0897.1
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ஐயம் படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கண்ணா, ெதாழுதன, விரந் ேபாகி $சீ வ.நா.0897.2
மாலக்கு ெவன்றி கூற மழ இடிப்புண்டு ஓ, நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) $சீவ.நா.0897.3
ஆலயத் அழுங்கி ஆங்கு மஞ்சr அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) உற்றாள்
$சீ வ.நா.0897.4
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) அம் கதி, ெசற்று உழக்கப்பட்ட $சீவ.நா.0898.1
பங்கயப் படு ஒத் உள பாவாய் $சீ வ.நா.0898.2
நங்க என்ெனாடு உரயாய் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ஒல்ேல
$சீ வ.நா.0898.3
இங்கண் என்று அடி வழ்ந்
@
இரந்திட்டாள் $சீவ.நா.0898.4
மாற்றம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உரயாள் மழ வள்ளல் என் $சீவ.நா.0899.1
ஏற்ற சுண்ணத்த ஏற்பில என்ற ெசால் $சீவ.நா.0899.2
ேதாற்று வந் என் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) அடி க ெதாழ $சீ வ.நா.0899.3
ேநாற்பல் ேநாற்றன ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) என ஏகினாள் $சீவ.நா.0899.4
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) மாநக, கன்னிய, சூழ் தரக் $சீ வ.நா.0900.1
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) அடயக் கடி மல,க்
$சீ வ.நா.0900.2
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) ந@லக் கண் கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) நற்றாய்க்கு
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.) $சீ வ.நா.0900.3
கன்னிக்கு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) கன்னிய,
கூறினா, $சீ வ.நா.0900.4
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கண்கள் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கலப்பின
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $சீ வ.நா.0901.1
ெபண்கள் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விடா பிற
ெசற்றம் என்று $சீவ.நா.0901.2
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கணாள் அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.)
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.) தந்தக்குப்
$சீ வ.நா.0901.3
பண் ெகாள் ேதெமாழியால் பயக் கூறினாள் $சீவ.நா.0901.4
விண்ணில் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) விலக்குதல் ேமயினா, $சீ வ.நா.0902.1
எண்ணம் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) எண்ணம் மற்று யா
எனில் $சீ வ.நா.0902.2
கண்ணின் ஆடவ,க் காணினும் ேகட்பினும் $சீவ.நா.0902.3
உண்ணேலன் இனி என்று உர யாடினாள் $சீ வ.நா.0902.4
இன்று ந@, விளயாட்டினுள் ஏந்திழ $சீ வ.நா.0903.1
ெதான்று சுண்ணத்தில்
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவறுபாடு
$சீ வ.நா.0903.2
இன்று என் ஆவிக்கு ஓ, கூற்றம் என நயா $சீ வ.நா.0903.3
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ந@லக் கண் நித்திலம்
சிந்தினாள் $சீ வ.நா.0903.4
பட்ட என் நங்கக்கு என்னப் பாசிழப் பசும் ெபான் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
$சீ வ.நா.0904.1
மட்டு அவிழ் ேகாத சுண்ணம் மாலேயாடு இகலித் ேதாற்றாள் $சீவ.நா.0904.2
கட்டு அவிழ் கண்ணி நம்பி சீவகன்_ெப.(சீவகன்_ெப.) திறத்தில் காய்ந்தாள்
$சீ வ.நா.0904.3
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அட்டும் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அலங்கல் மா,ப அ பட்ட அறிேமா என்றாள்
$சீ வ.நா.0904.4
பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) ெகாள் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ேபாலப் பrவு விட்டு
உயி,த் என் பாவ $சீவ.நா.0905.1
உள்ளிய ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) மற்று அஃேதல் ஓ ெபr உவப்பக்
ேகட்ேடன் $சீ வ.நா.0905.2
வள் இதழ்க் ேகாத மற்று நகெராடும் கடியுேமனும் $சீவ.நா.0905.3
ெவள்ள ந@ள் நிதியின் இன்ேன
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விளப்பல் என்றான்
$சீ வ.நா.0905.4
இன்ன ஓ, காலத் இன்னான்_ெப.(இன்னன்_ெப.+ஆன்_பட,.ஒரு.) ஒருமகள்
இன்ன ஒன்றிற்கு $சீவ.நா.0906.1
இன்ன ஓ, இடத்தின் எல்ல ஆள் கடிந் ஒழுகினாள் ேபால் $சீவ.நா.0906.2
இன்ன ஓ, நகrல் என்றாங்கு என் ெபய,
நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) ேவண்டும் $சீவ.நா.0906.3
இன்ன ஓ, ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) தம்ேமா என்று
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகினாேன
$சீ வ.நா.0906.4
வயகம் மூன்றும்
விற்கும்_ெப.எச்.(வில்_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மா
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) ஏந்திச் $சீவ.நா.0907.1
ெசய்கழல் மன்னற்கு உய்த்த் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) குற ெசப்பேலாடும்
$சீ வ.நா.0907.2
ஐ என மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ஏவ ஆள் வழக்கு
அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்ப $சீவ.நா.0907.3
கபுன பாவ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) கதி, முல ஆக்கினாேன $சீவ.நா.0907.4
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ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காலம்_ெப.(காலம்_ெப.)
குறுகினும் சீ வகன்_ெப.(சீவகன்_ெப.) $சீவ.நா.0908.1
ெபான் ஞ்சு ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) ெபாருந்தின் ெபாருந்க $சீவ.நா.0908.2
அன்றி என் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) யா, அழிப்பா, எனா $சீ வ.நா.0908.3
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) சிந்தயள்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒடுங்கினாள் $சீவ.நா.0908.4
இன்பக் காரணம் ஆம் விளயாட்டினுள் $சீவ.நா.0909.1
ன்பக் காரணமாய்த் றப்பித்திடும் $சீவ.நா.0909.2
என்பேத நினந் ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) மல, மால தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$சீ வ.நா.0909.3
அன்பினால் அவலித் அழுதிட்டாள் $சீ வ.நா.0909.4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அம் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.)
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
மல, $சீவ.நா.0910.1
வண்ண வா, தளி,ப் பிண்டியினான் அடிக்கு $சீவ.நா.0910.2
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஏந் ெபான் தாமர $சீ வ.நா.0910.3
வண்ண மா மல, ஏற்றி வணங்கினாள் $சீவ.நா.0910.4
ஆச மாக்கெளாடு அந்தண,_ெப.(அந்தண,_ெப.)
ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என $சீ வ.நா.0911.1
மாச மாக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ஆடலின்
$சீ வ.நா.0911.2
மீ ச ந@ள் விசும்பில் தலச் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஓ, $சீவ.நா.0911.3
ஓசயால் சனம் ஒள்நிதி உண்டேத $சீவ.நா.0911.4
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மகர ெவல் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மந்தன வாட்டிய $சீவ.நா.0912.1
சிகரச் ெசவ்வரத் த@ நிறப் ெபான் எயில் $சீவ.நா.0912.2
நிக, இல் ேநமிதன் ந@ள் நக,க்கு ஆகு எனா $சீ வ.நா.0912.3
நகரம் நால் இரு ேகாடி நயந்தேத $சீவ.நா.0912.4
உவா முதல் இரவல,க்கு உடம உய்த்தவ, $சீவ.நா.0913.1
கவான் முதல் கூப்பிய கனக மாழயால் $சீவ.நா.0913.2
தவா வின அட கர தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) சிந்த ந@, $சீவ.நா.0913.3
அவா எனும் உட கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அடக்கப் பட்டேத $சீவ.நா.0913.4
சீ, அரவச் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ஏந்ம் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சீ றடி
$சீ வ.நா.0914.1
யா, அரவக் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஆடவ ேராடும் $சீவ.நா.0914.2
ேபா, அரவக் களம் ேபான்று ெபான்னா, புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) $சீ வ.நா.0914.3
ந@, அரவம் விளத்தா, நிக, இல்லா, $சீவ.நா.0914.4
கா, விளயாடிய மின் அனயா, கதி, $சீவ.நா.0915.1
வா, விளயாடிய ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) முல மந்த, $சீ வ.நா.0915.2
தா,_ெப.(தா,_ெப.) விளயாட்ெடாடு தங்குபு
ெபாங்கிய_ெப.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0915.3
ந@, விளயாட்டு அணி நின்றத அன்ேற $சீவ.நா.0915.4
விடாக் களி வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உண
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாதய, $சீவ.நா.0916.1
படாக் களி இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முல
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விண்ட தா,க் $சீவ.நா.0916.2
கடாக் களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) எறுழ்_ெப.(எறுழ்_ெப.) வலிக் காள
சீவகன்_ெப.(சீ வகன்_ெப.) $சீவ.நா.0916.3
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அடாக் களியவ, ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) காண ஏகினான் $சீவ.நா.0916.4
ஒன்ேற உயிர உடயீ, ஒருவிப் ேபாமின்
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.) கண் $சீவ.நா.0917.1
அன்ேற கூற்றம் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அருளா ஆவி
ேபாழ்வ $சீவ.நா.0917.2
என்ேற கலயும் சிலம்பும் இரங்க_குைற.எச்.(இரங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இன வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆ,ப்பப் $சீவ.நா.0917.3
ெபான் ேதாய் ெகாடியின் நடந் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ேச,பவளக் காண்மின்
$சீ வ.நா.0917.4
அழல் ெசய் தடத்ள் மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.) அலங்கல் மால அதன
$சீ வ.நா.0918.1
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ெசய் ந@,
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈ,ப்ப
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் இணயின் ேநாக்கிக் $சீவ.நா.0918.2
குழயும் பூணும் நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெகாழுநன் உவப்ப_குைற.எச்.(உவப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அணிக என்று
$சீ வ.நா.0918.3
இழ ெகாள் புனலுக்கு ஈயும் இளேயாள் நிலம காண்மின் $சீ வ.நா.0918.4
ேகால ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் மகளி,_ெப.)
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இருப்பப் $சீ வ.நா.0919.1
பீலி மஞ்ஞ ேநாக்கிப் ேபட மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0919.2
ஆலிச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புல்லி அன்ம
கண்டு நாணிச் $சீவ.நா.0919.3
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ேசால ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நடக்கும்_ெப.எச்.(நட_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேதாக
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) காண்மின் $சீ வ.நா.0919.4
மின் ஒப்பு உடய பம் பூண் ந@ருள் வழக்
@
காணாள்_வி.மு.(காண்_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.0920.1
அன்னப் ெபடேய ெதாழுேதன் அன்ன ெகாடியள் கண்டாய் $சீவ.நா.0920.2
என்ன அடிம ேவண்டின்_நி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) நாடித் தா என்று
இறஞ்சிப் $சீவ.நா.0920.3
ெபான் அம் ெகாம்பின் நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.)
ெபாலிவின் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) காண்மின் $சீவ.நா.0920.4
தூமம் கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேகாத
ெதாடுத்த யr முலயாத் $சீவ.நா.0921.1
ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கீ தம் பாலாச் சுரந் திறத்தின்
ஊட்டிக் $சீ வ.நா.0921.2
காமக் குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) வள,ப்பக் கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) புனலுள்
ந@ங்கிப் $சீ வ.நா.0921.3
பூ ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ெபாழிலுக்கு இவ,வான் புகற்சி காண்மின்
இனிேத $சீவ.நா.0921.4
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அம் பவளம்_ெப.(பவளம்_ெப.) மணயில் கன ெபான்
கயிற்றில் காய்ெபான் $சீவ.நா.0922.1
மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) அம் கமுகின் ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) மடந்த
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நுடங்கி_வி.எச்.(நுடங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0922.2
நடல நடுவின் மகளி,_ெப.) நூக்கப் பrந்த காசு_ெப.(காசு_ெப.) $சீவ.நா.0922.3
விடலில் விசும்பின் மின் ேபால் மின்னி வழ்வ
@
காண்மின் $சீவ.நா.0922.4
நான ந@rல் கலந் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாள் பூம் பட்டு
ஒளிப்ப_குைற.எச்.(ஒளிப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0923.1
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ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விளங்கி_வி.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெவளிப் பட்டதற்கு
நாணி $சீவ.நா.0923.2
மான மகளி,_ெப.) ேபால மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேமகலகள் ேபசாத் $சீ வ.நா.0923.3
தானம் தழுவிக் கிடப்பச் ெசல்ேவாள் தன்ம காண்மின் $சீவ.நா.0923.4
த@ம்பால் பசியின் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசவ்வாய்ச் சிறு பங் கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $சீவ.நா.0924.1
ஓம்பு தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) ந@, குடய ஒழிக்கும் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
நாடிப் $சீவ.நா.0924.2
பாம்பால் என்ன ெவருவிப் பம்ெபான் ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) கழலக்
$சீ வ.நா.0924.3
காம்பு_ெப.(காம்பு_ெப.) ஏ, ேதாளி நடுங்கிக் கர ேச,பவளக் காண்மின்
$சீ வ.நா.0924.4
ண இல் ேதாக மஞ்ஞ ஈயற்கு இவரும் வக ேபால் $சீவ.நா.0925.1
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆ, வள ேச, முன்க வலனும் இடனும் ேபாக்கி
$சீ வ.நா.0925.2
இண இல் ேதாழிமா,கள் இறுமால் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
என்று இரங்க_குைற.எச்.(இரங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0925.3
அணி ஆ, ேகாத பூம்பந் ஆடும் அவளக் காண்மின் $சீவ.நா.0925.4
திருவின் சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.)
ேச,ந்த_ெப.எச்.(ேச,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாலம் காண்பான்
$சீ வ.நா.0926.1
குருதித் கிலின் உறயக் ெகாழும் ெபான் விரலின்
ந@க்கி_வி.எச்.(ந@க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0926.2
அரவம் முற்றும் விழுங்கி உமிழும் ெபாழுதின் மதி ேபான்று $சீவ.நா.0926.3
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உருவத் ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கணாடி காண்மின்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வகேய
$சீ வ.நா.0926.4
பலக ெசம்ெபான் ஆகப் பளிங்கு நாயாப்
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0927.1
அலவன்_ெப.(அலவன்_ெப.) ஆடும் வக ேபால் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ெபான் கவறு அங்கு உருளக் $சீவ.நா.0927.2
குலவும் பவழ உழக்கில் ேகாத புரளப் பாடி $சீவ.நா.0927.3
இலவம்_ெப.(இலவம்_ெப.) ேபா ஏ, ெசவ்வாய் இளேயா, ெபாருவா,க்
காண்மின் $சீவ.நா.0927.4
த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) பால் அடிசில்_ெப.(அடிசில்_ெப.) அமி,தம்
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் வண்ணப் புழுக்கல் $சீவ.நா.0928.1
ஆம் பால் அக்காரடல அண்பல் ந@, ஊறு அமி,தம் $சீவ.நா.0928.2
தாம் பாலவர நாடித் தந் ஊட்டு அய,வா, ெசாrய $சீவ.நா.0928.3
ஓம்பா நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) ெநய் ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.)
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) காண்மின் $சீ வ.நா.0928.4
அள்ளல்_ெப.(அள்ளல்_ெப.) ேசற்றுள் அலவன்_ெப.(அலவன்_ெப.) அடந்தாங்கு
அனய ெமய்யின் $சீவ.நா.0929.1
கள் ெசய் கடலுள் இளமக் கூம்பின் கடி ெசய் மால $சீ வ.நா.0929.2
ள்ளு தூமக் கயிற்றில் பாய் ெசய் உயr நிதியம் $சீவ.நா.0929.3
உள்ளு காற்றா உழலும் காமக் கலனும் காண்மின் $சீவ.நா.0929.4
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கயின் ெமல்லத்
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) என் குறங்கின்
எறிய_குைற.எச்.(எறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0930.1
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ஆய் ெபான் அமளித் ஞ்சும் அணி ஆ, குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) ேபாலத்
$சீ வ.நா.0930.2
ேதாயும் திரகள் அலப்பத் ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) ஆ, கமலப்
பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) $சீவ.நா.0930.3
ேமய வகயில் ஞ்சும் ெவள்ள அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) காண்மின்
$சீ வ.நா.0930.4
ந@லத் கிலில் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ஆ, தழல் அம்மணிகள் $சீவ.நா.0931.1
ேகாலச் சுட,விட்டு உமிழக் குமr_ெப.(குமr_ெப.) அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.)
குறுகிச் $சீவ.நா.0931.2
சால ெநருங்கிப் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) தாமரப் பூ என்ன $சீவ.நா.0931.3
ஆலிச் சுட,கள் ெகௗவி அழுங்கும் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) காண்மின்
$சீ வ.நா.0931.4
வடிக் கண் மகளி,_ெப.) வத்த மரகத நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மணிகள்
$சீ வ.நா.0932.1
ஒடிக்கச் சுட, விட்டு உமிழ_குைற.எச்.(உமிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உழ அம்
பிண ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அணுகிக் $சீவ.நா.0932.2
ெகாடிப் புல்_ெப.(புல்_ெப.) என்று கறிப்பான் நாவின் குலவி வளப்பத்
$சீ வ.நா.0932.3
ெதாடிக் கண் பூவ ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நகுமாறு எளிேதா காண்மின் $சீ வ.நா.0932.4
இவ இன்னனவும் பிறவும் எr ெபான்
ஆர_குைற.எச்.(ஆ,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மா,பன் $சீவ.நா.0933.1
கவிஞ, மதியின் அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
காட்சிக்கு இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) விழவில் $சீவ.நா.0933.2
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சுவயின் மிகுதி_ெப.(மிகுதி_ெப.) உடய ேசா,வு இல் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அதான் $சீ வ.நா.0933.3
நவ_இல் அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நயந்த_ெப.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ெமாழிவாம் $சீவ.நா.0933.4
அந்தண,க்கு ஆக்கிய ேசாற்றுக் குவாலின $சீவ.நா.0934.1
வந் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) கவிற்று அ கண்டு
அவ,_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) $சீவ.நா.0934.2
உய்ந் இனிப் ேபாதி எனக் கனன்று ஓடின, $சீ வ.நா.0934.3
சிந்தயில் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளி, த@யன ந@ரா,
$சீ வ.நா.0934.4
கல்ெலாடு வன்தடி கயின, காற்றினும் $சீவ.நா.0935.1
வல் விரந் ஓடி வளத்தன, ஆகிக் $சீவ.நா.0935.2
ெகால்வ ேமயின, ெகான்றிடு கூற்றினும் $சீ வ.நா.0935.3
வல்வினயா, வலப் பட்டத அன்ேற $சீவ.நா.0935.4
ேவள்வியில் உண்டி விலக்கிய ந@வி,கள் $சீவ.நா.0936.1
ஆள் எனக்கு என்று அறவம் ஓரா,_வி.மு.(ஓ,_வி.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.பன்.)
$சீ வ.நா.0936.2
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) இற மூ,க்க, அக்கலின் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ற
$சீ வ.நா.0936.3
ந@ள் கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) பாய்ந் அ
ந@ந்த_குைற.எச்.(ந@ந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேலாடும் $சீவ.நா.0936.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) குடம் அல்லன மதியின் ெவள்ளிய $சீ வ.நா.0937.1
கள் குடக் கன்னிய, இருவேராடு உடன் $சீவ.நா.0937.2
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ட்ெகன யாவரும் நடுங்கத் தூய்ம இல் $சீவ.நா.0937.3
உட்கு உடக் களி மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
ேதான்றினான் $சீவ.நா.0937.4
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புண் ெசய்
ேவலவற்குத் தூம $சீவ.நா.0938.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) திகழ் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அனா, ெவள்ளி வட்டக
$சீ வ.நா.0938.2
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாய் மடுப்ப ஓ,
முழயுள் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) கதி, $சீவ.நா.0938.3
கான்றிடு கதி, மதி இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ேபான்றேவ $சீவ.நா.0938.4
அழல் அம் பூ நறவா,ந் அழல் ஊ, தரச் $சீவ.நா.0939.1
சுழலும்_ெப.எச்.(சுழல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கண்ணினன்
ேசா,தரும் மாலயன் $சீ வ.நா.0939.2
கழலன் காழகம் வக்கிய
@
கச்சயன் $சீவ.நா.0939.3
மழலச் ெசாற்களின் வ இவ கூறினான் $சீவ.நா.0939.4
புடத் என் நாயினப் ெபான்றுவித்த@, உயி, $சீ வ.நா.0940.1
கடுக்கப் ேப,த்தனி, தம்மின் கலாய்க்குறின் $சீவ.நா.0940.2
தடக்க மீ ளிம தாங்குமின் அன்று எனின் $சீவ.நா.0940.3
உடப்ெபன் கள்குடம் என்று உரயாடினான் $சீ வ.நா.0940.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வின ஒன்றும் இலாதவன்
நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மற $சீவ.நா.0941.1
வல்லவ, தம்ம வருத்தலின் வல்ேல $சீ வ.நா.0941.2
ெசல்சுட, ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) வல சீ வக சாமி
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0941.3
அல்லல் அகற்றி அருந்ய, த@,த்தான் $சீவ.நா.0941.4
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மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவ,_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) ஏகுதலும் விட அன்னவன் $சீ வ.நா.0942.1
ஈண்டிய_ெப.எச்.(ஈண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாழேராடு
எய்தினன்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0942.2
மாண்ட எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) எகினம் மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) இல்ல
$சீ வ.நா.0942.3
காண்டலும் கட்கு இனியான் கலுழ்ந்திட்டான் $சீ வ.நா.0942.4
நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) இட்டு இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
நந்திய ேப, ஒளிக் $சீவ.நா.0943.1
காய் கதி, மண்டலம் ேபான்று ஒளி கால்வ ஓ, $சீவ.நா.0943.2
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) எய்வ ெசல்கதி மந்திரம்
$சீ வ.நா.0943.3
ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) உடம்பட்டு நினமதி என்றான் $சீ வ.நா.0943.4
என்றலும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெசவிேயா,த் இரு கண்களும் $சீவ.நா.0944.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உகு ந@ெராடு ெசம்மல
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0944.2
ஒன்றுபு வால் குழத் உள் உவப்பு எய்தலும் $சீவ.நா.0944.3
குன்று அனயான் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) கூற வலித்தான் $சீவ.நா.0944.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.)
ஒன்றும் இல்லா, நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உலக்கின்ற ேபாழ்தின் $சீவ.நா.0945.1
முன் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வினயின்
நிங்கி_வி.எச்.(ந@ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நல்வின விளக்கும் வித்
$சீ வ.நா.0945.2
மல் ெசய் வங்கு_ஏவ.(வ
@
ங்கு_வி.)
@
ேதாளான் மந்திரம் ஐந்ம் மாேதா
$சீ வ.நா.0945.3
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தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.)
தளி,ப்பத் தாழ்ந் ஆங்கு அதன் ெசவிச் ெசப்புகின்றான் $சீவ.நா.0945.4
உறுதி முன் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இன்றி
ஒழுகிேனன் என்று ெநஞ்சில் $சீ வ.நா.0946.1
மறுகல் ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) பற்ெறாடு ஆ,வம் விட்டிடு மரண அச்சத்
$சீ வ.நா.0946.2
இறுகல் ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) இறவன்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஐம் பத அமி,தம்
உண்டால் $சீவ.நா.0946.3
ெபறுதி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) கதிய என்று ெபரு நவ அகற்றினாேன
$சீ வ.நா.0946.4
மனத்திடச் ெசறும்பு ந@க்கி_வி.எச்.(ந@க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மறவல
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஐந்ம் $சீ வ.நா.0947.1
நினத்திடு நின்கண் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ந@ல்_ெப.அ.(ந@லம்_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) வினயின்
நிங்கி_வி.எச்.(ந@ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0947.2
எனப் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ேதாறும் விள்ளா இன்பேம பயக்கும் என்றாற்கு
$சீ வ.நா.0947.3
அனப் பத அமி,தம் ெநஞ்சின் அயின்று விட்டு
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீ வ.நா.0947.4
பாடு பாணி முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) எனும் பான்மயின் $சீவ.நா.0948.1
ஓடி ஆங்கு ஓ, உய, வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) உச்சிேமல்
$சீ வ.நா.0948.2
கூடிக் ேகாலம் குயிற்றிப் படம் களந் $சீவ.நா.0948.3
ஆடு கூத்தrன் ஐ எனத் ேதான்றினான் $சீவ.நா.0948.4
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ஞாயில் சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெபான் நக,க்
$சீ வ.நா.0949.1
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) சூழ்
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) $சீ வ.நா.0949.2
ேவயின் அன்ன ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாளிய,
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அங்கு $சீவ.நா.0949.3
ஆயினா, பrயாளம் அடந்தேத $சீவ.நா.0949.4
மிடந்த மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேமகல எந் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
$சீ வ.நா.0950.1
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ெகாள் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முலத் தாமர
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகத் $சீ வ.நா.0950.2
அடந்த சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) அரம்பய, தம் உழ $சீ வ.நா.0950.3
மடங்கல் ஏறு அனயான் மகிழ்வு
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.0950.4
கற்ற ஐம் பதங்கள் ந@ராக் கருவின கழுவப் பட்டு $சீவ.நா.0951.1
மற்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) இடு
சிலயின் ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.0951.2
இற்ற தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உடம்பும் இன்னா இட, ஒழித் இனியன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0951.3
உற்றவன் நிலயும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஓதியின் உண,ந் கண்டான்
$சீ வ.நா.0951.4
இரும்பின் ந@,ம ெகடுத் எr தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நிறத் $சீ வ.நா.0952.1
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபான் ஆக்கிய ஆ, உயி,த் ேதாழன $சீவ.நா.0952.2
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விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விண்_ெப.(விண்_ெப.)
இறுத் ஒய் எனத் ேதான்றினான் $சீவ.நா.0952.3
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) உண் கண்ணிச் சுதஞ்சணன் என்பேவ $சீவ.நா.0952.4
ஓசன நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) புக கமழ் ஒண்ணிலா $சீவ.நா.0953.1
வசிய_ெப.எச்.(வ
@
சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
@
கதி, பரந் இமக்கும்
ேமனியன் $சீவ.நா.0953.2
மாசு அறு மணிமுடி மிடந்த மாலயன் $சீவ.நா.0953.3
பூசு உறு பருதியில் ெபாலிந் ேதான்றினான் $சீ வ.நா.0953.4
குன்று எனத் திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளான்
குறுகலும் குமரன் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.0954.1
நின்றவன் ெநடுங் கண் ஒன்றும் இமப்பு இல நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) இல் யாக்க
$சீ வ.நா.0954.2
அன்றியும் கண்ணி வாடா அமரேன என்று ேதறி $சீவ.நா.0954.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.)
வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) ேகட்பான் நம்பி ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) யார என்றான்
$சீ வ.நா.0954.4
குங்குமக் குவட்டின் வங்கிக்
@
ேகாலம் வற்று
@
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளாய் $சீவ.நா.0955.1
இங்கு நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அருளில் ேபாகி இயக்கருள் இறவன் ஆகிச்
$சீ வ.நா.0955.2
சங்க ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மலயின் மற்றுச் சந்திர உதயத்தின்
உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) $சீ வ.நா.0955.3
அங்கு யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உறவல் எந்த அறிக மற்று என்று
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.0955.4
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என்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) உரப்பக் ேகட்ேட
இமயமும் நிக,க்கல் ஆற்றாப் $சீ வ.நா.0956.1
ெபான் தரு மாr_ெப.(மாr.) வண்கப் புரவலன் புகன்று
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0956.2
ெவன்றவ, உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவந் உட
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சீவ.நா.0956.3
இன்று எனக்கு எதி,ந்த என்றான் எr உமிழ்ந்
இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேவலான்
$சீ வ.நா.0956.4
சூடுறு கழலினாற்குச் சுதஞ்சணன் இதனச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.0957.1
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அரற்றும் பிண்டிப் பகவன
இறம ேபால $சீவ.நா.0957.2
மூடி இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அடித் தருவல்
இன்ேன $சீவ.நா.0957.3
ஆடியுள் பாவ ேபால் ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) அணங்கிய அணங்க என்றான்
$சீ வ.நா.0957.4
வாெளாடு வயவ, ஈண்டி வாரணத் ெதாழுவின்
முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0958.1
மீ ளிம ெசய்யின் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) நண்ப
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) நினப்ப அல்லால் $சீ வ.நா.0958.2
நாெளாடு பக்கம்_ெப.(பக்கம்_ெப.) நந் வழினும்
@
வழ்தல்
@
இல்லாக் $சீ வ.நா.0958.3
ேகாள் உடக் கிழம ஒப்பாய் குறவு இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.)
பிறவின் என்றான் $சீவ.நா.0958.4
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இன் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) இவரும் பூணான் இரு விசும்பு இவ,தல் உற்றுப்
$சீ வ.நா.0959.1
ெபான் எழு அனய ேதாளான் புல்லிக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனய
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0959.2
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ேபால ந@ங்ேகன் இட,
வrன் நினக்க என்று $சீ வ.நா.0959.3
மின் எழூஉப் பறப்ப ஒத் விசும்பு இவ,ந் அமரன் ெசன்றான் $சீவ.நா.0959.4
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நன்ம இல்லாச்
சுணங்கன் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.)
நிங்கி_வி.எச்.(ந@ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0960.1
எல் ஒளித் ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) ஆகிப் பிறக்குேமா என்ன ேவண்டா
$சீ வ.நா.0960.2
ெகால் உல அகத் இட்டு ஊதிக் கூ, இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) இரதம் குத்த
$சீ வ.நா.0960.3
எல்ல இல் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எr நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.நா.0960.4
எrமால ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) நுதியின் இறக்கிக் காமன் அடு கணயால்
$சீ வ.நா.0961.1
திருமால ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முல ேமல் திளக்கும்
ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) திரு
உறுக_வியங்.வி.மு.(உறு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $சீவ.நா.0961.2
அருமால எண் வினயும் அகற்றி இன்பக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஆக்கித்
$சீ வ.நா.0961.3
தரும் மால அல்ல யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) தலயின் தாழ்ந் பணிேவேனா
$சீ வ.நா.0961.4
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ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆய ஊக்க ஏ, பூட்டி யாக்கச் ெசறு உழு $சீ வ.நா.0962.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) ஆய நல்விரதச் ெசந்ெநல் வித்தி ஒழுக்க ந@,
$சீ வ.நா.0962.2
குன்றாமல் தாம் ெகாடுத் ஐம் ெபாறியின் ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) காத் ஓம்பின்
$சீ வ.நா.0962.3
ெவன்றா, தம் வட்டு
@
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) விளக்கும்
விண்ேணா,_ெப.(விண்ேணா,_ெப.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஈன்ேற
$சீ வ.நா.0962.4
இத்தல இவ,கள் ஏக இமயம்_ெப.(இமயம்_ெப.) நட்டு அரவு
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0963.1
அத்தல அலற முந்ந@, கடந்தவ, அரவம்
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0963.2
மத் தல ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கணாரும் மந்தரும் மறலி
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0963.3
ெமாய்த் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ஆ,க்கும்
ேமாட்டிரும் ெபாய்க புக்கா, $சீவ.நா.0963.4
கலந் எழுதிர நுண் ஆடக் கடிக்கய மடந்த காம,_ெப.(காம,_ெப.) $சீவ.நா.0964.1
இலங்கு ெபான் கலாபத் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) இரு கரப் பரப்பும் ஆக
$சீ வ.நா.0964.2
அல,ந்த_ெப.எச்.(அல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கமலத் அம்ேபா அணிதக்க முகத்திற்கு ஏற்ப
$சீ வ.நா.0964.3
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகழு குவள வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண்
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) நலத்த உண்டா, $சீ வ.நா.0964.4
தண்ணும முழவம் ெமாந்த தகுணிச்சம் பிறவும் ஓச $சீவ.நா.0965.1
எண்ணிய_ெப.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விரேலாடு அம்க
புறம்கயின் இசய ஆக்கித் $சீ வ.நா.0965.2
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திண்ணிதின் ெதறித்ம் ஓவா, ெகாட்டியும் குடந்ம் ஆடி $சீவ.நா.0965.3
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) மகளி,_ெப.) தம்ேமாடு உய,
மிச அவ,கள் ஒத்தா, $சீவ.நா.0965.4
சிவிறியின் மாறு தூயும் குங்குமம் எறிந்ம் ேதங் ெகாள் $சீ வ.நா.0966.1
உவறு ந@, உழக்கி ஓட்டி உட புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) கண்டு நக்குத் $சீவ.நா.0966.2
தவறு_ெப.(தவறு_ெப.) எனத் தாமம் பூட்டித் தருதிற ெகாண்டும் இன்பத்
$சீ வ.நா.0966.3
இவறினா, காம ெவள்ளத் ஏத் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தன்மயாேர
$சீ வ.நா.0966.4
சாந் அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) நிறந்த ேதாணி தண்மல, மாலத் ேதாணி
$சீ வ.நா.0967.1
பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கில் ஆ,ந்த ேதாணி புன கலம்_ெப.(கலம்_ெப.)
ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாணி $சீவ.நா.0967.2
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) மா மகளி,_ெப.) மந்த,
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எறிய_குைற.எச்.(எறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓடித் $சீவ.நா.0967.3
தாம் திரக் கலங்கள் ேபாலத் தாக்குபு திrயும் அன்ேற $சீ வ.நா.0967.4
கலிவள, களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) கந்ந@, ெசாrவ ேபால் முத்த மால
$சீ வ.நா.0968.1
ெபாலிெவாடு திவண்டு ெபாங்கிப் பூஞ்சிக அலமந் ஆடக் $சீவ.நா.0968.2
குலிக ந@, நிறந்த பந்தின் ெகாம்பனா, ஓச்ச மந்த, $சீ வ.நா.0968.3
ெமலிவு கண்டு உவந் மாேதா விருப்ெபாடு மறலினாேர $சீ வ.நா.0968.4
வண்ண ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) சுண்ணம் பட்டும் மாலயும் சாந்ம் ஏந்தி
$சீ வ.நா.0969.1
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எண் அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) திறத் மந்த, எதி, எதி,
எறிய_குைற.எச்.(எறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓடி $சீவ.நா.0969.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நுடங்கு
மின்னும் மீ ன்களும் ெபாருவ ேபால $சீவ.நா.0969.3
மண்_ெப.(மண்_ெப.) இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அமர,
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) ஒத்
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.நா.0969.4
உரத்த ெவண்ெணயும் ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
சுண்ணமும் $சீ வ.நா.0970.1
அரத்த சாந்தமும் நானமும் மாலயும் $சீ வ.நா.0970.2
நுரத் ேநான் சிற வண்ெடாடு_ெப.(வண்து_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) $சீ வ.நா.0970.3
இரத் ந@, ெகாழித் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) இறந்தேத $சீ வ.நா.0970.4
கத்தி கக் கண்ணி ெநற்றிக் க ெதாழு கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) அன்ன
$சீ வ.நா.0971.1
வித்தக இளய, எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) விழுமணிக் கலங்கள் தாங்கி
$சீ வ.நா.0971.2
முத் அணிந் ஆவி ஊட்டி முகிழ் முல கச்சின் வக்கிப்
@
$சீவ.நா.0971.3
பித்திக பிணயல் சூழ்ந் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.நா.0971.4
திருந் ெபான் ேதரும் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் சிவிகயும் மிடந் ெதற்றிக்
$சீ வ.நா.0972.1
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கயக் களிறும் மாவும் கால் இயல் பிடியும் ஈண்டி
$சீ வ.நா.0972.2
ெநருங்குபு மள்ள, ெதாக்கு ெநடுவரத் ெதாடுத்த ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.)
$சீ வ.நா.0972.3
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கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கடற்கு இவ,ந்த வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
கடிநக,க்கு எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற
$சீ வ.நா.0972.4
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) எனக் காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) எனக்
கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கண் கூற்று என $சீ வ.நா.0973.1
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) சின உரும் என ஊழித் த@ எனத் $சீவ.நா.0973.2
ெதாட, பிணி ெவளில் முதல் முருக்கித்
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0973.3
அடல் அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடாக் களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) அசனி
ேவகேம $சீ வ.நா.0973.4
ெபாரு இழி_வி.(இழி_வி.) அருவி ேபான்று ெபாழி தரு கடாத்த ஆகிக்
$சீ வ.நா.0974.1
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ெகாள் மருப்பிற்று ஆகிக் குஞ்சரம் சிதந்த என்னக்
$சீ வ.நா.0974.2
கருதிய_ெப.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திசகள்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) கண்மிசக் கரந்த மாந்த,_ெப.(மாந்த,_ெப.)
$சீ வ.நா.0974.3
பருதியின் முன்ன,த் ேதான்றா
மறந்த_ெப.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல் மீ ன்கள் ஒத்தா,
$சீ வ.நா.0974.4
கருந்தடங் கண்ணி தன்ேமல் காமுக, உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ேபால
$சீ வ.நா.0975.1
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) களிறு_ெப.(களிறு_ெப.)
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓடச் சிவிக விட்டு இளய, ஏக
$சீ வ.நா.0975.2
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
அவட்குத் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) இல்லேயா என்று
$சீ வ.நா.0975.3
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ஒருங்கு க உச்சிக் கூப்பிக் களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) எதி, இறஞ்சி
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.) $சீ வ.நா.0975.4
என்னக் ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.) கண்
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எல்லயில்
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0976.1
இன் உயி, இவளக்
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்று
எனில் என்கண் மாய்ந்தால் $சீவ.நா.0976.2
பின்னத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஆவ ஆக என்று எண்ணிப் பிண ெகாள்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0976.3
மின்னுப் ேபால் நுடங்கி_வி.எச்.(நுடங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.) வதத
@
ெபான்
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) ஒப்பாள் $சீ வ.நா.0976.4
மணி_ெப.(மணி_ெப.) இரு தலயும் ேச,த்தி வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெபானின்
இயன்ற நாணால் $சீவ.நா.0977.1
அணி இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) குஞ்சி ஏறக் கட்டியிட்டு அலங்கல் சூழ்ந்
$சீ வ.நா.0977.2
தணி அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ேதாழ, சூழத் தாழ் குழ திருவில் வசப்
@
$சீ வ.நா.0977.3
பணி வரும் குருசில்_ெப.(குருசில்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
ெசல்வான்_வி.மு.(ெசல்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) பாவய இடரக்
கண்டான் $சீ வ.நா.0977.4
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) உயி, அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) ேநாக்கிப் ெபருந்தக
வாழ்வில் சாதல் $சீவ.நா.0978.1
எண்ணினன் எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெநாய்தா
இனமல, மால சுற்றா $சீவ.நா.0978.2
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வண்ணப் ெபான் கடகம் ஏற்றா வா, கச்சில் தான வக்கா
@
$சீவ.நா.0978.3
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அம் களிற்ற வயா ஆ,த் ேமல் ஓடினாேன
$சீ வ.நா.0978.4
குண்டலம் குமரன் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
குன்றின்ேமல் விழும்_ெப.எச்.(விழு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மின்ேபால் $சீவ.நா.0979.1
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) களிற்றின்
ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) எறிந் ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) ஒலித்
வழ_குைற.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
@
$சீ வ.நா.0979.2
மண்டில முத்ம் தாரும் மாலயும் குழலும்
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.0979.3
விண்டல, கண்ணி சிந்த மின்னில்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தினாேன
$சீ வ.நா.0979.4
படம் விr நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ெசற்றுப் பாய் தரு கலுழன்ேபால
$சீ வ.நா.0980.1
மடவ,ல்_ெப.(மடவ,ல்_ெப.) அவளச் ெசற்று மதக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.)
இறஞ்சும் ேபாழ்தில் $சீ வ.நா.0980.2
குடவர ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.)
பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாளr ேபான்று ேவழத்
$சீ வ.நா.0980.3
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) கடவக் குப்புற்று உரும் என உரறி
ஆ,த்தான் $சீவ.நா.0980.4
கூற்று என முழங்கிக் கயால் ேகாட்டு இடப் புடப்பக் காய்ந் $சீவ.நா.0981.1
காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) என உரறி நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) கடாம் ெபய் கனலின்
சீறி $சீவ.நா.0981.2
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ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) அம் குமரன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேமல் அடு
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ஓட அஞ்சான் $சீவ.நா.0981.3
ேகால் ெதாடிப் பாவ தன்னக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயப் ேபாமின்
என்றான் $சீவ.நா.0981.4
மதியினுக்கு இவ,ந்த ேவக மாமணி நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) வல்ேல
$சீ வ.நா.0982.1
பதி அம பருதி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேமல் படம் விrத் ஓடி ஆங்குப்
$சீ வ.நா.0982.2
ெபாதி அவிழ் ேகாத தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேமல் ெபாருகளிறு
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபான்தா,க்
$சீ வ.நா.0982.3
கதி அம ேதாளினான கயகப் படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அன்ேற $சீவ.நா.0982.4
கயகப் படுத்தேலாடும் கா,மழ மின்னின் ெநாய்தா $சீ வ.நா.0983.1
ெமாய் ெகாளப் பிறழ்ந் முத்தா, மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) இடக் குளித்க் கால்கீ ழ்
$சீ வ.நா.0983.2
ஐெயன அடங்கி வல்லான் ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) வட்டு ஏய்ப்பச் $சீவ.நா.0983.3
ெசய் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) குருசில்_ெப.(குருசில்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ஆங்ேக
கரந் ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) அகற்றினாேன $சீ வ.நா.0983.4
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) ந@, மணி_ெப.(மணி_ெப.) வண்ணனப் பண்டு ஓ,
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $சீவ.நா.0984.1
ெகால்ல ஓடிய குஞ்சரம்
ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) $சீவ.நா.0984.2
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ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) ேபான்றனன் சீ வகன்_ெப.(சீ வகன்_ெப.)
ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) ேபால் $சீவ.நா.0984.3
பில்கும் மும்மத ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) ெபய,ந்தேத $சீவ.நா.0984.4
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) க இரு மருப்பின் மும் மதத்த ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.)
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) குன்று அனய ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) $சீவ.நா.0985.1
திருகு கன கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) கால் சீவகன்_ெப.(சீவகன்_ெப.)
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) இளயாட்கு உடந்
ேதனா, $சீ வ.நா.0985.2
முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) கமழ் அலங்கல் முத்
இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மா,பினன்
ஐந்நூற்று நால்வ, $சீவ.நா.0985.3
அருகு கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) பரவத் தனிேய ேபாய் உய்யானம் அடந்தான்
அன்ேற $சீவ.நா.0985.4
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெசய் கந் ேபால்
மருள_குைற.எச்.(மருள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வங்கிய
@
$சீவ.நா.0986.1
திணி ெபான் ேதாளினான் ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.) ந@க்கிய $சீவ.நா.0986.2
அணி ெபான் ெகாம்பின அழுங்கல் என்று தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $சீ வ.நா.0986.3
தணிவு இல் காதலா, தாம் ெகாடு ஏகினா, $சீவ.நா.0986.4
முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திர மூr ந@ள் நிதி
$சீ வ.நா.0987.1
வழங்க ந@ண்ட_ெப.எச்.(ந@ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) க வணிக,க்கு ஏறு
அனான் $சீவ.நா.0987.2
விழுங்கு காதலாள் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கண் பாவ தாய்_ெப.(தாய்_ெப.)
$சீ வ.நா.0987.3
குழந்த ேகாதயக் கண்டு கூறினாள் $சீ வ.நா.0987.4
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ெநய் ெபய் ந@ள் எr ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.)
மூழ்கிய_ெப.எச்.(மூழ்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.0988.1
க ெசய் மால ேபால் கrந் ெபான்நிறம் $சீவ.நா.0988.2
நய வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என் நங்கக்கு இன்று என
$சீ வ.நா.0988.3
உய்தல்_ெதா.ெப.(உய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவட்கயால் உரத்தல் ஓம்பினா,
$சீ வ.நா.0988.4
முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) உலாம் முல்லக் கத்திக
$சீ வ.நா.0989.1
பருகி வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உலாம் பல் குழலினாள் $சீவ.நா.0989.2
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று தாய்_ெப.(தாய்_ெப.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண் ந@, டத் $சீ வ.நா.0989.3
உருகும் நுண் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒசியப் புல்லினாள்1
$சீ வ.நா.0989.4
கடம்பு_ெப.(கடம்பு_ெப.) சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) மால ேபால் $சீ வ.நா.0990.1
ெதாட,ந் கவிடாத் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) மாெராடும் $சீவ.நா.0990.2
குடங்க உண்கணாள் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பண்ணயுள் $சீவ.நா.0990.3
அடந்த ன்பம் என்று அறிவின் நாடினாள் $சீவ.நா.0990.4
கம்மப் பல் கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) களந் கண்டு ெதறூஉம் $சீவ.நா.0991.1
விம்மப் பல்கலம் ெநாய்ய ெமய் அணிந் $சீவ.நா.0991.2
அம் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) மாலயும் அடச்சி குங்குமம் $சீவ.நா.0991.3
ெகாம்ம மட்டித்தா, ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அனாளேய $சீ வ.நா.0991.4
அம் ெபான் வள்ளத்ள் அமி,தம் ஏந்ம் எம் $சீ வ.நா.0992.1
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ெகாம்பின் அவ்வயக் ெகாண,மின்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எனப் $சீவ.நா.0992.2
பம் ெபான் அல்குலப் பயிரும் பங்கிளி $சீ வ.நா.0992.3
ெசம்ெபான் ெகாம்பின் எம் பாவ
ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றாள் $சீ வ.நா.0992.4
நிறத் எறிந் பறித்த_ெப.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நிணம்_ெப.(நிணம்_ெப.) ெகாள் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $சீ வ.நா.0993.1
திறத்த ெவௗவுவிய_ெப.எச்.(ெவௗவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) அrக் கண்ணினாள் $சீவ.நா.0993.2
பிறப்பு உண,ந்தவ, ேபால் தம, ேபச்சு எலாம் $சீவ.நா.0993.3
ெவறுத் யாவயும் ேமவலள் ஆயினாள் $சீவ.நா.0993.4
குமr_ெப.(குமr_ெப.) மா நக,க் ேகாத அம் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அனாள்
$சீ வ.நா.0994.1
தமrன் ந@ங்கிய_ெப.எச்.(ந@ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசவ்வியுள் தாமர
$சீ வ.நா.0994.2
அமர, ேமவரத் ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ேபால் $சீவ.நா.0994.3
குமரன் ஆக்கிய காதலின் கூறினாள் $சீவ.நா.0994.4
கலத்தல் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) கல்லூr நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெகாட்டிலா
$சீ வ.நா.0995.1
முலத் தடத் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெமாய் எருக் குப்பயா
$சீ வ.நா.0995.2
இலக்கம் என் உயிரா எய் கற்குமால் $சீவ.நா.0995.3
அலக்கும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சரம் ஐந் உடயான் அேரா $சீவ.நா.0995.4
பூமியும் ெபாற ஆற்ற அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தன்மயால் $சீவ.நா.0996.1
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ேவம் என் ெநஞ்சமும் ேவள்வி முளr ேபால் $சீ வ.நா.0996.2
தாம மா,பனச் சீவகச் சாமியக் $சீ வ.நா.0996.3
காமனக் கடிேத தம்மின் ேதவி,காள் $சீவ.நா.0996.4
கயினால் ெசாலக் கண்களின் ேகட்டிடும் $சீ வ.நா.0997.1
ெமாய்ெகாள் சிந்தயின் மூங்கயும் ஆயிேனன் $சீ வ.நா.0997.2
ெசய்தவம் புrயாச் சிறியா,கள் ேபால் $சீவ.நா.0997.3
உய்யல் ஆவ ஓ, வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) உண்டாம் ெகாேலா $சீவ.நா.0997.4
கண்ணும் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கவள ேசாருமால்
$சீ வ.நா.0998.1
புண்ணும் ேபான்று புலம்பும் என் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) அேரா $சீவ.நா.0998.2
எண் இல் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) எrப்பினும் ேமல் ெசலாப் $சீவ.நா.0998.3
ெபண்ணின் மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) அல இல்லேய
$சீ வ.நா.0998.4
ேசால ேவய் மருள் சூழ் வளத் ேதாளி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $சீ வ.நா.0999.1
ேவல மாக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேவட்க மிக்கு ஊ,தர $சீவ.நா.0999.2
ஓல தாழ் ெபண்ண மா மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) ஊ,தலக் $சீ வ.நா.0999.3
கால ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) தடங்_ெப.அ.(தடம்_ெப.) கண்ணி கருதினாள்
$சீ வ.நா.0999.4
உய்யுமாறு உர உன்ன அல்லால் இேலன் $சீ வ.நா.1000.1
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாய்க் கிளிேய சிறந்தாய் என
$சீ வ.நா.1000.2
நயல் நங்க இந் நாட்டு அகத் உண்டு எனில் $சீவ.நா.1000.3
தயலாய் சமழா உர என்றேத $சீ வ.நா.1000.4
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ெதளி கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) அம் மல, ேமல் உற ேதவியின் $சீவ.நா.1001.1
ஒளியும் சாயலும் ஒப்பும இல்லவள் $சீ வ.நா.1001.2
களிெகாள் காமத்தில் கயறவு எய்தித் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $சீ வ.நா.1001.3
கிளியத் தூ விட்டான் கிளந் என்பேவ $சீவ.நா.1001.4
பூெணாடு ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முலப் ெபான் அனாள் $சீ வ.நா.1002.1
நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
குலனும் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கீ ழ்ப்பட $சீவ.நா.1002.2
வண
@
வித்தகன் காணிய விண்பட,ந் $சீவ.நா.1002.3
ஆணுப் பங்கிளி ஆண்டுப் பறந்தேத $சீவ.நா.1002.4
கூட்டினான் மணிபல ெதளித்க் ெகாண்டவன் $சீ வ.நா.1003.1
த@ட்டினான் கிழிமிசத் திக வாள்நுதல் $சீவ.நா.1003.2
ேவட்ட மால் களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.)
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவருவி
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ, $சீ வ.நா.1003.3
நாட்டமும் நடுக்கமும் நங்க வண்ணேம_ெப.(வண்ணம்_ெப.+ஏ_சாr.)
$சீ வ.நா.1003.4
ெநகிழ்ந் ேசா, பூந்கில் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேநாக்கிேய $சீவ.நா.1004.1
மகிழ்ந் வழ்
@ மணிக் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) மால கால் ெதாடும் $சீ வ.நா.1004.2
முகிழ்ந் வங்கு_ஏவ.(வ
@
ங்கு_வி.)
@
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முல
முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) தவரும் $சீவ.நா.1004.3
புகழ்ந் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேதாள்களில் புல்லும் ெமல்லேவ $சீவ.நா.1004.4
பட மல, ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கணாள் பரவ ஏந்
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $சீவ.நா.1005.1
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மிட மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேமகல ேநாற்ற ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) $சீவ.நா.1005.2
புட திரள் வன முலப் பூணும் ேநாற்றன $சீவ.நா.1005.3
அடிமல,த் தாமரச் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ேநாற்றேவ $சீவ.நா.1005.4
மின் அணங்குறும் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேமவ,
சாயலுக்கு $சீவ.நா.1006.1
இன்னணம் இறமகன் புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) யாவம்
$சீ வ.நா.1006.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அணங்கு உறு ெமாழித் தத்த தத்தய $சீவ.நா.1006.3
மன் அணங்கு உறெலாடு மகிழ்ந் கண்டேத $சீவ.நா.1006.4
ஆடும் பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) எனப் புட
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) ேமல் $சீ வ.நா.1007.1
சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கலப்புறம்
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூந்கில் $சீவ.நா.1007.2
ஓடிய எr வளத் உருவ ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) புக $சீ வ.நா.1007.3
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மற்று அதன்
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) குலாய ெகாள்கத்ேத $சீ வ.நா.1007.4
ெகான்வள, குவிமுலக் ேகாட்டில் தாழ்ந்தன $சீ வ.நா.1008.1
மின் வள, திரள் வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) விளங்கு பங்கதி, $சீவ.நா.1008.2
இன் வள, இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) பிற எழுதப் பட்டன $சீ வ.நா.1008.3
ெபான் வள, ெசப்பின் ேமல்
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபான்றேவ
$சீ வ.நா.1008.4
குண்டலம் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) புட குலாவி வில்லிட $சீ வ.நா.1009.1
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மண்டலம் நிறந்த ஓ, மதியம் அன்னேத $சீவ.நா.1009.3
ஒண்_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) திருமுகத் உருவ மாட்சிேய
$சீ வ.நா.1009.4
பூண் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) முலயவள் ெபாருவில் பூ நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
$சீ வ.நா.1010.1
மாண் நிறக் கருந்ங்குழல்_ெப.(கருங்குழல்_ெப.) மருங்கில் ேபாக்கிய
$சீ வ.நா.1010.2
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) மிகுகதி,ப் பட்டம்
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஒளி $சீ வ.நா.1010.3
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) மின் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) வளத்த
ஒத்தேத $சீவ.நா.1010.4
கடி கமழ் பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) சிக காம,_ெப.(காம,_ெப.) மல்லிக
$சீ வ.நா.1011.1
வடிவுட மால கால் ெதாட,ந் வாய்ந்த $சீ வ.நா.1011.2
நடு ஓசிந் ஒல்கிய நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மா
மல,க் $சீவ.நா.1011.3
ெகாடியின் ேமல் குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) குனிந்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒத்தேத $சீவ.நா.1011.4
சிலம்ெபாடு_ெப.(சிலம்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ேமகல மிழற்ற ேதனினம்
$சீ வ.நா.1012.1
அலங்கல் உண்டு யாழ் ெசயும் அம் ெபான் பூங்ெகாடி $சீ வ.நா.1012.2
நலம்பட நல்நட கற்ற
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $சீ வ.நா.1012.3
இலங்கு அrத் தடங்_ெப.அ.(தடம்_ெப.) கணாள் யாவள் ஆம் ெகாேலா
$சீ வ.நா.1012.4
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யாவேள ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) ஆக மற்று
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.) $சீ வ.நா.1013.1
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாருெளாடு
மீ ண்ட_ெப.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் அலால் $சீவ.நா.1013.2
ஏவலால் ேச,கேலன் என்று பங்கிளி $சீவ.நா.1013.3
பூ அல, சண்பகம் ெபாருந்திற்று என்பேவ $சீவ.நா.1013.4
மக் களி ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கணாள் வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெபான்
கிண்கிணி $சீவ.நா.1014.1
ஒககிட மிழற்றச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) கவ,
$சீ வ.நா.1014.2
கதக் களி ேவலினான் கண்டு காமந@,ப் $சீவ.நா.1014.3
புத் தளி, அனயவள் புலந் ேநாக்கினாள் $சீவ.நா.1014.4
இ என உருஎன இயக்கி என்றலும் $சீ வ.நா.1015.1
புதி இ பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கில் குழல்கள் ேசா,தலால் $சீ வ.நா.1015.2
ம விr ேகாத அம் மால நின்மனம் $சீவ.நா.1015.3
அ முற இயக்கலின் இயக்கி ஆகுேம $சீவ.நா.1015.4
முளத் எழு மதியம் முத் அரும்பி யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.) என
$சீ வ.நா.1016.1
விளத்த திருமுகம் விய,ப்பு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சில $சீவ.நா.1016.2
வளத்தன புருவமும் முrந்த வல்லேய $சீவ.நா.1016.3
கிளக் கழுந@,க் கணும் சிவப்பில் ேகழ்த்தேவ $சீவ.நா.1016.4
பாவ ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) புலவியில் ந@டல் பாவிேயற்கு $சீவ.நா.1017.1
ஆவி ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.)
உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) அல்ல ஊற்றுந@,க் $சீ வ.நா.1017.2
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கூவல் வாய் ெவண்மணல் குறுகச் ெசல்லுேம $சீவ.நா.1017.3
ேமவிப் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கங்கயுள் விழந்த அன்னேம $சீவ.நா.1017.4
ேபrனும் ெபண்டிரப் ெபாறா சீ றுவாள் $சீவ.நா.1018.1
ேந, மல,ப் பாவய ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெநய்
ெசாr $சீவ.நா.1018.2
கூ, அழல் ேபால்வ ஓ, புலவி கூ,ந்தேத $சீவ.நா.1018.3
ஆ,வுறு கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) மாட்டு அமி,தின் சாயற்ேக $சீ வ.நா.1018.4
புலந்தவள் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) என நடுங்கிப் ெபான் அrச் $சீவ.நா.1019.1
சிலம்ெபாடு_ெப.(சிலம்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ேமகல மிழற்றச்
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ேமல் $சீவ.நா.1019.2
அலங்கல் வாய் அடிமல, அணிந் குண்டலம் $சீவ.நா.1019.3
இலங்கப் ேப,ந் இன மல, சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஏகினாள் $சீ வ.நா.1019.4
னிப்பு உறு கிளவியால் ணவி ஏகலும் $சீ வ.நா.1020.1
இனிப் பிற,க்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இல எழுவல் ஈங்கு எனாக் $சீவ.நா.1020.2
கனிப்பு உறு ெசால் அள_இப் பறந் காள தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $சீ வ.நா.1020.3
பனிக் கதி,ப் பகமல,ப் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) ேச,ந்தேத $சீவ.நா.1020.4
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அடி மந்த என்னேவ
$சீ வ.நா.1021.1
ேதாழிய, சுவாகதம் ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஈங்கு
எனச் $சீ வ.நா.1021.2
சூழ்மணி ேமாதிரம் சுட,ந் வில் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.1021.3
யாழ் அறி வித்தகன் அங்க ந@ட்டினான் $சீவ.நா.1021.4
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ெபான் இயல் குரும்பயின்
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முலக் $சீவ.நா.1022.1
கன்னிய, தூெதாடு காம,_ெப.(காம,_ெப.) பங்கிளி $சீ வ.நா.1022.2
முன்னேம வந் என முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) ேநாக்கேமாடு $சீவ.நா.1022.3
என்ன ெகால் வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) என இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.)
ெசப்பினான் $சீவ.நா.1022.4
மயல் அம் களிற்ெறாடு ெபாருத வண்புகழ் $சீ வ.நா.1023.1
ஐயனச் ெசவ்வி கண்டு அறிந் வம் எனப் $சீவ.நா.1023.2
ப அரவு அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) எம்பாவ தூெதாடு $சீவ.நா.1023.3
க இலங்கு எஃகினாய் காண வந்தேத $சீ வ.நா.1023.4
ெவஞ்சின ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) உண்ட ெவள்ளிலின் ெவறியம் ஆக
$சீ வ.நா.1024.1
ெநஞ்சமும் நிறயும் ந@ல_ெப.அ.(ந@லம்_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
கணால் கவ,ந்த_ெப.எச்.(கவ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கள்வி
$சீ வ.நா.1024.2
அஞ்சனத் வல ஆடி நடுங்கினாள் நிலம என்ன $சீ வ.நா.1024.3
பஞ் சிறத் தத்த என்னப் பசுங்கிளி ெமாழியும் அன்ேற $சீ வ.நா.1024.4
பூ அண அழலின் ேமல்
ேசக்கும்_ெப.எச்.(ேச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபான்
ெசய் தூண் $சீ வ.நா.1025.1
பாவ தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெபாருந்பு
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பல்
பல்கால் $சீ வ.நா.1025.2
ஆவியா அழல் என உயி,க்கும் ஐ என $சீவ.நா.1025.3
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ேமவிப் பூ நிலமிச
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெமல்லேவ
$சீ வ.நா.1025.4
பணித் தகு ேகாலமும் பந்ம் பா,ப்புறாள் $சீவ.நா.1026.1
மணிக் கழங்கு ஆடலள் மாம தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) விள,த் $சீவ.நா.1026.2
அணித் தக யாழிேனாடு அமுதம் விட்டு ஒrஇத் $சீ வ.நா.1026.3
ணப் ெபரு மல,க் கணில் யிலும் ந@ங்கினாள் $சீ வ.நா.1026.4
திருந் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) சீ வக சாமிேயா எனும் $சீவ.நா.1027.1
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.)
வள கழல்பேவா எனும் $சீவ.நா.1027.2
வருந்திேனன் மா,புறப் புல்லு வந் எனும் $சீ வ.நா.1027.3
ெபாருந் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அன ெபாருவின்
சாயேல $சீ வ.நா.1027.4
கன்னிய, உற்றேநாய் கண் அனா,க்கும் அஃ $சீவ.நா.1028.1
இன்ன என்று உரயல, நாணின் ஆதலான் $சீ வ.நா.1028.2
மன்னும் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உணரேலன் மாத,_ெப.(மாத,_ெப.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
$சீ வ.நா.1028.3
ன்னி ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) அறிதிேயா ேதான்றல் என்றேத $சீவ.நா.1028.4
புள்ளின் வாய் உர ேகட்டலும் ெபான் ெசய்ேவல் $சீவ.நா.1029.1
எள்ளி ந@ண்ட_ெப.எச்.(ந@ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணாள் திறத்
இன்னுர $சீவ.நா.1029.2
உள்ளினா, உழக் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒத்தான் அேரா $சீ வ.நா.1029.3
வள்ளல் மாத் தடிந்தான் அன்ன மாண்பினான் $சீ வ.நா.1029.4
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ெசால் மருந் தந்தாய்_வி.மு.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) ெசால்லு
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மனத் $சீ வ.நா.1030.1
என் அம,ந்த_ெப.எச்.(அம,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உரத்க் ெகாள்
ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) என $சீ வ.நா.1030.2
வில் நிமி,ந்த_ெப.எச்.(நிமி,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வங்கு_ஏவ.(வ
@
ங்கு_வி.)
@
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அவட்கு $சீவ.நா.1030.3
இன் மருந் இவ ேவண்டுவல் என்றேத $சீவ.நா.1030.4
ெபான் குன்று ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) பூம்
பழனங்கள் சூழ் $சீ வ.நா.1031.1
ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) குன்று ஆம் பதி ேநrனும் தன்ன
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $சீ வ.நா.1031.2
கல் குன்று ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இண கண் உற@இச் $சீ வ.நா.1031.3
ெசால் குன்றா புண,ேகன் ெசால்லு ேபா என்றான் $சீ வ.நா.1031.4
ேசல ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணாட்கு இவ
ெசப்ப அr $சீவ.நா.1032.1
ஓல ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
எழுதிப்_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.+ப்_ஒற்.) பணி
ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) என $சீ வ.நா.1032.2
மால மா,பன் ெகாடுப்பத் தினக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) $சீவ.நா.1032.3
ஓலேயாடு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓங்கிப்
பறந்தேத $சீவ.நா.1032.4
திருந் ேகாதச் சிகழிகச் சீறடி $சீ வ.நா.1033.1
மருந்தின் சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கமழ் ேமனியாள்
$சீ வ.நா.1033.2
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ெபாருந் பூம் ெபாய்கப் ேபா,வயப் ேபா,த் உடன் $சீவ.நா.1033.3
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கண் பாவ கவின்
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வகினாள் $சீவ.நா.1033.4
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) ெகாள் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதி, ேவலவன் வா,
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) $சீ வ.நா.1034.1
கறங்க_குைற.எச்.(கறங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏகித் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) ஊடல $சீ வ.நா.1034.2
உறந்த ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) மல,ச் ெசன்னியின் ந@க்கினான் $சீவ.நா.1034.3
நிறந்த இன்ப ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கணிக்கு என்பேவ $சீவ.நா.1034.4
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ணவி ேகாட்டியினின் ந@ங்கித் தனி இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
பா,த் $சீவ.நா.1035.1
இன் ணவன் ேச,வான் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகால் ேபாந்த ெகால் $சீவ.நா.1035.2
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகால்
ேச,ந்த_ெப.எச்.(ேச,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகால் ெசவ்வி அறிந்
உருகும் $சீவ.நா.1035.3
என் ணவி மாற்றம் இஃ என்ற ெகால் பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) $சீ வ.நா.1035.4
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) தா,ப் பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) கிளியா, ெசன்றா,க்கு
ஓ, இன் உரதான் $சீவ.நா.1036.1
தந்தாேரல் தந்தா, என் இன் உயி, தாம் தாராேரல் $சீவ.நா.1036.2
அந்ேதா குணமாலக்கு ஆ தகா என்று உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) $சீ வ.நா.1036.3
ெநாந் ஆங்கு அழ_குைற.எச்.(அழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
முயன்று_வி.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேநாற்றானும்
எய்வேன $சீவ.நா.1036.4
ெசன்றா, வரய கருமம் ெசரு ேவலான் $சீவ.நா.1037.1
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ெபான் தாங்கு அணி அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) புல்லப் ெபாருந்ேமல்
$சீ வ.நா.1037.2
குன்றா கூடுக எனக் கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முத்த
ஆ, மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) ேமல் $சீ வ.நா.1037.3
அன்று ஆங்கு அணி இழயாள் ஆழி இழத்தாேள1 $சீ வ.நா.1037.4
பாக வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) வாங்கிப் பழுதாகின் பாவிேயற்கு
$சீ வ.நா.1038.1
ஏகுமால் ஆவி என நினப்பப் பங்கிளி யா, $சீவ.நா.1038.2
மாகேம ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மடவாேள
அவ்விருந்தாள் $சீவ.நா.1038.3
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ேச,வல் எனச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடந்தேத $சீவ.நா.1038.4
கண்டாள் ெநடி உயி,த்தாள் க ெதாழுதாள் க அகத்ேத $சீ வ.நா.1039.1
ேகாண்டாள்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) தினக் குரல்தான்
சூடினாள்_வி.மு.(சூடு_வி.+இன்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.) தாழ்
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ேமல் $சீவ.நா.1039.2
நுண் தா,ப் பசுங்கிளிய ேநாவ அகட்டு ஒடுக்கி $சீ வ.நா.1039.3
வண் தாரான் ெசவ்வி வாய்க் ேகட்டாள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ெமய்
மகிழ்ந்தாள் $சீவ.நா.1039.4
த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) பால் அமி, ஊட்டிச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் மணிக்
கூட்டில் $சீவ.நா.1040.1
காம்பு_ெப.(காம்பு_ெப.) ஏ, பணத் ேதாளி ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பறவ கண்
படுப்பித் $சீ வ.நா.1040.2
ஆம்பால் மணி_ெப.(மணி_ெப.) நாம ேமாதிரம் ெதாட்டு ஐ என்னத் $சீ வ.நா.1040.3
ேதம்பா எழுத் ஓல ெசவ்வேன ேநாக்கினாள் $சீவ.நா.1040.4
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ெகாடுஞ்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) சிலயான் ஓல குண மால காண்க
$சீ வ.நா.1041.1
அடுந் யரம் உள் சுட ெவந் ஆற்றாேதன் ஆற்ற $சீ வ.நா.1041.2
விடுந்த சிறு கிளியால் விம்மல் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) த@,ந்ேதன் $சீவ.நா.1041.3
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கணாள் தானும் நினவு அகல்வாள் ஆக
$சீ வ.நா.1041.4
ஈட்டம் சால் ந@ள் நிதியும் ஈ,ங் குவளப் பந் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) சூழ்
$சீ வ.நா.1042.1
ேமாட்டு வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) சுரக்கும்
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முழு ஈந் $சீவ.நா.1042.2
ேவட்டா,க்கு ேவட்டனேவ ேபான்று இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ேவய்
ெமன்ேதாள் $சீவ.நா.1042.3
பூட்டா, சில நுதலாள் புல்லா ஒழிேயேன $சீ வ.நா.1042.4
குங்குமம் ேச, ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முலேமல் ெகாய்தா, வடுப்
ெபாறிப்பச் $சீ வ.நா.1043.1
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண்
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பனியால் சிந்த எr அவித் $சீவ.நா.1043.2
மங்க மகிழ_குைற.எச்.(மகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உறேயேனல்
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அமருள் $சீ வ.நா.1043.3
பங்கப் பட்டா, ேமல் பட நினந்ேதன் ஆக என்றான் $சீ வ.நா.1043.4
நூல் புடத்தால் ேபால் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வித்தகம் ேச, நுண் வrகள் $சீவ.நா.1044.1
பால் மடுத்த் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) பருகுவாள் ேபால்
ேநாக்கிச் $சீ வ.நா.1044.2
ேசல் படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கண்ண,_ெப.(கண்ண
@
,_ெப.)
@
சுமந் அள_இ ெமய்ம் மகிழ்ந் $சீ வ.நா.1044.3
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மால் படுத்தான் மா,பில்_ெப.(மா,பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) மணந்தாேள ேபால்
மகிழ்ந்தாள் $சீவ.நா.1044.4
பால் அவியும் பூவும் புகயும் படு சாந்ம் $சீவ.நா.1045.1
கால் அவியாப் ெபான் விளக்கும் தந் உம்மக் க
ெதாழுேவன்_வி.மு.(ெதாழு_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $சீவ.நா.1045.2
ேகால் அவியா ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிலயான் ெசால் குன்றான் ஆக
எனேவ $சீவ.நா.1045.3
நூல் அவயா, ேபால் ந@ங்கள்_பதி.ெப.(ந@ங்கள்_முன்.பன்.) ேநாக்குமிேன என்றாள்
$சீ வ.நா.1045.4
மவ்வல் அம் குழலினாள மதி உடன் படுக்கல் உற்றுச் $சீவ.நா.1046.1
ெசவ்வியுள் ெசவிலி ெசால்லும் சில இவ,_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.)
நுதலினாய் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $சீ வ.நா.1046.2
அவ்வக்கு மூத்த மாமன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மகற்கு இன்று உன் தாத
$சீ வ.நா.1046.3
நவ்வியம் பிண ெகாள் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நக முக விருந் ெசய்தான்1 $சீ வ.நா.1046.4
பண்டியால் பண்டி ெசம்ெபான் பல்வள பrயம் ஆகக் $சீ வ.நா.1047.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வந் அடிம
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) குற உறுகின்ற
அன்றிக் $சீ வ.நா.1047.2
கண்டவ,_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ,_பட,.பன்.)
கடக்கல் ஆற்றாக் கிழிமிச உருவு த@ட்டி $சீவ.நா.1047.3
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இமி, ேகாத நின்ன வழிபடும் நாளும் என்றாள்1
$சீ வ.நா.1047.4
மத்னன் வனப்பின் மிக்கான் வள, நிதிக் கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.) காள
$சீ வ.நா.1048.1
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உத்தமன் உன நாமம் அல்ல ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உரத்தல்
ேதற்றான்_வி.மு.(ேதற்று_வி.+ண_இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அன்_பட,.ஒரு.)
$சீ வ.நா.1048.2
இத்திறத் இவன்கண் நின்ன எண்ணினா, என்னேலாடும் $சீ வ.நா.1048.3
தத்த அம் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) கயால் ெசவி முதல் அடச்சிச்
ெசான்னாள்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1048.4
மணி_ெப.(மணி_ெப.) மதக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ெவன்றான் வருத்தச் ெசால்
கூலி ஆக $சீ வ.நா.1049.1
அணி மதக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) அனானுக்கு அடிப் பணி ெசய்வ அல்லால்
$சீ வ.நா.1049.2
ணிவ என் சுடு ெசால் வாளால் ெசவி முதல் ஈரல் என்றாள் $சீவ.நா.1049.3
பணிவரும் பவளப் பாவ பrவு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அனய ஒப்பாள்
$சீ வ.நா.1049.4
கந்கப் புடயில் ெபாங்கும் கலினமா வல்லன் காளக்கு $சீ வ.நா.1050.1
எந்தயும் யாயும் ேநரா,_ெப.(ேநரா,_ெப.) ஆய்
விடின்_நி.எச்.(விடு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) இறத்தல் ஒன்ேறா $சீவ.நா.1050.2
சிந்தன பிறி ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆகிச் ெசய் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) முயறல்
ஒன்ேறா $சீ வ.நா.1050.3
வந்ததால் நாள என்றாள் வடு எனக்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணாள் $சீவ.நா.1050.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெநய் ேபான்று இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெசால்லாள்
சிறு முக் குறம ேகட்ேட $சீவ.நா.1051.1
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) நந் உருகிக் கத்தாய் உள் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) உவக
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1051.2
ஆன் ெநய் பாற்கு இவ,ந்த ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அேழற்க என் பாவ என்று $சீ வ.நா.1051.3
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தானயால் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கண் ந@ரத் டத் ெமய் தழுவிக்
ேகாண்டாள்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1051.4
கள் மனத் இன்றி ேநாற்ற ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) வினப் பயத்தின்
அன்ேற $சீவ.நா.1052.1
தகண் இலாக் ேகள்வியான் கண் தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
என்று பின்னும் $சீ வ.நா.1052.2
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) குளி,ப்பக்
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மறுவலும் புல்லிக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு $சீவ.நா.1052.3
அகல் மனத் தாய்க்குச்
ெசான்னாள்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) அவளும்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேகட்குச்
ெசான்னாள்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1052.4
வினயமா மால ேகள்வன் குேபர மித்திரற்குச்
ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1053.1
அனயேத பட்ட என்றால் ஐயேன நங்கக்கு ஒத்தான் $சீ வ.நா.1053.2
வனயேவ பட்ட ேபாலும் மணி_ெப.(மணி_ெப.) மருள் முலயி னாளப்
$சீ வ.நா.1053.3
புனயேவ பட்ட ெபான் தா,ப் புண்ணியற்கு ஈம் என்றான் $சீ வ.நா.1053.4
கற்றா, மற்றும் கட்டுர வல்லா, கவி என்னும் $சீ வ.நா.1054.1
நல்ேத, ேமலா, நால்வர விட்டாற்கு அவ,_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.)
ெசன்றா, $சீவ.நா.1054.2
சுற்றா, வல் வில் சூடுறு ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
நாய்கன் $சீவ.நா.1054.3
ெபான் தா,_ெப.(தா,_ெப.) மா,பீ, ேபாமின் என்று ஆங்கு எதி,
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1054.4
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சீந்தா நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) த@முக ேவலான்
மணிச் ெசப்பின் $சீ வ.நா.1055.1
ஈந்தான் ெகாண்டா, இன்முக வாசம் எr ெசம்ெபான் $சீ வ.நா.1055.2
காந்தா நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கற்பகம் அன்ன @,
வரப் ெபற்ேறன்_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $சீவ.நா.1055.3
ேச,ந்ேதன் இன்ேற வடு_ெப.(வ
@
டு_ெப.)
@
என நாய்கற்கு
அவ,_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.)
ெசான்னா,_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) $சீ வ.நா.1055.4
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ஈம் ந@,
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ெகாள்மின் என யாரும் $சீவ.நா.1056.1
தாம் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ேநரா,_ெப.(ேநரா,_ெப.)
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
என் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.)
மா,பில்_ெப.(மா,பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $சீவ.நா.1056.2
பூமகள் வகும் புண்ணியப் ெபான் குன்று அனயயானுக்கு $சீவ.நா.1056.3
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ேந,ந்ேதம் இன்று என
நாய்கற்கு அவ,_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.)
ெசான்னா,_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) $சீ வ.நா.1056.4
சுற்றா, வல்வில் சூடுறு ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் கழலாற்குக் $சீவ.நா.1057.1
குற்ேறல் ெசய்ம் காளயும் யானும் ெகாடியாள $சீ வ.நா.1057.2
மல் ேச, ேதாளான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மருமானுக்கு அருள் ெசய்யப்
$சீ வ.நா.1057.3
ெபற்ேறன்_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) என்னப் ேபசினன்
வாசம் கமழ் தாரான் $சீ வ.நா.1057.4
விட சூழ் ஏற்றின் ெவல் புகழான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மிகு தாத $சீ வ.நா.1058.1
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சூழ் வயம் கப் படுத்தான் ேபான்று இ கூறக் $சீ வ.நா.1058.2
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குட, சூழ் ேகாட்ட குஞ்சரம்
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) வகயும்
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $சீவ.நா.1058.3
பட, சூழ் ெநஞ்சின் பாவதன் பண்பும் அவ,_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.)
ெசான்னா,_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) $சீ வ.நா.1058.4
மறயா, ேவள்வி மந்திரச் ெசந்த@க் ெகாடிேய ேபால் $சீவ.நா.1059.1
குறயாக் கற்பில் சீ வகன்_ெப.(சீவகன்_ெப.) தாயும் ெகால ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
கண் $சீவ.நா.1059.2
ெபாற ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆற்றாப் ேபா அணி ெபான்
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அனயாள $சீவ.நா.1059.3
நறயா, ேகாத நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என இன்புற்று எதி,
ேகாண்டாள்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1059.4
ெபான் கச்சு ஆ,த்த பூண் அணி ெபாம்மல் முலயாள $சீவ.நா.1060.1
அற்கச் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யாப்பின,
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அவண்_ெப.(அவண்_ெப.)
வந்தா,_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) $சீ வ.நா.1060.2
ெபாற்பக் கூறிப்
ேபாகும்_ெப.எச்.(ேபா_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_ெப.எச்.குறி.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என்றா,க்கு எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றா,
$சீ வ.நா.1060.3
வற்கம் இட்ட வண் பr மாவின் அவ,_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) ெசன்றா,
$சீ வ.நா.1060.4
மடந்த திறத்தின் இயய அம் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வந்தா,_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) $சீ வ.நா.1061.1
விடம்_ெப.(விடம்_ெப.) தத்த ேவலாற்கு உரத்தா,க்கு
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) ெமய்ம் மகிழ்ந்தான்
$சீ வ.நா.1061.2
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நுடங்கும்_ெப.எச்.(நுடங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ேபால்பவள் நூபுரம்
ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வந் $சீ வ.நா.1061.3
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கண்ணவள் தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) அ ேகட்டலும் தக்க
என்றாள் $சீவ.நா.1061.4
திருவிற்கு அமந்தான் திச பத்ம்
அறிந்த_ெப.எச்.(அr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதால்சீ , $சீவ.நா.1062.1
உருவிற்கு அமந்தாற்கு அமந்தாள் என யாரும் ஒட்டப் $சீ வ.நா.1062.2
ெபருகும் கணியின் கணி ேபசிய_ெப.எச்.(ேபசு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப
இல் நாளால் $சீவ.நா.1062.3
பருகற்கு அமந்த அமி,தின் பட, த@,க்கல் உற்றா, $சீ வ.நா.1062.4
கர ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.) கலி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கல் என் $சீவ.நா.1063.1
முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) கறங்க_குைற.எச்.(கறங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
முழவு விம்ம ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) ஆ,ப்பப்
$சீ வ.நா.1063.2
பிரசம்_ெப.(பிரசம்_ெப.) கலங்கிற்று என மாந்த,_ெப.(மாந்த,_ெப.) பிணங்க
ேவட்டான் $சீ வ.நா.1063.3
விர ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடந்த குழலாள
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ேவனிலாேன $சீவ.நா.1063.4
மழ ெமாக்குள் அன்ன வருெமன் முல மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) நல்லா,
$சீ வ.நா.1064.1
இழ முற்று அணிந்தா, எழு நூற்றவ, ேகாடி ெசம்ெபான் $சீவ.நா.1064.2
கழ முற்று த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) ஆ, வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) ஐந் மூதூ, $சீவ.நா.1064.3
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குழ முற்று காதின் மணிக் ெகாம்ெபாடு _ெப.(ெகாம்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
நாய்கன் ஈந்தான் $சீவ.நா.1064.4
பண்ணா, கிளவிப் பவழம்_ெப.(பவழம்_ெப.) புர ெசவ்வாய்க் $சீவ.நா.1065.1
கண்ணா, கதி, ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) முலக் காம்பு_ெப.(காம்பு_ெப.) அடும்
ெமன்ேதாள் $சீவ.நா.1065.2
விண்ேணா,_ெப.(விண்ேணா,_ெப.) உலகிெனாடும் இந் நிலத் இல்லாப்
$சீ வ.நா.1065.3
ெபண்ணா, அமி,ேத அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.)
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அமி,ேத $சீவ.நா.1065.4
ேததா என வண்ெடாடு_ெப.(வண்து_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
வr ெசய்யப் $சீவ.நா.1066.1
ேபா ஆ, குழலாள் புண, ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) முல பாயத் $சீவ.நா.1066.2
தா ஆ, கமழ் தா,_ெப.(தா,_ெப.) மவிண்டு ளிப்ப $சீ வ.நா.1066.3
ஈதாம் அவ,_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.)
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.)
அேத $சீவ.நா.1066.4
முந்ந@,ப் பவளத் உற நித்தில முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) $சீ வ.நா.1067.1
அந்ந@, அமி, ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகாடுப்ப
அம,ந்தான் $சீ வ.நா.1067.2
மந்ந@, ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் புருவங்கள் மலங்கப் $சீ வ.நா.1067.3
ெபான்னா, அrக் கிண்கிணி பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) இடேவ $சீவ.நா.1067.4
கம்பா, களியான கலக்க_குைற.எச்.(கலக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மலங்கி
$சீ வ.நா.1068.1
அம்ேப, அrவாள் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் புதத் அஞ்சிக்
$சீ வ.நா.1068.2
ெகாம்ேப குழவாய் எனக்ேக குழந்திட்டாய் $சீ வ.நா.1068.3
299

வம்ேப இ வயகத்தா, வழக்கு அன்ேற $சீவ.நா.1068.4
பூவா, புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆட்டினுள் பூ நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
சுண்ணம் $சீவ.நா.1069.1
பாவாய் பணத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) சுரமஞ்சr ேதாற்றாள் $சீவ.நா.1069.2
காவா அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.) கண்ணறச்
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவம்ெசால்
$சீ வ.நா.1069.3
ஏேவா அமி,ேதா எனக்கு இன்று இ ெசால்லாய் $சீவ.நா.1069.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேதாளவள் சுண்ண நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
ெசால்லுவான் $சீவ.நா.1070.1
உற்ற@, மறந்த@, மனத்ள் உறகின்றாள் $சீவ.நா.1070.2
ெசற்றால் அrதால் ெசன்மின் ேபாமின் த@ண்டா $சீவ.நா.1070.3
எற்ேற அறியாத ஓ, ஏழேயேனா யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) $சீ வ.நா.1070.4
தூமம் கமழ் பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கில் ேசார அசயாத் $சீவ.நா.1071.1
தாமம் பrந் ஆடு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.)
திமி,ந்திட்டு $சீவ.நா.1071.2
ஏமன் சில வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ஏற ெநருக்காக்
$சீ வ.நா.1071.3
காமன் கண ஏ, கண் சிவந் புலந்தாள் $சீ வ.நா.1071.4
மின் ேந, இடயாள் அடி வழ்ந்ம்
@
இரந்ம் $சீவ.நா.1072.1
ெசால் ந@, அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.) அற்பு அழலுள் ெசாrந்
ஆற்ற $சீவ.நா.1072.2
இந் ந@ரன கண் புட விட்டு
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) $சீவ.நா.1072.3
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மன் ஆ,ந் மத,ப்ெபாடு ேநாக்கினள் மாேதா $சீவ.நா.1072.4
இன்ன @, எrமா மணிப் பூண் கிடந்
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1073.1
மின்னா, இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) முல ேவய் மருள்
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $சீவ.நா.1073.2
ெபான்னா, ெகாடிேய புகழின் புகழ் ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) $சீவ.நா.1073.3
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் வில
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நிக,த்ேத $சீவ.நா.1073.4
ேதாளால் தழுவித் வ,த் ெதாண்ட அம் ெசவ்வாய் $சீவ.நா.1074.1
மீ ளா மணிேமகல மின்னின் மிளிர $சீவ.நா.1074.2
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ஆ, மணிப் பூண்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) அம் பாவ
தன்ன $சீவ.நா.1074.3
நாளால் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அமி, என்ன நயந்தான் $சீ வ.நா.1074.4
சித்திர மணிக் குழ திளக்கும் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகத் $சீவ.நா.1075.1
ஒத் ஒளி, பவள வாய் ஓவக் கவினத் $சீவ.நா.1075.2
தத்தr ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கணாள்
தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ஆடும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$சீ வ.நா.1075.3
வித்தகற்கு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) விளம்பு கின்றேத
$சீ வ.நா.1075.4
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
குருசிற்கு அஞ்ஞான்று ஓடிய நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) நாணிக் $சீவ.நா.1076.1
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கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) எறி கடிகேயாடு ெநய்ம் மலி கவளம் ெகாள்ளா
$சீ வ.நா.1076.2
இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) ெசய் குழவித் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) இடத் தடக்க நாற்றிச் $சீவ.நா.1076.3
சுரும்ெபாடு_ெப.(சுரும்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பாடச்
சுளிெவாடு நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற
$சீ வ.நா.1076.4
பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவந்தின் பrெவாடு
பகடு_ெப.(பகடு_ெப.) நிற்பத் $சீவ.நா.1077.1
தக நிறக் குழகள் தாழ்ந் சாந்தின் வாய் நக்கி மின்னப் $சீவ.நா.1077.2
புக நிறத் கிலில் ெபான் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) யல் வரப் ேபாந்
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $சீவ.நா.1077.3
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிறக் களிற்ற
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) என் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
என்றான் $சீவ.நா.1077.4
ெகாற்றவன் குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.) ேநாக்கிக் குஞ்சரப் பாகன் கூறும்
$சீ வ.நா.1078.1
இற்ெறன உரத்தல் ேதற்ேறன் இறவநின் அருளினாம் ெகால் $சீவ.நா.1078.2
ெசற்றம் மிக்கு உடமயால் ெகால் சீ வகன்_ெப.(சீவகன்_ெப.) இன்ன நாளால்
$சீ வ.நா.1078.3
மற்று இதற்கு உடற்சி ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) இ ெசறித்த என்றான் $சீ வ.நா.1078.4
ஈண்டு அழல் குட்டம் ேபால எr எழத் திருகி ேநாக்கிக் $சீவ.நா.1079.1
ேகாண் தரு குறும்ப, ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேபா, ேகாக்குழாம்
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) உள்ளி $சீவ.நா.1079.2
302

மாண்ட இல் ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாணிகன் மகன வல்ேல
$சீ வ.நா.1079.3
ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) களெவன் ஓடிப் பற்றுபு தம்மின்
என்றான் $சீவ.நா.1079.4
கன்றிய ெவகுளி ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) கால் வலி இளய, காய்ந்
$சீ வ.நா.1080.1
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயி, ெகாணர
ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) குட,க் கண்ணி மால $சீ வ.நா.1080.2
ஒன்றிய உதிரச் ெசச்ச ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நிணம்_ெப.(நிணம்_ெப.)
மீ க்ெகாள் தானத் $சீவ.நா.1080.3
ெதன் திசக்கு இறவன் தூதின் ெசம்மலச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேச,ந்தா, $சீவ.நா.1080.4
சண்பக மால ேவய்ந் சந்தனம்_ெப.(சந்தனம்_+ெப.) பளிதம் த@ற்றி $சீ வ.நா.1081.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) புக நாறு சாந்தின் விழுமுலக் காம வல்லி $சீவ.நா.1081.2
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந் உருவு காட்டி
முகத்திடக் குளித்த் ேதாள்ேமல் $சீவ.நா.1081.3
வண் தளி, ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சுட்டி
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
பூப்ப_குைற.எச்.(பூப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வத்தான் $சீ வ.நா.1081.4
பண் அடி வயும்
@
த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) ெசால் பாவ
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) வனப்பிற்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$சீ வ.நா.1082.1
கண்ணடி கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கண் என்னும் அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.)
அறாத் தூணி தன்னால் $சீவ.நா.1082.2
புண் உட மா,பத் ஓவா எய்தியால் எங்குப் ெபற்றாய் $சீ வ.நா.1082.3
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ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) உடப் ேபத என்று ஓ, நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) முற்றும்
பிதற்றினாேன $சீவ.நா.1082.4
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ேச, முடியினானும் ெசல்வியும் ேபான்று
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் $சீவ.நா.1083.1
இங்கு வா, கழலினானும் ேகாதயும்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாழ்தில் $சீவ.நா.1083.2
சிங்க ஏறு எள்ளிச் சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிறு நrக்
குழாத்தின் சூழ்ந்தா, $சீவ.நா.1083.3
அங்கு அ கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாதி ஐயனுக்கு
இன்ன என்றாள் $சீவ.நா.1083.4
என்று அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.) உரப்பக் ேகட்ேட இடிபட
முழங்கிச் ெசந்த@ $சீ வ.நா.1084.1
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எrவதன ஒத் ந@ள் முழச்
சிங்க ஏறு $சீ வ.நா.1084.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ணப் ெபட்ட ேயாடு தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) புறப்பட்ட
ஒத்தான் $சீ வ.நா.1084.3
குன்று இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாலும் குங்கும குவவுத்
ேதாளான் $சீவ.நா.1084.4
ெபான்னr மால தாழப் ேபா அணி கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ஏந்திப்
$சீ வ.நா.1085.1
பன்னரு மால யாற்குப் பட்டத எவன் ெகால் என்னாப் $சீவ.நா.1085.2
பின்னரும் மால ஓராள் ெபரு நடுக்கு உற்று
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.) $சீ வ.நா.1085.3
மன்னரு மால நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) மழ இடிப்பு உண்ட ஒத்தாள் $சீவ.நா.1085.4
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கடுகிய இளய, ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கண்ணிய ெபாருளும் எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.1086.1
அடுசில அழல ஏந்தி ஆ, உயி, பருகற்கு
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1086.2
விடுகண ெதrந் தான வக்கற
@
விசித் ெவய்தாத் $சீ வ.நா.1086.3
ெதாடுகழல் நரல் வக்கிச்
@
ெசால்லுமின்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்றான் $சீவ.நா.1086.4
அடி நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) தருக என்று எம் ஆண ேவந் அருளிச் ெசய்தான்
$சீ வ.நா.1087.1
வடி மல,த் தாrனாய் ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.)
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என வானின்
உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) $சீ வ.நா.1087.2
இடி உரும் ஏற்றின் சீறி இருநிலம் சுடுதற்கு
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1087.3
கடி மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) மூன்றும்
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கடவுளின் கனன்று
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1087.4
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) இழுக்கு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
கண்ணாள் வரு முல நயந் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $சீ வ.நா.1088.1
ேகாள் இழுக்கு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) பின்றக் ேகாத்
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) நடாத்கின்றான் $சீவ.நா.1088.2
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இழுக்கு உற்று வழ்வ
@
இன்று ெகால்
நந்த_குைற.எச்.(நந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) திண்ேத, $சீ வ.நா.1088.3
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இழுக்கு
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ெமாய்ம்ப பண் என
ெசால்லினாேன $சீ வ.நா.1088.4
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ேவந்ெதாடு மாறு ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) விளிகுற்றா,
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) அ
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1089.1
காய்ந்திடு ெவகுளி ந@க்கிக் க கட்டி இவன உய்த்தால் $சீவ.நா.1089.2
ஆய்ந் அடும் அழற்சி ந@ங்கும் அ ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) என்று
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $சீ வ.நா.1089.3
சாந் உட மா,பன் தாத தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மனத் இழக்கின்றாேன
$சீ வ.நா.1089.4
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) பிறங்கு ஒளிறும் ேவலான் ஓ,த் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
உவாத்தி ெசால்லால் $சீ வ.நா.1090.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) கட்டப் பட்டுத்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) தணிந் நிற்பத் $சீ வ.நா.1090.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) பிறங்கு அலங்கல் மாலச் சுநந்தயும் ணவன் தானும்
$சீ வ.நா.1090.3
ேகான் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) காப்பச் ேசறல் குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) எனக்
கூறினாேர $சீவ.நா.1090.4
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாய்_ெப.(தாய்_ெப.)
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவண்ட
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இட,
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) என்றால் $சீவ.நா.1091.1
ேதான்றலுக்கு ஆண்ம குன்றா என்ற ெசால் இமிழின் பூட்டி $சீவ.நா.1091.2
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) அனத் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) முட்டினும் முருக்கும் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.)
$சீ வ.நா.1091.3
வான்தரு மாr_ெப.(மாr.) வண் க மதவலி பிணிக்கப் பட்டான் $சீவ.நா.1091.4
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) உடச் சிகழிகக் குமரன் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இண
$சீ வ.நா.1092.1
306

கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) உட இளயவ, கச்சின் வக்கலின்
@
$சீவ.நா.1092.2
அழல் உடக் கடவுள அரவு ேச,ந் என $சீ வ.நா.1092.3
விழவு உட மு நக, விலாவிக் கின்றேத $சீவ.நா.1092.4
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ஆ, முத்ம் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) முலக்
ேகாட்டு யல் முத்ம் $சீவ.நா.1093.1
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ஆ, உண் கண் வந் இழி_வி.(இழி_வி.) முத்ம் இவ சிந்தக்
$சீ வ.நா.1093.2
காளாய் நம்பி சீவக சாமி என் நல்தாய் $சீவ.நா.1093.3
மீ ளாத் ன்ப ந@ள் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மின்னின் மிச
வழ்ந்தாள்_வி.மு.(வ
@
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.)
@
$சீவ.நா.1093.4
பாலா, ஆவிப் பந்கில் ஏந்திப் பட நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) $சீ வ.நா.1094.1
ேபால் ஆம் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) ெபான்ெதாடி பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
கண் குணமால $சீ வ.நா.1094.2
ஏலா ஏலா எம் ெபருமானுக்கு இஃ என்னா $சீ வ.நா.1094.3
நூலா, ேகாத நுங்கு எrவாய்ப் பட்ட ஒத்தாள் $சீ வ.நா.1094.4
எr தவழ் குன்றத் உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) இரும்ெபாறிக் கலாப மஞ்ஞ
$சீ வ.நா.1095.1
இrவன ேபான்று மாடத் இல் உற ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) அன்னா,
$சீ வ.நா.1095.2
பrவுறு மனத்தின் ஓடிப் பட்டத உண,ந் ெபான்தா, $சீவ.நா.1095.3
அr உறழ் ெமாய்ம்பேவா என்று ஆகுலப் பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) ெசய்தா,
$சீ வ.நா.1095.4
கங்கயின் சுழியில் பட்ட காமரு பிணயின் மாழ்கி $சீவ.நா.1096.1
அங்கு அவ,க்கு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) உள்ளி அவல
ந@, அழுந் கின்ற $சீ வ.நா.1096.2
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குங்குமக் ெகாடிேயாடு_ெப.(ெகாடி_ெப.+ஓடு_கரு.ேவ.) ஏந்திக் ேகாலம்
வற்றிருந்த_ெப.எச்.(வ
@
ற்றிரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
@
ெகாம்மப்
$சீ வ.நா.1096.3
ெபாங்கு இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முலயினா,க்குப் புரவலன் இதனச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1096.4
கண் யில் அனந்த, ேபாலக் கதிகளுள் ேதான்று மாறும் $சீவ.நா.1097.1
விட்டு உயி, ேபாகு மாறும் வடு_ெப.(வ
@
டு_ெப.)
@
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயரு மாறும்
$சீ வ.நா.1097.2
உள்பட உண,ந்த_ெப.எச்.(உண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
யாேன_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.+ஏ_சாr.) உள் குழந் உருகல் ெசல்ேலன்
$சீ வ.நா.1097.3
எள் பகவு அனத்ம் ஆ,வம் ஏதேம இரங்கல் ேவண்டா $சீவ.நா.1097.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.)
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாக,
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) படிய, ேபால
$சீ வ.நா.1098.1
இன்மணி இழந் சாம்பி இரு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) இவ,கள்
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1098.2
மின் அணி மதியம் ேகாள்வாய் விசும்பு
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நடப்பேத ேபால் $சீவ.நா.1098.3
கல்மணி உமிழும் பூணான் கட பல கடந் ெசன்றான் $சீ வ.நா.1098.4
ெவந்தனம் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) என ெவள்ள ேநாக்கின் முள்_ெப.(முள்_ெப.)
எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) $சீ வ.நா.1099.1
அந்வ,ப் பவளவாய் அம் மழல இன்ெசாலா, $சீ வ.நா.1099.2
பந் பாவ பங் கழங்கு பம் ெபான் முற்றில் சிற்றிலுள் $சீ வ.நா.1099.3
ெநாந் வத் நூபுரம் ஒலிப்ப ஓடி ேநாக்கினா, $சீவ.நா.1099.4
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மல்லிகம் மலிந்த_ெப.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மால ேசார
ஆ,ந்த குண்டலம் $சீவ.நா.1100.1
வில் இலங்க_குைற.எச்.(இலங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மின்னுக் ேகாட்ட
வண
@
விட்டு ெவய் உராய் $சீவ.நா.1100.2
ஒல்_ஒ.குறி உr.ெசா.(ஒல்_ஒ.குறி.) எனச் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) அரற்ற வதி
@
மல்க_குைற.எச்.(மல்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓடினா, $சீ வ.நா.1100.3
சில் சுணங்கு இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முலச் ெசழுமல,த் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.)
கணா, $சீ வ.நா.1100.4
ெநய்த் தலக் கருந்ங்குழல்_ெப.(கருங்குழல்_ெப.) நிழன்று எருத் அலத்தர
$சீ வ.நா.1101.1
முத் அலத் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முல முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) சிவந் அலமரக்
$சீ வ.நா.1101.2
கத்தலம் கடுத் அடித்த பந் ந@க்கி_வி.எச்.(ந@க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வந்
அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) $சீவ.நா.1101.3
மத்தல ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கண் மங்கய,
மயங்கின, $சீவ.நா.1101.4
ேகாத ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூஞ்சிக
ெகாம்ம ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவம்முல
$சீ வ.நா.1102.1
மா ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) அம் மடந்தய, மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) கசிந்
$சீ வ.நா.1102.2
ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) முத் உகுப்ப ேபால் உண்கண் ெவம்பனி உகுத்
$சீ வ.நா.1102.3
யா ெசய்கம் ஐய என்று அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) மிக்கு அரற்றின, $சீ வ.நா.1102.4
ெசம்ெபான் ஓல வழவும்
@
ெசய் கலங்கள் சிந்தவும் $சீ வ.நா.1103.1
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அம்ெபான் மால ேயாடு அசந் அவிழ்ந் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ேசாரவும்
$சீ வ.நா.1103.2
நம்பன் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) என் எனா
நாடகம்_ெப.(நாடகம்_ெப.) மடந்தய, $சீவ.நா.1103.3
ெவம்பி வதி
@ ஓடினா, மின்னின் அன்ன நுண்மயா, $சீவ.நா.1103.4
பூ அல,ந்த_ெப.எச்.(அல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாrனான் ெபாற்பு
வாடும்_ெப.எச்.(வாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆயிடின்
$சீ வ.நா.1104.1
ேபா உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) வாழ் உயி, ெபான்று ந@யும் இன்று எனா
$சீ வ.நா.1104.2
வ கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
@
மஞ்ஞ ேபால்
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் ந@,
மல்க_குைற.எச்.(மல்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1104.3
ஆகுலத் அrவய, அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வயிறு அக்கினா,
$சீ வ.நா.1104.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) மலிந்த_ெப.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேகாத மால ெசய் கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) உகுத் உராய்க் $சீவ.நா.1105.1
கால் மலிந்த_ெப.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காம வல்லி என்ன
அன்ன, ஆயேரா $சீவ.நா.1105.2
பால் மலிந்த_ெப.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முலப் பந்கில் அrவய, $சீ வ.நா.1105.3
நூல்மலிந்த நுண்ணுசுப்பு ேநாவ வந் ேநாக்கினா, $சீவ.நா.1105.4
மாதரா,கள் கற்பினுக்கு உடந்த மா மணிக் கலத் $சீவ.நா.1106.1
த@ இல் ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) நூல் ெபய்வா, சித,ந் ேபாகச் சிந்வா,
$சீ வ.நா.1106.2
ேபா உலாம் அலங்கலான் முன் ேபாந் பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ெதrவய,
$சீ வ.நா.1106.3
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ஆ தகா எனக் கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அவ்வயிறு அக்கினா, $சீவ.நா.1106.4
வட்டிக மணிப் பலக வண்ண நுண் கிலிக $சீவ.நா.1107.1
இட்டு இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நுடங்க_குைற.எச்.(நுடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெநாந் இrயல்
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) மஞ்ஞயின் $சீ வ.நா.1107.2
கட்டு அழல் உயி,ப்பின் ெவந் கண்ணி த@ந் ெபான் உக $சீவ.நா.1107.3
மட்டு அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாதயா,கள்
வந் வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) பற்றினா, $சீவ.நா.1107.4
வினய விளவு காண்மின் என்று க விதி,த் நிற்பா, $சீ வ.நா.1108.1
இனயனாய்த் ெதளியச்
ெசன்றால்_நி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஆல்_நி.எச்.குறி.) இடிக்கும் ெகால்
இவன என்பா, $சீ வ.நா.1108.2
புன நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) கல்வி ெபான்றுமால்
இன்ேறாடு என்பா, $சீவ.நா.1108.3
வன கலத் திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) ேபால மறுகும் எம் மனங்கள் என்பா,
$சீ வ.நா.1108.4
ேநாற்றில, மகளி,_ெப.) என்பா, ேநாம் கண்டீ, ேதாள்கள் என்பா,
$சீ வ.நா.1109.1
கூற்றத்தக் ெகாம்ம ெகாட்டிக் குலத்ெதாடு
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்பா,
$சீ வ.நா.1109.2
ஏற்ற ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அன்று
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
ெகாடும என்பா, $சீவ.நா.1109.3
ஆற்றலள் சுநந்த என்பா, ஆ தகா அறேன என்பா, $சீவ.நா.1109.4
311

தூக்குமின் காள சீ றின் ற்று இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.)
உளேனா என்பா, $சீவ.நா.1110.1
காக்குமால் வயம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்பா, $சீ வ.நா.1110.2
பாக்கியேம ெபr காண் இவும் ஓ, பான்ம என்பா, $சீவ.நா.1110.3
ேநாக்கன்மின் நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கண்டீ,
நுதி ெகாள் நாகrகன் என்பா, $சீவ.நா.1110.4
பூ வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) ஆய ேகாதப் ெபான் அனா, புலவி
ந@க்கி_வி.எச்.(ந@க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1111.1
நூபுரம் திருத்திச் ேசந்த நுதி விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) ெநாந்த என்பா,
$சீ வ.நா.1111.2
யாவரும் புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஐயன்
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ெகட்டு ஒழியும் ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.1111.3
ேகாபுர மாட மூதூ, கூற்று உண விளிக என்பா, $சீவ.நா.1111.4
கருஞ்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) சில மறவ,_ெப.(மறவ,_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கணநிர விடுக்க
வல்ல $சீ வ.நா.1112.1
இருஞ்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சில
பயின்ற_ெப.எச்.(பயில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாட்கு இ தகா என்று குன்றில் $சீவ.நா.1112.2
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ளுப்பிட்டாங்குக் கல் எனக்
கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) காம,_ெப.(காம,_ெப.)
$சீ வ.நா.1112.3
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடி அரண மூதூ, ஆகுலம் மயங்கிற்று அன்ேற
$சீ வ.நா.1112.4
இங்ஙனம் இவ,கள் ஏக எr அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) விளக்கப் பட்ட $சீவ.நா.1113.1
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ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண விடல தாத வியன் நக,
அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.1113.2
அங்கு அவ,_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.)
உகுத்த_ெப.எச்.(உகு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கண்ண,_ெப.(கண்ண
@
,_ெப.)
@
அடித் கள் அவிப்ப ேநாக்கிப் $சீவ.நா.1113.3
ெபாங்கு அம, உழக்கும் ேவலான் புலம்பு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அேழற்க என்றான்
$சீ வ.நா.1113.4
மின்னினால் மலய ஈ,ந் ேவறு இரு கூறு
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1114.1
ன்னினான் ளங்கின் அல்லால் ளங்கல் அம் மலயிற்கு உண்ேட $சீ வ.நா.1114.2
அன்னேத ணிந்த ந@தி அரு நவ நமனும் ஆற்றான் $சீ வ.நா.1114.3
என்ன ேந, நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வாழ்தல்_ெதா.ெப.(வாழ்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) இருநிலத் ஆவ உண்ேட
$சீ வ.நா.1114.4
வள கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வலயின் சூழ்ந் மால்
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) ேகாலி
$சீ வ.நா.1115.1
உள அr படுக்கல் உற்றான் படுப்பினும் படுக்க மற்று என் $சீ வ.நா.1115.2
கிள அழ_குைற.எச்.(அழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்ன வாள்வாய் கீ ண்டிடல்
உற்று நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1115.3
தள அவிழ் கண்ணி சிந்தத் தன்தல நிலத்த அன்ேற $சீவ.நா.1115.4
ந@, அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) ெபாதிந்த ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.)
ந@ல்_ெப.அ.(ந@லம்_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) ெநடுநல் யானப் $சீவ.நா.1116.1
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ேபா, முகத் அழலும் வாள்கப் ெபான் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.)
$சீ வ.நா.1116.2
ஆ, கலி யாண,_ெப.(யாண,_ெப.) மூதூ, அழு பின் ெசல்லச்
ெசல்வான்_வி.மு.(ெசல்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1116.3
சீ, உறு சிலம்பி_ெப.(சிலம்பி_ெப.) நூலால் சிமிழ்ப்பு உண்ட
சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) ஒத்தான் $சீ வ.நா.1116.4
மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) தம் ெவகுளி ெவந்த@ மணி_ெப.(மணி_ெப.)
முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) காணம் மின்னிப் $சீவ.நா.1117.1
ெபான் மழ ெபாழியின் நந்ம் அன்று எனின் புகந் ெபாங்கித் $சீவ.நா.1117.2
ன்னினா, தம்ம எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) சுட்டிடும் என்று ெசம்ெபான்
$சீ வ.நா.1117.3
பன்னிரு ேகாடி உய்த்க் கந்கன் பணிந்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1117.4
மன்னவ அருளிக் ேகண்ேமா மடந்த ஓ, ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) மூதூ,
$சீ வ.நா.1118.1
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மதக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ெகால்ல நினக்கு அ
வடு என்று எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.1118.2
என் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) அதன
ந@க்கி_வி.எச்.(ந@க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இன் உயி, அவளக் காத்தான்
$சீ வ.நா.1118.3
இன்னேத குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) இனி யா ேவந்ேத $சீவ.நா.1118.4
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) ெமய்க்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈட்டப் பட்டா, நடுக்கு
உறும் நவய ந@க்கல் $சீவ.நா.1119.1
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ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
இன்ம ணிந்த குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) $சீவ.நா.1119.2
பூண் ெமய்க் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா,ப ெபாறுமதி என்று
பின்னும் $சீவ.நா.1119.3
ந@ண்மக் கண் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நிதி எலாம் தருவல் என்றான்
$சீ வ.நா.1119.4
வாழிய,_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய,_வியங்.வி.மு.குறி.) இறவ
ேதற்றான்_வி.மு.(ேதற்று_வி.+ண_இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அன்_பட,.ஒரு.) மா நிர
ெபய,த்த காள $சீ வ.நா.1120.1
பீழதான் ெபாறுக்க என்ன பிறங்கிண, அலங்கல் மால $சீவ.நா.1120.2
சூழ் கதி, ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) வழ்நூல்
@
பrந் அற நிமி,ந்
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $சீவ.நா.1120.3
ஊழ் பிணந் உருமின் சீறி உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) கடவச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1120.4
ஆய் களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) அசனி ேவகம்_ெப.(ேவகம்_ெப.) அதன்
மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) ஊசி ஆக $சீ வ.நா.1121.1
சீவகன்_ெப.(சீவகன்_ெப.)
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா,பம் ஓலயாத்
திசகள் ேகட்பக் $சீவ.நா.1121.2
காய்பவன் கள்வ, என்ன எழுவித்திடுவல் இன்ேன $சீவ.நா.1121.3
ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) பrவு ஒழிந் ேபாய் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) புகு நினயல் என்றான் $சீவ.நா.1121.4
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அனான் உரப்பக் ேகட்ேட நாய்கனும் நடுங்கி
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $சீ வ.நா.1122.1
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ெவஞ்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சின ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) உண்ட விளங்கனி
ேபான்று நிங்கி_வி.எச்.(ந@ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1122.2
எஞ்சினன் ேபால நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
தவத்தின் மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) $சீவ.நா.1122.3
வஞ்சம் இல் ெகாள்கயான் ெசால் அமி,தினால் வற்புற்றாேன $சீவ.நா.1122.4
மின் இலங்கு எஃகினானப் ெபறுகலான்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1123.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இலம் குறுகேலாடும் தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) அழு அரற்று
கின்றாள் $சீ வ.நா.1123.2
என் நில ஐயற்கு என்ன யாவம் கவல ேவண்டா $சீவ.நா.1123.3
ெபான் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாடியனாய் ஓ, ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உர
ேகள் இ என்றான் $சீவ.நா.1123.4
ம மட திறந் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) வா, தரு ேகாத
ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) முன் $சீவ.நா.1124.1
ெச_ெப.அ.(சிவ_ெப.) மகப் பலவும் ெபற்றுச் சிந்த கூ, மனத்த
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1124.2
இ மகவு அழியின் வாேழன் இறப்பல் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்னும்
ஆங்கண் $சீவ.நா.1124.3
கம் எனக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ேதான்றிக் கட முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
குறுக_குைற.எச்.(குறுக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1124.4
கறவ காண் கன்றின் ெவஃகிக் கண்டு அடி பணிந் காம,_ெப.(காம,_ெப.)
$சீ வ.நா.1125.1
நறவு அயா உயி,க்கும் மால நாற்றிய இடத்ள் ஏற்றி $சீ வ.நா.1125.2
அறவியாற்கு ஆறும் மூன்றும் அமந்த நால் அமி,தம் ஏந்தப் $சீவ.நா.1125.3
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பறவ தா உண்ட வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) பட்டினிப் பrவு த@,ந்தான்
$சீ வ.நா.1125.4
ஆய் மணிப் பவளத் திண்ண அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) கரகத் அங்கண் $சீ வ.நா.1126.1
தூய் மணி_ெப.(மணி_ெப.) வாசம் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ந@, ளங்கு ெபான்
கலத்ள் ஏற்று $சீவ.நா.1126.2
ேவய் மணித் ேதாளி நிற்ப விழுத்தவன் நியமம்
முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1126.3
வாய் மணி_ெப.(மணி_ெப.) முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.)
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வந்தன விதியின்
ெசய்ேதன் $சீ வ.நா.1126.4
ஆறு எலாம் கடலுள் வகும் அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவத் இறவன் நூலுள்
$சீ வ.நா.1127.1
ேவறு எலாப் ெபாருளும் வகும் விழுத் தவ அறிதி ந@ேய $சீவ.நா.1127.2
ஊறு இலா உண,வின் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உரமதி எவன்ெகால் மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) $சீவ.நா.1127.3
ேபறு இலாள் அல்லள் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உயி, ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பிறக்கும் என்ேறன்
$சீ வ.நா.1127.4
வம்பு அவிழ் ேகாத தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) வ,க் காய_குைற.எச்.(காய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வழ்த்
@
ஓ, $சீவ.நா.1128.1
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) பழுக் காய_குைற.எச்.(காய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வாங்கித் திருநிலத் எடுத்க்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு $சீவ.நா.1128.2
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) அழ_குைற.எச்.(அழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ந@ண்ட_ெப.எச்.(ந@ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண்
அலமரும் அணி ெசய் அம்பூங் $சீ வ.நா.1128.3
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ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அடு நுசுப்பினாய்க்குத் தந்தெனன் ேபணிக்
ெகாண்டாய் $சீ வ.நா.1128.4
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அந் நிமித்தத்தானும்
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால் வகயினானும்
$சீ வ.நா.1129.1
அற்றம் இல் மணிய அம் கக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவ,_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) கண்டு காட்டக் $சீவ.நா.1129.2
கற்பகம் காமவல்லி அனய ந@, ேகண்மின் என்று $சீவ.நா.1129.3
முற்றுபு கனிந்த ெசால்லான் முனிவரன் ெமாழியும் அன்ேற $சீவ.நா.1129.4
ஒன்றும் ந@, கவலல் ேவண்டா உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் ஆளும் சீ ,த்திப்
$சீ வ.நா.1130.1
ெபான் திகழ் உருவினான் ஓ, புண்ணியன் ெபறுதி, என்ன $சீவ.நா.1130.2
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.)
உவந் ந@ங்க_குைற.எச்.(ந@ங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிகழ்
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எனக்குச் ெசப்பிப் $சீ வ.நா.1130.3
பின்றயும் நிகழ்வ உண்டு ேபசுவல் ேகள் இ என்றான் $சீ வ.நா.1130.4
நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) உறழ் பூணினான ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நக,
இரங்கக் கயாத் $சீவ.நா.1131.1
அலபல ெசய் ெகால்வான் அருளிலான்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாழ்தில்
$சீ வ.நா.1131.2
குலவிய புகழினானக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேபாம் இயக்கன் அஞ்சல் $சீவ.நா.1131.3
சில பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) கழிந் காண்டி சிந்தி ஈ என்று
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1131.4
வச அற நிறந்த கற்பின் மாலயும் மாமிதானும் $சீ வ.நா.1132.1
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தச அற உருகி ெவந் தம் உயி, ந@ங்கும் ஆங்கண் $சீவ.நா.1132.2
ெநாசி தவன் ெசாற்கள் என்றும் ேநான் புண
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெநஞ்சில் $சீவ.நா.1132.3
கசிவு எனும் கடல ந@ந்திக் கர எனும் கால கண்டா, $சீ வ.நா.1132.4
திருக்குழல் மகளி,_ெப.) நயச் சீவக சாமி திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $சீவ.நா.1133.1
வrக் கச்சில் பிணிக்கப் பட்டான் மன்னனால் என்னக் ேகட்ேட $சீவ.நா.1133.2
தருக்கு உட ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) வாளா, ஞாட்பினுள் தகம சான்ற
$சீ வ.நா.1133.3
மருப்புடன் இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒத்தா, மன்
உயி,த் ேதாழன் மாேர $சீவ.நா.1133.4
நட்டவற்கு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ேகட்ேட ப முகன்
நக்கு மற்று ஓ, $சீவ.நா.1134.1
குட்டியத் தின்னலாேம ேகாள் புலி_ெப.(புலி_ெப.) புறத்த ஆகக் $சீவ.நா.1134.2
கட்டியங் காரன் என்னும் கமுத நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) புலியப்
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1134.3
ஒட்டி இஃ உணரலாேம உரவல்ல அறிக என்றான் $சீ வ.நா.1134.4
சிலெயாடு ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) நின்றால் ேதவரும் வணக்கல்
ஆற்றா, $சீ வ.நா.1135.1
முல உடத் தாெயாடு எண்ணித் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ெகாடும ெசய்தான் $சீவ.நா.1135.2
கல வல்l, இன்னும் ேகண்மின் இன்ன என்று உரக்கும் ஆங்கண் $சீவ.நா.1135.3
விரெவாடு ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒற்றாள்
விளந்தவா ேபசுகின்றான் $சீவ.நா.1135.4
இட்டி ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) குந்தம் கூ,வாள் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சில
இருப்புச் சுற்றா, $சீவ.நா.1136.1
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ெநட்டில சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.)
முளத்தண்டு ெநருங்க_குைற.எச்.(ெநருங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏந்தி
$சீ வ.நா.1136.2
எட்டு எலாத் திசயும் ஈண்டி எழாயிரத் இரட்டி மள்ள, $சீ வ.நா.1136.3
கட்டு அழல் கதிர ஊ,ேகாள் வளத்தவா வளத்க் ெகாண்டா, $சீவ.நா.1136.4
பிடிெயாடு நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) ெபரு வளப்பு உண்ட வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
$சீ வ.நா.1137.1
வடி மல, ேகாதேயாடும் வளத்தலின் மந்தன் சீறி $சீவ.நா.1137.2
விடு_ஏவ.(விடு_வி.) கண சிலேயாடு ஏந்தி ெவருவரத் ேதான்றேலாடும்
$சீ வ.நா.1137.3
அடு புலி_ெப.(புலி_ெப.) கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மான்ேபால் ஆறு அல ஆயினாேர $சீவ.நா.1137.4
சூழ்கழல் மள்ள, பாறச் சூழ்ச்சியின்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புல்லி $சீ வ.நா.1138.1
வழ்தரு_வி.(வ
@
ழ்_வி.+தரு_து.வி.)
@
கண்ணள்_குறி.வி.மு.(கண்_ெப.+அள்_பட,.ஒரு.) தம்ேமாய் விளங்கு
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) பிணிப்ப மற்று என் $சீவ.நா.1138.2
ேதாழர வடுச் ெசய்திட்ேடன் என்று தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ளங்கி
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.) $சீ வ.நா.1138.3
ஊழ் திரப் பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.)
ேச,ந்த_ெப.எச்.(ேச,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒளி மிகு பருதி ஒத்தான்
$சீ வ.நா.1138.4
ஒற்றன் வந் உரப்பக் ேகட்ேட ஒத்தேதா என்ெசால் என்னாச் $சீ வ.நா.1139.1
சுற்றினா, முகத்த ேநாக்கிச் சூழிமால் யான
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1139.2
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உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
இடரத் த@,க்கும் உபாயம் ந@, உரமின் என்றான் $சீ வ.நா.1139.3
ெபான் திரள் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) ேபாலப் ெபாலிவு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளான் $சீவ.நா.1139.4
நிறத் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ஒளிேயாடு ஒப்பான் புத்திேசன் நினந்
ெசால்லும் $சீவ.நா.1140.1
மறத் இங்கண் நகர வல்ேல சுடும் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) சுடுதேலாடும்
$சீ வ.நா.1140.2
இறக் குற்ேறல் ெசய்தல்_ெதா.ெப.(ெசய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) இன்றி எrயின்
வாய் சனங்கள் ந@ங்கச் $சீ வ.நா.1140.3
சிறக் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) ந@ங்கச் ெசற்றான் ெசகுத்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழும் என்றான்
$சீ வ.நா.1140.4
காலத் த@ நகர ேமயக் கடி அரண்_ெப.(அரண்_ெப.) கடிந்த அம்பின் $சீவ.நா.1141.1
சாலத் த@ச் சவர, ேகாலம் ெசய் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
மறவ,_ெப.(மறவ,_ெப.) ஈண்டிக் $சீவ.நா.1141.2
ேகாலத் த@ ேவலினானக் ேகாயிலுள் வளப்ப இப்பால் $சீ வ.நா.1141.3
ஆலத்த@ இடங்கள் ேதாறும் ஆகுலம் ெசய்ம் என்றான் $சீவ.நா.1141.4
சிறப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) காத்ச் ெசல்லு மதனனத் ெதருவில் வழப்
@
$சீ வ.நா.1142.1
பிறத்தல அம்பில் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ெபருநிலத் இடுவல் இட்டால்
$சீ வ.நா.1142.2
மறுக்கு உற்று மள்ள, ந@ங்க_குைற.எச்.(ந@ங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மந்தனக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாகி $சீ வ.நா.1142.3
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அறத் ெதாழிலா,க்கும்
ெசல்லா_எதி,.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) அரு மிள
புகுமின் என்றான் $சீவ.நா.1142.4
மாற்றவ, மலப்பின் ஆங்ேக வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கடாக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெநாய்தா
$சீ வ.நா.1143.1
ேவற்று உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஏற்றி நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) பின் விர
த,ேவன் உலகிற்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சீ வ.நா.1143.2
ஆற்றிய நட்பு_ெப.(நட்பு_ெப.) வல்ேல வலிப்பு உற@இ இடுமின் என்றான்
$சீ வ.நா.1143.3
கூற்றங்கள் பலவும் ெதாக்க கூற்றத்தில் கூற்றம் ஒப்பான் $சீவ.நா.1143.4
காலனச் சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநாய்ேபால்
நபுலமா விபுல, சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1144.1
ேவலின ஏந்தி நந்தன் ெவருவரத்
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேலாடும் $சீவ.நா.1144.2
மால தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தாத தானும் மக்களும் வந் கூடிப் $சீவ.நா.1144.3
பாலவ, பிறரும் ஈண்டிப் பாய் புலி_ெப.(புலி_ெப.) இனத்தின் சூழ்ந்தா,
$சீ வ.நா.1144.4
மட்டுவாய் அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தா,த் தாமர நாமன்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1145.1
கட்டம ந@தி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேமல் காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.) அமந் இவ,கள்
நிற்பப் $சீவ.நா.1145.2
பட்டு உலாய்க் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசம்ெபான்
கல அணி பரவ அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $சீவ.நா.1145.3
இட்டு இடப் பவளச் ெசவ்வாய்த் தத்தயும் இதனக் ேகட்டாள் $சீவ.நா.1145.4
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மணி_ெப.(மணி_ெப.) இயல் யவனச் ெசப்பின் மங்கலத் கில வாங்கிக்
$சீ வ.நா.1146.1
கணபுர கண்ணி ஏற்ப உடுத்தபின் ெசம்ெபான் ெசப்பில் $சீவ.நா.1146.2
பிணயலும் நறிய ேச,த்திப் ெபருவில ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) தாங்கித்
$சீ வ.நா.1146.3
ணவனுக்கு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ன்பம்
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதாடங்கினாேள
$சீ வ.நா.1146.4
ெபான் அணி மணிெசய் ஓட ந@rன் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) சாந் பூசித்
$சீ வ.நா.1147.1
தன்னுட விஞ்ச எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) தளி, இயல் ஓதேலாடும்
$சீ வ.நா.1147.2
மின் அடு வாளும் ேவலும் கல்ெலாடு த@யும் காற்றும் $சீவ.நா.1147.3
மன்னுடன் ஏந்தித் ெதய்வ மாதரச்
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.நா.1147.4
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) மின்னும் பண ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முல ஆடு
அமத் ேதாளினாள் $சீவ.நா.1148.1
வரன்_ெப.(வ
@
ரன்_ெப.)
@
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ய,
மின் என ந@க்கிய ெமல்லேவ $சீ வ.நா.1148.2
ேநர மன்னும் வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.) நினந்தாள் அேரா
$சீ வ.நா.1148.3
பாருள் மன்னும் பழி பண்பனுக்கு இன்று விளந்தேத $சீ வ.நா.1148.4
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சிற மா கடலுள் குளித் ஆழ்வுழித் $சீவ.நா.1149.1
தன்ன எய்திச் சிற மீ ட்டனள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மனயாள் எனின்
$சீ வ.நா.1149.2
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என்ன ஆவ இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) ஆற்றலும் கல்வியும்
என்று உடன் $சீவ.நா.1149.3
ெகான்னும் வயகம் ெகாழிக்கும் பழிக்கு என் ெசய்ேகா ெதய்வேம $சீவ.நா.1149.4
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
சிற ெசய்யவள் ந@க்கும்_ெப.எச்.(ந@க்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என்றால் பழி $சீவ.நா.1150.1
இல்ல ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
எனும் ேவற்றும இல்லேய $சீவ.நா.1150.2
ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ெவள்ளி மல
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) அவிழ் தாமரப் ெபான்மல, $சீவ.நா.1150.3
எல்ல ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாப்
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) குல மங்கேய $சீ வ.நா.1150.4
ஆவ ஆக புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பழியும்
எழும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அவ $சீ வ.நா.1151.1
ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) மாட்டும் உள மக்களுள் இல்வழி ேத,கேலன்
$சீ வ.நா.1151.2
ேநாம் என் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) என
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.) சிறப்பட்ட
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $சீ வ.நா.1151.3
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) கன்றின் புனிற்று ஆ அன கா, மயில்_ெப.(மயில்_ெப.)
சாயேல $சீ வ.நா.1151.4
மா நக, சுடுதல்_ெதா.ெப.(சுடு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ஒன்ேறா மதனன
அழித்தல் ஒன்ேறா $சீவ.நா.1152.1
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வான்_ெப.(வான்_ெப.) நிக, இல்லா மந்த,
கருதிய_ெப.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அவும்
நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) $சீவ.நா.1152.2
ேவய் நிக, இல்ல ேதாளி விஞ்சயால் விடுத்க் ெகாள்ளப் $சீ வ.நா.1152.3
ேபாய் உயி, வாழ்தல்_ெதா.ெப.(வாழ்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ேவண்ேடன் எனப்
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) சிந்திக் கின்றான் $சீ வ.நா.1152.4
கச்சு அற நிமி,ந் மாந்த,க் கடாவிடு களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ேபால $சீவ.நா.1153.1
உச்சியும் மருங்கும் பற்றிப் பிளந் உயி, பருகிக் ேகாண்மா $சீவ.நா.1153.2
அச்சுற அழன்று சீறி ஆட்டினம் புக்க ஒப்பக் $சீ வ.நா.1153.3
குச்ெசன நிரத்த யானக் குழாம் இrத்திடுவல் என்றான் $சீ வ.நா.1153.4
மின் இலங்கு எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) ேவழத்தால்
புடத்த் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத, $சீவ.நா.1154.1
ெபான் இலங்கு இவுளித் ேதரால் புடத் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.1154.2
இன் உயி, அவன
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எல்ல
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இல்ல
$சீ வ.நா.1154.3
என்ன இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கிருமி
ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என் ேதாழன நினப்பல்
என்றான் $சீவ.நா.1154.4
ேதாழனும் ேதவிமா, தம் குழாத் உளான் ளும்பும் முந்ந@, $சீவ.நா.1155.1
ஏழ் தரு பருதி தன்ேமல் இளம்பிற கிடந்தேத ேபால் $சீ வ.நா.1155.2
தாழ் தக ஆர_குைற.எச்.(ஆ,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மா,பின்
சீவகன்_ெப.(சீ வகன்_ெப.) குணங்கள் தம்ம $சீ வ.நா.1155.3
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யாழ் எழ@ இப் பாடக் ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ,
அரம்பயச் ேச,ந் இருந்தான் $சீ வ.நா.1155.4
வயிரம் ேவய்ந்த மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந@ள் முடி வால் ஒளி வானவன்
$சீ வ.நா.1156.1
ெசயிrன் த@,ந்த_ெப.எச்.(த@,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசழுந் தாமரக் கண்
இடன் ஆடலும் $சீ வ.நா.1156.2
உயி, அனான நினந்தான் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
ஓதியின் ேநாக்கினான் $சீவ.நா.1156.3
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அனா,க்குப் படி வத்தவன் மால் விசும்பு ஏறினான்
$சீ வ.நா.1156.4
இடியும் மின்னும் முழக்கும் இவற்றான் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) நிறந்
$சீ வ.நா.1157.1
ஒடியும் ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) இன்று உறு கால்
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) கீ ழ்ந் என $சீ வ.நா.1157.2
நடல ேநாக்கிக் கதி, நாணுவ
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மறந்தபின் $சீவ.நா.1157.3
கடல ஏந்தி நிலத் இட்டு என மாr_ெப.(மாr.) கலந்தேத $சீவ.நா.1157.4
விண்ணும் மண்ணும் அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
விலங்ெகாடு மாந்த,_ெப.(மாந்த,_ெப.) தம் $சீ வ.நா.1158.1
கண்ணும் வாயும் இழந் ஆம் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காண்க எனப்
$சீ வ.நா.1158.2
ெபண்ணும் ஆணும் இரங்கப் ெபருமான் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) சாமிய
$சீ வ.நா.1158.3
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ஏந்தி அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) புலிக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந் ஏகினான்
$சீ வ.நா.1158.4
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குன்று உண்டு ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) திரள் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந் ஏகலும்
$சீ வ.நா.1159.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) உண்டாக என நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) வாழ்த்தினள் வாழ்த்தலும் $சீவ.நா.1159.2
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உண்டாயிற்று
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.) உள் அழி ேநாயுறு காளய
$சீ வ.நா.1159.3
என்று உண்டாம் ெகால் இனிக் கண்படும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) எனும் சிந்தேய
$சீ வ.நா.1159.4
சந்த மாலத் ெதாக தாழ்ந் சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) கமழ் பூமியுள் $சீவ.நா.1160.1
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விண்ேணா,கள
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இம் மல, மால தூய்
$சீ வ.நா.1160.2
எந்த மா,கள் எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்ன ஏக
விடுத்தாள் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) $சீ வ.நா.1160.3
சிந்த ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சிறக,க்
கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) ேதாற்கும் அம் த@ஞ் ெசாலாள் $சீவ.நா.1160.4
மலத் ெதாக யான மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) மத்னன் மதனன் என்பான்
$சீ வ.நா.1161.1
ெகாலத் ெதாக ேவலினானக் ெகால்லிய
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாந்தான்
$சீ வ.நா.1161.2
நலத்தக அவனக் காணான் நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) உயி,த் அஞ்சி ேநாக்கிச்
$சீ வ.நா.1161.3
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சிலத் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) தடக்க மன்னற்கு இற்ெறன ெசப்பு கின்றான்
$சீ வ.நா.1161.4
மன்னனால் சீ றப்பட்ட மந்தனக் ெகால்லப் ேபாந்தாம் $சீ வ.நா.1162.1
என் இனிச் ெசால்லிச் ேசறும் என் ெசய்ம் யாங்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$சீ வ.நா.1162.2
இன்ன பட்ட என்றால் எr விளக்கு உறுக்கும் நம்மத் $சீவ.நா.1162.3
ன்னுபு சூழ்ந் ேதான்றச் ெசால்லுமின் ெசய்வ என்றான் $சீவ.நா.1162.4
வாழ்வேதா, உபாயம் நாடி மதி உடம்பட்டு வல்ேல $சீவ.நா.1163.1
சூழ்வினயாள, ஆங்கண் ஒருவனத் ெதாட,ந் பற்றிப் $சீவ.நா.1163.2
ேபாழ் படப் பிளந் வாளின் புரட்டி இட்டு அrயக் கண்ேட $சீவ.நா.1163.3
ஆழ்கல மாந்த,_ெப.(மாந்த,_ெப.) ேபால அணி நக, அழுங்கிற்று அன்ேற
$சீ வ.நா.1163.4
காய்சின ெவகுளி ேவந்ேத களிற்ெறாடும் ெபாருத காள $சீவ.நா.1164.1
மாசனம் ெபrம் ெமாய்த் மழயிேனாடு இருளும் காற்றும் $சீவ.நா.1164.2
ேபசின் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெபrம் ேதான்றப் பிழத் உய்யப் ேபாதல் அஞ்சி
$சீ வ.நா.1164.3
வாசம் ெகாள் தாrனான மா,பு_ெப.(மா,பு_ெப.) ேபாழ்ந் உருட்டி இட்ேடம்
$சீ வ.நா.1164.4
அருள் வலி ஆண்ம கல்வி அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.)
இளம ஊக்கம் $சீவ.நா.1165.1
திருமலி ஈக ேபாகம் திண்புகழ் நண்பு சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) $சீவ.நா.1165.2
ஒருவ,_ெப.(ஒருவ,_ெப.) இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகில் யாேர
சீவகன்_ெப.(சீ வகன்_ெப.)
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ந@ரா, $சீவ.நா.1165.3
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ெபr அr இவனக் ெகான்றாய்
ெபறுக_வியங்.வி.மு.(ெபறு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனச் சிறப்புச் ெசய்தான்
$சீ வ.நா.1165.4
வட்டரும்
@
சிறயில் ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) விடுத் உயக் ெகாள்ளப் பட்ட
$சீ வ.நா.1166.1
ேகாட்டம் இல் குணத்தினான் ேபாய் என் ெசய்கின்றான் ெகால் என்னில்
$சீ வ.நா.1166.2
கூட்டு அரக்கு எறிந்த பஞ்சின் கூடிய பளிங்கில்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1166.3
த@ட்டரும் படிவம்_ெப.(படிவம்_ெப.)
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) கிளந்
உரத்ம் அன்ேற $சீவ.நா.1166.4
விலங்கி வில் உமியும் பூணான் விழுச் சிறப்பட்ட ேபாழ்ம் $சீ வ.நா.1167.1
அலங்கல் அம் தாrனான் வந் அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சிற விடுத்த
ேபாழ்ம் $சீவ.நா.1167.2
புலம்பலும் மகிழ்வும் ெநஞ்சில் ெபாலிதலும் இன்றிப் ெபான் ஆ,ந்
$சீ வ.நா.1167.3
உலம் கலந் உய,ந்த_ெப.எச்.(உய,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளான்
ஊழ் வின என்று விட்டான் $சீவ.நா.1167.4
வானரம் உகள_குைற.எச்.(உகளு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாக மல, தந் ஒழுக
அஞ்சித் $சீவ.நா.1168.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இரத் எழுந் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) இறால் எனச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெமாய்க்கும் $சீ வ.நா.1168.2
கான் அம, அருவிக் குன்றில் காய் கதி, சுமந் ஓ, திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
$சீ வ.நா.1168.3
ேமல் நிமி,ந் ஏறி ஆங்குத் ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) ெவற்பு ஏறினாேன
$சீ வ.நா.1168.4
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திங்களத் ெதளித்திட்ட அன்ன பால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) திர ெசய் ெதண்ண,@
$சீ வ.நா.1169.1
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கள் விட்டு
அல,ந்த_ெப.எச்.(அல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணி விண்ணவன்
உrம தன்னால் $சீவ.நா.1169.2
மங்கல வகயின் ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி கலங்கள் ேச,த்திப் $சீவ.நா.1169.3
பங்கய ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கணாளப் பவித்திர குமரன் என்றான்
$சீ வ.நா.1169.4
ெபான் அணி காம்பு_ெப.(காம்பு_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாழிகதி,த்
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ேபாலும் $சீ வ.நா.1170.1
பின்னிய முத்த மாலப் பிணயல் தாழ் குடயின் ந@ழல் $சீவ.நா.1170.2
கன்னிய, கவr வசக்
@
கனமணிக் குழ வில்
வச_குைற.எச்.(வ
@
சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
@
$சீ வ.நா.1170.3
இன்னிசக் கூத் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.)
திலகம்_ெப.(திலகம்_ெப.) அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.)
$சீ வ.நா.1170.4
இரு மல,க் குவள உண்கண் இமப்பு இலாப் பயத்தப்
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1171.1
அr மல,த் தாrனான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) கண்டு
அளிய என்னாத் $சீவ.நா.1171.2
திரு மல,க் ேகாத ஐம்பால் ேதவிய, ெதாட,பு ேகட்ப $சீவ.நா.1171.3
எr மணிப் பூணினானும் இன்னணம் இயம்பினாேன $சீவ.நா.1171.4
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பிணிக் குலத் அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
ெகடுத் $சீவ.நா.1172.1
அணித் தக உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) எனக்கு அருளி ேநாக்கினான் $சீவ.நா.1172.2
கணிப்பு அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) குணத் ெதாகக் காள என்றனன்
$சீ வ.நா.1172.3
மணிக் கலத் அகத் அமி, அனய மாண்பினான் $சீவ.நா.1172.4
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சுறவு உயrய காள அன்னவன் $சீவ.நா.1173.1
அடற்கு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெகடுத் அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந@ள்
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) $சீவ.நா.1173.2
மடத்தக அவெளாடும் வவ நாட்டி நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) $சீ வ.நா.1173.3
ெகாடுக்குவம் எனத் ெதய்வ மகளி,_ெப.) கூறினா, $சீ வ.நா.1173.4
ெசரு நிலத் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) உயி, ெசகுத் மற்று
எனக்கு $சீவ.நா.1174.1
இரு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) இயவதற்கு எண்ணல் ேவண்டுேமா $சீவ.நா.1174.2
திரு நிலக் கிழமயும் ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ேதயமும் $சீவ.நா.1174.3
தரும் நிலத் எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) எனில் தருகும்
தன்மயீ, $சீ வ.நா.1174.4
மண்மிசக் கிடந்தன மலயும் கானமும் $சீவ.நா.1175.1
நண்ணுதற்கு அrயன நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாய்கயும் $சீவ.நா.1175.2
கண் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) குளி,ப்பன ஆறும் காண்பதற்கு $சீவ.நா.1175.3
எண்ணம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உள எனக்கு இலங்கு பூணினாய்
$சீ வ.நா.1175.4
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ஊற்றுந@,க் கூவலுள் உறயும் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) அனா, $சீவ.நா.1176.1
ேவற்று நாடு அதன் சுவ விடுத்தல் ேமயினா, $சீவ.நா.1176.2
ேபாற்று_ஏவ.(ேபாற்று_வி.) ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) ேபாவல்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) என்று கூறினாற்கு $சீ வ.நா.1176.3
ஆற்றின அமதி அங்கு அறியக் கூறினான் $சீ வ.நா.1176.4
இம் மலக்கு இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) காதம்
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் இருண்டு
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1177.1
அம் மல அரண பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) என்ப அதன் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) வாய்த்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1177.2
தம் வின கழுவு கின்றா, சாரண, தரணி காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) $சீ வ.நா.1177.3
ெவம்மயின் அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாந்
விழவு அறத் றந் விட்டா, $சீவ.நா.1177.4
சிந்தயில் பருதி அன்னா, ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) இறஞ்ச ேலாடும்
$சீ வ.நா.1178.1
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) இயக்கி
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விருந் எதி,
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபணித் $சீவ.நா.1178.2
தந் அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.) அமி,தம்
ஊட்ட_குைற.எச்.(ஊட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உண்டு
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.)
ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காலச் $சீ வ.நா.1178.3
சந்டச் சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) ேசறி தரணி ேமல் திலகம்_ெப.(திலகம்_ெப.)
அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) $சீவ.நா.1178.4
அங்கு நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகன்றபின் ஐ ஐங்
காவதம் $சீவ.நா.1179.1

332

ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) களி
விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மத ேவழப் ேப,
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) $சீ வ.நா.1179.2
தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) காடு_ெப.(காடு_ெப.) அ தனிச்
ெசல்வா, இல $சீவ.நா.1179.3
கங்கயின் கரய கடலின் ேதான்றுேம $சீ வ.நா.1179.4
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) எr தவழ்ந் எனப்
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாமர $சீவ.நா.1180.1
வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) அ வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) என வாள பாய்வன
$சீ வ.நா.1180.2
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) மகிழ் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) வலத் இட்டு ஏகுதி $சீவ.நா.1180.3
இன மல,த் தாrனாய் இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) காதேம $சீவ.நா.1180.4
காந்திய மணிெயாடு வயிரம் ெபான் கலந் $சீ வ.நா.1181.1
ஏந்தல் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) என
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) குன்று ேபாய்ப் $சீவ.நா.1181.2
பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கில் மகளிrல் ெபாலிந் ேபா,த்த ஓ, $சீவ.நா.1181.3
ேபம் தரு ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) வனம்_ெப.(வநம்_ெப.) ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.)
காண்டிேய $சீ வ.நா.1181.4
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) மணிவர எறித்திட்டு
அன்ன ஓ, $சீவ.நா.1182.1
அளவு அரு குங்குமத் அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மா,பினாய் $சீவ.நா.1182.2
களவினின் அணி நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
கவ,ந்த_ெப.எச்.(கவ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கள்வ என்று
$சீ வ.நா.1182.3
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உள, மணிக் ெகாம்பனா, உருகி நபேவ $சீ வ.நா.1182.4
பழம் குழந் அனய ஓ, ெமலிவின் ப என $சீவ.நா.1183.1
முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) அழல் ேவட்கயின் முறுகி ஊ,தரத் $சீவ.நா.1183.2
தழும் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) இ எனச் சா,ந் புல்லலும் $சீவ.நா.1183.3
பிழிந் உயி, உண்டிடும் ேபய்கள் ஆபேவ $சீவ.நா.1183.4
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.)
நகrன் ந@ங்கிக் காவதம் கடந்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1184.1
ெவண்டலப் புணr_ெப.(புணr_ெப.) வசிக்
@
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான் த@விற்று ஆகிக்
$சீ வ.நா.1184.2
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலப்ப அrய
ெசந்ெநல் ெகாடிக் கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) உடுத்தேவலி $சீவ.நா.1184.3
நுண் கில் நுழந்த அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) பவளம்_ெப.(பவளம்_ெப.) ஒத்
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ஒன்ேற $சீவ.நா.1184.4
படு மழ பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) ெபாய்யாப் பல்லவ ேதயம் என்னும்
$சீ வ.நா.1185.1
தட மல,க் குவளப் பட்டம்
தழுவிய_ெப.எச்.(தழுவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யாண,_ெப.(யாண,_ெப.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நட்டு $சீவ.நா.1185.2
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெநறி அசவு
த@ர_குைற.எச்.(த@,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) ஏகல் உற்றால் $சீவ.நா.1185.3
கட ெநறி கடத்தற்கு இன்னாக் கல் அத, அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) உண்ேட
$சீ வ.நா.1185.4
நுதி ெகாண்டன_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட,.பன்.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பரல் நுண் இல ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $சீவ.நா.1186.1
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பதி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பரந்தன_வி.மு.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட,.பன்.) ேபான்று
உளவால் $சீவ.நா.1186.2
விதி
கண்டவ,_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ,_பட,.பன்.)
அல்ல மீ ெசலா, $சீவ.நா.1186.3
வதி ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ, ெவவ்
வழல்வாய் ெசாலின் ேவம் $சீவ.நா.1186.4
குழவிப் பிடி குஞ்சரம் மாழ்கும் எனத் $சீவ.நா.1187.1
தழுவிச் சுடு ெவவ் அழல் தாங்குவன $சீவ.நா.1187.2
ெகழுவிப் ெபடயக் கிள, ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) தழ@ இத் $சீ வ.நா.1187.3
ெதாழுதிச் சிறகில் ய, ஆற்றுவன $சீ வ.நா.1187.4
கல இன் பிண கன்றிடும் என்று கசிந் $சீ வ.நா.1188.1
இலயின் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) அவ்வயின் இன்மயான் $சீ வ.நா.1188.2
நிலயின் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அ
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெகாடுத் $சீவ.நா.1188.3
உலயும் ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உருகும் உரேவாய்
$சீ வ.நா.1188.4
கட நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) கலந் உக்க நிலத் $சீவ.நா.1189.1
உட நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) என மின் என ஒண்மணி அம் $சீவ.நா.1189.2
பட நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) அழன்று பதத் வரும் $சீ வ.நா.1189.3
மடனாம் அயலா, மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) வப்பேவ $சீ வ.நா.1189.4
ெநறியில் தள,வா, தம ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) உருகிப் $சீ வ.நா.1190.1
ெபாறியில் தள,வா, புrவா, சடயா, $சீவ.நா.1190.2
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அறி மற்றவ, தாபத, அவ்வழியா, $சீ வ.நா.1190.3
கற முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காமரு ேவலவேன
$சீ வ.நா.1190.4
குல வாழ பழுத்த ெகாழும் பழனும் $சீவ.நா.1191.1
நில மாத்தன ேதம் உறும் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) கனியும் $சீவ.நா.1191.2
பலவு_ெப.(பலவு_ெப.) ஈன்றன முள்_ெப.(முள்_ெப.) உட அள் அமி,ம்
$சீ வ.நா.1191.3
மல யாற்று அயல் யாவும் மடுத் உளேவ $சீவ.நா.1191.4
வள, பம் ெபானும் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ஒளி ந@ள் மணியும் $சீ வ.நா.1192.1
ஒளி,கின்றன ஓசன ந@ள் நிலமும் $சீ வ.நா.1192.2
தள,வு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இல, தாபத, தாம் விழயும் $சீவ.நா.1192.3
குளி, ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ, சித்திர
கூடம் அேத $சீவ.நா.1192.4
முழவின் இச மூr முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) அருவி $சீவ.நா.1193.1
கழயின் ணி சந்ெதாடு கல் என ஈ,த் $சீவ.நா.1193.2
இழியும் வயிரத்ெதாடு இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1193.3
அழியும் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அஞ்சனமா நதிேய $சீ வ.நா.1193.4
இ பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) பனிமால் வரதான்
$சீ வ.நா.1194.1
அ ெதள் அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) யாறு உவ ேதமரமாக் $சீ வ.நா.1194.2
கதி தள்ளி இரா_ெப.(இரா_ெப.) கடப்பிடி ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) $சீ வ.நா.1194.3
மதி தள்ளி இடும் வழ சூழ் ெபாழிேல $சீவ.நா.1194.4
வருந்ம் ந@,ம அம் மாதவ, பள்ளியுள் $சீ வ.நா.1195.1
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குருந்தம் ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூ, அரும்பா,
முல்ல $சீ வ.நா.1195.2
ெபாருந் ேகள்வரப் புல்லிய ெபான் அனா, $சீ வ.நா.1195.3
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) ேபான்று அணி மாக் கவின் ெகாண்டேத
$சீ வ.நா.1195.4
குரவம்_ெப.(குரவம்_ெப.) ந@டிய_ெப.எச்.(ந@டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகான்ற அம் கானின் வாய் $சீவ.நா.1196.1
வரகு_ெப.(வரகு_ெப.) வாளில் ெதாலச்சுந, பாடலின் $சீவ.நா.1196.2
அரவ வண்ெடாடு_ெப.(வண்து_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) யாழ் ெசயும் $சீ வ.நா.1196.3
பரவ மா நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) பன்னிரு காதேம $சீவ.நா.1196.4
ஆங்கு அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) எல்ல இகந் அடு ேதறலும் $சீவ.நா.1197.1
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கள் ெபான் குடமும் நிறத்
ஈண்டிய_ெப.எச்.(ஈண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1197.2
ஏங்கு கம்பலத் இன்னிச சூழ் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) $சீ வ.நா.1197.3
தாங்கு சீ ,த் தக்க நாட்டு அணி காண்டிேய $சீ வ.நா.1197.4
பாளவாய் கமுகின் ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) படு பழம் உதிர
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) $சீவ.நா.1198.1
ந@ள் கழக் கரும்பின் ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) ெநய்ம் முதி, ெதாடயல் கீ றி
$சீ வ.நா.1198.2
வாள வாய் உறப்ப நக்கி வராெலாடு மறலும் என்ப $சீ வ.நா.1198.3
காள ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) கடந்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காமரு கவின்
ெகாள் நாேட $சீவ.நா.1198.4
அங்கு அதன் தன இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) கடந் ேபாம் வழிப் $சீவ.நா.1199.1
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ெபாங்கு பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) சண்பகப் ேபா ேபா,த் உராய் $சீவ.நா.1199.2
அங்கு அந்நாட்டு அrவய, கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) நாறித்
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) $சீ வ.நா.1199.3
எங்கும் ெமாய்த் இழிவ ஓ, யாறு ேதான்றுேம $சீவ.நா.1199.4
மின் உட மணிபல வரன்றி ேமதகு $சீவ.நா.1200.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உட நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) பகி,ந்
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஊட்டலின் $சீவ.நா.1200.2
ெபான் உடக் கல அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) கணிகப் பூம்புனல் $சீவ.நா.1200.3
மன் உட ேவலினாய் வல்ல ந@ந்தினால் $சீவ.நா.1200.4
யான ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மருப்பினால்
இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) யாவம் $சீ வ.நா.1201.1
மான மாக் கவr ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மயிrன் ேவய்ந்தன
$சீ வ.நா.1201.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெநய் ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) கிழங்கு_ெப.(கிழங்கு_ெப.) காய்
பழங்கள் ெசற்றிய $சீவ.நா.1201.3
கானவ,_ெப.(கானம்_ெப.+அ,_பட,.பன்.) குரம்ப சூழ் காடு_ெப.(காடு_ெப.)
ேதான்றுேம $சீவ.நா.1201.4
கடுந் டிக் குரெலாடு கடயும் கள் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) $சீவ.நா.1202.1
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) க மான் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) அருவி ந@ள் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) $சீ வ.நா.1202.2
அடும் புலிக் குரெலாடு மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அஞ்சிய $சீவ.நா.1202.3
இடும்ப மான் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) விளி எங்கும் மிக்கேவ $சீவ.நா.1202.4
ெபான் அணி திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) அம் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) ெபாற்பு
உடக் $சீவ.நா.1203.1
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கன்னிய மகளிrன் காண்டற்கு அrயன $சீவ.நா.1203.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) புrத்தன வாவி
நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.) உள $சீவ.நா.1203.3
கல் நவில் ேதாளினாய் காட்டு வாயேவ $சீவ.நா.1203.4
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கலச் ேசயிதழ் ஆ,ந்த வாவி
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $சீவ.நா.1204.1
இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) எr ெபான் ெசயும் இரத ந@ர ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
$சீ வ.நா.1204.2
ஒருங்கு ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) த@,ப்ப ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அமி,தம் அல்ல
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $சீவ.நா.1204.3
அரும்பு அவிழ் குவள ந@, வாவி ஆகுேம $சீவ.நா.1204.4
க அடு சிலயின, காட்டுள் வாழ்பவ, $சீ வ.நா.1205.1
ப உட யாக்கய, பாவ மூ,த்திய, $சீ வ.நா.1205.2
ஐ எனத் ேதான்றுவ, ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஆள் அழித் $சீவ.நா.1205.3
உய்வக அr என உடலம் ெகாள்பேவ $சீவ.நா.1205.4
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ேமல் அrவய, கண்ணின் ெமாய்த்
அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) $சீவ.நா.1206.1
மண்ணின் ேமல் மாந்த,கள் ெமாய்க்கும் வாவிய $சீ வ.நா.1206.2
எண்ணம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இன்றிேய இடத் இட்டு ஏகினால்
$சீ வ.நா.1206.3
ண் எனச் சிலயவ, ெதாழு காண்பேவ $சீவ.நா.1206.4
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) யாழ் ெசயும் பசும் ெபான்
கிண்கிணித் $சீ வ.நா.1207.1
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) அல, ேகாத மின் ளும்பும் ேமகல $சீவ.நா.1207.2
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ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூத்தி
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அசந்த சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) ேபால் $சீவ.நா.1207.3
ஊடு ேபாக்கு இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) அங்கு ஓ, ஐங் காதேம $சீவ.நா.1207.4
ேகாத வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
@
என முல்ல கத்திகப்
$சீ வ.நா.1208.1
ேபா ேவய்ந் இனமல, ெபாழிந் கற்புட $சீவ.நா.1208.2
மாதரா, மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) எனக்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசந்ெநறி $சீவ.நா.1208.3
தாதின் ேமல் நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ, தன்மத்
என்பேவ $சீ வ.நா.1208.4
மணி_ெப.(மணி_ெப.) இயல் பாலிக அனய மாச்சுன $சீவ.நா.1209.1
அணி மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந@ள் மல,
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆயிட $சீ வ.நா.1209.2
இண மல,ப் படலிக ேபாலும் ஈ,ம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) $சீ வ.நா.1209.3
கண உமிழ் சிலயினாய் கண்டு ேசறிேய $சீவ.நா.1209.4
இலப் ெபாலி பூண் முல எr ெபான் ேமகலக் $சீவ.நா.1210.1
குலத்தல மகளி,_ெப.) தம் கற்பின் திண்ணிய_ெப.அ.(திண்ணிய_ெப.அ.)
$சீ வ.நா.1210.2
அலத் வழ்
@ அருவிகள் ஆ,க்கும் ேசால சூழ் $சீ வ.நா.1210.3
வலத்த வனகிr மதியின் ேதான்றுேம $சீவ.நா.1210.4
கrயவன் திருமுடி கவிழ்த்த ேசவடிப்_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.+ப்_ஒற்.)
$சீ வ.நா.1211.1
ெபrயவன் திருெமாழி பிறழ்தல் இன்றிேய $சீ வ.நா.1211.2
மrயவ, உறதலின் மதன கீ தேம $சீவ.நா.1211.3
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திrதரப் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ, சிலம்பிற்று
என்பேவ $சீ வ.நா.1211.4
ஏற்றரு மணிவர இறந் ேபானபின் $சீவ.நா.1212.1
மாற்றரு மணெநறி மகளி,_ெப.) ெநஞ்சேம_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.+ஏ_சாr.)
$சீ வ.நா.1212.2
ேபால் பல கவ,களும் பட்ட ஆயிட $சீ வ.நா.1212.3
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) சால் ெசந்ெநறி அறியக் கூறுவாம் $சீவ.நா.1212.4
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) சூழ் குவள ஓ, சுன உண்டு அச்சுன $சீவ.நா.1213.1
மருங்கில் ஓ, மணிச் சிலா வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.) உண்டு
அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) $சீவ.நா.1213.2
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இமி,வ ஓ, ேவங்க ேவங்கயின் $சீவ.நா.1213.3
மருங்கில் ஓ, ெசந்ெநறி வகுக்கப் பட்டேத $சீ வ.நா.1213.4
கம் மல,த்த அனய கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) கடிமல, நாறு
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) $சீவ.நா.1214.1
ெமாய்ம் மல,க் குவளக் கண்ணி ெமாய்ம்ப ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) முழும்
ந@ந்தி_வி.எச்.(ந@ந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1214.2
வம் மல,த் இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெவள்ேவல் மத்திம ேதயம் ஆளும் $சீ வ.நா.1214.3
ெகாய்ம் மல,த் தாrனானக் கண்ணுறு குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) அ என்றான்
$சீ வ.நா.1214.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) காவல்_ெப.(காவல்_ெப.)
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) மாதரம் பாவ மாசு இல் $சீவ.நா.1215.1
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) மகளத் தந் ஈங்கு உறக என
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாளுள்
$சீ வ.நா.1215.2
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ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மதி
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ேபால்
புல்_ெப.(புல்_ெப.) என எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1215.3
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேதாழ,
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அவ்வழி அடவ, என்றான் $சீ வ.நா.1215.4
ெநட்டிட ெநறிகளும் நிக, இல் கானமும் $சீவ.நா.1216.1
முட்டுட முடுக்கரும் ெமாய் ெகாள் குன்றமும் $சீவ.நா.1216.2
நட்புட இடங்களும் நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபாய்கயும் $சீவ.நா.1216.3
உட்பட உரத்தனன் உறுதி ேநாக்கினான் $சீவ.நா.1216.4
ெசல்கதி மந்திரம் ெசவியில் ெசப்பிய $சீ வ.நா.1217.1
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) அம் குமரன வாழ நாட்டேவ $சீவ.நா.1217.2
வல்லவன் மந்திரம் மூன்றும்
ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனச் $சீ வ.நா.1217.3
ெசால்லினன் அவற்ற ெதாழிலும் ேதான்றேவ $சீவ.நா.1217.4
கடுந் ெதாடக் கவ, கணக் காமன் காமுறப் $சீ வ.நா.1218.1
படும் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) தரும் இ பாம்பும் அல்லவும் $சீ வ.நா.1218.2
கடுந் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ேநாய்களும் ெகடுக்கும்
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1218.3
உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) இ தரும் என உணரக் கூறினான் $சீவ.நா.1218.4
கந்தடு களிறு_ெப.(களிறு_ெப.)
ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கருவர உழுவ
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1219.1
மந்திரம் மூன்றும் ஓதி வானவில் புரயும் பந்தா, $சீ வ.நா.1219.2
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இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) தன்ன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இயக்கிய, குழாத்த
ேநாக்கிச் $சீ வ.நா.1219.3
சிந்தயின் ெசல்வல் என்றான் ேதவனும் ெசலவு ேந,ந்தான் $சீவ.நா.1219.4
மனப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கிழத்தி மாசு இல் மல
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) தன்ன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1220.1
எனத் ெதாரு மதியின் ஆம் ெகால் எய்வ என்று ெநஞ்சில் $சீவ.நா.1220.2
நினத்தலும் ேதாழன் நக்கு நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) உமிழ்ந் இலங்கு ெசம்ெபான்
$சீ வ.நா.1220.3
பனத் திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அனய ேதாளாய்
பன்னிரு மதியின் என்றான் $சீ வ.நா.1220.4
ஆறு இரு மதியின் எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அரட்டன
அட,த் மற்று உன் $சீவ.நா.1221.1
வறு
@ உய, முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விழு நிலக் கிழம பூண்டு
$சீ வ.நா.1221.2
சாறு அய,ந் இறவன் ேபணிச் சா,பு அறுத் உய்தி என்று $சீவ.நா.1221.3
கூறினன் கதி,கள் ெபாங்கும் குளி, மணி_ெப.(மணி_ெப.) முடியினாேன
$சீ வ.நா.1221.4
ெசால்திறல் சூழ்ச்சி மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) சுதஞ்சணன் சுருங்க நாடி
$சீ வ.நா.1222.1
வில் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) குருசிற்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ேவறு ேவறு
உரப்பக் ேகட்ேட $சீவ.நா.1222.2
சுற்றிய_ெப.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
மார விடுத்தனன் ெதாழு நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.)
$சீ வ.நா.1222.3
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கற்பக மரமும் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் மாrயும் கடிந்த கயான்
$சீ வ.நா.1222.4
ேசட்டு இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.)
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) காப்பச் ெசய் வில் $சீவ.நா.1223.1
பூட்டி ேமல் வத் அன புருவப் பூ மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $சீ வ.நா.1223.2
த@ட்டிரும் திரு நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) திலேம என $சீ வ.நா.1223.3
ேமாட்டிரும் கதி, திர முளத்த என்பேவ $சீவ.நா.1223.4
அழல் ெபாதிந்த ந@ள் எஃகின் அல,தா, மா,பற்கு இம்மல ேமல் $சீ வ.நா.1224.1
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ெபாதிந்த ேசவடியால் கடக்கல் ஆகா என எண்ணிக்
$சீ வ.நா.1224.2
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ெபாதிந்த த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) ெசால்லா, குழாத்தின்
ந@ங்கிக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏந்தி
$சீ வ.நா.1224.3
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ெபாதிந்த ந@ள் முடியான் நினப்பில் ேபாகி நிலத்
இழிந்தான் $சீ வ.நா.1224.4
வண் தளி,ச் சந்தனமும் வழயும் மாவும் வான்_ெப.(வான்_ெப.)
த@ண்டி_வி.எச்.(த@ண்டு-வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1225.1
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) ஒழுகு த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) கனிகள் பலவும்
ஆ,ந்த வியன் ேசால $சீ வ.நா.1225.2
மண்_ெப.(மண்_ெப.) கரும் ேவலான மறித்ம் காண்க எனப் புல்லிக்
$சீ வ.நா.1225.3
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுந்தான்
வானவனும் குருசில்_ெப.(குருசில்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) தாேன ெசலவு
அய,ந்தான் $சீவ.நா.1225.4
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உழல பாய்ந் இளய வள நாகிட்டு இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
என்னும் $சீ வ.நா.1226.1
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தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ஒழியப் ேபாேரறு தனிேய ேபாந்த என
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1226.2
ந@ள் அருவிக் கண்ண,_ெப.(கண்ண
@
@,_ெப.) வழ்த்
@
அலறி
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) கrந் உருகிக் $சீ வ.நா.1226.3
ேகாள் உழுவ அன்னாற்கு குன்றமும்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழுதனேவ $சீவ.நா.1226.4
மிக்கா, தம் ேகட்டின் கண் ேமன்ம இல்லாச் சிறியா, ேபால் $சீவ.நா.1227.1
நக்கு ஆங்ேக எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) உடந்த நறவ முல்ல நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
ேவங்கத் $சீ வ.நா.1227.2
தக்கா, ேபால் கம் மறித்த கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) அந்ேதா தகா எனேவ
$சீ வ.நா.1227.3
ெதாக்கா, ேபால் பல் மாவும் மயிலும் ேதான்றித் ளங்கினேவ $சீவ.நா.1227.4
ெகால்ல அகடு அணந் குறும்பு ேச,ந் தமியார $சீவ.நா.1228.1
முல்ல முறுவலித் நகுதி, ேபாலும் இனி நும்மப் $சீவ.நா.1228.2
பல்ல உகுத்திடுவம் என்று பம் ேபா அல, சிந்தித் $சீ வ.நா.1228.3
ெதால்ல நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) கருகித் ம்பி பாய்ந் கத்தனேவ $சீவ.நா.1228.4
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) ஏந் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ேகாத
ேவண்ேடம்_வி.மு.(ேவண்டு_வி.+ண_எதி,.ம.+ஏம்_தன்.பன்.)
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ெதாேடல் எம் இல் $சீ வ.நா.1229.1
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) ஏந் அrவய, இல் ெபய,க என்று ஊடும் மடவா, ேபால்
$சீ வ.நா.1229.2
ேகாடு ஏந் குஞ்சரங்கள் ெதருட்டக் கூடா பிடி
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.1229.3
காடு_ெப.(காடு_ெப.) ஏந் பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.)
கடந்தான் காலின் கழலாேன $சீவ.நா.1229.4
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காழகம் ஊட்டப்பட்ட கா, இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ணியும் ஒப்பான்
$சீ வ.நா.1230.1
ஆழ் அள உடும்பு பற்றிப் பறித் மா,பு_ெப.(மா,பு_ெப.)
ஒடுங்கி_வி.எச்.(ஒடுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உள்ளான் $சீவ.நா.1230.2
வாழ் மயி,க் கரடி ஒப்பான் வாய்க்கு இல
அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) இல்லான் $சீவ.நா.1230.3
ேமழகக் குரலினான் ஓ, ேவட்டுவன் தலப் பட்டாேன $சீ வ.நா.1230.4
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) முதி, கிழங்கு_ெப.(கிழங்கு_ெப.) த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.)
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெகாழுந்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) தடி நறெவாடு ஏந்திப்
$சீ வ.நா.1231.1
பிடி முதி, முலயினாள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தழத் கில் ெபண்ணிேனாடும்
$சீ வ.நா.1231.2
ெதாடு மரத் ேதாலன் வில்லன் மரவுr உடயன்
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1231.3
வடி நுன ேவலினான் கண்டு எம்மல உறவ என்றான் $சீ வ.நா.1231.4
மால ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அருவி
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மற்று இதா ேதான்றுகின்ற
$சீ வ.நா.1232.1
ேசால சூழ் வரயின் ெநற்றிச் சூழ் கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) சுமக்கல்
ஆற்றா_ெப.எச்.(ஆற்று_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1232.2
மால அம் தினகள் காய்க்கும் வண் புனம்_ெப.(புனம்_ெப.) அதற்குத் ெதன்ேமல்
$சீ வ.நா.1232.3
மூல அம் குவட்டுள் வாழும் குறவருள் தலவன் என்றான் $சீவ.நா.1232.4
ஊழின் ந@, உண்ப என் என்று உரத்தலும் உவந்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1233.1
ேமாழலம் பன்றிேயாடு முளவுமாக் காதி அட்ட $சீ வ.நா.1233.2
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ேபாழ் நிணப் புழுக்கல் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெநய் ெபாழிந் உகப் ெபய் மாந்தித்
$சீ வ.நா.1233.3
ேதாழ யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ெபrம் உண்டும் ெதாண்டிக்கள் இதன
என்றான் $சீவ.நா.1233.4
ஊெனாடு ேதனும் கள்ளும் உண்டு உயி, ெகான்ற பாவத் $சீவ.நா.1234.1
ஈனராய் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இங்ஙன் இனி இவ
ஒழிமின் என்னக் $சீவ.நா.1234.2
கானில் வாழ் குறவன்_ெப.(குறவன்_ெப.) ெசால்லும் கள்ெளாடு ஊன்ேதன் க
விட்டால்_நி.எச்.(விடு_வி.+ஆல்_நி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1234.3
ஏன எம் உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) வாட்டல் எவன் பிழத்ம் ெகால் என்றான்
$சீ வ.நா.1234.4
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) சுவத் உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) வக்கி
@
நரகத்தில் உறதல்
நன்ேறா $சீ வ.நா.1235.1
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) தினா உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) வாட்டித் ேதவராய் உறதல்
நன்ேறா $சீ வ.நா.1235.2
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இரண்டின்
உள்ளும்_ெப.எச்.(உள்ளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உறுதி
ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) உரத்திடு என்ன $சீவ.நா.1235.3
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) தினா ஒழிந் புத்ேதள் ஆவேத உறுதி என்றான்
$சீ வ.நா.1235.4
உறுதி ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) உண,ந் ெசான்னாய் உய,கதி ேசறி ஏடா
$சீ வ.நா.1236.1
குறுகினாய் இன்ப ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) கிழங்கு_ெப.(கிழங்கு_ெப.)
உணக் காட்டுள் இன்ேற $சீவ.நா.1236.2
இறவன் நூல் காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) ெகால்லா ஒழுக்ெகாடு
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) றத்தல் கண்டாய் $சீவ.நா.1236.3
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இறுதிக் கண் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.)
தூங்கும்_ெப.எச்.(தூங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கனி இவ ெகாள் என்றான் $சீவ.நா.1236.4
என்றலும் ேதனும் ஊனும் பிழியலும் இறுக ந@க்கிச் $சீவ.நா.1237.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அடி ெதாழு ெசல்கு என்
ேதம் ெபய் ந@ள் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) என்று $சீவ.நா.1237.2
குன்று உற குறவன்_ெப.(குறவன்_ெப.) ேபாகக் கூ, எr வளக்கப் பட்ட
$சீ வ.நா.1237.3
பஞ்சவ, ேபால நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பகட்டு
இனப் பrவு த@,த்தான் $சீ வ.நா.1237.4
இலங்கு ஒளி மரகதம் இடறி இன் மணி_ெப.(மணி_ெப.) $சீவ.நா.1238.1
கலந் ெபான் அசும்பு கான்று ஒழுகி மான் இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) $சீ வ.நா.1238.2
சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) பாய் வருடெயாடு
உகளும்_ெப.எச்.(உகளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ந@ள் $சீவ.நா.1238.3
விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.)
விலங்கல்_ெதா.ெப.(விலங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மா,பினான்
$சீ வ.நா.1238.4
அந்தர அகடு ெதாட்டு அணவு ந@ள் புகழ் $சீவ.நா.1239.1
ெவந் எr பசும் ெபானின் விழயும் ெவல் ஒளி $சீவ.நா.1239.2
மந்திர வாய்ெமாழி மறு இல் மாதவ, $சீவ.நா.1239.3
இந்திர, ெதாழும் அடி இனிதின்
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1239.4
முனிவரும் முயன்று_வி.எச்.(முயல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) கண் மூப்பு இகந் இrய இன்பக் $சீவ.நா.1240.1
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கனி கவ, கணனும் ஏத்தக் காதி கண் அrந்த காசு_ெப.(காசு_ெப.) இல்
$சீ வ.நா.1240.2
தனி முதி, கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) வலம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசல்வான்_வி.மு.(ெசல்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1240.3
குனி திர முளத்த ெவய்ேயான் குன்று சூழ்வதன ஒத்தான் $சீ வ.நா.1240.4
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கயம்_ெப.(கயம்_ெப.)
குற்ற_ெப.எச்.(குறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாம் தாழ்சின இளிந்த
வயும்
@
$சீ வ.நா.1241.1
வண் ெகாடிக் ெகாய்த_ெப.எச்.(ெகாய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூவும்
வா,ந் மட்டு உயி,ப்ப_குைற.எச்.(உயி,ப்ப்+வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏந்தித்
$சீ வ.நா.1241.2
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) புகழ்
அறிவன்_வி.அ.ெப.(அறி_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.)
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) திருந் கத் தலத்தின் ஏற்றிப் $சீ வ.நா.1241.3
பண்பு_ெப.(பண்பு_ெப.) ெகாள் குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) ெகாள் கீ தம் பாணியில்
பாடுகின்றான் $சீவ.நா.1241.4
ஆதி ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) பயந்ேதாய் ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) அல, ெபய்ம்
மாr_ெப.(மாr.) அமந்ேதாய் ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) $சீ வ.நா.1242.1
ந@தி ெநறிய உண,ந்ேதாய் ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) நிக, இல் காட்சிக்கு
இறேயாய் ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) $சீ வ.நா.1242.2
நாதன் என்னப் படுேவாய் ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) நவ ெசய் பிறவிக் கடலகத்
உன் $சீவ.நா.1242.3
பாத கமலம் ெதாழுேவங்கள் பச யாப்பு அவிழப் பணியாேய $சீவ.நா.1242.4
இன்னாப் பிறவி இகந்ேதாய் ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) இண இல்
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) உடேயாய் ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) $சீவ.நா.1243.1
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மன்னா உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) மறுத்ேதாய் ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.)
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் காட்சிக்கு இறேயாய் ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.)
$சீ வ.நா.1243.2
ெபான்னா, இஞ்சிப் புகழ் ேவந்ேத ெபாறியின் ேவட்கக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
அழுந்தி $சீவ.நா.1243.3
ஒன்னா வினயின் உழல்ேவங்கள் உயப்ேபாம் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
உரயாேய $சீவ.நா.1243.4
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) உடேயாய்
ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெபான் இஞ்சி எயிேலாய்
ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) $சீ வ.நா.1244.1
திலகம்_ெப.(திலகம்_ெப.) ஆய திறேலாய் ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.)
ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ஏத்தப் படுேவாய் ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) $சீவ.நா.1244.2
அலக இல்லாக் குணக் கடேல யாரும் அறியப்படாய் ஆதி $சீவ.நா.1244.3
ெகால இல் ஆழி வலன் உய,த்த குளி, முக்குடயின் நிழேலாய்
ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) $சீ வ.நா.1244.4
அடி உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அல, மாr_ெப.(மாr.)
தூவ_குைற.எச்.(தூவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1245.1
முடி உலக மூ,த்தி உற நிமி,ந்ேதான் யாேர $சீ வ.நா.1245.2
முடி உலக மூ,த்தி உற நிமி,ந்ேதான் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) $சீவ.நா.1245.3
கடி மதிலும் கட்டு அழித்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) அன்ேற $சீவ.நா.1245.4
முரண் அவிய ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) மூன்றினயும் மூன்றின் $சீவ.நா.1246.1
தரணி ேமல் தந் அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தத்வன்தான் யாேர $சீவ.நா.1246.2
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தரணி ேமல் தந் அளித்தான் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மதி ேபால் ேநமி
$சீ வ.நா.1246.3
அரண்_ெப.(அரண்_ெப.) உலகிற்கு ஆய அறிவரன் ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.)
அன்ேற $சீவ.நா.1246.4
த@ரா வின த@,த்த் த@,த்தம் ெதrந் உய்த் $சீ வ.நா.1247.1
வாராக் கதி உரத்த வாமன்தான் யாேர $சீவ.நா.1247.2
வாராக் கதி உரத்த வாமன் மல, ததந்த $சீவ.நா.1247.3
கா, ஆ, பூம் பிண்டிக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.)
அன்ேற $சீவ.நா.1247.4
அம் மலச் சினகரம் வணங்கிப் பண்ணவ, $சீவ.நா.1248.1
ெபான் மல,ச் ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.)
புகழ்ந்த_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்னேர $சீவ.நா.1248.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) மலத் ெதய்வதம் விருந் ெசய்தபின் $சீ வ.நா.1248.3
ெசம்மல் ேபாய்ப் பல்லவ ேதயம் நண்ணினான் $சீவ.நா.1248.4
அrயல் ஆ,ந் அம,த்தலின் அனந்த, ேநாக்கு உடக் $சீவ.நா.1249.1
கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) வாய் ெநடிய கண் கடசி மங்கய, $சீவ.நா.1249.2
வr வரால் பிறழ் வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) குவள கட்பவ, $சீவ.நா.1249.3
இருவர வினாய் நக, ெநறியின் முன்னினான் $சீ வ.நா.1249.4
அன்னமும் மகன்றிலும் அணிந் தாமரப் $சீவ.நா.1250.1
பன்மல,க் கிடங்கு சூழ் பசும் ெபான் பாம்புrக் $சீ வ.நா.1250.2
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) மூ எயில் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காrக $சீவ.நா.1250.3
ெபான் அணிந் இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) எனப் ெபாலிந் ேதான்றுேம
$சீ வ.நா.1250.4
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அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) தரு ெகாழும் புக மாடத் ஆய் ெபானின் $சீவ.நா.1251.1
முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) தல
விலங்கிய_ெப.எச்.(விலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமாய் ெகாள் ந@ள்
ெகாடிப் $சீ வ.நா.1251.2
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) தல விலங்கு சந்திராபம் பான்மயின் $சீவ.நா.1251.3
இகல் தல விலங்கு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) காள
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1251.4
மல, அணி மணிக்குடம் மண்ணும் ந@ெராடு $சீ வ.நா.1252.1
பல,_பதி.ெப.(பல,_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) பழிச்சுபு பரவ ஏகினான்
$சீ வ.நா.1252.2
அல, கதி, கரும்பிள மடுப்ப ஆய்நக, $சீ வ.நா.1252.3
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அளந்தான் என உள்புக்கான் அேரா $சீவ.நா.1252.4
சந்தனக் காவு சூழ்ந் சண்பகம் மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.) ேசால
$சீ வ.நா.1253.1
வந் வழ்மால
@
நாற்றி மணி_ெப.(மணி_ெப.) அரங்கு அணிந் வானத் $சீவ.நா.1253.2
இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) குமரன் ேபால இற மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) காண $சீவ.நா.1253.3
அந்தர மகளி,_ெப.) அன்னா, நாடகம்_ெப.(நாடகம்_ெப.) இயற்று கின்றா,
$சீ வ.நா.1253.4
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) எடுத் யாத் மட்டா, ேகாதயின் ெபாலிந் மின்னும்
$சீ வ.நா.1254.1
அழல் அவி, ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் பட்டம் குண்டலம்
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) தாங்கி $சீ வ.நா.1254.2
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) அவி, அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) காசு_ெப.(காசு_ெப.)
சிலம்ெபாடு_ெப.(சிலம்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) சிலம்ப ந@ள்ேதாள் $சீ வ.நா.1254.3
அழகி கூத் ஆடுகின்றாள் அரங்கின்ேமல் அரம்ப அன்னாள் $சீவ.நா.1254.4
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தண்ணும முழவம் வண
@
குழெலாடு குயிலத் தண்பூங் $சீ வ.நா.1255.1
கண்ெணாடு புருவம் க கால் கல அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) நுசுப்புக்
காம,_ெப.(காம,_ெப.) $சீவ.நா.1255.2
ஒண்ணுதல் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெதாட்டிம
உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1255.3
ெவண்ெணய் த@ உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) ெமலிகின்றாேர
$சீ வ.நா.1255.4
பாடெலாடு_ெப.(பாடல்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
இயந்த_ெப.எச்.(இய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) பண் அம கருவி_ெப.(கருவி_ெப.)
மூன்றும் $சீ வ.நா.1256.1
கூடுபு சிவணி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) குழந் இழந்
அமி,தம் ஊற $சீ வ.நா.1256.2
ஓடு அr ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் அம்பால் உளம் கிழிந் உருவ
எய்யா $சீவ.நா.1256.3
ஈடு அம பசும் ெபான் சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) இலயமா ஆடுகின்றாள்
$சீ வ.நா.1256.4
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) பட்டம் மின்ன வா, குழ திருவில்
வசப்
@ $சீ வ.நா.1257.1
பூண் முலப் பிறழப் ெபான் ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) இடவயின்
நுடங்க_குைற.எச்.(நுடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒல்கி $சீ வ.நா.1257.2
மாண் இழ வளக்க தம்மால் வட்டண ேபாக்கு கின்றாள் $சீவ.நா.1257.3
காண் வரு குவளக் கண்ணால் காள ேமல் ேநாக்கினாேள $சீவ.நா.1257.4
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ேநாக்கினாள் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் என்னும் குடங்கயால்
ெநாண்டு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.1258.1
வாக்கு அம உருவின் மிக்கான் வனப்பினப் பருக இப்பால் $சீவ.நா.1258.2
ஆக்கிய இலயம் ந@ங்கிற்று அணங்கு அனாள் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண்
பில்கி $சீ வ.நா.1258.3
வக்கு
@
வா, முலயின் ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.)
ெசாrந்த_ெப.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீ வ.நா.1258.4
ெசருக் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) ெநடுங் கணாள் அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.)
திருமகன் காண்டல் அஞ்சி $சீவ.நா.1259.1
ெநருக்கித் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) முலயின் மின்னும் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) வடத்த மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) $சீ வ.நா.1259.2
தrக்கிலாள் காமச் ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) த@ தலக் ெகாளச் சாம்பினாேள
$சீ வ.நா.1259.4
கன்னிம கனிந் முற்றிக் காமுறக்
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காமத் $சீவ.நா.1260.1
இன் நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) கனியத் ய்ப்பான் ஏந்தேல பிற,கள் இல்ல
$சீ வ.நா.1260.2
ெபான்னினால் உடயும் கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) என்று உரத்தவ, ெபாய்யச்
ெசான்னா,_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) $சீ வ.நா.1260.3
இன்னிச இவற்கு அலால் என் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
இல்ல என்றாள் $சீவ.நா.1260.4
கருஞ்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) சிறப் பறவ ஊ,திக் காமரு காள
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெகால் $சீ வ.நா.1261.1
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சுறவு உய,த்த ேதான்றல்
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
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குருசில்_ெப.(குருசில்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெகால்
$சீ வ.நா.1261.2
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
குமரன் என்று ஆங்கு அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அய,வுற்று
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.) $சீ வ.நா.1261.3
திருந் இழ அணங்கு ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ேதசிகப்
பாவ அன்னாள் $சீ வ.நா.1261.4
ேபா எனக் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண் புட ெபய,ந் இமத்தல்
ெசல்லா_எதி,.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1262.1
யா இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.)
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்று ஆங்கு அரசனும்
அம,ந் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1262.2
மீ வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அரற்றும் கண்ணி விடலயத் தானும் கண்டான்
$சீ வ.நா.1262.3
காதலில் களித்த_ெப.எச்.(களி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) காளயக் ெகாண,மின் என்றான் $சீ வ.நா.1262.4
க வள, கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) உடக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ஆம் எனின்
$சீ வ.நா.1263.1
எய் கண சிலயிேனாடு இவன்கண் இல்லயால் $சீ வ.நா.1263.2
ெமய் வக இயக்கருள் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று $சீவ.நா.1263.3
ஐயம் உற்று எவ,களும் அம,ந் ேநாக்கினா, $சீவ.நா.1263.4
மந்திரம் மறந் வழ்ந்
@
மா நிலத் இயங்கு கின்ற $சீ வ.நா.1264.1
அந்தர குமரன் என்று ஆங்கு யாவரும் அம,ந்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1264.2
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இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) திருவற்கு உய்த்தா,க்கு இறவனும் எதி,
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓம்பி $சீ வ.நா.1264.3
மந்தன மகிழ்வ கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மத்னத்
ேதாழன் என்றான் $சீவ.நா.1264.4
ேபா அவிழ் ெதrயலானும் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
காலினானும் $சீ வ.நா.1265.1
காதலின் ஒருவ,_ெப.(ஒருவ,_ெப.) ஆகிக் கலந் உடன்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாழ்தின் $சீவ.நா.1265.2
ஊ வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மால
உண,வு_ெப.(உண,வு_ெப.) ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இலயம் தாங்கிப் $சீவ.நா.1265.3
ேபா கண்டு அனய வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண் புருவத்தால் கலக்குகின்றாள்
$சீ வ.நா.1265.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உகுக்குகின்ற கண்ணித் திருமகள்
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இப்பால் $சீ வ.நா.1266.1
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) உகுக்குகின்ற வேவல் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) உருமின்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1266.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உகுக்குகின்ற மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ேபால்
மணி_ெப.(மணி_ெப.) பரந் இமக்கும் மா,பில்_ெப.(மா,பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
$சீ வ.நா.1266.3
கான் உகுக்குகின்ற பந்தா,க் காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) ெதாழு
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1266.4
ெகாய்தகப் ெபாதியில் ேசாலக் குழவிய முல்ல ெமௗவல் $சீவ.நா.1267.1
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சந் இமயச்
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) கருப்புரக் கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) த@ம்பூக் $சீவ.நா.1267.2
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க தரு மணியின் ெதண்ண,@ மக் கலந் ஊட்டி மால $சீவ.நா.1267.3
ெபய் ஒளி மறத் நங்க பிற என வள,க்கின்றாேள $சீவ.நா.1267.4
பவழம்_ெப.(பவழம்_ெப.) ெகாள் ேகாடு நாட்டிப் பம் ெபானால்
ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) ேகாலித் $சீவ.நா.1268.1
தவழ் கதி, முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) பாய்த்தித் தன்கயால்
த@ண்டி_வி.எச்.(த@ண்டு-வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நன்னாள் $சீவ.நா.1268.2
புகழ் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) நங்க தன்ேப, ெபாறித்த ஓ,
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) முல்ல $சீவ.நா.1268.3
அகழ் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தான ேவந்ேத அணி எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.)
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேறா $சீவ.நா.1268.4
வம்பு அல, ேகாத சிந்த மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) என ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.)
ஓடிக் $சீவ.நா.1269.1
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அல, நங்க பூத்தாள்
ெபாலிக_வியங்.வி.மு.(ெபாலி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனக் குனிந்த வில்
கீ ழ் $சீ வ.நா.1269.2
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) அல, கண்ணி ஆர_குைற.எச்.(ஆ,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நிதி அறந் ஒக ேபாக்கி $சீ வ.நா.1269.3
கம்பலம் ேபா,த்த ேபாலும் கடி மல,க் காவு புக்காள் $சீவ.நா.1269.4
நற விr ேசால ஆடி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) மல,க் குரவம்_ெப.(குரவம்_ெப.) பாவ
$சீ வ.நா.1270.1
நிறய பூத் அணிந் வண்டும் ேதன்களும் நிழன்று
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1270.2
இறவளத் ேதாளி மற்று என் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ஈ என்று ேச,ந்
$சீ வ.நா.1270.3
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
பாவ ெகாள்வாள் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
ந@ட்டினாேள $சீவ.நா.1270.4
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நங்க தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) முகத்த
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நக மதி இ என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1271.1
அங்கு உற அரவு த@ண்டி_வி.எச்.(த@ண்டு-வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஓளவேயா என்று ேபாகக் $சீவ.நா.1271.2
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) அல, ேகாத நங்க அடிகேளா என்று
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) ஏ, $சீவ.நா.1271.3
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண்ணி
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) திருமகள்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேச,ந்தாள் $சீவ.நா.1271.4
அடிகளுக்கு இறஞ்சி ஐயன் அடிகளத் ெதாழு நங்க $சீவ.நா.1272.1
அடிகளப் புல்லி ஆரத் தழுவிக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒளவமார
$சீ வ.நா.1272.2
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அனாய் என்ன நாளும் நின எனத் தழுவிக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1272.3
மிட மின்னின் நிலத்தச் ேச,ந்தாள் ேவந்த மற்று அருளுக என்றான்
$சீ வ.நா.1272.4
பமயப் பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) த@ண்டிற்று என்றலும் பயுள் எய்திக் $சீ வ.நா.1273.1
ெகாதி நுன ேவலினாய் இங்கு இருக்க எனக்
குருசில்_ெப.(குருசில்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ஏகிக் $சீவ.நா.1273.2
கம் எனச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) காய்
சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) கடிதற்கு ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.1273.3
மதி மிகுத் அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.)
ந@க்கும்_ெப.எச்.(ந@க்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மந்திரம் பலவும்
ெசய்தான் $சீவ.நா.1273.4
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வள்ளல் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) வல்ல எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
மாட்டினன் மற்றும் ஆங்கண் $சீவ.நா.1274.1
உள்ளவ, ஒன்றலாத ெசயச் ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஊறு ேகளா $சீவ.நா.1274.2
அள் இலப் பூணினாளுக்கு ஆவி உண்டு இல்ல என்ன $சீவ.நா.1274.3
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரவு கான்ற
ேவகம்_ெப.(ேவகம்_ெப.) மிக்கிட்ட அன்ேற $சீவ.நா.1274.4
பங்கதி, மதியம் என்று பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அடு ெவகுளி
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) $சீ வ.நா.1275.1
நங்கயச் ெசற்ற ஈங்குத் த@,த் ந@, ெகாள்மின்
நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1275.2
வங்க மா நிதியம் நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) தரும் மணிெசய் மான்ேத, $சீவ.நா.1275.3
எங்களுக்கு இறவன் என்று ஆங்கு இடிமுரசு எருக்கினாேன $சீவ.நா.1275.4
மண்டலி மற்றி என்பா, இராசமா நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) என்பா, $சீவ.நா.1276.1
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) என்பா, குற வளி_ெப.(வளி_ெப.) பித்ெதாடு ஐயில்
$சீ வ.நா.1276.2
பிண்டித்ப் ெபருகிற்று என்பா, ெபருநவ
அறுக்கும்_ெப.எச்.(அறு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
விஞ்ச $சீவ.நா.1276.3
எண்தவப் பலவும் ெசய்தாம் என்று ேகளா இ என்பா, $சீ வ.நா.1276.4
சிர ஐந்ம் விடும்_ெப.எச்.(விடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்பா,
த@ற்றும் சிருங்கி என்பா, $சீவ.நா.1277.1
குரபுனல் இடும் என்பா, ெகாந்தழல் உறுத்ம் என்பா, $சீவ.நா.1277.2
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இர என வருந்தக் கவ்வி_வி.எச்.(கவ்வு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்பு
உறக் கடித்த என்பா, $சீ வ.நா.1277.3
உரயன்மின் உதிரம் ந@ங்கிற்று உய்யலள் நங்க என்பா, $சீ வ.நா.1277.4
கெயாடு கண்டம் ேகாப்பா, கன சுட, உறுப்பின் வப்பா, $சீ வ.நா.1278.1
ெதய்வதம் பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எல்லாத்
திசெதாறும் ெதாழு நிற்பா, $சீ வ.நா.1278.2
உய்வக இன்றி இன்ேன உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உடன் கவிழும் என்பா,
$சீ வ.நா.1278.3
மயல் அம் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) மாக்கள் மட திறந் திட்ட ஒத்தா,
$சீ வ.நா.1278.4
ெவந் எr ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் பூவும் விளங்கு ெபான் நூலும் ெபற்றா,
$சீ வ.நா.1279.1
மந்திரம் மறயும் வல்லா, எழாயிர, மறு இல் வாய்ம $சீவ.நா.1279.2
அந்தரத் அறுவ வப்பா, அந்தண,_ெப.(அந்தண,_ெப.) அங் க ெகாட்டிப்
$சீ வ.நா.1279.3
பந்ெதாடிப் பாவ இன்ேன பrவு ஒழிந்
எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்பா, $சீவ.நா.1279.4
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) எழப் பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) ெகாண்டால் பகவற்கும் அr
த@,த்தல் $சீவ.நா.1280.1
ேதம்பிழி ேகாதக்கு இன்று பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெதளிமின் என்று $சீவ.நா.1280.2
காம்பு_ெப.(காம்பு_ெப.) அழி பிச்சம் ஆகக் கணி எடுத் உரப்பக் கல்ெலன்
$சீ வ.நா.1280.3
தூம்பு_ெப.(தூம்பு_ெப.) அழி குளத்தின் கண்ண,_ெப.(கண்ண
@
@,_ெப.) கள் நிலத்
இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.நா.1280.4
நங்கக்கு இன்று இறத்தல் இல்ல நரபதி ந@யும் ேகாண்ேமா $சீ வ.நா.1281.1
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ெகாங்கல, ேகாங்கின் ெநற்றிக் குவி முகிழ் முகட்டின் அங்கண் $சீவ.நா.1281.2
தங்கு ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அரவயாழின் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ஆந்த பாடும் $சீவ.நா.1281.3
இங்கு நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) இடரத் த@,ப்பான் இளயவன் உளன் மற்று
என்றான் $சீவ.நா.1281.4
பன்மணிக் கடகம் சிந்தப் பருப்புட பவளத் தூண் ேமல் $சீவ.நா.1282.1
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) வண்க புடத்
மாழாந் ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.)
$சீ வ.நா.1282.2
இன்னும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உண்டு சூழ்ச்சி என்ேனாடு அங்கு
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நம்பி $சீ வ.நா.1282.3
தன்னக் கூய்க் ெகாண,மின் என்றான் தர வந் ஆங்கு அவனும் கண்டான்
$சீ வ.நா.1282.4
பறவ மா நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) வழ்ந்
@
பல உடன் பதப்ப ேபான்றும்
$சீ வ.நா.1283.1
சிறகுறப் பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மஞ்ஞ ெசருக்குபு
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபான்றும் $சீ வ.நா.1283.2
கறவ கன்று_ெப.(கன்று_ெப.)
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபான்றும் கிடந் அழுகின்ற
கண்ணா, $சீவ.நா.1283.3
இற வளயவர ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
என்றான் $சீவ.நா.1283.4
ஊறு ெகாள் சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) ேபால உயக்கேமாடு
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நம்பி $சீ வ.நா.1284.1
கூறினான் ெகாற்ற ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ெகாழுநிதி நிலத் மற்று உன்
$சீ வ.நா.1284.2
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வறு
@ உய, புகழ வித்திக் ேகண்மய விளத்தி இன்ேன $சீ வ.நா.1284.3
நாறு பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ெகாம்பனாள ேநாக்கு என நம்பி
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1284.4
புற்று இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவகுளி
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ேபாக்கு அறக் ெகாண்டேதனும் $சீவ.நா.1285.1
மற்று இடயூறு ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.)
வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) வலித்தேதனும் $சீ வ.நா.1285.2
ெபான் ெதாடிக்கு இறத்தல் இல்ல புலம்பு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அேழற்க என்றான்
$சீ வ.நா.1285.3
கற்று அடிப்படுத்த விஞ்சக் காமரு காமன்
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1285.4
ெபாழிந் நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) உகுத்தல்_ெதா.ெப.(உகு_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.)
அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) இர ெபரு ெவகுளி ேபாகம் $சீவ.நா.1286.1
கழிந் மீ ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) காலம்_ெப.(காலம்_ெப.)
பிழப்பு என எட்டின் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.1286.2
பிழிந் உயி, உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தட்டம் அதட்டம் ஆம் பிளிற்றின் உம்ப,_ெப.(உம்ப,_ெப.) $சீவ.நா.1286.3
ஒழிந் எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) ஊனம்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேகாள் என மற்றும்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1286.4
அந்தணன் நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆன் பால்
அவியின அல,ந்த_ெப.எச்.(அல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கால
$சீ வ.நா.1287.1
நந்தியா வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.) நாறு நக முடி அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1287.2
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தந்தியாம் உரப்பின் தாழத் தடமல, வணிகன்
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1287.3
பந்தியாப் பழுப்பு நாறின் சூத்திரன் பால என்றான் $சீ வ.நா.1287.4
கன்னியக் கடித்த நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) கன்னிேய கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.)
ேநாக்கம் $சீவ.நா.1288.1
அன்னேத அரச,_ெப.(அரெச,_ெப.) சாதி மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.)
எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) அழிந்தி ஆழ்ந்த $சீவ.நா.1288.2
ெகான்னும் மா நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ெகாண்டால் ெகாப்புள் ஆம் விரலின்
ேதய்த்தால் $சீ வ.நா.1288.3
மன்னிய ெதள் மட்டாயின் மண்டலிப் பால என்றான் $சீவ.நா.1288.4
குன்று இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) அனய ேதாளான் ெகாழுமல,க் குவளப் ேபா
அங்கு $சீவ.நா.1289.1
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.)
ஓதி உறக்கிட மயிலனாள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $சீ வ.நா.1289.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருண்டு அமந்த ேகாலச்
சிகழிக அழுத்திச் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) $சீ வ.நா.1289.3
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.)
உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) ஓதி ேந,முகம் ேநாக்கினாேன $சீவ.நா.1289.4
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தக
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேநாக்க_குைற.எச்.(ேநாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந@ள் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாலக் $சீவ.நா.1290.1
கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கதி,க் கனலி_ெப.(கனலி_ெப.) ேகாப்பக் கா,
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) உடந்தேத ேபால் $சீவ.நா.1290.2
உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) ந@ங்கிற்று ஒண்_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.)
உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) ஆ,ந் $சீ வ.நா.1290.3
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குடங்கயின் ெநடிய கண்ணால் குமரன் ேமல் ேநாக்கினாேள $சீவ.நா.1290.4
ேநாக்கினாள் நிறயும் நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாமயும் கவினும் ெநாய்தில் $சீவ.நா.1291.1
ேபாக்கினாள் வளயும் ேபா,த்தாள் ெபான்நிறப் பசல மூழ்கிற்று $சீ வ.நா.1291.2
ஆக்கினாள் அநங்கன் அப்புத் தூணிய அமருள் ஆனா $சீவ.நா.1291.3
ஓக்கிய முருகன் எஃகம் ஓ, இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) அனய கண்ணாள்
$சீ வ.நா.1291.4
ஆட்சி ஐம் ெபாறியாளன் உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) எனும் $சீ வ.நா.1292.1
பூட்சி ந@ள் ெகாடிப் புற்றின் அகத் உற $சீவ.நா.1292.2
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண் ேநாக்கு எனும் வ எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) ஆ,
அழல் $சீவ.நா.1292.3
ேவட்க நாகத்தின் மீ ட்டும் ெகாளப்பட்டாள் $சீவ.நா.1292.4
மாழ்கி ெவய் உயி,த்தாள் மடவாள் எனத் $சீ வ.நா.1293.1
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) மா,களும் தாயரும் ெதாக்கு உடன் $சீவ.நா.1293.2
சூழி யான அன்னாய்_ெப.(அன்ைன_ெப.+ஆய்_விளி.ேவ.) ெதாடின்
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அறும் $சீ வ.நா.1293.3
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றன, வம்பு அல,
ேகாதய, $சீ வ.நா.1293.4
கண்ணின் காணினும் கட்டுர ேகட்பினும் $சீ வ.நா.1294.1
நண்ணித் த@ண்டினும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உயி,
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று
$சீ வ.நா.1294.2
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஏந்திழ தன்ன
உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) எலாம் $சீ வ.நா.1294.3
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தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) என் சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) வத்தால் ஒப்பத்
தவந்தான் $சீ வ.நா.1294.4
மற்ற மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கண்களால் $சீ வ.நா.1295.1
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ேநாக்கம் உறாத ஓ,
ேநாக்கினில் $சீ வ.நா.1295.2
சுற்றி_வி.எச்.(சுற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வள்ளலச் ேசா,வு இன்றி
யாத்திட்டாள் $சீவ.நா.1295.3
அற்றம் இல் அமி, ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம்
ெசாலாள் $சீவ.நா.1295.4
விஞ்சய, வரன்_ெப.(வ
@
ரன்_ெப.)
@
என்பா, விண்ணவ,_ெப.(விண்ணவ,_ெப.)
குமரன் என்பா, $சீ வ.நா.1296.1
எஞ்சிய_ெப.எச்.(எஞ்சு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உயிர மீ ட்டான்
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) அலால் இல்ல என்பா,
$சீ வ.நா.1296.2
மஞ்சு சூழ் இஞ்சி மூதூ, மாமுடிக் குrசில் நாள $சீவ.நா.1296.3
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) சூழ் ேவலினாற்ேக நங்கயக்
ெகாடுக்கும்_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என்பா, $சீ வ.நா.1296.4
விளங்கு ஒளி விசும்பில் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாட்டு
இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) பிற
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மின்ேபால் $சீ வ.நா.1297.1
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகழு வடத்தச் சூழ்ந் வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெபான்
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) திளப்பச் ேசந்த $சீ வ.நா.1297.2
இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) கதி, முலகள் தம்மால் இவன
மா,பு_ெப.(மா,பு_ெப.) எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வகின் $சீ வ.நா.1297.3
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ளங்கு ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) பிறப்பும் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) இனி எனச்
ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிற்பா, $சீவ.நா.1297.4
அருந்தவம் ெசய் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆயிழ
மகளி,_ெப.) யா, ெகால் $சீ வ.நா.1298.1
ெபருந்தக மா,பில்_ெப.(மா,பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) ஞ்சிப் ெபண்மயால்
பிணிக்கும் ந@ரா, $சீவ.நா.1298.2
கருங்கணின் யாமும் கண்டாம் காமன என்று ெசால்லித் $சீவ.நா.1298.3
திருந் ஒளி முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) ெசவ்வாய்த் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.)
ெசாலா, மயங்கினாேர $சீ வ.நா.1298.4
பல் மல, படலக் கண்ணிக் குமரனப் பாவ நல்லா, $சீவ.நா.1299.1
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) பணியின்
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாச ெநய் பூசி நல்ந@,
$சீ வ.நா.1299.2
ன்னின, ஆட்டிச் ெசம்ெபான் ெசப்பினுள் கிலும் சாந்ம் $சீ வ.நா.1299.3
இன் நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) புகயும் பூவும் கலத்ெதாடும் ஏந்தினாேர
$சீ வ.நா.1299.4
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஏற்பத் தாங்கி எrமணிக்
ெகாட்ட ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) $சீவ.நா.1300.1
வாய்ந்த ெபான் குயிற்றிச் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மரவடி ஊ,ந் ேபாகி $சீவ.நா.1300.2
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
மால ேவய்ந்த அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) கூடம் ேச,ந்தான் $சீவ.நா.1300.3
பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) மகளி,_ெப.) ேபாற்றிப்
ெபான்கலம் பரப்பினாேர $சீவ.நா.1300.4
கன்னிய, கரக ந@ரால் தாமர கழ@ இய ஒப்பப் $சீவ.நா.1301.1
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ெபான் அடி கழ@ இய பின்றப் புrந் வாய் நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) பூசி
$சீ வ.நா.1301.2
இன்மல,த் தவிசின் உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) அமி,
இனிதின் ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.)
$சீ வ.நா.1301.3
மின் விrந் இலங்கு பம் பூண் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கணா, ேவனிலாேன
$சீ வ.நா.1301.4
வாச நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெபாடியும் ந@ரும் காட்டிடக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வாய்ப்பப்
$சீ வ.நா.1302.1
பூசறுத் அம் க ந@ர மும்முற குடித் முக்கால் $சீவ.நா.1302.2
காசு_ெப.(காசு_ெப.) அறத் டத்த பின்றக் க விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) உறுப்புத்
த@ட்டித் $சீ வ.நா.1302.3
தூசினால் அம் க ந@வி
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.)
ேதாற்றம் மிக்கான் $சீவ.நா.1302.4
சீ, ெகாளச் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசம்ெபான்
அடப்பயுள் பாகு ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1303.1
வா, கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) குருசில்_ெப.(குருசில்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கவுள் அடுத்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆங்கண் $சீவ.நா.1303.2
ேபா, ெகாள்ேவல் மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) எல்லாக் கலகளும் புகன்று
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1303.3
ந@, ெகாள் மாக்கடல் அனாற்கு நிக, இல்ல
நிலத்தில்_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) என்றான் $சீவ.நா.1303.4
பrதி பட்ட பன் மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந@ள் விளக்கு $சீ வ.நா.1304.1
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எrய விட்டன, இன்னியம்
ஆ,த்தன_வி.மு.(ஆ,_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட,.பன்.)
$சீ வ.நா.1304.2
அrய ெபாங்கு அண அம் என் அமளிேமல் $சீ வ.நா.1304.3
குrசில் ஏறினன் கூ,ந்த சிந்தேய $சீ வ.நா.1304.4
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கண் அவ்வயின் ேநாக்கம் ெபாறாத ேபால்
$சீ வ.நா.1305.1
வங்கி
@
ெவம்ம ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏந்தின
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முல $சீ வ.நா.1305.2
ஈங்கு இ என் என இட்டு இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நந்த_குைற.எச்.(நந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1305.3
பாங்கு இலாrன் பரந் உள அல்குேல $சீ வ.நா.1305.4
முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) வா, குழலாள் முகிழ் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) முல
$சீ வ.நா.1306.1
ெபருகு ந@,மயின் ேபறவு எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1306.2
உருகும் நுண் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓவியப் பாவதன்
$சீ வ.நா.1306.3
அருகும் ேநாக்கம் என் ஆவி அலக்குேம $சீவ.நா.1306.4
புக அவாவிய பூந்கில் ஏந் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $சீவ.நா.1307.1
வகய ஆம் மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேமகல வா, ம $சீவ.நா.1307.2
முக அவாவிய ெமாய் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) பாவிேயன் $சீ வ.நா.1307.3
பகய வாய்ப் பட, ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) பயக் கின்றேவ $சீவ.நா.1307.4
ேபா உலாம் சிலேயா ெபாரு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கேணா $சீவ.நா.1308.1
மா உலாம் ெமாழிேயா மட ேநாக்கேமா $சீவ.நா.1308.2
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யா நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.)
அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி,.ம.+என்_தன்.ஒரு.) அணங்கு அன்னவள்
$சீ வ.நா.1308.3
காதலால் கடகின்ற காமேம $சீவ.நா.1308.4
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அவ்வழி ஆழ் ய, ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) உற
$சீ வ.நா.1309.1
வண்ண மா மல,க் ேகாதயும் அவ்வழி $சீவ.நா.1309.2
ெவண்ெணய் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) மீ மிச வத்த
ஒத் $சீ வ.நா.1309.3
உள் நயா உருகா உளள் ஆயினாள் $சீவ.நா.1309.4
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மழ
பிறழும்_ெப.எச்.(பிறழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மின் இடக் $சீவ.நா.1310.1
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) மணிக் கணின் நல்லவ, க ெதாழப் $சீவ.நா.1310.2
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) இழத்த ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பள்ளியுள் பந்ெதாடி
$சீ வ.நா.1310.3
மயன் இழத்த அம் பாவயின் வகினாள் $சீவ.நா.1310.4
வணங்கு ேநான் சில வா, கணக் காமேனா $சீவ.நா.1311.1
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) ெகாள் பூமிச ம வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.)
மந்தேனா $சீவ.நா.1311.2
நிணந் என் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கள்வன
$சீ வ.நா.1311.3
அணங்குகாள் அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி,.ம.+என்_தன்.ஒரு.)
உரயீ,கேள $சீ வ.நா.1311.4

369

கட கந் அன்ன தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) காமரு வங்கு_ஏவ.(வ
@
ங்கு_வி.)
@
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $சீவ.நா.1312.1
அடயப் புல்லினன் ேபான்று அணி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முல
$சீ வ.நா.1312.2
உடய ஆகத் உறு ய, மீ ட்டவன் $சீவ.நா.1312.3
இடய ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என் ஆரும் இல்
ஆவிேய $சீ வ.நா.1312.4
இறுதி இல் அமி, எய்ந, ஈண்டி அன்று $சீவ.நா.1313.1
அறிவின் நாடிய அம் மல மத்தமா $சீ வ.நா.1313.2
ெநறியின் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கடந்திடப் பட்ட
ந@, $சீ வ.நா.1313.3
மறுகும் மா கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்
ெநஞ்சேம_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.+ஏ_சாr.) $சீவ.நா.1313.4
நக ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திங்களும் நா,மடல் அன்றிலும் $சீ வ.நா.1314.1
தக ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ஏற்று அணல் தாழ் மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ஓசயும் $சீவ.நா.1314.2
பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெகாள் மாலயும் பயுள் ெசய்
ஆம்பலும் $சீவ.நா.1314.3
புக இல் ெபாங்கு அழல் ேபால் சுடுகின்றேவ $சீவ.நா.1314.4
பூ ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேசக்கயுள் நாற்றிய பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) திரள்
$சீ வ.நா.1315.1
தாமம் வாட்டும் தகய உயி,ப்பு அள_இக் $சீ வ.நா.1315.2
காம,_ெப.(காம,_ெப.) ேபத தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கண்தரு காமேநாய்
$சீ வ.நா.1315.3
யாமத் எல்ல ஓ, யாண்டு ஒத் இறந்தேத $சீவ.நா.1315.4
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மா யாழ் மழல ெமாழி மாதராள் $சீவ.நா.1316.1
தாதி அவ்வயும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அம, ேதாழியும் $சீ வ.நா.1316.2
ேபா ேவய் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ெபான் அவி, சாயலுக்கு $சீவ.நா.1316.3
யா நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) ெசயல்பால என்று எண்ணினா, $சீ வ.நா.1316.4
அழு நுண் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நய அல, முல
$சீ வ.நா.1317.1
முழும் குங்குமம் முத்ெதாடு அணிந்தபின் $சீ வ.நா.1317.2
ெதாழு ேகாதயும் கண்ணியும் சூட்டினா, $சீ வ.நா.1317.3
எழு ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அனயா, இளயாளேய $சீவ.நா.1317.4
ேவந் காயினும் ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) வள ஆயேமாடு $சீவ.நா.1318.1
ஏந் பூம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அங்கு ஆடுதல் $சீவ.நா.1318.2
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்று
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அம்
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ேபால் குழ@ இப் $சீவ.நா.1318.3
ேபாந்த ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.) ெபாழிலும் ெபாலிந்தேத $சீவ.நா.1318.4
அலங்கல் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெதாடுப்பா, அல, பூக்ெகாய்வா,
$சீ வ.நா.1319.1
சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எதி, கூவுந, ெசய் சுன $சீவ.நா.1319.2
கலங்கப் பாய்ந் உடன் ஆடுந, காதலின் $சீவ.நா.1319.3
இலங்கு பாவ இரு மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) ேச,த்வா, $சீவ.நா.1319.4
தூசு உலாம் ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதாகயின் நல்லவ, $சீ வ.நா.1320.1
ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) ஆடுந, ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கழங்கு ஆடுந,
$சீ வ.நா.1320.2
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பாசம் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பந்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடுந, $சீவ.நா.1320.3
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எத்திசயும் அம,ந்தா,கேள
$சீ வ.நா.1320.4
முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) விம்மிய ெமாய் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ஏழதன்
$சீ வ.நா.1321.1
உருகும் ேநாக்கம் உளம் கிழித் உள் சுட $சீவ.நா.1321.2
அrவ ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காவகம் காணிய
$சீ வ.நா.1321.3
எr ெகாள் ேவலவன் ஏகினன் என்பேவ $சீவ.நா.1321.4
மயிலின் ஆடலும் மந்தியின் ஊடலும் $சீவ.நா.1322.1
குயிலின் பாடலும் கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மலிந்
அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) $சீவ.நா.1322.2
ெவயிலின் ந@ங்கிய_ெப.எச்.(ந@ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) $சீவ.நா.1322.3
பயிலும் மாதவிப் பந்த, ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1322.4
கா ேச,ந்த_ெப.எச்.(ேச,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடிப் பிண கய
$சீ வ.நா.1323.1
தா மல்கிய தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கழுந@, மல, $சீவ.நா.1323.2
ஓத நித்தில வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.) ஓ, ெபான் ெசய் நாண்_ெப.(நாண்_ெப.)
$சீ வ.நா.1323.3
ேகாத ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முல ேமல்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாலேம
$சீ வ.நா.1323.4
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விண்_ெப.(விண்_ெப.) புதப்பன ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மல, ேவய்ந்
உளால் $சீவ.நா.1324.1
கண் புதப்பன கா, இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பூம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
$சீ வ.நா.1324.2
சண்பகத் அணி ேகாத நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.)
தனி $சீ வ.நா.1324.3
நண்பன நினயா நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) ேமனிேய $சீ வ.நா.1324.4
கறந்த பாலினுள் காசு_ெப.(காசு_ெப.) இல் திருமணி $சீ வ.நா.1325.1
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) கிள,ந் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ந@,ம ெகட்டு ஆங்கு
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.) $சீ வ.நா.1325.2
மறந்த_ெப.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாதவி மாம நிழற்றலின்
$சீ வ.நா.1325.3
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசல்வனும் சிந்தயின்
ேநாக்கினான் $சீவ.நா.1325.4
வரயின் மங்க ெகால் வாங்கு இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) தூங்கு ந@,த்
$சீ வ.நா.1326.1
திரயின் ெசல்வி_ெப.(ெசல்வி_ெப.) ெகால் ேதமல, பாவெகால் $சீவ.நா.1326.2
உரயின் சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) இயக்கி ெகால் யா, ெகால்
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $சீ வ.நா.1326.3
விர ெசய் ேகாலத் ெவள்வளத் ேதாளிேய $சீ வ.நா.1326.4
மால வாடின வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண் இமத்தன $சீவ.நா.1327.1
காலும் பூமியத் ேதாய்ந்தன காrகப் $சீவ.நா.1327.2
பாலின் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) ெசால் பம இந் நின்றவள் $சீவ.நா.1327.3
ேசால ேவய்மருள் சூழ் வளத் ேதாளிேய $சீவ.நா.1327.4
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ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) பண்ணிய த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) ெதாட இன் சுவ
$சீ வ.நா.1328.1
ேமவ, ெதன் தமிழ் ெமய்ப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆதலின் $சீ வ.நா.1328.2
ேகாவத் அன்ன ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சீறடிக் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.)
அனாள் $சீ வ.நா.1328.3
பூவ, ேசால புகுவல் என்று எண்ணினான் $சீ வ.நா.1328.4
அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) ேச, அணங்கு அன்னவட்கு ஆயிடப் $சீவ.நா.1329.1
புல்லி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமய்ந்
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) புறப்பட்ட $சீ வ.நா.1329.2
கல் ெசய் ேதாளவன் காமரு ேப, உண,வு_ெப.(உண,வு_ெப.) $சீவ.நா.1329.3
எல்ல ந@ங்கிற்று இயந்தன, என்பேவ $சீவ.நா.1329.4
களித்த_ெப.எச்.(களி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண் இண
காம்பு_ெப.(காம்பு_ெப.) என வங்குேதாள்
@
$சீவ.நா.1330.1
ெதளி,த்த ெவள்வள ேச,ந்த_ெப.எச்.(ேச,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாமயும் $சீ வ.நா.1330.2
தளித்த சுண்ணம் சிதந்தன குங்குமம் $சீவ.நா.1330.3
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூம் பட்டு அணிந்
திகழ்ந்தேத $சீவ.நா.1330.4
குவள ஏய்ந்த ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) குழ கூந்தலுள் $சீவ.நா.1331.1
திவளும் வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.)
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபாறி வண்டுகாள் $சீவ.நா.1331.2
இவள கூ, எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.)
ஈனும்_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தகயேவா
$சீ வ.நா.1331.3
தவள ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இண,த் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) முல்லேய $சீவ.நா.1331.4
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ெபான் ஞ்சு ஆகத்ப் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கண்கள் ேபாழ்ந்த புண் $சீவ.நா.1332.1
இன்று இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பூண் ெகாள் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முலச்
சாந் அலால் $சீ வ.நா.1332.2
அன்றித் த@,ப்பன யாவயும் இல்லேய $சீ வ.நா.1332.3
என்று மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
ஏத்தினான் $சீவ.நா.1332.4
கண்ணி ேவய்ந் கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) க ெசய்
$சீ வ.நா.1333.1
வண்ண மால நடுச் சிகயுள் வள_இச் $சீவ.நா.1333.2
ெசண்ண அம் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ஏறு கள் அவித் $சீ வ.நா.1333.3
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) இன்புறுத் ஆற்றலின் ஆற்றினாள் $சீவ.நா.1333.4
திங்களும் மறுவும் எனச் ேச,ந்த_ெப.எச்.(ேச,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.1334.1
நங்கள் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) என நாட்டி வலிப்பு உற@இ $சீவ.நா.1334.2
இங்கு ஒளித்திடுேவன் நும,_குறி.வி.மு.(நும்_பதி.ெப.+அ,_பட,.பன்.) எய்தினா,
$சீ வ.நா.1334.3
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) ஒளிக்கும் குழலாய் எனக் கூறினான் $சீ வ.நா.1334.4
மழ இடக் குளித்திட்ட ஓ, வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) மினின் $சீவ.நா.1335.1
தழ இடக் குளித்தான் தக ேவலினான் $சீவ.நா.1335.2
இழ இடக் குளித் ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவம்முல
$சீ வ.நா.1335.3
வழ இடக் குளித்தா, வந் ேதான்றினா, $சீவ.நா.1335.4
மின் ஒ, பூம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ேமதகச் ெசல்வ ஒத் $சீவ.நா.1336.1
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) நாண அசந் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) அடி
$சீ வ.நா.1336.2
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ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ெமல மல, ேமல் மிதித் ஏகினாள் $சீவ.நா.1336.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) அவற்ேக வத்த நங்கேய
$சீ வ.நா.1336.4
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பல் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) எனச் ெசல் ெநறி $சீவ.நா.1337.1
நங்க தவ்வயும் ேதாழியும் நண்ணினா, $சீவ.நா.1337.2
அங்கு அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.) அடிப்பணி
ெசய்தபின் $சீவ.நா.1337.3
தங்கள் காதலினால் தக பாடினா,_வி.மு.(பாடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.)
$சீ வ.நா.1337.4
தழயும் கண்ணியும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மாலயும்
$சீ வ.நா.1338.1
விழவ ேச,த்பு ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) என ஏகினா, $சீ வ.நா.1338.2
முழயுள் மூr முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) அr ஏறு அனான் $சீவ.நா.1338.3
பழய நண்பனப் பண்புளி
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1338.4
பூமிய ஆடற்கு ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெபாறியினன்
ஆதலானும் $சீவ.நா.1339.1
மா மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) உயிர மீ ட்ட வலத்தினன் ஆதலானும் $சீ வ.நா.1339.2
ேநமியான் சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) அன்ன ெநடுந்தக ேநரும்
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1339.3
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) அவற்கு அழகிதாக நங்கயக் ெகாடுத்ம் என்றான்
$சீ வ.நா.1339.4
மதிதரன் என்னும் மாசுஇல் மந்திr ெசால்லக் ேகட்ேட $சீவ.நா.1340.1
உதிதர உண,வல் யானும் ஒப்பினும் உருவினானும் $சீ வ.நா.1340.2
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விதிதர வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒன்ேற விளங்கு
பூண் முலயினாளக் $சீவ.நா.1340.3
ெகாதி தரு ேவலினாற்ேக ெகாடுப்ப கருமம் என்றான் $சீவ.நா.1340.4
உள் விrத் இதன எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உரக்க என ெமாழிந் விட்டான்
$சீ வ.நா.1341.1
ெதள்ளிதின் ெதrயச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஆங்கு உரத்தலும் குமரன் ேதறி $சீவ.நா.1341.2
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) இல
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவலான்
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆக என்றான்
$சீ வ.நா.1341.3
அள் இல ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெகாள் மன்னற்கு அமச்சன் அஃ அமந்த
என்றான் $சீவ.நா.1341.4
ெபான்றிய உயிர மீ ட்டான் பூஞ்சிகப் ேபா ேவய்ந்தான் $சீவ.நா.1342.1
அன்றியும் மா ெமய் த@ண்டி_வி.எச்.(த@ண்டு-வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அளித்தனன் அழகின் மிக்கான் $சீவ.நா.1342.2
ஒன்றிய மகளி,_ெப.) தாேம உற்றவ,க்கு உrய, என்னா $சீவ.நா.1342.3
ெவன்றி ெகாள் ேவலினாற்ேக பான்மயும் விளந்த அன்ேற $சீவ.நா.1342.4
ேகாப்ெபருந் ேதவி ெகாற்றக் ேகாமகன் இவகள் நாடி $சீ வ.நா.1343.1
யாப்பு உடத் ஐயற்கு இன்ேற நங்கய அமக்க என்னத் $சீ வ.நா.1343.2
தூப்புr முத்த மால ெதாடக்ெகாடு தூக்கி எங்கும் $சீவ.நா.1343.3
பூப் புrந் அணிந் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புவ புனந்த அன்ேற $சீவ.நா.1343.4
கணி புனந் உரத்த நாளால் கண்ணிய ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) தன்னுள்
$சீ வ.நா.1344.1
மணிபுன மகளி,_ெப.) நல்லா, மங்கல மரபு_ெப.(மரபு_ெப.)
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1344.2
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அணி உடக் கமலம் அன்ன அம்க ேச, முன்க தன்ேமல் $சீ வ.நா.1344.3
ணிவுடக் காப்புக் கட்டிச் சுற்றுபு ெதாழு காத்தா, $சீவ.நா.1344.4
மழ களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) எருத்தில்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மணிக்குடம் மண்ணும் ந@ரால்
$சீ வ.நா.1345.1
அழகன மண்ணுப் ெபய் ஆங்கு அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடிக்கு
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேகாலம் $சீவ.நா.1345.2
ெதாழுதகத் ேதான்றச் ெசய்தா, தூமணிப் பாவ அன்னா, $சீவ.நா.1345.3
விழுமணிக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அனாளும்
விண்ணவ,_ெப.(விண்ணவ,_ெப.) மடந்த ஒத்தாள் $சீவ.நா.1345.4
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கணாளயும் காமன் அன்னானயும் $சீவ.நா.1346.1
இயற்றினா, மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) எத்தரும் தன்மயா, $சீவ.நா.1346.2
மயற்க இல்லவ, மன்றலின் மன்னிய $சீவ.நா.1346.3
இயற்க அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உடயா, இயந்தா,கேள $சீவ.நா.1346.4
வாளும் ேவலும் மலந் அrயா,ந்த கண் $சீவ.நா.1347.1
ஆளும் வா, கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) மந்தனும் ஆயிடத் $சீவ.நா.1347.2
ேதாளும் தாளும் பிணந் உரு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1347.3
நாளும் நாக, நுக,ச்சி_ெப.(நுக,ச்சி_ெப.) நலத்தேரா $சீ வ.நா.1347.4
தணிக்கும் தாமரயாள் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) தன்னயும் $சீவ.நா.1348.1
பிணிக்கும் பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) இனி என் ெசயும் ேபத தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$சீ வ.நா.1348.2
மணிக் கண் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முல தாம் ெபார வாய் அவிழ்ந்
$சீ வ.நா.1348.3
அணிக்கந் அன்னவன் தா,_ெப.(தா,_ெப.) அங்கு உடந்தேத $சீவ.நா.1348.4
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பrந்த மால பறந்தன குங்குமம் $சீவ.நா.1349.1
கrந்த கண்ணி கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மகிழ்ச்சியின் $சீவ.நா.1349.2
அrந்த ேமகல
ஆ,த்தன_வி.மு.(ஆ,_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட,.பன்.)
அம்சிலம்பு $சீவ.நா.1349.3
ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
இளயா, விளயாடேவ $சீவ.நா.1349.4
ெகாழு ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) இன் அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) கூட்டுறும்
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) புக $சீவ.நா.1350.1
கழுமு ேசக்கயுள் காலயும் மாலயும் $சீ வ.நா.1350.2
தழுவு காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) தணப்பில, ெசல்பேவ $சீவ.நா.1350.3
எழுமயும் இயந் எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அன்பினா, $சீவ.நா.1350.4
நாறியும் சுவத்ம் நரம்பின் இச $சீவ.நா.1351.1
கூறியும் குளி, நாடகம்_ெப.(நாடகம்_ெப.) ேநாக்கியும் $சீவ.நா.1351.2
ஊறின் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முலயால் உழப்பட்டும்
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $சீ வ.நா.1351.3
ஏறு அனான் வகும் வகலும் என்பேவ $சீவ.நா.1351.4
விrகதி, விளங்கு பன்மீ ன் கதிெராடு_ெப.(கதி,_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) மிடந்
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) $சீவ.நா.1352.1
ெதr கதி, திரட்டி வல்லான் ெதrந் ேகாத்தணிந்த ேபாலும் $சீவ.நா.1352.2
ெசாr கதி, முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) மின்னும் ண முலத் தடத்தில் வழ்ந்தான்
@
$சீ வ.நா.1352.3
புrகதி,ப் ெபான் ெசய் மாலப் புகநுதிப் புலவு ேவலான் $சீவ.நா.1352.4
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எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மால என் உயிர யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
கண்ேடன் இத்ணேய முலயிற்று ஆகிக் $சீவ.நா.1353.1
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) மாலக் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) ஆகிக் கூ,
எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) நாப் ேபாழ்தல் அஞ்சி அஞ்சி $சீவ.நா.1353.2
உழல் மாலத் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.)
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
மிழற்றும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) காறும் $சீவ.நா.1353.3
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) மால ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) நாண
ந@ண்ட_ெப.எச்.(ந@ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ேண ெநய்
ேதாய்ந்த_ெப.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தளிேர
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $சீ வ.நா.1353.4
மா ந@, மணிமுகிலின் மின்னுக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) நுசுப்பின்
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அம் சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) $சீ வ.நா.1354.1
ஏ ந@, இரு புருவம் ஏறி இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முrந்
நுடங்கப் புல்லித் $சீவ.நா.1354.2
தூந@,_ெப.(தூந@,_ெப.) மல,மா,பன் ெதால்நலம் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
பருகித் ளும்பும் ேதறல் $சீவ.நா.1354.3
ேதன @, மல, மால ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ளித் மட்டு உயி,ப்பச் சூட்டினாேன
$சீ வ.நா.1354.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அடந் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கண்ணித் ெதண்மட்டுத் வல மால $சீ வ.நா.1355.1
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) அடந் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவல்கண் ஒண்_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) உருவ வண
@
$சீ வ.நா.1355.2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அடந்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காவில்
பாடினாள்_வி.மு.(பாடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) தனிம த@,வான்
$சீ வ.நா.1355.3
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கூன் அடந்திருந்த திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) குளி, முத்த முலயினாேள
$சீ வ.நா.1355.4
வா, தளி, ததந் ேபா மல்கி வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
உறங்கும்_ெப.எச்.(உறங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காவில்
$சீ வ.நா.1356.1
சீ, ெகழு குருசில்_ெப.(குருசில்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) புக்கான் ேதசிகப் பாவ
என்னும் $சீ வ.நா.1356.2
கா, ெகழு மின்னு ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.)
நுடங்கு இடக் கமழ் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ேகாத $சீவ.நா.1356.3
ஏ, ெகழு மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அனாள
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) எதி,ப் பட்டாேன $சீவ.நா.1356.4
சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) எனும் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேமகலத் ேதன்கள்
ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1357.1
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கவின் ேபா
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூங்ெகாடி நடுங்கி நாணக்
$சீ வ.நா.1357.2
கலந்தனன் காம மால கலயின இயல்பில் சூட்டப் $சீ வ.நா.1357.3
புலம்பு ேபாய்ச் சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) என்னும் புத் தளி,
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீ வ.நா.1357.4
சாந்திடக் குளித்த ெவம்கண் பண முலத் தாம மாலப் $சீவ.நா.1358.1
பூந்ெதாடி அrவ ெபாய்கப் பூமகள் அனய ெபாற்பின் $சீவ.நா.1358.2
ேவந் அடு குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கண் விளங்கு இழ
இவ,கள் நாளும் $சீவ.நா.1358.3
ஆய்ந் அடி பரவ வகும் அrவய,க்கு அநங்கன்
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1358.4
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இங்ஙனம் இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ஏகலும் ஏக
ேவலான் $சீவ.நா.1359.1
அங்ஙனம் புண,ந்த_ெப.எச்.(புண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்பின்
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.) முலப் ேபாகம்
ந@க்கி_வி.எச்.(ந@க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1359.2
எங்ஙனம் எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏகல் உற்றான் $சீவ.நா.1359.3
தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெபாறியின் ஆக்கம் தனக்ேகா,
ேதராக நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1359.4
தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) இண,க் ேகாத தன்ேமல் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) என
வத்த ெமன்ேதாள் $சீவ.நா.1360.1
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) இண,
மலிந்த_ெப.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாரான் வருந்றா வகயின்
நிங்கி_வி.எச்.(ந@ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1360.2
நயம்_ெப.(நயம்_ெப.) கிள, உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.)
நிங்கி_வி.எச்.(ந@ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
உயி, ேபாவேத ேபால் $சீவ.நா.1360.3
இயங்கு இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அறுத்த_ெப.எச்.(அறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.)
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏகினாேன
$சீ வ.நா.1360.4
ந@ல்_ெப.அ.(ந@லம்_ெப.) நிறக் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ேந, வளத் ேதாளியத்
$சீ வ.நா.1361.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உறக்கு இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ந@த்தலும் தன்பிேன $சீவ.நா.1361.2
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) நிறக் கண் விழித்தனள் என்பேவ $சீவ.நா.1361.3
பால் நிறத் கில் பஅரவு அல்குலாள் $சீவ.நா.1361.4
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ஆக்க உள் உற ஆவி ெகடுத் அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) $சீ வ.நா.1362.1
யாக்க நாடி அய,வ ேபாலவும் $சீவ.நா.1362.2
ேசக்க நாடித் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேசவலக் காணிய $சீ வ.நா.1362.3
பூக்கள் நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஓ, புள்ளும்
ஒத்தாள் அேரா $சீ வ.நா.1362.4
புல்லும் ேபாழ்தின் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) பூண் உறின் ேநாம் என
$சீ வ.நா.1363.1
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) காளய வ மிழற்று வாய் $சீ வ.நா.1363.2
இல்லின் ந@க்கம் உரத்தில ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) எனச் $சீவ.நா.1363.3
ெசல்வப் பங்கிளி தன்னயும் சீறினாள் $சீவ.நா.1363.4
ஓவியக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ஒப்பு அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தன்ம எம்
$சீ வ.நா.1364.1
பாவ ேபறப் பாயலின் நிங்கி_வி.எச்.(ந@ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) $சீ வ.நா.1364.2
ேபாவேதா ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) என்றில ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) எனப்
$சீ வ.நா.1364.3
பூவ ேயாடும் புலம்பி_வி.எச்.(புலம்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மிழற்றினாள் $சீ வ.நா.1364.4
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஒப்பார இல்லானத் தலச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எம் $சீ வ.நா.1365.1
ெபான் ஒப்பா ெளாடும் ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எனப்
ேபாகடாய் $சீ வ.நா.1365.2
ன்னித் தந்தில ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) எனத் தூச்சிற $சீ வ.நா.1365.3
அன்னப் ேபடெயாடு ஆற்றக் கழறினாள் $சீவ.நா.1365.4
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ம இல் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் வளராதன
$சீ வ.நா.1366.1
ெமய் எலாம் உடயாய் ெமய்ம்ம காண்டி ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) $சீவ.நா.1366.2
ஐயன் ெசன்றுழிக் கூறுக என்று ஆய்மயில் $சீவ.நா.1366.3
கயினால் ெதாழுதாள் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண்ணினாள் $சீ வ.நா.1366.4
வள,த்த ெசம்மய வாலிய வான்ெபாருள் $சீ வ.நா.1367.1
விளக்குவாய் விளக்ேக விளக்காய் இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) $சீ வ.நா.1367.2
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காதெலாடு ஆடும் என்
ஆ, உயி, $சீவ.நா.1367.3
ஒளித்த எங்கு என ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) சுட, நண்ணினாள் $சீவ.நா.1367.4
பருகிப் பாயிருள் நிற்பின் அற எனக் $சீவ.நா.1368.1
கருகி அவ்விருள் கான்று நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெமய் எலாம்
$சீ வ.நா.1368.2
எrய நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நடுங்கு கின்றாய்
எனகு $சீவ.நா.1368.3
உrய ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உரக்கிற்றி என்று ஊடினாள் $சீவ.நா.1368.4
ேகாடி நுண் கிலும் குழயும் நினக்கு $சீவ.நா.1369.1
ஆடு சாந்தமும் அல்லவும் நல்குேவன் $சீவ.நா.1369.2
மாடேம ெநடியாய் மழ ேதாய்ந் உளாய் $சீவ.நா.1369.3
நாடி நண்பன நண்ணுக நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அேரா $சீ வ.நா.1369.4
ஆடகக் ெகாழும் ெபான் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) மா,பனக்
$சீ வ.நா.1370.1
கூடப் புல்லி வயாக் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) உண்டு எனா $சீவ.நா.1370.2
ந@டு எrத் திரள் ந@ள் மணி_ெப.(மணி_ெப.) தூெணாடு $சீவ.நா.1370.3
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சூடகத் திரள் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அணி வாட்டினாள் $சீவ.நா.1370.4
ெகால ெகாள் ேவலவன் கூடலன் ஏகினான் $சீவ.நா.1371.1
இல ெகாள் பூண் நுமக்கு என்ெசயும் ஈங்கு எனா $சீவ.நா.1371.2
மல ெகாள் சந்தனம்_ெப.(சந்தனம்_+ெப.) வாய் ெமழுக்கிட்ட
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $சீ வ.நா.1371.3
முல ெகாள் ேப, அணி முற்றிழ சிந்தினாள் $சீவ.நா.1371.4
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
அன்னவன் ஏகினான் $சீ வ.நா.1372.1
இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஆகத் எவன் ெசய்வ,@
ந@, எனா $சீவ.நா.1372.2
மருங்குல் ேநாவ வள,ந்த_ெப.எச்.(வள,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வன
முலக் $சீவ.நா.1372.3
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கண் ேசந்
கலங்க_குைற.எச்.(கலங்கு_வி.+அ+குைற.எச்.குறி.) அக்கினாள் $சீ வ.நா.1372.4
மஞ்சு சூழ்வர மா,பனக் காணிய $சீவ.நா.1373.1
ஞ்சல் ஓம்புமின் என்னவும் ஞ்சின @, $சீவ.நா.1373.2
அஞ்சனத்ெதாடு ம அணிமின் என $சீவ.நா.1373.3
ெநஞ்சின் ந@ள் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண்மல, சீறினாள் $சீ வ.நா.1373.4
அரக்கு உண் தாமர அன்ன தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கண் மல, $சீ வ.நா.1374.1
விருத்தி மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) விலக்க ெவrஇக் ெகாேலா $சீவ.நா.1374.2
வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) உற்றனள் என்று ெகால் ேமகல $சீவ.நா.1374.3
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ெகாடா குலுங்கிக் குறந்தேத $சீவ.நா.1374.4
னிவாயின ன்னுபு ெசய் அறிேயன்_வி.மு.(அறி_வி.+ஏ_எதி,.ம.+என்_தன்.ஒரு.)
$சீ வ.நா.1375.1
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தனிேயன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) உயி,
என்ெனாடுதான் $சீவ.நா.1375.2
இனியான் இஙேன உளேன உரயீ, $சீ வ.நா.1375.3
பனியா, மல, ேமல் படு வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இனேம $சீ வ.நா.1375.4
நிர வழ்
@ அருவி நிமி, ெபான் ெசாrயும் $சீவ.நா.1376.1
வரேய புனேல வழேய தழேய $சீவ.நா.1376.2
விரயா, ெபாழிேல விr ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நிலேவ $சீ வ.நா.1376.3
உரயீ, உயி, காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) உள் வழிேய $சீவ.நா.1376.4
எr ெபான் உலகின் உறவ,@ இதனத் $சீவ.நா.1377.1
ெதrவ,@ ெதrவில் சிறு மானிடrன் $சீவ.நா.1377.2
பrவு ஒன்றிலிரால் பட,ேநாய் மிகுமால் $சீ வ.நா.1377.3
அrதால் உயி, காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.) அமr, அருள @, $சீவ.நா.1377.4
புண,வின் இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) புலவிப் ெபாழும் $சீவ.நா.1378.1
கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) அகலின் உயி, க அகறல் $சீவ.நா.1378.2
உண,வ,@ அமர, மகள @, அருளிக் $சீ வ.நா.1378.3
ெகாண,வ,@ ெகாடிேயன் உயிரக் ெகாண,வ,@ $சீ வ.நா.1378.4
நக மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) மால நடக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $சீவ.நா.1379.1
வக மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேமகல ஆயினேதல் $சீ வ.நா.1379.2
அகயா என ஆவி தழக்கும் எனத் $சீவ.நா.1379.3
தக பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வலாய் தள,ேகா தள,ேகா
$சீ வ.நா.1379.4
புனதா, ெபார ெநாந் ெபாதி,ந்த_ெப.எச்.(ெபாதி,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
என $சீ வ.நா.1380.1
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வினயா, எr பூண் முல கண் குளிர_குைற.எச்.(குளி,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.1380.2
உன கண் மலரால் உழு ஓம்ப வலாய் $சீ வ.நா.1380.3
நினயா ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தக ந@த்தனேய $சீ வ.நா.1380.4
அருள் ேத, வழி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அறேன
ெமாழிவாய் $சீ வ.நா.1381.1
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேத, புலன்_ெப.(புலன்_ெப.)
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
கழலாய் $சீ வ.நா.1381.2
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ேத, வழி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனேவற்கு அருளாய்
$சீ வ.நா.1381.3
உருள் ேத, உய, ெகாற்றவன் மத்னேன $சீவ.நா.1381.4
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆய ஒ, மீ ளிம ெசய்தனேனா
$சீ வ.நா.1382.1
உகவா உன உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) உவ,த்தேவா $சீ வ.நா.1382.2
இகவா இட, என் வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) ந@த்திட
ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) $சீ வ.நா.1382.3
தகவா தகவு_ெப.(தகவு_ெப.) அல்ல ெசய்தனேய $சீவ.நா.1382.4
குளி, ன்னிய ெபான் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ஏகுதலால் $சீவ.நா.1383.1
தள, அன்ன நடயவள் தாங்க_குைற.எச்.(தாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) லளாய்
$சீ வ.நா.1383.2
ஒளி, ெபான் அrமால ஒசிந் இஙேன $சீ வ.நா.1383.3
மிளி, மின் என மின் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) எய்தினேள $சீவ.நா.1383.4
தழும் மாவலி மந்த எனத் தளரா $சீ வ.நா.1384.1
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எழும் ஏழ் அடி ஊக்கி நடந் ெசலா $சீவ.நா.1384.2
விழும்_ெப.எச்.(விழு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மீ
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மிள,ந்
உருகா $சீ வ.நா.1384.3
அழுமால் அவலித் அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அணங்கிழேய $சீ வ.நா.1384.4
கரப்பு ந@,க் கங்க அம் கள் கடிமல,க் கமலப் பள்ளித் $சீவ.நா.1385.1
திருத் தகு திரகள் தாக்கச் ேசப்புழிச் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) ந@ங்கப்
$சீ வ.நா.1385.2
பரல் தல முரம்பின் சின்ன @, வறுஞ் சுனப் பற்று விட்ட $சீ வ.நா.1385.3
அரத்த வாய்ப் பவளச் ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெபட
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) அழுவ ஒத்தாள் $சீவ.நா.1385.4
ெமழுகினால் புனந்த பாவ ெவய் உறுத்தாங்கு ஓவா $சீ வ.நா.1386.1
அழு நந் உருகுகின்ற ஆயிடத் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ன்னிக் $சீவ.நா.1386.2
ெகழ@ இயினாள் ேகள்வி நல்யாழ்க் கிள நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) அனய
ெசால்லாள் $சீ வ.நா.1386.3
கழி ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கவல ந@ங்கக் காரண ந@ர
ெசான்னாள்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1386.4
ெதள் அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) யாறு
பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திர தவழ் கடலின் ெவஃகி
$சீ வ.நா.1387.1
அள் உற அளிந்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) உறப் பிணித்தேதனும்
$சீ வ.நா.1387.2
உள் உற ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசம்ெபான்
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ந@,ப் புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.)
அற்றால் $சீவ.நா.1387.3
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கள் உற மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.) ேகாதாய் காதல,_ெப.(காதல,_ெப.)
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) என்றாள் $சீவ.நா.1387.4
ஓடு அr ஒழுகி ந@ண்ட_ெப.எச்.(ந@ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒளி மல,
ெநடுங் கணாரக் $சீ வ.நா.1388.1
கூடு அr உழுவ ேபால முயக்கு இடக் குழயப் புல்லி $சீவ.நா.1388.2
ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) அழுந்தி வழ்ந்ம்
@
பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.)
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அழுங்கல் ெசல்லா, $சீவ.நா.1388.3
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) அழிந் உருகும் ெபண்ணின் ேபதயா, இல்ல என்றாள்
$சீ வ.நா.1388.4
ேபதம என்னும் வித்தில் பிறந் பின் வினகள் என்னும் $சீ வ.நா.1389.1
ேவதன மரங்கள்_ெப.(மரம்_ெப.+கள்_பட,.பன்.)
நாறி_வி.எச்.(நாறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேவட்க ேவ, வழத்
@
முற்றிக்
$சீ வ.நா.1389.2
காதலும் களிப்பும் என்னும் கவடு விட்டு அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) பூத்
$சீ வ.நா.1389.3
மா ய, இடும்ப காய்த் மரணேம கனிந்
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.1389.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநறியும் ெதள் ந@,ச் சிறுதிரப் ேபா,வ ேபா,த் $சீவ.நா.1390.1
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநறியும் ேபால விழித் இமப்பவ,க்குத் ேதான்றா $சீ வ.நா.1390.2
மான் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநாக்கின் மாேத
மாய்ந் ேபாம் மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) யாக்க $சீ வ.நா.1390.3
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேதயச் சிந்தித் உகுவேதா தகுவ என்றாள் $சீவ.நா.1390.4
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பிrந்தவற்கு இரங்கிப் ேபற்று அழுத_ெப.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) கண்ணின் ந@,கள் $சீ வ.நா.1391.1
ெசாrந்தவ ெதாகுத் ேநாக்கின் ெதாடு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.)
ஆற்றா_ெப.எச்.(ஆற்று_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1391.2
முrந்த நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) பிறவி ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) முற்றிழ
இன்னும் ேநாக்காய் $சீவ.நா.1391.3
பrந் அழுவதற்குப் பாவாய் அடி இட்ட வாறு கண்டாய் $சீ வ.நா.1391.4
அன்பினின் அவலித் ஆற்றா_ெப.எச்.(ஆற்று_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அழுவம்_ெப.(அழுவம்_ெப.) எளி நங்கள் $சீவ.நா.1392.1
என்பினின் ஆவி ந@ங்க_குைற.எச்.(ந@ங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இறுவம் எளி
ேச,ந்த_ெப.எச்.(ேச,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1392.2
ன்பத்தால் கக்கப் பட்டா, கத்த அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ன்பம் தாங்கி
$சீ வ.நா.1392.3
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) என்று
இருத்தல்_ெதா.ெப.(இரு_வி.+த்த்_இ.கா.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேபாலும் அrய
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகில் என்றாள் $சீவ.நா.1392.4
மயற்க இம் மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) ேயானிப் பிறத்தலும் பிறந் வந் ஈங்கு
$சீ வ.நா.1393.1
இயற்கேய பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) சாதல் இமப்பிடப் படாத ஒன்றால்
$சீ வ.நா.1393.2
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கணின் அளவும்
ெகாள்ளா,_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.பன்.) கவற்சி உள் கவற்சி
ெகாண்டா, $சீவ.நா.1393.3
ெசயற்க அம் பிறவி நச்சுக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அகத் அழுந்கின்றா,
$சீ வ.நா.1393.4
இளமயில் மூப்பும் ெசல்வத் இடும்பயும் புண,ச்சிப் ேபாழ்தில் $சீவ.நா.1394.1
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கிளநrல் பிrவும் ேநாயில் காலத் ேநாயும்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1394.2
விள மக் கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேகாத
ேவலினும் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) கண்ணாய்
$சீ வ.நா.1394.3
களய, அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) ேவண்டா கண் இமப்பு அளவும் என்றாள்
$சீ வ.நா.1394.4
முத் இலங்கு ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.)
ேதாய்ந்த_ெப.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமாய்ம் மல,த்
தாrனான் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) $சீ வ.நா.1395.1
கத்தலத் அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பந்தின்
கப்படும் கவல ேவண்டா $சீவ.நா.1395.2
ெபாத் இலத் உறயும் ஆந்த புண,ந் இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) உரக்கும்
ெபான்ேன $சீ வ.நா.1395.3
நித்தில முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) உண்டான் ந@ங்கினான் அல்லன் கண்டாய்
$சீ வ.நா.1395.4
வடிமல,க் காவின் அன்று வண் தளி,ப் பிண்டி ந@ழல் $சீவ.நா.1396.1
முடி ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) பறவ கூற முற்று இழ நின்ன ேநாக்கிக்
$சீ வ.நா.1396.2
கடிய ஓ, ெகௗவ ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கட்டு எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரவின் என்ேறன் $சீ வ.நா.1396.3
ெகாடியனாய் பிழப்புக் கூேறன் குழயல் என்று எடுத்க்
ேகாண்டாள்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1396.4
அலங்கலும் குழலும் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அம் கயின் அடச்சி அம்பூம்
$சீ வ.நா.1397.1
ெபாலங் கலக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அனாள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கண்
ெபாழி கலுழி ஒற்றிக் $சீ வ.நா.1397.2
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கலந் அகில்_ெப.(அகில்_ெப.)
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) கவான் மிசக் ெகாண்டிருந்தாள் $சீவ.நா.1397.3
புல,ந்த_ெப.எச்.(புல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாழு நல்லாள்
ெநஞ்சமும் புல,ந்த_ெப.எச்.(புல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற
$சீ வ.நா.1397.4
பண் கனிந் இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) படு
நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) இளகி ஆங்குக் $சீ வ.நா.1398.1
கண் கனிந் இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) காமச் ெசவ்வியுள் காள ந@ங்கத்
$சீ வ.நா.1398.2
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) பனி அனய கண்ண @,ச் ேசயிழ
தாய,_ெப.(தாய,_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சீ வ.நா.1398.3
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பனி முருக்கப் பட்ட தாமரக் காடு_ெப.(காடு_ெப.)
ேபான்றா, $சீவ.நா.1398.4
சில்லrச் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீறடித் திருவின் நற்றாய்
$சீ வ.நா.1399.1
முல்ல அம் குழலினாய் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) முல முதல் ெகாழு
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $சீ வ.நா.1399.2
ெசால்லியும்_ெப.எச்.(ெசால்லு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அறிவ
உண்ேடா எனக் குழந் உருகி நந் $சீவ.நா.1399.3
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இயல்_ெப.(இயல்_ெப.) கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.)
ெசால்லிற்று இற்று என மிழற்று கின்றாள் $சீ வ.நா.1399.4
வினக்கும் ெசய் ெபாருட்கும் ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) $சீவ.நா.1400.1
நினத் ந@ங்குதல்_ெதா.ெப.(ந@ங்கு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.)
கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) ந@ங்கினால் $சீவ.நா.1400.2
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கனத் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உணும் ேகாதய, தம் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.)
$சீ வ.நா.1400.3
மனக் கண் வகுதல் மாண்ெபாடு எனச்
ெசான்னாள்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1400.4
விர ெசய் தாமர ேமல் விளயாடிய $சீ வ.நா.1401.1
அரச அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) அம,ந்ள
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $சீ வ.நா.1401.2
நிர ெசய் ந@ல_ெப.அ.(ந@லம்_ெப.) நினப்பில என்றனன் $சீவ.நா.1401.3
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) ெசய் ேகால மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
கமழ் மா,பினான் $சீவ.நா.1401.4
ெபான் விளத்த புண, முலயாள் ெசால $சீவ.நா.1402.1
இன் அளிக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ேகட்ட அசுண மா $சீவ.நா.1402.2
அன்னள் ஆய் மகிழ்வு எய்வித்தாள் அேரா $சீவ.நா.1402.3
மின் வளத்தன ேமகல அல்குலாள் $சீவ.நா.1402.4
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) தாமரப் ேபா
ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) $சீ வ.நா.1403.1
நின்ன ந@ங்கினன் ந@ங்கலன் காதலான் $சீவ.நா.1403.2
இன்னதால் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) கூறிற்று எனச்
ெசான்னாள்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1403.3
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ஆ, உயி, மா ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ேதவிேய $சீவ.நா.1403.4
ெசாr பனி முருக்க நந் சுட, முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாேத $சீவ.நா.1404.1
பrவுறும் நலத்த அன்ேற பங்கயம் அன்னேத ேபால் $சீவ.நா.1404.2
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வr வளத் ேதாளி ேகள்வன் வரும் என வலித்த ெசால்லால் $சீவ.நா.1404.3
திரு நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) பிறந்
ெசான்னாள்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) ேதனினும்
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெசால்லாள் $சீ வ.நா.1404.4
நஞ்சின அமுதம் என்று நக்கினும் அமுதம் ஆகா $சீவ.நா.1405.1
அம் சிறக் கலாப மஞ்ஞ அணங்கு அரவு அட்டேதனும் $சீ வ.நா.1405.2
அம் சிறக் கலுழன் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாட்சி ஒன்றானும் இன்ேற $சீவ.நா.1405.3
மஞ்சனுக்கு இனய ந@ேரன் வாடுவ என்ன என்றாள் $சீவ.நா.1405.4
ெபாய்கயுள் கமலத் அம் கண் புள்_ெப.(புள்_ெப.) எனும் முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.)
ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1406.1
ெவய்யவன் கதி,கள் என்னும் விளங்கு ஒளித் தடக்க ந@ட்டி $சீவ.நா.1406.2
ம இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ேபா,வ
ந@க்கி_வி.எச்.(ந@க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மண்ணக மடந்த ேகாலம்
$சீ வ.நா.1406.3
பயேவ பரந் ேநாக்கிப் பனிவர ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) ேச,ந்தான் $சீவ.நா.1406.4
ெசவ்வழி யாழின் ஊறும் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) ெசாலாட்கு
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$சீ வ.நா.1407.1
அவ்வழி அரசற்கு உய்த்தா,க்கு அரசனும் அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1407.2
எவ்வழியானும் நாடி இமப்பின எல்ல உள்ேள $சீ வ.நா.1407.3
இவ்வழித் தம்மின் என்றான் இவுளித் ேத,த் தானயாேன $சீ வ.நா.1407.4
மின் உேள பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ, மின்னின்
ேமதகத் $சீவ.நா.1408.1
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தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உேள
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ, வடிவு தாங்குபு
$சீ வ.நா.1408.2
முன்னினான் வடதிச முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ெசய் என்பேவ $சீவ.நா.1408.3
ெபான் உேள பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான் அனய
ெபாற்பினான் $சீவ.நா.1408.4
வக்கினான்
@
பங் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) நரல ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கில்
$சீ வ.நா.1409.1
ஆக்கினான் இரு ணி அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பல் கலன் $சீவ.நா.1409.2
ந@க்கினான் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மகற்கு அருளி ந@ள்ெநறி $சீவ.நா.1409.3
ஊக்கினான் உவவு உறும் மதியின் ஒண்மயான் $சீவ.நா.1409.4
ேவந்தனால் விடுக்கப் பட்டா, விடலயக் கண்டு
ெசான்னா,_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) $சீ வ.நா.1410.1
ஏந்தேல ெபr்ம் ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இளமயும் வடிவும் இஃேத $சீவ.நா.1410.2
ேபாந்தம் ேபாய கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) ேபாம் வழிக்
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உண்ேடல் $சீவ.நா.1410.3
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) தலப் படும் ஐய
அறியின்_நி.எச்.(அறி_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ஈங்கு உரக்க என்றா, $சீ வ.நா.1410.4
ெநய் கனிந் இருண்ட ஐம்பால் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கணாள் காதலான
$சீ வ.நா.1411.1
ஐ இரு திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) எல்ல அகப்படக் காண்பி, இப்பால்
$சீ வ.நா.1411.2
ெபாய் உர அன்று காண,@ ேபாமினம் ேபாகி நுங்கள் $சீ வ.நா.1411.3

395

மயல் அம் களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) மந்தனுக்கு
உரமின் என்றான் $சீவ.நா.1411.4
வானின் வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வண் க
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெசய் ஆர_குைற.எச்.(ஆ,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மா,பின்
$சீ வ.நா.1412.1
ேதனும் வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பந்தா,
விசய சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) ேதம் ெகாள் $சீ வ.நா.1412.2
நானம் வழங்கும்_ெப.எச்.(வழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேகாத
நய ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) ஆய $சீவ.நா.1412.3
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) வழங்கல் ேமவிக் காலின் ஏகினாேன $சீ வ.நா.1412.4
சில ெகாள் நாணின் த@ரா திருந் கற்பின்னவ, தம் $சீவ.நா.1413.1
இல ெகாள் பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தா,_ெப.(தா,_ெப.)
உழுத_ெப.எச்.(உழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இன்ப
வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) ந@ங்க_குைற.எச்.(ந@ங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.1413.2
முல ெகாள் கண்கள் கண்ணின்
எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உள்கும் ெமாய்ம்பன்
$சீ வ.நா.1413.3
மல ெகாள் கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) உன்னி மகிழ்ெவாடு ஏகுகின்றான்
$சீ வ.நா.1413.4
கனி ெகாள் வாழக் காட்டுள் கரும ெமழுகியவ ேபான்று $சீவ.நா.1414.1
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) அல்லா முகத்த முசுவும் குரங்கும் இrயத்
$சீ வ.நா.1414.2
னிவு த@ர_குைற.எச்.(த@,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாக்கித் ேதான்றல்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முன்னால்
$சீ வ.நா.1414.3
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பனி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திர சூழ் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேபால் பழுவம்
ேதான்றிற்று அவேன $சீ வ.நா.1414.4
பருகுவாrன் புல்லிப் பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) கண் மாறத் றக்கும் $சீவ.நா.1415.1
முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) விம்மு குழலா, ேபால ெமாய் ெகாள் ம்பி
$சீ வ.நா.1415.2
உருவப் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) ஒசியப் புல்லித்
த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) பருகி $சீ வ.நா.1415.3
அருகு வாய் விட்டு ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ெமல்லச் ெசன்றான் $சீ வ.நா.1415.4
ெசல்வ, மனத்தின் ஓங்கித் திரு இல் மாந்த,_ெப.(மாந்த,_ெப.) ெநஞ்சின்
$சீ வ.நா.1416.1
எல்ல இருளிற்று ஆகிப் பூந்தா இனிதின் ஒழுகிக் $சீவ.நா.1416.2
ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அரவின்
மயங்கிச் சிறியா, ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதாட,பின் $சீவ.நா.1416.3
ெசல்லச் ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அஃகும் ெநறி ேச,
சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ேச,ந்தான் $சீ வ.நா.1416.4
சுனகள் கண்களாகச் சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குவள
விழியா $சீ வ.நா.1417.1
வனயல் ஆகா உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மந்தற்கு
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1417.2
இனவ ேபாலும் வரயின் அருவி இனிதின் ஆடி $சீவ.நா.1417.3
நன ெகாள் ேபா ேவய்ந் நாதன் பாடுகின்றான் $சீவ.நா.1417.4
ெசய்தான் இருவினயின் பயத்தச் ேசரும்_ெப.எச்.(ேச,வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்றி $சீவ.நா.1418.1
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எய்தான் அதன் பயத்தப் பிறேன ய்த்தல் இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) என்றி
$சீ வ.நா.1418.2
ெகாய் தாமம் தாழ்ந் ஒசிந்த குளி, பூம் பிண்டிக் ேகாமாேன $சீ வ.நா.1418.3
இஃேத நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெசால் இயல்பு_ெப.(இயல்பு_ெப.) என்றால்
அடிேயன் நின்னத் ெதாழுேதேன $சீவ.நா.1418.4
உண்ேட தன இயல்பின் உணரும் கால உயி, என்றி $சீவ.நா.1419.1
உண்டாய அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உயிேர பிறிதின் இல்ல என உரத்தி
$சீ வ.நா.1419.2
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆ,த் நாற் காதம் வண்ண மால சுமந் ஒசிந்
$சீ வ.நா.1419.3
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏந் பூம் பிண்டிக்
ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) நின்னத் ெதாழுேதேன $சீ வ.நா.1419.4
காதலால் எண் வினயும் கழிப என்றி அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) $சீவ.நா.1420.1
ஆதலால் எண் வினயும் கழியா என்றும் அறதியால் $சீ வ.நா.1420.2
ேபா உலாய்த் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ளி்த்ப் ெபாழிந் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
திவண்டு உலாம் $சீவ.நா.1420.3
ேகாத தாழ் பூம் பிண்டிக் ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) நின்னத் ெதாழுேதேன
$சீ வ.நா.1420.4
இனிதின் இங்ஙனம் 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.) $சீவ.நா.1421.1
முனிவ, சித்திர கூடம் முனா எனத் $சீ வ.நா.1421.2
தனிதின் ஏகுபு தாபத, வாழ்வ ஓ, $சீவ.நா.1421.3
பனி ெகாள் பூம்ெபாழில் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) கண்டான் அேரா $சீவ.நா.1421.4
புல்லும் அல்லியும் ேபாகு உய, ந@ள் கழ $சீவ.நா.1422.1

398

ெநல்லும் ந@, விள ேகழலும் ேதாரயும் $சீவ.நா.1422.2
அல்ல த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) பழம் காய் கிழங்கு_ெப.(கிழங்கு_ெப.) ஆதியா
$சீ வ.நா.1422.3
நல்லேவ நுக,வா, பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) நண்ணினான் $சீவ.நா.1422.4
அrய ெகாள்கய, ஆ, அழல் ஐந்தினுள் $சீவ.நா.1423.1
மருவி வடு_ெப.(வ
@
டு_ெப.)
@
வளக்குறும் மாட்சிய, $சீ வ.நா.1423.2
விrய ேவதம்_ெப.(ேவதம்_ெப.) விளம்பிய நாவின, $சீ வ.நா.1423.3
ெதrவில் த@த் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) சிந்தயின் ேமயினா, $சீ வ.நா.1423.4
வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.) இன் அமும் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.)
வாழயின் $சீவ.நா.1424.1
ெதள்ளு த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) கனியும் சில
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் $சீ வ.நா.1424.2
ெவள்ள மாrயனாய் விருந் ஆ,க_வியங்.வி.மு.(ஆ,_வி.+க_வியங்.வி.மு.) என
$சீ வ.நா.1424.3
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) மாட்சியினா, உவந் ஓம்பினா, $சீ வ.நா.1424.4
பாங்கின் மாதவ, பால் மதி ேபான்று
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) $சீவ.நா.1425.1
வங்கு_ஏவ.(வ
@
ங்கு_வி.)
@
கல்வியன் ெமய்ப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ேகள்வியன் $சீ வ.நா.1425.2
ஆங்கு நாமும் அளக்குவம் என்று தம் $சீவ.நா.1425.3
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) கட்டுர ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ஓதினா, $சீ வ.நா.1425.4
ஐய, கூறலும் அண்ணலும் கூறுவான் $சீ வ.நா.1426.1
சயம் பூண்டு சமுத்திரம் ந@ந்வான் $சீவ.நா.1426.2
உய்யுேமல் ெதாட,ப் பாட்டின் இங்கு யாவயும் $சீவ.நா.1426.3
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எய்தினா,களும் உய்ப என்று ஓதினான் $சீவ.நா.1426.4
வடு_ெப.(வ
@
டு_ெப.)
@
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
விழுக்ச்சட ந@ட்டல் ெமய்ம் $சீ வ.நா.1427.1
மூடு கூறயின் மூடுதல்_ெதா.ெப.(மூடு-வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தல $சீ வ.நா.1427.2
ஓடு ேகாடல்_ெப.(ேகாடல்_ெப.) உடுத்தல் என்று இன்னவ $சீவ.நா.1427.3
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) இலாப் பிறவிக்கு வித் என்பேவ $சீ வ.நா.1427.4
ஏம நல்ெநறி எம் ெநறி அல் ெநறி $சீவ.நா.1428.1
தூய்ம இல் ெநறி யாமும் ணிகுவம் $சீவ.நா.1428.2
காமன் தாத ெநறியின் கண் காள ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) $சீவ.நா.1428.3
த@ம உண்டு எனில் ெசப்பு எனச் ெசப்பினான் $சீவ.நா.1428.4
தூங்கு உறிக் கிடந் காயும் பழங்களும் ய்ப்ப நில்லா $சீ வ.நா.1429.1
பாங்கு அலா வினகள் என்றா, பகவனா, எங்கட்கு என்னின் $சீவ.நா.1429.2
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) ந@ள் மரத்தில்
தூங்கும்_ெப.எச்.(தூங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) சிற ஒடுங்கல் வாவல்_ெப.(வாவல்_ெப.) $சீவ.நா.1429.3
பாங்கrல் பழங்கள் ய்ப்பப் பழவின பrயும் அன்ேற $சீ வ.நா.1429.4
அல்லியும் புல்லும் உண்டு ஆங்கு ஆ, அழல் ஐந்ள்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1430.1
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வகயின் ேநாற்பத்
ணியும் ெவவ் வினகள் என்னி $சீவ.நா.1430.2
கல்லுண்டு கடிய ெவம்பும் கான் உற புறவம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$சீ வ.நா.1430.3
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புல்லிய வினய ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) புறக்
ெகாட காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற
$சீ வ.நா.1430.4
ந@ட்டிய_ெப.எச்.(ந@ட்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சடயம்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ந@, மூழ்கி
நிலத்தில்_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) ேச,ந் $சீவ.நா.1431.1
வாட்டிய உடம்பின் யாங்கள் வரகதி விளத்ம் என்னில் $சீவ.நா.1431.2
காட்டு இடக் கரடி ேபாகிக் கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) மூழ்கிக் காட்டில்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1431.3
வட்டின
@
விளக்க ேவண்டும் ெவளிற்றுர விடுமின் என்றான் $சீவ.நா.1431.4
கலவள, கிளவியா, தம் காம,_ெப.(காம,_ெப.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
ேசக்க நிங்கி_வி.எச்.(ந@ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1432.1
இலவள, குரம்ப அங்கண் இரு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ேசக்க ஆக $சீ வ.நா.1432.2
முல வள, ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) ேதாய முழுவின முrயும்
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1432.3
மல வள, குறவ,க்கு அம் மா வினகளும் மாயும் அன்ேற $சீ வ.நா.1432.4
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நிறத் கிலின் ஆங்கண் வழ்ந்
@
மாசு
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1433.1
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) உதிரம் தன்ன உதிரத்தால்
ஒழிக்கலாேம $சீவ.நா.1433.2
பண் நிறக் கிளவியா, தம் பசயினால்
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.)
$சீ வ.நா.1433.3
கண் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) முலயின, தம் கலவியால் கழிக்கல் ஆேம
$சீ வ.நா.1433.4
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நுண் கில் ேவதல்_ெதா.ெப.(ேவ_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அஞ்சி
ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) ெபாதிந் ேநாக்கிக்
$சீ வ.நா.1434.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய் மறய வத்தால்
ெகாந் அழல் சுடாம் ஆேம $சீவ.நா.1434.2
கண்டத்தின் நாவியா, தம் கடிமன றந் காட்டுள் $சீவ.நா.1434.3
பண்டச் ெசய்ெதாழிலின் பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) பறக்குற்றால் பறக்கலாேம
$சீ வ.நா.1434.4
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) முதி, குரங்கு ேபால நுக,ச்சி_ெப.(நுக,ச்சி_ெப.) ந@,
ேநாக்கல் ேவண்டா $சீவ.நா.1435.1
காய் முதி, கனியின் ஊழ்த்
வழும்_ெப.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
@
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) யாக்க இன்ேன $சீவ.நா.1435.2
ேவய் முதி, வனத்தின் ெவன்றான் உருெவாடு
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாற்றுப் $சீ வ.நா.1435.3
ேபாய் முதி, றக்கத் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) பருகுவ புrமின் என்றான்
$சீ வ.நா.1435.4
ெமய் வக ெதrதல் ஞானம்
விளங்கிய_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாருள்கள் தம்மப்
$சீ வ.நா.1436.1
ெபாய் வக இன்றித் ேதறல் காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) ஐம் ெபாறியும் வாட்டி
$சீ வ.நா.1436.2
உய் வக உயிரத் ேதயா ஒழுகுதல் ஒழுக்கம் மூன்றும் $சீவ.நா.1436.3
இவ்வக நிறந்த ேபாழ்ேத இருவின
கழியும்_ெப.எச்.(கழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்றான் $சீவ.நா.1436.4
குன்று அனான் உரப்பக் ேகட்ேட பாகத்தா, குடும்பம்
ந@க்கி_வி.எச்.(ந@க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1437.1
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இன்று கண் விடுக்கப் பட்ேடம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) என எழுந் ேபாகி
$சீ வ.நா.1437.2
ெவன்றவன் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) ேச,ந் வட்டு
@
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
ெநறியப் ெபற்றா, $சீவ.நா.1437.3
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பருதி
வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.) ெசம்மலும் அசவு த@,ந்தான் $சீவ.நா.1437.4
அசவு த@,ந் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) அஃகிய காலேய $சீ வ.நா.1438.1
வசயின் ந@ங்கியினா, வழிகாட்டலின் $சீவ.நா.1438.2
திசயும் யாறும் ெதrந் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஏகினான் $சீவ.நா.1438.3
மிசயும் இல்ல ஓ, ெமய்ப் ெபாறி யாக்கயான் $சீ வ.நா.1438.4
படம் புனந் எழுதிய_ெப.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வடிவில்
பங்கயத் $சீவ.நா.1439.1
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) பல தமீ இய தக்க நாடு அ $சீவ.நா.1439.2
வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) ெகழு வருமுல மகளி,_ெப.) மாம ேபான்று $சீவ.நா.1439.3
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெபr இனி அதன் எல்ல
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1439.4
ேதம் கயத் அணிமல, ெதகிழ்ந்த நாற்றமும் $சீவ.நா.1440.1
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) மடந்தய, புனந்த சந்தமும்
$சீ வ.நா.1440.2
ஆங்கு எலாம் அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) புக அளாய வாசமும் $சீவ.நா.1440.3
தாங்கலால் தக்க நாடு ஆய என்பேவ $சீவ.நா.1440.4
சண்பக நறுமல, மால நாறு சாந் $சீவ.நா.1441.1
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) பழுக் காயிேனாடு உருவ ெமல்லில $சீவ.நா.1441.2
உண் பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) யாவ,க்கும் ஊனம் இல்ல $சீ வ.நா.1441.3
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வண் புகழ் நாட்ட வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) இன்னேத $சீவ.நா.1441.4
கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) அணி வள வயல்_ெப.(வயல்_ெப.)
காம,_ெப.(காம,_ெப.) தாமர $சீ வ.நா.1442.1
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) அணந் அதன் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வா, ெசந்ெநல்
$சீ வ.நா.1442.2
அரங்கு அணி நாடக_ெப.அ.(நாடகம்_ெப.) மகளி,_ெப.) ஆய்
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $சீ வ.நா.1442.3
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) சூழ் இலம்பகத் ேதாற்றம் ஒத்தேத $சீவ.நா.1442.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) வாழ் ெகாடுந்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) றக்
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) வாள ேமல் $சீ வ.நா.1443.1
நண்டு_ெப.(நண்டு_ெப.) உகி,_ெப.(உகி,_ெப.) உற்று என நடுங்கி நாணினால்
$சீ வ.நா.1443.2
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) ஒளித் ஊண் றந் ஒடுங்கும் வழ்புனல்
@
$சீ வ.நா.1443.3
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கிடங்கு அணி நகரம் கூறுவாம் $சீவ.நா.1443.4
அகழ் கிடங்கு அம் கில் ஆ,ந்த பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) உr $சீ வ.நா.1444.1
புகழ் தரு ேமகல நாயில் பூண் முல $சீ வ.நா.1444.2
திகழ் மணிக் ேகாபுரம்_ெப.(ேகாபுரம்_ெப.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) $சீ வ.நா.1444.3
சிகழிக ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ெசல்விக்கு
என்பேவ $சீ வ.நா.1444.4
நாட்டிய மணி_ெப.(மணி_ெப.) வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) கடந்
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அமி, $சீவ.நா.1445.1
ஊட்டினும் அதன விட்டு உறந, இன்மயால் $சீவ.நா.1445.2
ஈட்டிய வளநிதி இற ெகாள் மாநக,ச் $சீவ.நா.1445.3
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சூட்டு வத் அனய அச்சுட,ப் ெபான் இஞ்சிேய $சீ வ.நா.1445.4
எறி சுறவு இளயவ, ஏந் பூங்ெகாடி $சீவ.நா.1446.1
மறி திர வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) புர மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.)
மாக்கலம் $சீ வ.நா.1446.2
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
திரு அனா, அமுதம் ேப, ஒலி $சீ வ.நா.1446.3
அற கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வள நக, ஆய என்பேவ $சீவ.நா.1446.4
மதி அகடு உrஞ்சும் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) மாட ந@ள் மறுகு ேதாறும்
$சீ வ.நா.1447.1
ெபாதி அவிழ் மால வழ்ந்
@
ெபான் ெசய் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) கலன்கள் சிந்தி
$சீ வ.நா.1447.2
நிதி அற திறந் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அன்ன
ஓ, ந@,ம எய்திப் $சீ வ.நா.1447.3
புதியவ,க்கு இயங்கல் ஆகாப் ெபாற்ெபாடு
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.நா.1447.4
ேகமமாபுரம் எனும் ேகடில் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இசப் $சீவ.நா.1448.1
பூமி ேமல் திலகம்_ெப.(திலகம்_ெப.) வத் அனய ெபான்னக,த் $சீவ.நா.1448.2
தாம ந@ள் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குடத் தரணி
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) $சீவ.நா.1448.3
நாமம் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) நரபதி ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) என்பேவ
$சீ வ.நா.1448.4
அந் நக,க்கு அரசேன அனய ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) தக $சீவ.நா.1449.1
ெமய்ந் நிக, இலாதவன் ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) வாணிகன் $சீவ.நா.1449.2
கந் நிக, அமந்த ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தாrனன்
$சீ வ.நா.1449.3
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மந் நிக, மழக் கணா, மருட்ட வகுவான் $சீவ.நா.1449.4
வா, சில வடிப்ப வங்கி
@
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) எனத்
திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளான் $சீவ.நா.1450.1
ேசா, புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) ெதாலத்த வண்கச் சுபத்திரன் மனவி
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1450.2
சீ,நலம் கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகமசr எனத்
திசகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சீவ.நா.1450.3
ேப, நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெபாறித்த ெபண்மப் ெபருவிளக்கு
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.) $சீ வ.நா.1450.4
மாசு இலாள் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞான்ேற
மதிவலான் விதியின் எண்ணிக் $சீவ.நா.1451.1
காசு_ெப.(காசு_ெப.) இலாள்
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாழ்ேத கம் என நாணப்
பட்டான் $சீ வ.நா.1451.2
தூசுலாம் அல்குலாட்குத் ணவனாம் புண,மின் என்று $சீ வ.நா.1451.3
ேபசினான் அன்று ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெபரு விருந் ஓம்புகின்றான் $சீ வ.நா.1451.4
தாழ்தரு பம்ெபான் மலத் தட மல,த் தாம மால $சீவ.நா.1452.1
வழ்
@ தரு மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெசய்மால இவற்றிட மின்னின்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1452.2
சூழ் வளத் ேதாளி ெசம்ெபான் தூணேய சா,ந்
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1452.3
ஊழ்படு காதலான ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பிடி நுசுப்பினாேள $சீவ.நா.1452.4
ேசயிழ கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திருமகன் திறத் நாளும்
$சீ வ.நா.1453.1
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ஆயிரத் எட்டு ேந,ந்த ஆ, அமு அடிசில்_ெப.(அடிசில்_ெப.) ஊட்டி $சீ வ.நா.1453.2
ஏயின வகயினாேல ஆறு இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) எல்ல ஆண்டு
$சீ வ.நா.1453.3
ேபாயின என்ப மற்று அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பூங்ெகாடிச் சாயலாட்ேக
$சீ வ.நா.1453.4
முருக்கிதழ் குலிகம் ஊட்டி வத்தன முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) ெசவ்வாய்த்
$சீ வ.நா.1454.1
திருக் கவின் நிறந்த ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண் பண முலத் ேதம்
ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) ேகாதப் $சீ வ.நா.1454.2
புrக் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ெபான் ெசய் பம்பூண் புன இழ ேகாலம் ேநாக்கித்
$சீ வ.நா.1454.3
தrக்கலா உருகி நயும் தடமல,க் ேகாத நற்றாய் $சீவ.நா.1454.4
மா அடு மருட்டும்_ெப.எச்.(மருட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேநாக்கின் மதி முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) மழக் கண் மாசுஇல் $சீவ.நா.1455.1
பூெவாடு புரயும் சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) புன நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) தனித் வக
$சீ வ.நா.1455.2
ஏ அடு பிணயின் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இறவள கழல நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1455.3
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) படும் யரம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) தா,_ெப.(தா,_ெப.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) ேநாக்கினாேன $சீ வ.நா.1455.4
ேபா வாய் திறந்த ேபாேத பூம் ெபாறி வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ேசந்தாங்கு
$சீ வ.நா.1456.1
ஊேம மகளி,க்கு_ெப.(மகளி,_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.)
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேபாகமும் அன்ன ஒன்ேற
$சீ வ.நா.1456.2
யா ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) கவல ேவண்டா ஆ, அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) உடய
நம்பி $சீ வ.நா.1456.3
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காதலான் தவத்தின் மிக்கான் கண்ணுறு நாள என்றான் $சீவ.நா.1456.4
ெபான் நிலத் எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ,
ெபாருவில் பூங்ெகாடி $சீவ.நா.1457.1
மின்னு விட்டு எrவ ஓ, நலத்தள் வங்கு_ஏவ.(வ
@
ங்கு_வி.)
@
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) $சீவ.நா.1457.2
பின்னிவிட்டன குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கண்
ேபதயூ, $சீ வ.நா.1457.3
ன்னினன் ெதாடு கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
குருசில்_ெப.(குருசில்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) என்பேவ $சீ வ.நா.1457.4
மல்லிக மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கமழ் மால வா, குழல்_ெப.(குழல்_ெப.)
$சீ வ.நா.1458.1
சில் சுணங்கு இளமுலச் சிறுமி தந்தயும் $சீவ.நா.1458.2
ெசல்வனத் திருநக,ச் ேசட்பட்டான் அேரா $சீவ.நா.1458.3
பல்கதி, மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஒளி
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூணினான் $சீவ.நா.1458.4
ெதன் திச முளத் ஓ, ேகாலச் ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) சுட, $சீவ.நா.1459.1
ஒன்றி மற்று உத்தரம் வருவ ஒத் அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) $சீவ.நா.1459.2
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) ெகாள் மா,பினான் வந் ஒ, ஆல்
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) $சீவ.நா.1459.3
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) உவந்
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.)
ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) சிந்தியா $சீவ.நா.1459.4
குட கவித் அனய ேகால மா முடி $சீவ.நா.1460.1
அடி இண யாமயின் வடிவு
ெகாண்டன_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட,.பன்.)
$சீ வ.நா.1460.2
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புடதிரள் விலாவும் வில் வளந்த ெபாற்பின் $சீவ.நா.1460.3
கடிகமழ் தாமர கண்ணின் வண்ணேம_ெப.(வண்ணம்_ெப.+ஏ_சாr.)
$சீ வ.நா.1460.4
குறங்கு அணி மயிெராடு ேகாலம்
ஆ,ந்தன_வி.மு.(ஆ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட,.பன்.)
$சீ வ.நா.1461.1
பிறங்கிய_ெப.எச்.(பிரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உறுப்பின் ேமல்
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) ேநாக்கின $சீவ.நா.1461.2
கறங்கு இச மணி_ெப.(மணி_ெப.) முழா எருத்தம் காண்தகு $சீவ.நா.1461.3
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) ெகழு ெபரும்புலி வாயின்
வண்ணேம_ெப.(வண்ணம்_ெப.+ஏ_சாr.) $சீ வ.நா.1461.4
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) அகன் மா,பிட வrயும்
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) உள $சீவ.நா.1462.1
புரதபு ெபான் புர நாவும் முள்_ெப.(முள்_ெப.) உடத் $சீவ.நா.1462.2
அருவரத் ேதாள்களும் அமர, ேகான் களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) $சீ வ.நா.1462.3
உருவு ெகாள் தடக்கயின் உருவு ெகாண்டேவ $சீவ.நா.1462.4
இலங்கு ெபான் இறு வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) அனய ஏந்தலுக்கு
$சீ வ.நா.1463.1
அலங்கு இதழ்த் தாமரக் ெகாட்ட அன்னதாய் $சீ வ.நா.1463.2
வலம் சுழிந் அமவரக் குழிந்த வாய்ப்ெபாடு $சீ வ.நா.1463.3
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கிள, நாபியும் இனி நாறுேம $சீ வ.நா.1463.4
தடித் இற திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம்
அளவிற்கு ஏற்ற சூல் $சீ வ.நா.1464.1
ெகடிற்று அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) அழிப்பன கிள, ெபான் ேதாரய $சீவ.நா.1464.2
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கடிப் பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நுழவறக் கதி,த்த கவிரல்
$சீ வ.நா.1464.3
அடுத்த மூக்கு_ெப.(மூக்கு_ெப.) அருமணி வயிரத் ேதாட்டிேய $சீ வ.நா.1464.4
வா,ந் இலங்கு எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) அணிபவழம் மாண்டவாய்
$சீ வ.நா.1465.1
ஆ,ந்த பூ அங்கயும் அடியும் தாமர $சீவ.நா.1465.2
ேத,ந்தனன் திருமகள் கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) ஆம் எனத் $சீ வ.நா.1465.3
த@,ந்த்தனன் ெசால் அள_இத் ேத,
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏறினன் $சீவ.நா.1465.4
ேத, இவ,_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) ஊ,ந்தன,
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இல் தலக் $சீவ.நா.1466.1
கூ, உகி,_ெப.(உகி,_ெப.) விடுத்த ஓ, ேகால மாலயப் $சீ வ.நா.1466.2
ேபrச வணயில்
@
சூட்டிப் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ெகாடிக் $சீ வ.நா.1466.3
காrக உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உண, கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) பாடுேம
$சீ வ.நா.1466.4
வங்கு_ஏவ.(வ
@
ங்கு_வி.)
@
ஓத வண்ணன்_ெப.(வண்ணன்_ெப.) விர தம்பு பூம்
பிண்டித் $சீவ.நா.1467.1
ேதங்கு ஓத முக்குடக் கீ ழ்த் ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ெபருமானத் $சீவ.நா.1467.2
ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ெபருமனத் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஆ, மல,
சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1467.3
நாவின் நவிற்றாதா, வட்டு
@
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) நண்ணாேர $சீ வ.நா.1467.4
அடல் வண்ண ஐம் ெபாறியும் அட்டு
உய,ந்ேதா,_வி.அ.ெப.(உய,_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஓ,_பட,.பன்.)
ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $சீ வ.நா.1468.1
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வண்ணன்_ெப.(வண்ணன்_ெப.) முக்குடக் கீ ழ்க்
காசு_ெப.(காசு_ெப.) இன்று உண,ந்தான் $சீவ.நா.1468.2
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காசுஇன்று உண,ந்தான் கமல மல, அடிய $சீ வ.நா.1468.3
மாசு இன்றிப் பாடாதா, வான்_ெப.(வான்_ெப.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
நண்ணாேர $சீவ.நா.1468.4
பூத் ஒழியாப் பிண்டிக் கீ ழ்ப் ெபாங்கு ஓத வண்ணன $சீவ.நா.1469.1
நாத் தழும்ப ஏத்தாதா, வட்டுலகம்
@
நண்ணாேர $சீ வ.நா.1469.2
வட்டுலகம்
@
நண்ணா, வினக்கள்வ, அலப்ப $சீவ.நா.1469.3
ஓட்டிடுப எண் குணனும் ேகாட்பட்டு உயிராேப $சீ வ.நா.1469.4
முத் உமிழும் முந்ந@, மணிவண்ணன் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.)
உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) $சீ வ.நா.1470.1
பத்திமயால் பாடப் படுவான் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) பாடக்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1470.2
ஒத் அரம்ப அன்னாள் உவந் இவேளாடு ஒப்பான் ஓ, $சீ வ.நா.1470.3
வித்தகன இன்ேன ெபறுக_வியங்.வி.மு.(ெபறு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என
உரத்தாள் $சீ வ.நா.1470.4
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) தினக் கிடந்தன நிதியம் ந@ள் நக,ப் $சீவ.நா.1471.1
புலம்பு அறப் ெபாலிெவாடு புக்க காலேய $சீ வ.நா.1471.2
இலங்கு பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ெகாடியன ஏழ ேநாக்கமும் $சீவ.நா.1471.3
உலம் ெகாள் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) உறு வலி
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒத்தேவ
$சீ வ.நா.1471.4
கண் உறக் காளயக் காண்டலும் கவள $சீவ.நா.1472.1
மண்_ெப.(மண்_ெப.) உறத் ேதாய்ந் அடி வழ்ந்தன
@
மாமயும் $சீவ.நா.1472.2
உள் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) நாணமும் உடந்தன ேவட்கயும் $சீவ.நா.1472.3
ஒள்நிறத் த@ விளத்தாள் உருக்கு உற்றாள் $சீவ.நா.1472.4
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வாக்கு அணங்கு ஆ,மணி வண
@
வல்லாற்கு
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.) $சீ வ.நா.1473.1
ேநாக்கு அணங்காய் மன ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெநாந்தவன் $சீவ.நா.1473.2
வக்கு
@
அணங்கு ஆ, முல ேவய் ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதாளி ஓ,
$சீ வ.நா.1473.3
தாக்கு அணங்ேகா மகேளா எனத் தாழ்ந்தான் $சீவ.நா.1473.4
நல்வளத் தாமர நாணிய வாள்முகம் $சீவ.நா.1474.1
ெகால்வள, ேவற்கணினாள் குழந்தாள் எனச் $சீ வ.நா.1474.2
ெசால் வள,த்தா, அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.) ேதாழிய,
ேசா,குழல் $சீ வ.நா.1474.3
மல்வள, மா,பன வந் வளத்தா, $சீ வ.நா.1474.4
நினப்பரு ந@ள் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) நிப்புதி ேச,ந் ஆங்கு $சீ வ.நா.1475.1
இனத் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏறு அனயான்
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ேநாக்கிப் $சீவ.நா.1475.2
புனக்ெகாடி ெபாற்ெபாடு புண்ணிய நம்பி $சீவ.நா.1475.3
வனப்பினேய கண்டு வாள்கண் அகன்றாள் $சீ வ.நா.1475.4
வள்ளல வாச ெநய் பூசி மணிக் குடத் $சீவ.நா.1476.1
ெதள் அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) ந@, ெசாrந் ஆட்டின, ேதம் புக $சீவ.நா.1476.2
உள்ளுற உண்ட கலிங்கம் உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பின் $சீ வ.நா.1476.3
கள் அவிழ் கண்ணி கலத்ெதாடு அணிந்தா, $சீ வ.நா.1476.4
மங்கல ெவள்ள வழித் முத் ஈ,த்த பின் $சீவ.நா.1477.1
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) அல, ேகாதய, ெகண்டு அகம்_ெப.(அகம்_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1477.2
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அம் கதி,ப் ெபான் கலத் ஆ, அமி, எந்தின, $சீ வ.நா.1477.3
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண்ணிய, சீrன் அயின்றான்
$சீ வ.நா.1477.4
பத்தியில் குயிற்றிய பம் ெபான் திண்ண ேமல் $சீவ.நா.1478.1
சித்திரத் தவிசினுள் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) சீ,ெபற $சீவ.நா.1478.2
நித்தில மணி_ெப.(மணி_ெப.) உறழ் கரக ந@rனால் $சீவ.நா.1478.3
அத்ற விடுத்தனன் அல,ந்த_ெப.எச்.(அல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாrனான் $சீவ.நா.1478.4
இளிந்த காய் கமழ் திர வாசம் ஈண்டி ஓ, $சீவ.நா.1479.1
பளிங்கு ேபாழ்ந் அருகு ெபான் பதித்த பத்தியின் $சீவ.நா.1479.2
விளிம்பு முத் அழுத்திய யவனக் கவினத் $சீ வ.நா.1479.3
ெதளிந்த_ெப.அ.(ெதளிவு_ெப.) ெபான் அடப்பயுள் பாகு ெசன்றேவ $சீவ.நா.1479.4
பாசில சுருட்டுபு கறித்ப் பல்லினத் $சீவ.நா.1480.1
ேதசிகம் படத் டத் உமிழ்ந் ேதம் கமழ் $சீவ.நா.1480.2
வாசம் வாய்க்
ெகாண்டனன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.
) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெசய் குண்டலம் $சீவ.நா.1480.3
வசி
@ வில் விலங்கி விட்டு உமிழ_குைற.எச்.(உமிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
என்பேவ $சீ வ.நா.1480.4
பண் உலாம் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பரவ ஏந்
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $சீவ.நா.1481.1
வண்ண ேமகல இவ வாய்ந்த பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கில் $சீ வ.நா.1481.2
உண்ணிலாய்ப் பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) கதி, உமிழ்வ பாவிேயன்
$சீ வ.நா.1481.3
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கண்ணயும் மனத்தயும் களம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இட்டேவ
$சீ வ.நா.1481.4
கடி கமழ் குழலினால் கட்டி ெமய்ெயலாம் $சீவ.நா.1482.1
நடு ஒசி ேநான் சிலப் புருவத்தால் புடத் $சீவ.நா.1482.2
அடு மல, ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கணால் ஆவி ேபாழ்ந்திடாக்
$சீ வ.நா.1482.3
ெகாடியவள் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முல
ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெகால்லுேம
$சீ வ.நா.1482.4
கடியன கச்சினால் கட்டப் பட்டன $சீவ.நா.1483.1
ெகாடியன குங்குமம் ெகாட்டப் பட்டன $சீவ.நா.1483.2
அடி நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) பரந் முத்
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முல $சீ வ.நா.1483.3
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ெசகுப்பன
என்ன என் ெசயா $சீவ.நா.1483.4
கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) உள் ெவறியன கட்டப் பட்டன $சீவ.நா.1484.1
புrெவாடு புறத்திடப் பட்ட பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) குழல்_ெப.(குழல்_ெப.)
$சீ வ.நா.1484.2
ெதrயின் மற்று என் ெசயா ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ந@ண்டன $சீ வ.நா.1484.3
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) கண் ேபாலவும் ேப ெசய்யுேம $சீவ.நா.1484.4
காதன்ம கண்ணுேள அடக்கிக் கண் எனும் $சீவ.நா.1485.1
தூதினால் ணி ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உண,த்தித்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) தம,க்கு $சீவ.நா.1485.2
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ஏதின்ம படக் கரந்திட்ட வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண் ேநாக்கு $சீவ.நா.1485.3
ஓத ந@, அமுதமும் உலகும்_ெப.(உலகு_ெப.+உம்_சாr.) விற்குேம $சீவ.நா.1485.4
மிகு ெகாடா முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) சூட்டி மீ ளிம த@,த் மின்னும்
$சீ வ.நா.1486.1
நகு ெகாடா மணிகள் நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெதளித்க்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நன்ெபான் $சீவ.நா.1486.2
முக படாம் வப்ப ஆள் ெசற்று அழன்று கண் கrந்த முல்லத் $சீவ.நா.1486.3
ெதாகு கள் தாம் ேகாத ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) ணமணி
முலகள் தாேம $சீவ.நா.1486.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) கறி கற்ற கூழச் சண்பக மால ேவல்கண் $சீவ.நா.1487.1
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) கறி கற்ற காலன் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) மணித் தடக்க
வேவல் $சீ வ.நா.1487.2
கூன் பிற நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ஓ, கூற்றம் குவிமுல நமன் கப் பாசம்
$சீ வ.நா.1487.3
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) பிறன் அளியன் வாழ்வான் ஆசப்பட்டு
இருக்கின்ேறேன $சீவ.நா.1487.4
திருவிற்கும் கற்பகத் ெதrயல் மலயா, $சீவ.நா.1488.1
உருவிற்கு ஓ, விளக்கமாம் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெபான்
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) $சீ வ.நா.1488.2
முருகற்கும் அநங்கற்கும் எனக்கும் ெமாய்சட $சீவ.நா.1488.3
ஒருவற்கும் பகத்தியால் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.)
வண்ணேம_ெப.(வண்ணம்_ெப.+ஏ_சாr.) $சீ வ.நா.1488.4
கலத் ெதாக நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) பல
கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காள
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $சீவ.நா.1489.1
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நலத்தக அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
நினப்ப நாய்கனும் $சீவ.நா.1489.2
மலத்ெதாக மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) தவழ் யான மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
$சீ வ.நா.1489.3
நிலத்தவ,க்கு அறிவுற ெநறியில் ெசப்பினான் $சீ வ.நா.1489.4
இடி உமிழ் எறிதிர முழக்கின் பல்லியம் $சீவ.நா.1490.1
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அணி வியன் நக, குழுமி ஆ,த் எழக் $சீவ.நா.1490.2
கடிமணம் இயற்றினா, கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) நாளினால் $சீவ.நா.1490.3
வடிமல,க் ேகாதய மந்தற்கு என்பேவ $சீவ.நா.1490.4
மணிக்குடம் அழுத்திவத் தனய ேதாளினான் $சீவ.நா.1491.1
கணிக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெகாடாநலம் கதி,த்த காrக $சீவ.நா.1491.2
அணிக்கு இடன் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அrவ
தன்ெனாடும் $சீவ.நா.1491.3
பிணித் இடவிடா அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.)
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இன்பேம $சீவ.நா.1491.4
பூந்கில் ெபாருதிர ெபாம்மல் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முல $சீவ.நா.1492.1
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மணிவர இரக்கம்
ந@,த்தரங்கு $சீவ.நா.1492.2
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வன்ேதாள் இண
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ஆக வத் $சீவ.நா.1492.3
ஈந்த அக்கடல் அவற்கு அமுதம் என்பேவ $சீ வ.நா.1492.4
சந்தனச் ேசற்று இடத் தாம வா, குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) $சீ வ.நா.1493.1
பந்ெதாடி படா முல குளிப்பப் பாய்தலின் $சீ வ.நா.1493.2
மந்தன தா,_ெப.(தா,_ெப.) குழந் உடய வாய் திறந் $சீவ.நா.1493.3
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அம் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) அணி அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) கலெயாடு
ஆ,த்தேவ $சீ வ.நா.1493.4
ேகாதயும் குழலும் ெபாங்கக் குவிமுலக் குழங்கல் மாலப் $சீவ.நா.1494.1
ேபா உகப் ெபாரு பூணும் ெபாருகடல் முத்ம் மூழ்கக் $சீவ.நா.1494.2
காதலும் களிப்பும் மிக்குக் கங்குலும் பகலும் விள்ளா, $சீவ.நா.1494.3
சாதலும் பிறப்பும் இல்லாத் தன்ம ெபற்றவ,கள் ஒத்தா, $சீ வ.நா.1494.4
புன மல,த் தாrனானும் ேபா அணி ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அனாளும்
$சீ வ.நா.1495.1
நன மல,க் காவும் அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) வாவியும்
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஆடிச் $சீவ.நா.1495.2
சுன மல,க் குவள குற்றுச் சூழ்மல,க் கண்ணி சூட்டி $சீவ.நா.1495.3
வின நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) நுக,ந் ெசல்வா, விதியினால்
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) ந@ரா, $சீவ.நா.1495.4
ெபாழிந் உகு காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) பூண்டு புல்லு க விடா ெசல்லக்
$சீ வ.நா.1496.1
கழிந்தன இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) காளயும் மற்று
ஓ, நாளால் $சீ வ.நா.1496.2
பிழிந் ெகாள்வனய ெபண்மப் ெபய்வளத் ேதாளி
தன்ேனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஓடு_கரு.ேவ.) $சீ வ.நா.1496.3
அழிந் வழ்
@ அருவிக் குன்றில் ஆய் மல,க் காவு புக்கான் $சீவ.நா.1496.4
காஞ்சனக் கமுகு காய் ெபான் கனிக் குல வாழ சூழ்ந் $சீ வ.நா.1497.1
பூஞ்சின நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) பூ மரக் கருப்பூரச் ேசால
$சீ வ.நா.1497.2
மாஞ்சின மயில்கள் ஆடச் சண்பக மல,கள்_ெப.(மல,கள்_ெப.) சிந்ம்
$சீ வ.நா.1497.3
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த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) சுன அருவிக் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) சீ,
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏறினாேன $சீவ.நா.1497.4
தின விள சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) ெசவ்வாய்ச் சிறு கிளி_ெப.(கிளி_ெப.)
மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) ஓப்பப் $சீ வ.நா.1498.1
புன வளத் ேதாளி ெசால்லக் கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) எனக் கிள்ள ேபாகா
$சீ வ.நா.1498.2
நன விள ேகாத நாணிப் ெபான் அr மல ஓச்சக் $சீவ.நா.1498.3
கன கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) குருசில்_ெப.(குருசில்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நண்ணிக்
கவ, கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) ஓப்பினாேன $சீவ.நா.1498.4
ெகாந் அழல் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கணால் என் ஆவி கூட்டுண்ட ெகாம்ேப
$சீ வ.நா.1499.1
ெசந்தழ அலங்கல் ஏந்திச் சீறடி பரவ
வந்ேதன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $சீவ.நா.1499.2
உய்ந் இனிப் பணி ெசய்ேவேனா உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) ஒழித் ஏகுேவேனா
$சீ வ.நா.1499.3
பந்தழ அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) பாவாய் பணி எனப் பரவினாேன
$சீ வ.நா.1499.4
வணயும்
@
குழலும் பாலும் அமுதமும் கரும்பும் ேதனும் $சீவ.நா.1500.1
பாணியாழ் கனியும் ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.)
பங்கிளி மழலத் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) ெசால் $சீ வ.நா.1500.2
வாணிக மகளி,_ெப.) தாேம வாணிகம் வல்ல, என்னாப் $சீவ.நா.1500.3
பூண் முல ெபாதி,ப்பப் புல்லிப் புன நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) பருகினாேன
$சீ வ.நா.1500.4
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) அம் குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) ெசவ்வான் இடக் கிடந்
இமப்பேத ேபால் $சீ வ.நா.1501.1
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குங்குமம் மா,பில்_ெப.(மா,பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குளி, கதி,
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) மின்ன $சீவ.நா.1501.2
மங்கேயாடு இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாழ் ஓ,
மணி_ெப.(மணி_ெப.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) கண்டு
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1501.3
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ந@ங்கல்_ெதா.ெப.(ந@ங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) உற்றுக் கமழ் மல,
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாரான் $சீவ.நா.1501.4
மணி_ெப.(மணி_ெப.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இம் மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) ேகாத
ம உண வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாழ் அங்கு
$சீ வ.நா.1502.1
இண வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அங்கு இறந்பாடின்றி இருக்குேம இரங்கல்
இன்றாய்த் $சீவ.நா.1502.2
ண வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஞ்சின் ந@யும் ஞ்சுவ என்று நின்கண் $சீவ.நா.1502.3
பணி ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இன்மயால்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) பrெவாடும்
இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற
$சீ வ.நா.1502.4
குழவியாய்ப் பிறந் ெவய்ேயான் குமரனாய் முறுகி இப்பால் $சீவ.நா.1503.1
விழவு த@, கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விழுக்கதி, உலந்
வழ_குைற.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
@
$சீ வ.நா.1503.2
மழல வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உழல
நக்க_ெப.எச்.(நகு_வி.+க்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மல்லிக அலங்கல் சூட்டிக்
$சீ வ.நா.1503.3
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) புர கிளவிேயாடும் ெகாழும் புக அமளி ேச,ந்தான்
$சீ வ.நா.1503.4
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திருத் யில் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா,பன் திருந்
தா,_ெப.(தா,_ெப.) உழக்க இன்ப $சீவ.நா.1504.1
வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) உற்று அசத்த ேகாத வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ஒளித்
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கண் ந@லம்_ெப.(ந@லம்_ெப.) $சீ வ.நா.1504.2
ெபாருத்தலும் ெபான் அனாளப் புறக்கணித் எழுந் ேபாகிப் $சீ வ.நா.1504.3
பருச் சுட,ப் பவழ ேநான் தாழ்ப் பனி மணிக் கதவு ேச,ந்தான் $சீவ.நா.1504.4
அல்லியுள் பாவ அன்னாள் அறிவுறா வகயின் ஒற்றி $சீவ.நா.1505.1
ெமல்லேவ திறந் ந@க்கி_வி.எச்.(ந@க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மின்னு
விட்டு இலங்கு பம் பூண் $சீவ.நா.1505.2
ெகால் சின மடங்கல் அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) ெகாழு நிதி
மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) ந@ந்திப் $சீவ.நா.1505.3
பலகதி,ப் பருதி ேபாலப் பாய் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ஏகினாேள $சீவ.நா.1505.4
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) உடத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ெகாள் ெசவ்வித் தாமரப் ேபா
ேபாலும் $சீ வ.நா.1506.1
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உட முகத்தினாள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வருமுலத்
தடத்தின் வகி $சீவ.நா.1506.2
நாளினும் ெபருகுகின்ற நகமதி அனய காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) $சீ வ.நா.1506.3
ேகள்வனக் கனவில் காணாள்_வி.மு.(காண்_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.)
கிள,மணிப் பூணினாேள $சீ வ.நா.1506.4
அரம் தினப் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பம் ெபான்
அரும்பிய_ெப.எச்.(அரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முலயினாளக்
$சீ வ.நா.1507.1
கரந்தவன் கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) ந@ங்கக் கதி, வள அணங்கும் ெமன்ேதாள்
$சீ வ.நா.1507.2
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) தரு ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) அன்னாள் வகிருள்
அனந்தல் ேதறிப் $சீவ.நா.1507.3
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பரந் எலாத் திசயும் ேநாக்கிப் பயேவ பrவு
ேகாண்டாள்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1507.4
திருமணி குயின்ற_ெப.எச்.(குயில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசம்ெபான்
திருந் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அனாள்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $சீ வ.நா.1508.1
கருமணிப் பாவ அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) கரந்ழிக்
காண்டல் ெசல்லாள் $சீ வ.நா.1508.2
எr மணி_ெப.(மணி_ெப.) விளக்கம் மாடத் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) அறு காறும்
ஓடி $சீ வ.நா.1508.3
அருமணி இழந் ஓ, நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) அலமருகின்ற ஒத்தாள்
$சீ வ.நா.1508.4
யாண்டயாய் ஐய அஞ்சிெனன் ஆருயி, $சீவ.நா.1509.1
ஈண்டு உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) ஒழித் ஏக வலிக்குமால் $சீவ.நா.1509.2
ந@ண்ட_ெப.எச்.(ந@ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளவேன
நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இேலன் $சீவ.நா.1509.3
கனி ெகாள் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) கலந் உயி, ஒன்றலின் $சீவ.நா.1510.1
இனிய, மங்கய, என்ப கூறுவாய் $சீவ.நா.1510.2
பனி ெகாள் மாமதி ேபால் பசப்பு ஊர யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
$சீ வ.நா.1510.3
தனியள் ஆவ தக்கேவா ெசாலாய் $சீ வ.நா.1510.4
கழலும் ெநஞ்ேசாடு க வள ேசாருமால் $சீவ.நா.1511.1
சுழலும்_ெப.எச்.(சுழல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கண்களும் சூடு உறு
ெபான் என $சீவ.நா.1511.2
அழலும் ேமனியும் ஆற்றெலன் ஐயேவா $சீ வ.நா.1511.3
நிழலின் ந@ப்பரும் காதலும் ந@த்திேயா $சீவ.நா.1511.4
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திருந் மல்லிகத் ேதம் கமழ் மாலயான் $சீவ.நா.1512.1
புrந் சூடினும் பூங்ெகாடி நுண் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.1512.2
வருந்மால் மடவாய் எனும் வஞ்ச ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) $சீவ.நா.1512.3
கரந் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) நயக் காண்டலும் வல்லேயா $சீவ.நா.1512.4
ெதாண்ட வாய் இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.) ெதய்யில் வன
முல $சீவ.நா.1513.1
கண்டு ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) கனிப என்று ஏத்வாய் $சீவ.நா.1513.2
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) கூறிய வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) அறிந்திேலன்
$சீ வ.நா.1513.3
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ளிக்கும் விரத் தாrனாய்
$சீ வ.நா.1513.4
முல வத்த தடத்திட முள்_ெப.(முள்_ெப.) கலுறின் $சீவ.நா.1514.1
தல வத் நிலத் அடி தவருவாய் $சீ வ.நா.1514.2
சில வித்தகேன ெதருேளன் அருளுளாய் $சீ வ.நா.1514.3
உலவித்தன என் உயி, காவலேன $சீ வ.நா.1514.4
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நித்திலம் வத்த கதி, முலயின் $சீ வ.நா.1515.1
இடன் எத்ண அத்ணயும் எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.1515.2
உடன் ஒத் உறவான் உழ வாரலேனல் $சீவ.நா.1515.3
மடன் ஒத் உள என் உயி, வாழ்வேவ $சீவ.நா.1515.4
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்பினள் என்ப
ேபசின் அலால் $சீ வ.நா.1516.1
அறும் அன்பினள் என்று அறவா, இலயால் $சீவ.நா.1516.2
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இறும் என்ெபாடு நந் நேவற்கு அருளி $சீ வ.நா.1516.3
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கமழ் தாரவேன நணுகாய்
$சீ வ.நா.1516.4
நுன சீறடி ேநாவ நடந் ெசேலல் $சீவ.நா.1517.1
என ஆவி அகத் உறவாய் எனும் ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) $சீவ.நா.1517.2
புன தாரவேன ெபாய் உரத்தனயால் $சீவ.நா.1517.3
வினேயன் ஒழியத் தனி ஏகினேய $சீவ.நா.1517.4
பருமுத் உறயும் பண ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முல
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $சீவ.நா.1518.1
திரு முத் அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) திளயா அமயா $சீவ.நா.1518.2
எr ெமாய்த் அனலும் இகல் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) எrபுண் $சீவ.நா.1518.3
மருமத் அனலும் வக ெசய்தனேய $சீ வ.நா.1518.4
புன மா மயிேல ெபாழிேல புனேல $சீவ.நா.1519.1
வனமா, வழேய வரேய திரேய $சீவ.நா.1519.2
இனமா மணி_ெப.(மணி_ெப.) சூழ் எr பூணவனத் $சீ வ.நா.1519.3
ன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெபறுேகா ெதாழுேதன் உரயீ, $சீவ.நா.1519.4
ெகாடு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சில வாய்க் கணயின் ெகாடிதாய்
$சீ வ.நா.1520.1
நடு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இரவின் நவதான் மிகுமால் $சீவ.நா.1520.2
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நிலவின் நிமி, ேத,
பrயா $சீ வ.நா.1520.3
அடுமால் வழி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அறேன
அருளாய் $சீ வ.நா.1520.4
கயலால் இவ என்று கவிழ்ந் கிடந் $சீ வ.நா.1521.1
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அயேலன் அறியாம உரத்த எலாம் $சீ வ.நா.1521.2
இயலாதேவா இனிேயற்கு இனியீ, $சீவ.நா.1521.3
உயலாவ கண்மல,காள் உரயீ, $சீவ.நா.1521.4
ெநறிந@, வளயும் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) நித்திலமும் $சீவ.நா.1522.1
ெபாறி ந@ர புனந் எழுதிப்_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.+ப்_ஒற்.)
புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1522.2
ெவறி தாரவன் எவ்வழி ஏகினன் ந@, $சீவ.நா.1522.3
அறிவ,@ உரயீ, அம, ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இணகாள் $சீவ.நா.1522.4
இழுதா, சுட, ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) இளயான் அகலத் $சீவ.நா.1523.1
உழுத@, உடன் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முலகாள் வயிரத் $சீவ.நா.1523.2
ெதாழுவாய் விடயக் ெதாட,கிற்றிலி, என்று $சீவ.நா.1523.3
அழுதாள் தடமாக அணங்கு இழேய $சீவ.நா.1523.4
தக வாடிய தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) கண் உகுந@,
$சீ வ.நா.1524.1
வக வாடி வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அழுவ கண்டு
$சீ வ.நா.1524.2
அகேயல் அம, ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அேழல் அவேரா $சீ வ.நா.1524.3
பகயாபவ, என்றனள் பால் ெமாழிேய $சீவ.நா.1524.4
ெவறி மாலகள் வழ்ந்
@
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) புதயப் $சீவ.நா.1525.1
ெபாறி மால புன நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) காணலளாய் $சீ வ.நா.1525.2
ெநறி நாடிய ேபாயினள் ந@டினள் கண்டு $சீவ.நா.1525.3
எறி வால் வல ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வரும்
இனிேய $சீ வ.நா.1525.4
மடமா மயிேல குயிேல மழல $சீ வ.நா.1526.1
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நடமாண் அனேம நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ஆ, கிளிேய $சீவ.நா.1526.2
உடன் ஆடும் என் ஐயன என்று உருகாத் $சீவ.நா.1526.3
ெதாட யாழ் மழல ெமாழி ேசா,ந்தனேள $சீவ.நா.1526.4
மல் உற அலங்கல் மா,பன் பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) எனும் எrயுள் வழ்ந்
@
$சீ வ.நா.1527.1
கல் உற நாகு_ெப.(நாகு_ெப.) ேவய்த் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) கதி,
மணி_ெப.(மணி_ெப.) முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) ெசவ்வாய் $சீ வ.நா.1527.2
வில் உற புருவ மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) ெவந்தனள் கிடப்ப மின் ேதாய்
$சீ வ.நா.1527.3
இல் உற ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உரக்கும் அன்ேற
$சீ வ.நா.1527.4
புண்ணவாம் புலவு வாள்கப் ெபாலன் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) புனந்த பந்தா,க்
$சீ வ.நா.1528.1
கண்ணவாம் வனப்பினானக் காமேன
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாழ்ம் $சீவ.நா.1528.2
பண்ணவாம் பவளச் ெசவ்வாய்ப் படா முலப் பரவ அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
$சீ வ.நா.1528.3
ெபண்ணாவா
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என்றால் பிண அனாட்கு உய்தல்_ெதா.ெப.(உய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
உண்ேடா $சீவ.நா.1528.4
கடத் இடக் கவளம் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெநய் கனியத் ேதாய்த் இனியற்ற
$சீ வ.நா.1529.1
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தடக்கயால் ெகாடுத்ப் புல்லும் தவழ் மதக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.)
ந@ங்கின்_நி.எச்.(ந@ங்கு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1529.2
மடப்பிடிக்கு உய்தல்_ெதா.ெப.(உய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) உண்ேடா வால்
அடிக் குஞ்சி சூட்டும் $சீ வ.நா.1529.3
ெகாடக் கயான் ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்றக்
ேகாதயாட்கு உய்தல்_ெதா.ெப.(உய்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) உண்ேடா
$சீ வ.நா.1529.4
முயங்கினான் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்டாய் முகிழ்முலத் ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) ேசர $சீவ.நா.1530.1
உயங்குவாள் உண,ந் ேகள்வற்கு ஊனமும் பிrவும் அஞ்சி $சீவ.நா.1530.2
இயங்குவான் ந@ன்ற ஆவி தாங்கினள் என்ப ேபாலும் $சீவ.நா.1530.3
வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) ெபான்
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந@லமா மணி_ெப.(மணி_ெப.)
முலயினாேள $சீவ.நா.1530.4
வஞ்ச வாய்க் காமன் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) வண்டுகாள் ந@, $சீவ.நா.1531.1
ஞ்சுேவன் யரம் த@ரத் ெதாழுதகு ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) ஆவ,@
$சீ வ.நா.1531.2
மஞ்சு ேதாய் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் மாடத் என் மன தன்னுள் என்றாள்
$சீ வ.நா.1531.3
பஞ்சு ேமல்
மிதிக்கும்_ெப.எச்.(மிதி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேபாம் பனிக்கும் சீ றடியினாேள $சீ வ.நா.1531.4
ெநாந் எடுக்கலா வங்கும்
@
வன முல நுசுப்பின் ேதய்ந்த ஓ, $சீ வ.நா.1532.1
பந் எடுக்கலாத நங்க பால் கட ெவண்ெணய்ப் பாவ $சீ வ.நா.1532.2
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ெவந் உடன் ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) உற்றாங்கு ெமலிந் உக
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெவள்ளி
$சீ வ.நா.1532.3
வந் வான்_ெப.(வான்_ெப.) இட்ட சுட்டி வனப்ெபாடு முளத்த அன்ேற
$சீ வ.நா.1532.4
எrநுதி உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) மாவின்
இளந்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) தளி, ேபான்று மாழ்கிப் $சீவ.நா.1533.1
புr நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) இசயின் தள்ளிப் புன் கண் உற்று அழுதலாேல
$சீ வ.நா.1533.2
அrகுரல் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) அகத்தவ,க்கு இசப்ப ஈண்டி $சீவ.நா.1533.3
திருவிr ேகாத நற்றாய் நிப்புதி ேச,ந்
ெசான்னாள்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1533.4
விழுத்திணப் பிறந் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) ேவட்க ேவ,
அrந் ெமய் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1534.1
இழுக்கம் ஒன்றானும் இன்றி
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தவத்தின் வந்
$சீ வ.நா.1534.2
வழுக்குதல் இன்றி விண்ேணான் வச்சிர நுதியின் இட்ட $சீ வ.நா.1534.3
எழுத்தனான் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) இன்னும் ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) ெபறுதி என்றாள்
$சீ வ.நா.1534.4
பிறங்கின ெகடும் கள் யாவும் புண,ந்தவ, பிrவ, ேபசின் $சீவ.நா.1535.1
இறங்கின வழும்_ெப.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
@
ேமலாய்
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எண்ணில் ேயானிப்
$சீ வ.நா.1535.2
பிறந்தவ, சாவ, ெசத்தா, பிறப்பேவ என்ன ேநாக்கிக் $சீவ.நா.1535.3
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கறங்கு இச வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பாடும் ேகாத ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.)
கவலல் என்றாள் $சீ வ.நா.1535.4
எrத்தலக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காமத்
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) ந@,ப்புள்ளி அற்றால் $சீ வ.நா.1536.1
பிrவின் கண் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ன்பம்
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அனய ஒன்றால்
$சீ வ.நா.1536.2
உருகி நந் உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) ந@ங்கின்_நி.எச்.(ந@ங்கு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
இம்மேயாடு உம்ம இன்றி $சீ வ.நா.1536.3
இருதலப் பயனும் எய்தா, என்று யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ேகட்டும்
அன்ேற $சீவ.நா.1536.4
மன்னு ந@, ெமாக்குள் ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மானிட, இளம இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) $சீவ.நா.1537.1
மின்னின் ஒத் இறக்கும் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) உறு பனியின் ந@ங்கும் $சீ வ.நா.1537.2
இன்னிச இரங்கு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யாழ் இளியினும்
இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெசால்லாய் $சீ வ.நா.1537.3
அன்னதால் வினயின் ஆக்கம் அழுங்குவ என்ன என்றாள் $சீவ.நா.1537.4
பஞ்சு இற ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பம் ெபான்
கல புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) சூழ்ந் வத் $சீ வ.நா.1538.1
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) இற
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாகப் படம் பழித்
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $சீவ.நா.1538.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிறப் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) ஆக விழுமுலத் தடத்
வகத் $சீ வ.நா.1538.3
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தம் சிறப் படுக்கலாதா, தம் பrவு
ஒழிக_வியங்.வி.மு.(ஒழி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றாள் $சீவ.நா.1538.4
வாசம் மிக்குடய தாரான் வண்டினுக்கு உரத்த மாற்றப் $சீவ.நா.1539.1
பாசத்தால் ஆக்கப்பட்ட ஆவியள் அல்ல எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$சீ வ.நா.1539.2
ேபசின் ஓ, பிணயல் மால பிசந்திடப் பட்ட ஒத்தாள் $சீவ.நா.1539.3
தூசு உலாம் பரவ அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) தூமணிப் பாவ அன்னாள்
$சீ வ.நா.1539.4
ப அர விழுங்கப் பட்ட பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) கதி, மதியம் ஒத் $சீ வ.நா.1540.1
ெமய் எr யrன் மூழ்க விதி, விதி,த் உருகி நயும் $சீவ.நா.1540.2
ம இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) குழலினாள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மந்தன
வலயின் சூழ்ந் $சீ வ.நா.1540.3
கயrக் ெகாண்டும் காணாள்_வி.மு.(காண்_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.)
காளயும் காலின் ெசன்றான் $சீ வ.நா.1540.4
காழகச் ேசற்றுள் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) பால் கதி,மணிக் குடத்தின் ஏந்தி
$சீ வ.நா.1541.1
வழ்தரச்
@
ெசாrவேத ேபால் விளங்கு ஒளித் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) புத்ேதள்
$சீ வ.நா.1541.2
சூழ் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ெதாழுதி மூழ்கத் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) கதி,
ெசாrந் நல்லா, $சீவ.நா.1541.3
மாழ ெகாள் முகத்தின்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வள
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) முளத்த அன்ேற $சீவ.நா.1541.4
ஏறு அனாற்கு இருள ந@ங்கக் க விளக்கு ஏந்தி யங்கு_வி.அ.(யாங்கு_வி.அ.)
$சீ வ.நா.1542.1
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வறு
@ உய, மதியம் ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விரெவாடு ேபாய பின்ற $சீ வ.நா.1542.2
மாறு இலாப் பருதி வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.) வருதிர முளத்த ஆங்கண்
$சீ வ.நா.1542.3
ஆறு ெசல் ஒருவற்கு அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அணிகலம் அருளல்
உற்றான் $சீ வ.நா.1542.4
எவ்வூr, எப்பதிக்குப் ேபாந்த@, நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) மனவிய, தாம்
எனவ, மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) $சீவ.நா.1543.1
ஒவ்வாதா, தாம் எனவ, ஒப்பா, மற்று எனவ, ந@, உரமின் என்றாற்கு
$சீ வ.நா.1543.2
இவ்வூேரன் இப்பதிக்குப் ேபாந்ேதன் என் மனவியரும் நால்வ,
மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) $சீவ.நா.1543.3
ஒவ்வாதா, தாம் இல்ல ஒப்பான் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) என உரத்தான்
சான்ேறான் $சீவ.நா.1543.4
ஒப்பான் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மகேன நால்வ, ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
வயிற்றுள் பிறந்தான் என்ன $சீ வ.நா.1544.1
நக்கான் ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சான்ேறான் நம்பிேபால் யா, உலகில்
இனியா, என்ன $சீவ.நா.1544.2
மிக்கான் உரப்பவும் மிக்கேத ேபாலுமால் வினவிக்
ேகட்ேபன்_வி.மு.(ேகள்_வி.+ப்_இ.இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $சீவ.நா.1544.3
தக்காய் குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உர என்றான்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உரப்பக் ேகட்கின்றாேன $சீ வ.நா.1544.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தானம் சீ லம் நடுங்காத் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) அறிவ,
சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) இந் நான்கும் $சீவ.நா.1545.1
மற்று ஆங்குச் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மனவிய, இந்நால்வ, அவ,_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) வயிற்றுள்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1545.2
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உற்றான் ஒருமகேன ேமல் கதிக்குக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாம் உரேவான்
தன்ன $சீவ.நா.1545.3
ெபற்றா, மகப் ெபற்றா, அல்லாதா, பிற,_ெப.(பிற,_ெப.)
மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) பிறேர கண்டீ, $சீவ.நா.1545.4
பட நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ேதால் உrத்தால் ேபால் றந்
கண்டவ,_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ,_பட,.பன்.)
ெமய் பனிப்ப ேநாற்றிட்டு $சீ வ.நா.1546.1
உடனாக ஐம் ெபாறியும் ெவன்றா,க்கு உவந்
ஈதல்_ெதா.ெப.(ஈ_வி._தல்_ெதா.ெப.குறி.) தானம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1546.2
திடனாகத் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) ேதனும் ெதள் மட்டும் உயி,க் குழாம் ஈண்டி
நிற்றற்கு $சீவ.நா.1546.3
இடனாகும் ஊனும் இவ றத்தேல சீ லம் என்று உரத்தா, மிக்கா, $சீவ.நா.1546.4
ஓவா இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) உவவும் அட்டமியும் பட்டினி விட்டு
ஒழுக்கம் காத்தல் $சீவ.நா.1547.1
தாவாத் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) என்றா, தண்மதி ேபால் முக்குடக் கீ ழ்த் தாத
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) $சீ வ.நா.1547.2
பூேவ புக சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) சுண்ணம் விளக்கு இவற்றால் புனதல்
நாளும் $சீவ.நா.1547.3
ஏவா இவ பிறவும் பூசன என்று
ஈண்டிய_ெப.எச்.(ஈண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நூல் கர கண்டாேர
$சீ வ.நா.1547.4
இந் நால்வ, ணவியராக் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) இவனா
உடயா, ேபாகிப் $சீவ.நா.1548.1
ெபான் ஆர_குைற.எச்.(ஆ,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மா,பின் புரந்தரராய்ப் பூமி
முழுவம் ஆண்டு $சீவ.நா.1548.2
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மன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முக்குடக் கீ ழ் வாமன்
சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.)
இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இல் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) $சீவ.நா.1548.3
பின்னா விளவித்ப் பிறவா உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எய்தல் ேபசலாேம
$சீ வ.நா.1548.4
மட்டா, பூம் பிண்டி வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகழு முக் குடக் கீ ழ் மாேல கண்டீ,
$சீ வ.நா.1549.1
முட்டாத இன்பப் புதாத் திறக்கும் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) உடய மூ,த்தி
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) $சீ வ.நா.1549.2
எட்டானும் பத்தானும் இல்லாதா,க்கு இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகில்
இன்பேம ேபால் $சீவ.நா.1549.3
ஒட்டாேவ கண்டீ, வின அவனத் ேதறாதா,க்கு உண,ந்த@, அன்ேற
$சீ வ.நா.1549.4
ேவற்றுவ, இல்லா நும,_குறி.வி.மு.(நும்_பதி.ெப.+அ,_பட,.பன்.) ஊ,க்ேக
ெசல்லினும் ெவகுண்டீ, ேபால $சீவ.நா.1550.1
ஆற்று உணாக் ெகாள்ளா அடி புறத் வப்பீேர அல்l, ேபாலும் $சீவ.நா.1550.2
கூற்றம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடத் தமிேய
ெகாடு ெநறிக்கண் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேபாழ்தின் $சீவ.நா.1550.3
ஆற்று உணாக் ெகாள்ள @, அழகலால் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ஒன்றும் இலிேர
ேபாலும் $சீ வ.நா.1550.4
அளவ காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) அடு நறவு ெநய்
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊனும் பின்னா
$சீ வ.நா.1551.1
விளவ த@வினேய கண்டீ, இவ மூன்றும் விடுமின் என்றால் $சீவ.நா.1551.2
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தள அவிழ் ேகாதயா, தாமம் ேச, ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முல ேபால்
வங்கிக்
@
கண் ேசந் $சீவ.நா.1551.3
உளய உறுதி உரப்பார ஓ பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) உணராேர காண்
$சீ வ.நா.1551.4
இழு அன்ன ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) நிணத்த ெசந்தடிக்ேக ஏட்டப்பட்டு
இரும்பில் ேபா,த்த $சீவ.நா.1552.1
பழு எண்ணும் வன் மனத்தா, ஓட்ட மரச் ெசவிய,
ேகளா,_வி.மு.(ேகள்_வி.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ஒரு.) பால் ேபான்று
$சீ வ.நா.1552.2
ஒழுகி அமு ஊறும் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறத்த ஓ,கில, ஊன்ெசய்
ேகாட்டக்கு $சீவ.நா.1552.3
கழுகு_ெப.(கழுகு_ெப.) உண்ண_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வள்ளூரேம சுமந் புள்ளிற்ேக புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ெசய்கின்றா, $சீ வ.நா.1552.4
கயால் ெபாதித் ணேய காட்டக் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண்ணாள் அதனக்
காட்டாள் $சீ வ.நா.1553.1
ஐயா விளம்பழேம என்கின்ற@, ஆங்கு அதற்குப் பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.)
அன்று என் $சீ வ.நா.1553.2
ெசய்ேகா எனச் சிறந்தாள் ேபால் சிறவாக் கட்டுரயால்
குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சீவ.நா.1553.3
ெபாய்ேய ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உரயா முன்ேன ெகாடுத் உண்டல்
புrமின் கண்டீ, $சீவ.நா.1553.4
பனிமதியின் கதி, பருகும் ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) ேபால் $சீவ.நா.1554.1
முனிமதி முகத்திய, முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) நம்பினா, $சீவ.நா.1554.2
னிவள, கதிகளுள் ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நாடகம்_ெப.(நாடகம்_ெப.) $சீ வ.நா.1554.3

433

கனிய நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடுவ, கட இல்
காலேம $சீவ.நா.1554.4
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) நிமி, ெநடுமதி நிக, இல் த@ங்கதி,ப் $சீ வ.நா.1555.1
பழன ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தாமர பனிக்குமாறு ேபால் $சீவ.நா.1555.2
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) நிமி, கிளவியா, ேகாலம் அஞ்சினா, $சீவ.நா.1555.3
ெதாழ நிமி,ந் அமரராய்த் றக்கம் ஆள்வேர $சீ வ.நா.1555.4
இன்னவாறு உறுதி கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எrமணி
வயிரம் ஆ,ந்த $சீ வ.நா.1556.1
ெபான் அவி, கலங்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெபாலிெவாடு புகன்று
ந@ட்டிச் $சீவ.நா.1556.2
ெசல்மின் ந@, என்று கூற வலம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதாழு ெசன்றான்
$சீ வ.நா.1556.3
வில் மrஇ_வி.எச்.(மr_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ந@ண்ட_ெப.எச்.(ந@ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளான்
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) கடம்_ெப.(கடம்_ெப.) ந@ந்தல் உற்றான் $சீவ.நா.1556.4
இரங்கு ேமகல அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) இன் கனித் ெதாண்ட அம் வ,வாய்
$சீ வ.நா.1557.1
அரங்கக் கூத்திகண் அன்பின் மனயவள் றந்
ெசல்பவ,_வி.அ.ெப.(ெசல்_வி.+ப்_ெபாரு.உரு.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ,_பட,.ப
ன்.) ேபால் $சீவ.நா.1557.2
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) த@ம்புனல்
மருதம்_ெப.(மருதம்_ெப.) பற்று விட்டு இனமயில் அகவும் $சீவ.நா.1557.3
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ெகால் யானயின் மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) நாறு
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) ெசலற்கு எழுந்தான்
$சீ வ.நா.1557.4
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கலவ மாமயில் எருத்தில் கடிமல, அவிழ்ந்தன காயா $சீவ.நா.1558.1
உலக மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) திருநாள் ஒளிமுடி அணிந் நின்றவ,
ேபால் $சீவ.நா.1558.2
பலவும் பூத்தன ேகாங்கம்_ெப.(ேகாங்கம்_ெப.) பந்கில் முடி அணிந்
அவ,_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) பின் $சீவ.நா.1558.3
உலவு காஞ்சுகியவ, ேபால் பூத்தன மரவம்_ெப.(மரவம்_ெப.) அங்கு ஒருங்ேக
$சீ வ.நா.1558.4
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) மால் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) வரயாடு
உழக்கலின் உடந் உகு ெபருந்ேதன் $சீ வ.நா.1559.1
தாங்கு சந்தனம்_ெப.(சந்தனம்_+ெப.) தரளத்
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வழ்வன
@
தக சால்
$சீ வ.நா.1559.2
ஆங்கண் மால் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அளப்பான் ஆழி சங்கெமாடு ஏந்தி
$சீ வ.நா.1559.3
ேதம் ெகாள் மா,பு_ெப.(மா,பு_ெப.) இடத் திளக்கும் ெசம்ெபான்
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) ஒத் உளேவ $சீவ.நா.1559.4
வழ்ந்
@
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மழ
தவழும்_ெப.எச்.(தழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விண்_ெப.(விண்_ெப.)
உறு ெபருவர ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.)
$சீ வ.நா.1560.1
ஊழ்ந் ேதால் உrப்பன ேபால் ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மற்று அவற்று அருவி $சீ வ.நா.1560.2
தாழ்ந் வழ்ந்தவ
@
முழவின் தம்பின மகரம் பாடச் $சீவ.நா.1560.3
சூழ்ந் மா மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ஆடி நாடகம்_ெப.(நாடகம்_ெப.) ளக்கு
உறுத்தனேவ $சீ வ.நா.1560.4
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கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) எனத்
தூங்கும்_ெப.எச்.(தூங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கதி, அணி
இறுங்ெகாடு தின சூழ் $சீ வ.நா.1561.1
ெபாருவில் யானயின் பழுப் ேபால் ெபாங்கு காய்க்குல அவர $சீவ.நா.1561.2
அருவி ஐவனம்_ெப.(ஐவனம்) கரும்பும் அடக்கருங் கவக் கதி, வரகும்
$சீ வ.நா.1561.3
உருவ எள் பயறு_ெப.(பயறு_ெப.) உழுந்ம் அல்லவும் எல்ல இன்று உளேவ
$சீ வ.நா.1561.4
யாண ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) உலக்க அற
உரல்_ெப.(உரல்_ெப.) ஐவனம்_ெப.(ஐவனம்) இடித்த $சீ வ.நா.1562.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெநய் வாசவல் குவவித் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) கனி
வாழயின் பழனும் $சீவ.நா.1562.2
ஊன உண்டவ, உருகும் பசுந்தினப் பிண்டியும் ஒருங்ேக $சீ வ.நா.1562.3
மானின் ேநாக்கிய, ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வழி
ெதாறும் ஈவ அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழிேய $சீவ.நா.1562.4
குறிசி_ெப.(குறிஞ்சி_ெப.) எல்லயின் ந@ங்கிக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) முல்ல
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) மகிழ்ந் ஆடச் $சீ வ.நா.1563.1
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான் இதழ்ப் பந்தா,க்
ெகான்ற அம் ெசல்வற்குக் குரவம்_ெப.(குரவம்_ெப.) $சீ வ.நா.1563.2
அறிந் பாவயக் ெகாடுப்பத்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அம் சுட,
ஏந்த_குைற.எச்.(ஏந்து_வி.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1563.3
நிறந்த பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) குருந் உகு ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ந@, ெபய்
ஆ,த்தன_வி.மு.(ஆ,_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட,.பன்.) சுரும்ேப
$சீ வ.நா.1563.4
அரக்கு உண் பஞ்சிகள் திரட்டி அருமணி மரகதப் பலகப் $சீவ.நா.1564.1
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பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இட்டன ேபாலக் ேகாபங்கள்
பயி,_ெப.(பயி,_ெப.) மிசப் பரவ $சீ வ.நா.1564.2
உரத்த ெமன்தயி,ப் பித்தக் ேகாவல,_ெப.(ேகாவல,_ெப.)
த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) உலவ $சீ வ.நா.1564.3
நிரக் கண் மாமணி கறங்க_குைற.எச்.(கறங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந@ள்
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) கடந்தனன் ெநடிேயான் $சீ வ.நா.1564.4
வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.) வாrய குழியின் வள, ெபான்னும் வயிரமும் இமக்கும்
$சீ வ.நா.1565.1
சுள்ளி ேவலியின் ந@ங்கித் றக்கம் புக்கிடும் எனச் சூழ்ந் $சீ வ.நா.1565.2
ெவள்ளி ெவண்திரள் விசித் நிலத்ெதாடு தறி புடத்தவ ேபால் $சீவ.நா.1565.3
ள்ளி வழ்
@ உய, அருவி வன கிr
ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அவேண
$சீ வ.நா.1565.4
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெசலும் முன்னா
அணிமல,ப் பூம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) அதனுள் $சீவ.நா.1566.1
வண்ண மாச்சுன மாந@, மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெதளித் அனய தம்பித்
$சீ வ.நா.1566.2
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) என் தாமர கழுந@, ந@லம்_ெப.(ந@லம்_ெப.) தா அவிழ்
ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) $சீ வ.நா.1566.3
எண் இல் பன்மல, கஞலி இனவண்டு பாண்_ெப.(பாண்_ெப.) முரன்று உளேத
$சீ வ.நா.1566.4
கானகத்தின் ஏகுகின்றான் கடி ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) கவின் கண்டு
எய்தித் $சீ வ.நா.1567.1
தானத்தில் இருத்தேலாடும் தயலாள் ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) தாேன
$சீ வ.நா.1567.2
வானத்தின் இழிந் வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) மகளும் ஒப்பாள் $சீவ.நா.1567.3
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நானமும் பூவும் சாந்ம் நாற வந் அருகு
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.) $சீ வ.நா.1567.4
குறிஞ்சிப் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ேகாத ேபாலும் குங்கும முலயினாள்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $சீ வ.நா.1568.1
நிறந்த ெபான் கலாபம் ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கில் விளிம்பு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஏந்திச்
$சீ வ.நா.1568.2
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ, மலரக் கிள்ளித்
ெதறித்திடாச் சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) ேநாக்கா $சீவ.நா.1568.3
நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) புகத் தூ விட்டு நகமுகம் ேகாட்டி
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.) $சீ வ.நா.1568.4
அணிகல அரவத்தாலும் அமிழ் உறழ் நாற்றத்தாலும் $சீவ.நா.1569.1
பணிவருஞ் சிங்க ேநாக்கில் பண எருத் உறழ
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1569.2
மணிமல, நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) சா,ந் வழேயாடு மரவ ந@ழல் $சீவ.நா.1569.3
ணிவருஞ் சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.)
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.) ேதான்றல்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கண்ணின் கண்டான் $சீவ.நா.1569.4
கண்டவன் கண்ணின் ேநாக்க_குைற.எச்.(ேநாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நடுங்கித் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) காதில்
தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1570.1
குண்டலம் சுடர ஒல்கிக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) நடுக்குற்ற
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1570.2
நுண் கில் ேபா,வ ேசார நுழ மழ மின்னின் நிற்ப $சீவ.நா.1570.3
எண் திச மருங்கும் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இயக்கி ெகால் இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.) மற்று என்றான்
$சீ வ.நா.1570.4
438

எண்ணத்தில் இயக்கி என்ேற இருப்ப மற்று எழுதலாகா $சீவ.நா.1571.1
வண்ணப் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கண்கள் அம்பா வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) புருவம் வில்லா $சீவ.நா.1571.2
உள் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) உடய எய்வான் உருவச் சாதகத்க்கு ஏற்பப்
$சீ வ.நா.1571.3
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபத ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.)
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கனிய
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.) $சீ வ.நா.1571.4
முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) முன் சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) ேதாற்றா முக
ெநறித் அனய உண்கண் $சீவ.நா.1572.1
குறு ெநறி பயின்ற_ெப.எச்.(பயில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) குறும்பல் கால் ஆவிக் ெகாள்ளாச் $சீவ.நா.1572.2
சிறு நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) புருவம் ஏற்றாச் ேச, கில் தான ேசார $சீ வ.நா.1572.3
அறியுந, ஆவி ேபாழும் அநங்கன ஐங்கணயும் எய்தாள் $சீவ.நா.1572.4
வடுப் பிளவு அனய கண்ணாள் வல்லவன் எழுதப்பட்ட $சீவ.நா.1573.1
படத்திடப் பாவ ேபான்று ஓ, ேநாக்கினள்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிற்ப $சீவ.நா.1573.2
அடிப் ெபாலிந்தா,க்கும் ெசம்ெபான் அணிமணிக் கழலினான் அம்
$சீ வ.நா.1573.3
மடத்தக குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மனத் இ
சிந்திக்கின்றான் $சீவ.நா.1573.4
கடி மால சூடிக் கருப்பூரம் முக்கித் $சீவ.நா.1574.1
ெதாட மால ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) முலயா, ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
ேதாய்ந்த_ெப.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மந்த, $சீவ.நா.1574.2

439

கட மால மற்று அவேர கண் புதப்பச்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1574.3
நட மாலத் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அேரா ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $சீவ.நா.1574.4
நாவி அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.)
எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.)
நுதலா, $சீ வ.நா.1575.1
ஆவி தளி,ப்ப அவ,_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
ேமல் ஞ்சினா, $சீவ.நா.1575.2
தூவி ஒழி புள்ளின் ேதான்றித் ய, உழப்பக் $சீ வ.நா.1575.3
காவி ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் புதத் ஆங்கு அகல்வா,
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $சீ வ.நா.1575.4
இன்புக ஆ,ந்த இழுதா, ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.)
ேமல் $சீவ.நா.1576.1
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உருகு நல்லா, அவ,_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.)
ேதள் ேமல் ஞ்சினா, $சீ வ.நா.1576.2
தம் புலன்கள் குன்றித் தளரத் தம் காதலா, $சீவ.நா.1576.3
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உருகு கண் புதத் ஆங்கு அகல்வ,
ெநஞ்ேச_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+ஏ_சாr.) $சீ வ.நா.1576.4
என்பின நரம்பில் பின்னி உதிரம் ேதாய்த் இறச்சி ெமத்திப் $சீவ.நா.1577.1
புன் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ேதாலப் ேபா,த் மயி,_ெப.(மயி,_ெப.)
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேவய்ந்திட்டு $சீவ.நா.1577.2
ஒன்ப வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) ஆக்கி ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) பயில் குரம்ப
ெசய்தான் $சீவ.நா.1577.3
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மன் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தச்சன்
நல்லன்_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) மயங்கினா,
மருள_குைற.எச்.(மருள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்றான் $சீவ.நா.1577.4
வினப் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தச்சன்
நல்லன்_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) ெமய்ம்ம
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) ேநாக்கல் உற்றால் $சீவ.நா.1578.1
எனக்கு உற்றுக் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்று
ஆங்கு இருகணும் புதத் வக்கும் $சீவ.நா.1578.2
நினப்பினால் ெபrய, என்னான் ந@ந்தினா, கலகள் என்னான் $சீவ.நா.1578.3
மனத்தயும் குழயச் ெசத்ம் மாண்பினன் மாேதா என்றான் $சீவ.நா.1578.4
என்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) இருப்ப
மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) என் வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) இசப்பின் அல்லால்
$சீ வ.நா.1579.1
ஒன்றும் மற்று உருகல் ெசல்லான் என்று எடுத் ஓகின்றாள் $சீவ.நா.1579.2
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) அம் ேதாழிமாருள் வனத் இடப் பண்ண ஆடக்
$சீ வ.நா.1579.3
குன்று இடக் குளி,க்கும் மின் ேபால் குழாம் மழ முகட்டில்
ெசல்வான்_வி.மு.(ெசல்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1579.4
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) இrய ஆங்கு ஓ, மடமயில்
தழுவிக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.1580.1
ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.) இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.)
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) ேபால விஞ்சயன் என்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகத் $சீவ.நா.1580.2
யிலிய கற்பினாள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ணவி கண்டு இடுவித்திட்டாள்
$சீ வ.நா.1580.3
அயில் இயல் காட்டுள் வழ்ந்ேதன்
@
அநங்க மா வண
@
என்ேபன் $சீவ.நா.1580.4
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தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) இலாக் குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) ேபாலச் சாய, எய்
கின்ேறன் $சீவ.நா.1581.1
ேவய் உலாம் ேதாளினா, தம் விழுத்ணக் ேகள்வ நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
கண்டு $சீவ.நா.1581.2
ஆயிேனன் றக்கம் ெபற்ேறன்_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
அளித் அருளா விட்டால்_நி.எச்.(விடு_வி.+ஆல்_நி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1581.3
த@யினுள் அமி,தம் ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆங்கு
என் உயி, ெசகுப்பல் என்றாள் $சீவ.நா.1581.4
மணி_ெப.(மணி_ெப.) எழு அனய ேதாளும்
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) என
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா,பும் $சீ வ.நா.1582.1
தணிவு அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கயத்ப்
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாமர அனய கண்ணும்
$சீ வ.நா.1582.2
பணிவு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பகுதி அன்ன முகமும் என்று அய,ந் காமப்
$சீ வ.நா.1582.3
பிணி எழுந் அவலிக்கின்ற ேபத ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) ேகள் இ என்றான்
$சீ வ.நா.1582.4
ேபாெதாடு நானம் மூழ்கிப் பூம் புக தவழ்ந் முல்லக் $சீ வ.நா.1583.1
ேகாத கண் படுக்கும் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) குர வளி_ெப.(வளி_ெப.)
பித்ேதாடு ஐேயய் $சீவ.நா.1583.2
ஏதம் ெசய் மலங்கள் ெநய்த்ேதா, இறச்சி என்பு ஈருள் மூள $சீவ.நா.1583.3
ேகாதம் ெசய் குட,கள் புன் ேதால் நரம்ெபாடு வழும்பி என்றான் $சீவ.நா.1583.4
விழுக்ெகாடு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அல்லா
உகி,_ெப.(உகி,_ெப.) மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) உமிழ் கண் பீளப் $சீவ.நா.1584.1
புழுப் பயில் குரம்ப ெபால்லாத் தடி தடிக் கீ ழ்ந்த ேபாழ்தில் $சீ வ.நா.1584.2
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விழித்தியா, ேநாக்கு கிற்பா, பிள்ளயா, கண்ணுள் காக்க $சீவ.நா.1584.3
ெகாழிப்பரும் ெபான்னின்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெகாள்கத்தால்
ெகாடிேய என்றான் $சீவ.நா.1584.4
உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) என்று உரத்தியாயின் நிறந்த ேதால் ருத்தி தன்னப்
$சீ வ.நா.1585.1
புருவமும் கண்ணும் மூக்கும் புலப்பட
எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வத்தால் $சீவ.நா.1585.2
கருவ ஆங்கு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உண்ேடா காப்பியக் கவிகள் காம
$சீ வ.நா.1585.3
எr எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விகற்பித்திட்டா, இறச்சிப்
ேபா, இதன என்றான் $சீ வ.நா.1585.4
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மாமன் மட மகேள கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.)
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ேமல் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இருப்பினும்
$சீ வ.நா.1586.1
ஏதம் உற்று முrயும் நுசுப்பு என்று உன்னியல்பு ஏத்ேவன் $சீவ.நா.1586.2
ஓதம்_ெப.(ஓதம்_ெப.) ேபால உடன்று உடன்று நய ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.)
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) தாமரக் $சீவ.நா.1586.3
ேகாத ேபால்வாய் ஒளித் ஒழிதல்_ெதா.ெப.(ஒழி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெகாம்ேப குணன்_ெப.(குணன்_ெப.) ஆகுேம $சீ வ.நா.1586.4
வண்ணத் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) மதி முகத்த வாேளா
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கயல்கேளா $சீவ.நா.1587.1
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கூற்ேறா ஒளி
ேவேலா ேபாேதா உண,கேலனால் $சீ வ.நா.1587.2
பண்ணின் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) ெசாலாய் படா முலப் பாவாய் ெகாடிேய
பாங்கின் $சீ வ.நா.1587.3
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உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேதேன
அமி,ேத என் இன் உயிேர எங்கணாேயா $சீவ.நா.1587.4
இலவம்_ெப.(இலவம்_ெப.) ேபா ஏ, எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) தகய சீறடிகள் அஞ்சி
ஒல்கிப் $சீ வ.நா.1588.1
புலவன் சித்திrத்த ெபான் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) நகப் பூ நிலத் ேமல்
$சீ வ.நா.1588.2
உலவும் ேபாழ்ம் என் ஆவி மல, ேமல் மிதித் ஒங்குவாய் $சீவ.நா.1588.3
கலவ மஞ்ஞ அனயாய் கண் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ஒழிகல்ேலனால்
$சீ வ.நா.1588.4
பணி ெசய் ஆயத்ப் பந்தாடு கின்றாயக் கண்டு மாழ்கிப் $சீவ.நா.1589.1
பிணி ெசய் ேநாேயன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) கிடப்பப்
பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) வாய் அ ேகட்டலும் $சீவ.நா.1589.2
ணிக ேபாம் என விடுத்தாய் ேபாந்ேதன் ய, உழப்ப ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.)
$சீ வ.நா.1589.3
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெசய் ேமகலயாய் மாற்றம் தாராய் மறந் ஒழிதிேயா
$சீ வ.நா.1589.4
இயக்கி நின்ேனாடு இண
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெசகுப்பான் $சீ வ.நா.1590.1
மயக்கிக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய்
வத்தாய் என் மாதரத் தந் அருள் ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) $சீ வ.நா.1590.2
நயப்ப எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) தருவல் எனத் ெதாழு
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யான தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $சீ வ.நா.1590.3
வயப்பிடி ெகடுத் மாழாந்த
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மதி மயங்கினான்
$சீ வ.நா.1590.4
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மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) வளத் மத்திம
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாட்டு வண் தாமர $சீவ.நா.1591.1
புல்லும் ேபரூ,ப் புகழ்த் தத்தன் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) சின தத்தக்கும்
$சீ வ.நா.1591.2
ெசல்வ நாமற்கும் சித்திரமா மாலக்கும் சுற்றத்தா,க்கும் $சீவ.நா.1591.3
அல்லல் ெசய்ேதன் அவண்_ெப.(அவண்_ெப.)
ெசன்றால்_நி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஆல்_நி.எச்.குறி.) என் உரக்ேகன் என்
ெசய்ேகேனா $சீவ.நா.1591.4
உண்ணு ந@, ேவட்டு அசந்ேதன் என உரப்பக் காட்டுள் நாடி $சீ வ.நா.1592.1
நண்ணிப் ெபாய்க தலப்பட்டு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தாமர இலயினுள்
$சீ வ.நா.1592.2
பண்ணி ந@, ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்ேதன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) படா முலப் பாவாய் என்று
$சீ வ.நா.1592.3
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
ஆற்றா_ெப.எச்.(ஆற்று_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) அழு அழு ெவந் உருகி
நகின்றாேன $சீவ.நா.1592.4
குழ ெகாள் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகத்க் ேகால் வளயக் காணான் குழந்
அழுகின்ற $சீவ.நா.1593.1
அழகன் ெசால்லும் அணி ெசய் ேகாத காமமும் கண்டும் ேகட்டும் $சீவ.நா.1593.2
முழவுத் ேதாளான் முறுவலித் ஈங்ேக இரு ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) என்று
$சீ வ.நா.1593.3
இழயச் ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இறயான்
இளயான எய்தினாேன $சீவ.நா.1593.4
என்ன ேகள @, என் உற்ற@, என்ன ெபயr, என்றாற்குப் $சீ வ.நா.1594.1
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ெபான் அம் குன்றின் ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) நம்பி ஒருெபான் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) $சீவ.நா.1594.2
என்னும் ந@ராள ஈங்ேக ெகடுத்ேதன் என் பாவத்தால் $சீவ.நா.1594.3
பல் நூல் ேகள்வி உடேயன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) பவதத்தன் என்ேபன்
என்றான் $சீவ.நா.1594.4
கப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெகாடுத்ம் கற்றல் கற்றபின் கண்ணும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1595.1
ெமய்ப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) விளக்கும் ெநஞ்சின் ெமலிவிற்கு ஓ, ணயும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1595.2
ெபாய்ப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) பிறகள் ெபான்னாம்
புகழும்_ெப.எச்.(புகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆம் ணவி ஆக்கும்
$சீ வ.நா.1595.3
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்ற@, இரங்குவ என்ன
என்றான் $சீவ.நா.1595.4
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) நூலாக இன்ெசால் அல, ெதாடுத் அமந்த
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) $சீவ.நா.1596.1
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) ெசய் காமச் சாந்தின் கபுனந் ஏற்ற மால $சீவ.நா.1596.2
நன்பகல் சூட்டி விள்ளா ஒழுகினும் நங்க மா,க்குப் $சீ வ.நா.1596.3
பின் ெசலும் பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) கண் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) பிண
அனா,க்கு அடிய அன்ேற $சீ வ.நா.1596.4
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) எனப் படுவ ேகண்ேமா பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) இல பிறப்பு
ேநாக்கா $சீவ.நா.1597.1
உள் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) உடய அல்ல ஓ, ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) மனத்த
வாகும் $சீ வ.நா.1597.2
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எண்ணிப் பத் அம்க இட்டால் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) மகளும் ஆங்ேக
$சீ வ.நா.1597.3
ெவண்ெணய்க் குன்று எr உற்றாற் ேபான்று ெமலிந் பின்
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அன்ேற $சீவ.நா.1597.4
சாம் எனில் சாதல் ேநாதல் தன்னவன் தணந்த காலப் $சீ வ.நா.1598.1
பூமனும் புனதல் இன்றிப் ெபாற்புடன்
புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வகிக் $சீவ.நா.1598.2
காமன என்றும் ெசால்லா, கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) கெதாழு வாழ்வா,
$சீ வ.நா.1598.3
ேதமல,த் திருேவாடு ஒப்பா, ேச,ந்தவன் ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.) த@,ப்ப,
$சீ வ.நா.1598.4
அன்னள் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ஐயா
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.) என்னக்
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணால் $சீவ.நா.1599.1
பின்னத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) பிறர ேநாக்காப் ெபருமட மா தன்ன
$சீ வ.நா.1599.2
என்ன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இழந் வாழுமாறு என இரங்கினானுக்கு
$சீ வ.நா.1599.3
அன்னேளா என்று நக்கான் அணி மணி_ெப.(மணி_ெப.) முழவுத் ேதாளான்
$சீ வ.நா.1599.4
இனயல் ேவண்டா இம் மந்திரத்த ஓதி ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) ஒருவில் ஏ
அளவு $சீவ.நா.1600.1
அனய எல்ல ெசன்றால்_நி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+ஆல்_நி.எச்.குறி.) இயக்கி
ெகாண,ந் அருளும்ந@ $சீ வ.நா.1600.2
புன ெசய் ேகால் வளயக் கப் படுதி என்று ஆங்கு
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) ேபாதலும் $சீ வ.நா.1600.3
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அனய மாதரக் கண்டு ஆங்கு அடி புல்லி வழ்ந்
@
அரற்றினான் $சீவ.நா.1600.4
பட்ட எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) பrயா உரத்தான் அவளும் ேகட்டாள்
$சீ வ.நா.1601.1
விட்டாள் ஆ,வம் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) கண்
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) ேமல் மந் உறவினால்
$சீ வ.நா.1601.2
மட்டா, ேகாத மன றந்தாள் மந்தனும் மங்க ேமேல $சீவ.நா.1601.3
ஒட்டி விள்ளா ஆ,வத்தனன் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) ஓதினான் $சீவ.நா.1601.4
ெமழுகு ெசய்படம் வழ்முகில்
@
மத்தகத் $சீவ.நா.1602.1
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அருவித் திரள் ஓட சூழ்ந் $சீவ.நா.1602.2
இழுகு ெபான் மதத்தின் வரக் குஞ்சரம் $சீவ.நா.1602.3
ெதாழு ேவய் முதல் தூசம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏறினான்
$சீ வ.நா.1602.4
நிரத்த த@வின ந@ங்க_குைற.எச்.(ந@ங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கணா, $சீ வ.நா.1603.1
வரக்கண் ஏறலின் வால் அrப் ெபான் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) $சீ வ.நா.1603.2
உரத் மின் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ேமல் கிடந்தாலும் ஒத் $சீவ.நா.1603.3
அரத் அலத்தகம் ஆ,ந்த ஒ, பால் எலாம் $சீவ.நா.1603.4
சாந்ம் ேகாதயும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
சுண்ணமும் $சீ வ.நா.1604.1
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூம் புகயும் அவியும் சுமந்
$சீ வ.நா.1604.2
ஏந் ெபான் விளக்கு ஏந்தி இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெபறா $சீ வ.நா.1604.3
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மாந்த,_ெப.(மாந்த,_ெப.) சும்ம
மலிந்த_ெப.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒ, பால் எலாம்
$சீ வ.நா.1604.4
றந்த மன்னவ, தூமுடி ேதாள்வள $சீவ.நா.1605.1
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) ெகாள் ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) பம் பூண்
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) குண்டலம் $சீ வ.நா.1605.2
பிறங்கு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதி, மின்ெனாடு பின்னி வழ்ந்
@
$சீ வ.நா.1605.3
உறங்குகின்றன ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒ,
பால் எலாம் $சீவ.நா.1605.4
கருவித் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) கல கயுறக் கீ ண்டுடன் $சீவ.நா.1606.1
மருவிப் பங்கறி வாrப் பழம் தழ@ இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.1606.2
ெவருவி நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) பிளிற்ற விரந் உராய் $சீ வ.நா.1606.3
அருவி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அதிரும் ஒருபால்
எலாம் $சீ வ.நா.1606.4
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதி,க் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) வியன் ேத, வரத்
$சீ வ.நா.1607.1
தங்கு சந்தனக் ேகாட்டு இடப் பட்டு எனப் $சீவ.நா.1607.2
ெபாங்கு மான் குளம்பின் குட ெபான் கள் $சீவ.நா.1607.3
மங்குலாய்த் திச யாவயும் அல்கின்ேற $சீ வ.நா.1607.4
சுனய ந@லமும் சுள்ளியும் சூழ்மல, $சீவ.நா.1608.1
நனய நாகமும் ேகாங்கமும் நாறு இண,ச் $சீ வ.நா.1608.2
சினய சண்பகம் ேவங்கேயாடு ஏற்றுபு $சீவ.நா.1608.3
முனவன் ேமல் தி முற்று எடுத் ஓதினான் $சீவ.நா.1608.4
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முனிம முகடு ஆய மூவா முதல்வன்_ெப.(முதல்வன்_ெப.) $சீவ.நா.1609.1
தனிமத் தலம தன தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) என்ப $சீவ.நா.1609.2
தனிமத் தலம தன தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) என்றால் $சீ வ.நா.1609.3
பனிமல, தூய் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பழிச்சவாறு
என்ேன $சீவ.நா.1609.4
மல, ஏந் ேசவடிய மால் என்ப மாலால் $சீவ.நா.1610.1
அல, ஏந்தி அஞ்சலி ெசய் அஞ்சப் படுவான் $சீவ.நா.1610.2
அல, ஏந்தி அஞ்சலி ெசய் அஞ்சப் படுேமல் $சீவ.நா.1610.3
இலேர மல, எனினும் ஏத்தாவாறு என்ேன $சீவ.நா.1610.4
களிேச, கண உடய காமனயும்
காய்ந்த_ெப.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1611.1
அளிேச, அறவழி அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) என்ப, $சீ வ.நா.1611.2
அளிேச, அறவழி அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) இவேனல் $சீவ.நா.1611.3
விளியாக் குணத்தி நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) வித்தாவாறு என்ேன
$சீ வ.நா.1611.4
இன்னணம் ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இறவன் அடி
ெதாழு $சீவ.நா.1612.1
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.)
உறங்கும்_ெப.எச்.(உறங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மணிவர ேமல்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1612.2
ெபான்னம் கழலான் இழிந் ெபாழி மழ $சீவ.நா.1612.3
மின்னின் நடந் மிகுசுரம் ெசன்றான் $சீவ.நா.1612.4
மாலக் கதி,ேவல் மலங்க மணிமல,க்கு $சீ வ.நா.1613.1
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ஓல விடுகண் உருகு ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1613.2
ஏலம் கமழ் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ஏழயவ, அன்ன $சீவ.நா.1613.3
ஆலக் கரும்பின் அக நாடு அணந்தான் $சீவ.நா.1613.4
வழச்சறு சாடி மட்டு அயின்று மள்ள, தாம் $சீவ.நா.1614.1
கழக் கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) எறிந் கண் உடக்கும் எந்திரம்_ெப.(எந்திரம்_ெப.)
$சீ வ.நா.1614.2
மழக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) என மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அகவ வா, ெசந்ெநல்
$சீ வ.நா.1614.3
புழக் கடப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அலத்
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாற்பிற்ேற
$சீ வ.நா.1614.4
தாமர மல, தல அடுத்த் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கமழ் $சீவ.நா.1615.1
தூமல,க் குவள கால் அணத்த் ேதால் அடிக் $சீவ.நா.1615.2
காமரு ெபட தழ@ இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) கண்படும் $சீவ.நா.1615.3
ேதமல,த் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) தழ@ இத் திசக்கண் மல்கின்ேற $சீவ.நா.1615.4
கண் பயில் இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) கமுகு எருத்தின் காய் பrஇக்
$சீ வ.நா.1616.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மந்திகள் எறியக் ேகாட்டு இடத் $சீ வ.நா.1616.2
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) கனி முசுக்கல சிதறும் ேதம்ெபாழில் $சீ வ.நா.1616.3
மண்டு அம, கடந்தவன் மகிழ்ெவாடு ஏகினான் $சீவ.நா.1616.4
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) மாய் கதி,ச் ெசந்ெநல் கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) நாட்டு
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1617.1
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ஒளிறு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) நரபதி நகரம் ஒய் எனப் $சீவ.நா.1617.2
பிளிறு வா, இடி முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) ஆ,ப்பப் ெபய்கழல் $சீவ.நா.1617.3
ெவளிறு இலாக் ேகள்வியான் விருப்ெபாடு
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1617.4
புற நக, மண மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ேபாத,வான்
$சீ வ.நா.1618.1
இற மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) வினாயினான் என்ன ேபரேவ $சீ வ.நா.1618.2
ற வள, நாட்ெடாடு நகரம் ெசால் என $சீவ.நா.1618.3
அறிக என்று அலr வாய் கமழக் கூறினான் $சீவ.நா.1618.4
மத்திம ேதசமாம் நாடு மற்று இந் நாட்டு $சீவ.நா.1619.1
எத்திச நிதியமும் இற ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இல்லவ,க்கு $சீ வ.நா.1619.2
உய்த்ம் ஊ, ெகாடுப்பவேர ஏமமா புரம் $சீவ.நா.1619.3
இத்திசக்கு ஐய ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) புதிய_ெப.அ.(புதிய_ெப.அ.) ேபான்ம்
என $சீ வ.நா.1619.4
அன்னேத என்றலின் அடிசில்_ெப.(அடிசில்_ெப.) காலமால் $சீ வ.நா.1620.1
என்ெனாடு ேபசினாய் தவி, மற்று ஈங்கு எனப் $சீவ.நா.1620.2
ெபான் நக, புக்க பின் அறிவல் ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
என்றான் $சீவ.நா.1620.3
வில் மrஇ_வி.எச்.(மr_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாங்கிய
வங்கு_ஏவ.(வ
@
ங்கு_வி.)
@
ேதாளினான் $சீவ.நா.1620.4
புண, மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) யானயின் புயல்ெகாள் மும்மதம் $சீவ.நா.1621.1
மணமகள் கப்பு என நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாநக,த் $சீவ.நா.1621.2
ணமல,க் கண்ணியும் ெசம்ெபான் மாலயும் $சீவ.நா.1621.3
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இணமல,த் தாrனான் இடறி ஏகினான் $சீவ.நா.1621.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ெகாப்புளித் உணும் மால மா,பனக் $சீ வ.நா.1622.1
கண்டு உவப்பு அளித்தவ, கடக்கண் ஏக்கற $சீவ.நா.1622.2
மண்டபப் பளிக்கு அற மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) ஒ, மா நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
$சீ வ.நா.1622.3
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அவற்கு
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ, குளி, ெகாள்
ெபாய்கேய $சீவ.நா.1622.4
வண்சிறப் பவளச் ெசவ்வாய்ப் ெபட அன்ன மடம கூரத் $சீ வ.நா.1623.1
தண்கய ந@ருள் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) பிறி என்று எண்ணிக்
$சீ வ.நா.1623.2
கண்டனம் கள்வ மற்று உன் காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) தன்ன ந@,க் கீ ழ்ப்
$சீ வ.நா.1623.3
பண்டயம் அல்லம் ேவண்டா படுக்க என்று ஊடிற்று அன்ேற $சீவ.நா.1623.4
ெசயி,ப்ெபாடு சிவந் ேநாக்கிச் ேசவலின் அகலச் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.)
$சீ வ.நா.1624.1
அயி,ப்ப என் நின்ன அல்லால் அறியேலன் அன்றி மூக்கின் $சீவ.நா.1624.2
உயி,ப்ப_குைற.எச்.(உயி,ப்ப்+வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உன் பணியினாேல
ஊடல் ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) என்று பல்கால் $சீவ.நா.1624.3
பயி,ப்பு அறச் சிறகால் புல்லிப் பணிந் பாண்_ெப.(பாண்_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.நா.1624.4
கல உண, மகளி,_ெப.) ெநஞ்சில் காமத்தின் கனிந்த ஊடல் $சீவ.நா.1625.1
நில உண, மந்த, ந@க்கி_வி.எச்.(ந@க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெநறியினால் புண,ந்த_ெப.எச்.(புண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1625.2
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அல, மிசப் ெபடயின் ஊடல் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) ெகாள்
ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) ந@க்கிக் $சீவ.நா.1625.3
குலவிய புண,ச்சி_ெப.(புண,ச்சி_ெப.) ேநாக்கிக் குன்று அனான் சிந்திக்
கின்றான் $சீ வ.நா.1625.4
தன்ன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) முகத்த ேநாக்கின்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) முல முகத்த
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1626.1
பின்ன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) பலவும் ேபசில் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) மிழற்றும் பம் பூண் $சீவ.நா.1626.2
ெபான் அவாம் சுணங்கு ேபா,த்த ெபாங்கு இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முலயினாள்
என் $சீ வ.நா.1626.3
முன்னயாள் ேபான்று தத்த முகத்ேள ேதான்று கின்றாள் $சீவ.நா.1626.4
பrவு உற்றால் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) இன்றியும் பாவமா, $சீவ.நா.1627.1
முrவு உற்றா,களின் மூ,ச்சன ெசய்பவால் $சீ வ.நா.1627.2
பிrவில் ேதான்றிய_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேப,
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) எனப்படும் $சீ வ.நா.1627.3
எrயின் மூழ்கி இறந் படும் ெகாேலா $சீவ.நா.1627.4
வாளி அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) அன வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) தடம்_ெப.(தடம்_ெப.)
கண்ணி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $சீவ.நா.1628.1
ேதாளும் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) முலப் பாரமும்
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) $சீவ.நா.1628.2
நாளும் நாளினும் நந் நந் உள் சுடப் $சீ வ.நா.1628.3
பூள ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அண ேமல்
புரளும்_ெப.எச்.(புரள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெகாேலா
$சீ வ.நா.1628.4
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உருகி வாடி என் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ெகால் எனக்
$சீ வ.நா.1629.1
கருகி வாடிய காமரு ேகாத தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $சீ வ.நா.1629.2
இரு கண் ந@ரும் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முல பாய்ந் உகக்
$சீ வ.நா.1629.3
குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) பாய் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ஆக அழும் ெகாேலா
$சீ வ.நா.1629.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) வாழ் பயில் ேகாத மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) முதல்
$சீ வ.நா.1630.1
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞான்று
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கண் எனும் ககளால் $சீவ.நா.1630.2
ெநாண்டு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பருகிய_ெப.எச்.(பருகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநாக்கம்
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $சீவ.நா.1630.3
உண்டு என் ஆவி உருக்கி இடுவேத $சீவ.நா.1630.4
காதலாள் உடலுள் உயி, கவிடின் $சீவ.நா.1631.1
ஏதம் என் உயி, எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இறக்கும்
மற்று $சீவ.நா.1631.2
ஆதலால் அழிவு_ெப.(அழிவு_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
இலள்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அள்_பட,.ஒரு.) அல்லதூஉம் $சீவ.நா.1631.3
மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) விஞ்சயும் வல்லளும் அல்லேளா $சீவ.நா.1631.4
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மிக்குழிக் கற்றவும் கெகாடா $சீவ.நா.1632.1
ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) கண்ணகத் அஞ்சனம் ேபாலுமால்
$சீ வ.நா.1632.2
தா ற்றுபு தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அனா,க்கு $சீவ.நா.1632.3
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ஏதம் இற்று என எண்ணும் என் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) அேரா $சீவ.நா.1632.4
நற ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேகாதய, நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) காதலான் $சீவ.நா.1633.1
மற ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) காமத் வந்ற்ற த@வினப் $சீவ.நா.1633.2
பறவத் ேத, நரகத்ப் பதக்குங்கால் $சீ வ.நா.1633.3
அறிவன்_வி.அ.ெப.(அறி_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.) அல்ல அங்கு ஆ,
சரண் ஆகுவா, $சீவ.நா.1633.4
ேவட்க ஊ,தர விம்முறவு எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.1634.1
மாட்சி உள்ளத்த மாற்றி மல,மிட $சீ வ.நா.1634.2
காட்சிக்கு இன் ெபாய்கக் காம,_ெப.(காம,_ெப.) நலன்_ெப.(நலன்_ெப.) உண்டு
$சீ வ.நா.1634.3
மீ ட்டும் அங்கு இருந்தான் விட ஏறு அனான் $சீவ.நா.1634.4
ேநரா,_ெப.(ேநரா,_ெப.) ேநரும் ந@ள் நிதி ஞ்சும் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $சீவ.நா.1635.1
ஆரா ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேபா, ஆய் தடமித்தன் அரசற்கும்
$சீ வ.நா.1635.2
நாரா, கற்பின் நாகிள ேவய்த் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) நளினக்கும் $சீ வ.நா.1635.3
சீ ரால் ேதான்றிச் ெசல்வேமாடு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) திருத் தக்கான்
$சீ வ.நா.1635.4
விண்டா,த் ேதய்க்கும் ெவம்பr மான் ேத, விசயன் என்று $சீவ.நா.1636.1
உண்டா நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) புகழ் ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1636.2
வண்டா, ேசால வா, மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) நாறப் புகுகின்றான் $சீவ.நா.1636.3
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கண்டான் ேச,ந்தான் காளயக் கல்விக் கடலாேன $சீவ.நா.1636.4
இந்நாட்டு் இவ்வூ, இவ்விடம் எய்தா, இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) வாழ்வா,
$சீ வ.நா.1637.1
எந்நாட்டு எவ்வூ, எப்ெபயராய் ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) உர என்றாற்கு
$சீ வ.நா.1637.2
அந் நாட்டு அவ்வூ, அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபய, அல்லாப் ெபய,
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1637.3
ெபாய்ந் நாட்ேடனும் ெபாய் அல ஆற்றால் புகழ் ெவய்ேயான் $சீவ.நா.1637.4
வாமான் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத, வள்ளலும் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.)
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எம் $சீவ.நா.1638.1
ேகாமாற்கு உய்ப்பன் ெகாள் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) மிக்ேகான் ெகால ேவலான்
$சீ வ.நா.1638.2
ஏ மாறு இல்லா இந்திரேனயும் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.)
ஒவ்வான் $சீவ.நா.1638.3
ேபாமாறு ஆய்ெவன் ெபாற்ேபாடு
கூடும்_ெப.எச்.(கூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வக என்றான்
$சீ வ.நா.1638.4
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கழலானப் புண்ணிய நம்பி முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1639.1
ஈங்கு இ நின்நாடு இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பதி
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ஊ, இ நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) இல்
$சீ வ.நா.1639.2
வங்கிய
@
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெவல் புகழாய்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கிள என்றாற்கு $சீ வ.நா.1639.3
ஆங்கு அ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அண்ணலும் ேந,ந் ஆங்கு அமக
என்றான் $சீவ.நா.1639.4
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மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) ஆங்கு ஓ,
மாங்கனி உண்ணல் உற்று $சீவ.நா.1640.1
மின் அவி, கணயின் பல் கால் பிழப்பு எய்
மீ ண்டு_வி.எச்.(மீ ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நிற்பப் $சீவ.நா.1640.2
ெபான் அவி, கழலினான் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாரு சில கணயின்
வாங்கி $சீ வ.நா.1640.3
இன் அமி, ஊறுகின்ற இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கனி அற எய்திட்டான்
$சீ வ.நா.1640.4
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
கணயும் மாவின் இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கனி அவும் பூமிக்கு $சீவ.நா.1641.1
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அச்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.)
சிலயின் எல்ல அணுகலும் ஏந்தல்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1641.2
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
விடத் நின்ேற எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தடக்க ெகாண்டாற்கு $சீவ.நா.1641.3
எய்தச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஐயன் ஆரத்
தழுவிக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இதனச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1641.4
வண் சில ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாறும்
வா,கண ெதாடுத்த வாறும் $சீ வ.நா.1642.1
கண் கண வத்த வாறும் கல் ெசய் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாறும் $சீவ.நா.1642.2
திண்சரம் விட்டவாறும் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேகால் ேபாந்த வாறும் $சீவ.நா.1642.3
கண்டு எலாம் வியந் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வில் உடக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) என்றான் $சீ வ.நா.1642.4
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மரா மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ஏழும் எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வாங்குவில் தடக்க வல்வில் $சீ வ.நா.1643.1
இராமன வல்லன் என்ப இச அலால்
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இல்ல $சீவ.நா.1643.2
உரா மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) கண்
இன்றி உவக்குமா ெசய்வல் என்று $சீவ.நா.1643.3
குராமல,க் காவின் ந@ங்கிக் ேகாயிேல
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புக்கான் $சீவ.நா.1643.4
வழிவரல் வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) ஓம்பி வயிரப் பூண்
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா,பன் $சீவ.நா.1644.1
அழிகவுள் யான ேவந்தற்கு அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.)
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) அறியச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1644.2
ெமாழி எதி, விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) மூrவில் தடக்க யாற்குக் $சீவ.நா.1644.3
கழி ெபரு முகமன் கூறிக் காதலம் காள என்றான் $சீவ.நா.1644.4
கிலுத்தம் கூ,ப் பரங்கள் என்னும் இரண்டினுள் கிலுத்தம் சா,ந் $சீ வ.நா.1645.1
நலத்தகு விரல்கள் ஐந்தின் இம்ப, மூ விரலின் ந@ளம் $சீவ.நா.1645.2
சிலத் தழும்பியானத் ேதாலின் நூற்றுர சிறு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1645.3
இலக்கணக் கிடக்க_குைற.எச்.(கிடக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கண்ேட
ஏவினுக்கு அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) என்றான் $சீவ.நா.1645.4
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அம் சில வலாருள் அேமாக மா ஆசானின் பின்
$சீ வ.நா.1646.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) நகு ெவள்ளி ெவற்பின் விஞ்சய, உலகின் அல்லால்
$சீ வ.நா.1646.2
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மண்ணகத் இல்ல என்பா, வாயின மடங்க
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1646.3
புண்ணகத் உறயும் ேவலான் எனப் புகழ்ந் அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.)
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1646.4
வில் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) நம்பி
ேதற்றான்_வி.மு.(ேதற்று_வி.+ண_இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அன்_பட,.ஒரு.)
விருந்தினன் இவனும் அன்றி $சீ வ.நா.1647.1
மற்றும் ஓ, நால்வ, உள்ளா, மாண்பினால்
வள,ந்த_ெப.எச்.(வள,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இல்ல $சீவ.நா.1647.2
ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) ெகாடுக்கல் ேவண்டும்
குற எனக் குருசில்_ெப.(குருசில்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ேந,ந்தான் $சீ வ.நா.1647.3
அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ஆதி ஆக
அவ,களும் பயிலுகின்றா, $சீ வ.நா.1647.4
கழலின் ெசந்தாமர அடிகள் புல்லித் தம் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) கூர
$சீ வ.நா.1648.1
நிழலின் ந@ங்கா, நினத்தன நினப்பின் அமவான் ஆக்கி $சீவ.நா.1648.2
அழலின் சாரா அகலா ஒழுக ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) ேபாகிப் $சீவ.நா.1648.3
ெபாழிலின் மிக்கதனில் புக்கான் மணமகளி, ேபால் ெபாலிந்தேத $சீவ.நா.1648.4
பாசிப் பாசத்ப் பம்ெபான் நிரத்தாலி
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவங்க $சீவ.நா.1649.1
மாசில் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கில ந@, ேதாய்த் ேமல் ேபா,த்த
வண்ணேம_ெப.(வண்ணம்_ெப.+ஏ_சாr.) ேபால் $சீ வ.நா.1649.2
காசில் மட்டு ஒழுகப் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அழிஞ்சில் கண் ஆ, கவின்
ெகாண்டன_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட,.பன்.)
$சீ வ.நா.1649.3
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ேபசி்ல் ெசந்தலய ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கறய புன்கம் ெபாr
அணிந்தேவ $சீவ.நா.1649.4
ேகாடு தயாக் குழிசிேயாடு ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) ெகாளக் குயிற்றிய
$சீ வ.நா.1650.1
ஓடு ேத,க்கால்_ெப.(ேத,க்கால்_ெப.) மல,ந்தன வகுளம் உய, சண்பகம்
$சீ வ.நா.1650.2
கூடு ேகாழிக் ெகாழு முள்_ெப.(முள்_ெப.) அரும்பின அம் ேகாசிக $சீ வ.நா.1650.3
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பூத்தன பாதிr_ெப.(பாதிr_ெப.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கடம்பு_ெப.(கடம்பு_ெப.) பந்தணிந்தேவ
$சீ வ.நா.1650.4
ெவருகு ேவட்பச் சிrப்பன ேபால் முகத்த முல்ல
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) வாய் $சீ வ.நா.1651.1
அரவு பத் ஆவித் அன்ன அம்காந்தள் அவிழ்ந் அல,ந்தன $சீவ.நா.1651.2
குரவம்_ெப.(குரவம்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) பூழ்_ெப.(பூழ்_ெப.) ேபால் ெகாழுங்கால் முக
சுமந்தன $சீ வ.நா.1651.3
குருதிக் கூ, எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) கூத்திய, கண்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாடித் தளவேம
$சீ வ.நா.1651.4
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
மலரும்_ெப.எச்.(மல,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அல்லனவும் வழ்
@
பலவின் சூழ் சுளகளும் $சீவ.நா.1652.1
நன்ம நூலின் நயம்_ெப.(நயம்_ெப.)
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நன்ெபான்
விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) நுதியினால் $சீவ.நா.1652.2
பன் மணியும் முத்ம் பவளமும் பம் ெபான்னும் ேகாத்தால்
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1652.3
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என்ன அமரரும் மருளத் ெதாடுத்தான் இன மாலேய $சீவ.நா.1652.4
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) உண் சிங்கக் குழவி_ெப.(குழவி_ெப.)
எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) ஏ, ஒளி எயிற்றினான் $சீவ.நா.1653.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உண் ேபாதின் பிணயலும் பந்ம் புனந் ேதம் ஆ,ந்த
$சீ வ.நா.1653.2
நானம் ேதாய்த் நன கலவ
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மதம்_ெப.(மதம்_ெப.)
ெதளித்த பின் $சீவ.நா.1653.3
பால் உண் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) ெசால்லாள் ஓ, படுவி
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வந்
இறஞ்சினாள் $சீவ.நா.1653.4
ெநடிய வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண்கள் வாயா இமப்பு எனும்
ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) மற்று எம் $சீவ.நா.1654.1
ெகாடியிற்கு ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இவ என்றாள்
நம்பியும் ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றான்
$சீ வ.நா.1654.2
வடுவும் ேவலும் மலரும்_ெப.எச்.(மல,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கயலும் வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.)
அழித்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண் $சீவ.நா.1654.3
அடி அம் சிலம்பினாட்கு உய்த் இறஞ்சிக் காட்ட
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.)
ேகாண்டாள்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1654.4
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேகாத மல, எழுத்
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) விரலின் ேமல் தாங்கி
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1655.1
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ேச,ந்த_ெப.எச்.(ேச,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குழலாள் வரும் முலகள் பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வண்தா, $சீ வ.நா.1655.2
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விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ளிப்ப ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கண் தாம் ஆடும் நாடகம்_ெப.(நாடகம்_ெப.) $சீ வ.நா.1655.3
கண்டு வாழாதவ, வாழ்க்க எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) சவர, வாழ்க்கேய
$சீ வ.நா.1655.4
ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.)
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அரக்கா, பவள வாயா,
அமுதம் அன்னா, $சீவ.நா.1656.1
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) பத் தாங்கு அனய பவழப்_ெப.(பவழம்_ெப.+ப்_ஒற்.) பட
அரவு அல்குலா, $சீவ.நா.1656.2
தாம்பலரும் மருட்ட அகில்_ெப.(அகில்_ெப.)
தவழும்_ெப.எச்.(தழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பூவணக் $சீவ.நா.1656.3
காம்பின் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) கவின்
வளர_குைற.எச்.(வள,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வகல் கலப்பு என்பேவ
$சீ வ.நா.1656.4
ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஓ, மணிப் பலகயாக முலகள்
நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) ஆகப் $சீவ.நா.1657.1
ேபாகக் ேகற்ற புன பவழ அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) கழகம் ஆக $சீ வ.நா.1657.2
ஏக இன்பக் காமக் கவறாடல் இயவ அன்ேறல் $சீவ.நா.1657.3
ஆக ேநாற்றிட்டு அடங்கல் ஆண்மக்கு அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) என்பேவ
$சீ வ.நா.1657.4
பின்னி விட்ட பிடித் தடக்க இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ேபான்று
திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழகா, $சீ வ.நா.1658.1
கன்னிக் கலிங்கம் அகிலா,ந் கவவிக்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குறங்கினாள் $சீவ.நா.1658.2
மின்னுக் குழயும் ெபான் ேதாடும் மிளிர எருத்தம் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ேகாட்டி
$சீ வ.நா.1658.3
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என்னும் இமயாள் நினந் இருந்தாள் இயக்கி
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
ஒத்தாள் $சீவ.நா.1658.4
ெகாடு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிலயக் ெகாள அமத்க் ெகாதி ந@,ப்
பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ெகாளவாங்கிக் $சீ வ.நா.1659.1
கடு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) குறவன்_ெப.(குறவன்_ெப.) எயப்பட்ட கன்னிப்
பிணயின் நில கலங்கித் $சீ வ.நா.1659.2
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) நடப்பத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
ேதம்பத் ண ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முலகள் பசப்பு ஊர $சீவ.நா.1659.3
ெநடுமாத் ெதாக ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.)
ெநஞ்சிற்கு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+கு_ெகா.ேவ.) இவ்வாறு உரக்கின்றாள்
$சீ வ.நா.1659.4
ஒன்ேற எயிற்ற ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) உலகத்த அங்காந் $சீ வ.நா.1660.1
நின்றாற் ேபால நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) உமிழ்ந் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.)
இலங்க_குைற.எச்.(இலங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1660.2
இன்ேற குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) வான வாய் அங்காந் என்ன விழுங்குவான்
$சீ வ.நா.1660.3
அன்ேற வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இம் மால அளிேயன்
ஆவி யாதாம் ெகால் $சீ வ.நா.1660.4
வருந்தி_வி.எச்.(வருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஈன்றாள் மறந்
ஒழிந்தாள் வள,த்தாள் ெசால்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இல் கடிந்தாள் $சீவ.நா.1661.1
முருந்தின் காறும் கூழய முனிவா, நின்ன என் முனிவா, $சீவ.நா.1661.2
ெபாருந்திற்று அன்றால் இ என்னாய் ெபான்றும் அளித்
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உயி, என்னாய் $சீவ.நா.1661.3
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திருந் ேசாலக் கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) குயிேல சிலம்ப
இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூவுதியால் $சீவ.நா.1661.4
ெபரு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) மால் அகப்பூ
மலந் ெபட்ப நகுகின்ற $சீவ.நா.1662.1
உருவு ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) அன்றில் உயி, ேமல் ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) உலாய்
நிமிரும் $சீ வ.நா.1662.2
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) பாேலன்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ஆக உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1662.3
எrெகான்று ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இலப் பலிேபால்
இருத்தியால் என் இன்னுயிேர $சீவ.நா.1662.4
ேவம் என் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) ெமய் ெவம்பும் விடுக்கும் ஆவி
ெவய்யி,க்கும் $சீ வ.நா.1663.1
பூ ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) குழலா, புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நகுவா, நகுவ
ஆயிேனன் $சீவ.நா.1663.2
தாம மா,பன் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) புனந்த தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) என்
மால புண ஆக $சீவ.நா.1663.3
யாமக் கடல ந@ந்ேவன் யாரும் இல்லாத் தமிேயேன $சீவ.நா.1663.4
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் கடம்பன் ெசவ்ேவலும் காமன் சிலயில் ெதாடுத்
அல,ந்த_ெப.எச்.(அல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1664.1
அம்பும் ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) வr ெநடுங் கண்
அம் மாமதி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகத்தினாள் $சீவ.நா.1664.2
வம்பு பூத் முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) உலாய்த் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெகாப்புளித்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ, $சீ வ.நா.1664.3
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ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) த@யிடப் பட்ட ஒத்தாள்
விர ெசய் ேகாதேய $சீவ.நா.1664.4
மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) மாம சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.)
வளெயாடு வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) மூசும் $சீ வ.நா.1665.1
அணிநிறப் ேபா,வ ஆய அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) விற்றுப் $சீவ.நா.1665.2
பணி நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) புதிய_ெப.அ.(புதிய_ெப.அ.) உண்டான் பன் மல,
மால ெகாண்ேடன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) $சீ வ.நா.1665.3
பிணி நிறப் புறஞ் ெசால் என்னும் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ஞVமிறு
ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்றான் $சீவ.நா.1665.4
காதலான் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ேபால
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ந@ண்டு
அல,ந்த_ெப.எச்.(அல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
கண் $சீவ.நா.1666.1
ேபா உலாம் ேகாத மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) புனந் அல, ெதாடுத்த மால
$சீ வ.நா.1666.2
ஆதலால் அலர_குைற.எச்.(அலரு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆகா ஒழியுேம
அழுங்கல் என்று $சீவ.நா.1666.3
மா உலாம் மழலச் ெசவ்வாய் மடக்கிளி ெமாழிந்த அன்ேற $சீவ.நா.1666.4
என்ன உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) பிணித் என் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
கவ,ந்த_ெப.எச்.(கவ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஈ,ந் தாrனான்
$சீ வ.நா.1667.1
தன்ன யானும் பிணிப்ேபன் எனத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மணிச் ெசப்பினுள்
$சீ வ.நா.1667.2
மன்னும் மால ெகாடுத் அவனுக்கு உய்த் ஈ எனத் ெதாழு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1667.3
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அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) என்ன ஒங்கிச் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) அரற்றச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அணுகினாள்
$சீ வ.நா.1667.4
அணுகி முன் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அநங்க
விலாசினி அம் க கூப்பிப் $சீ வ.நா.1668.1
பிணயல் ந@ட்டப் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தக அஃ ஏலான்
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ேநாக்கலும் $சீவ.நா.1668.2
ணயில் ேதாக என் நங்கக்குத் ெதாங்கல் ெதாடுப்பாயும் ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.)
$சீ வ.நா.1668.3
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெசய் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
மருந் ந@் ஆருயிரும் ந@ேயல் என்றாள் $சீவ.நா.1668.4
மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) உறவா, ெபாறி ெசறித்த
மாண்பினேர $சீவ.நா.1669.1
என்ன அஞ்சினாய் என்று அவன நக்காட்கு அஃ அன்று ேகாதாய் $சீ வ.நா.1669.2
இன்ன ெகாள்கேயற்கு ஏலா என்ன இலங்கு எயிற்றினாள் $சீ வ.நா.1669.3
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) அன்ன நடயினாள் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
வருந்ம் என ேந,ந்தான் $சீவ.நா.1669.4
குலிகம் ஆ,ந்த ெகாழுந்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) தாமர அன்ன வண் க ந@ட்டி
$சீ வ.நா.1670.1
ஒலியல் ஏற்றான் இஃ ஊழ் வினயால் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) சுடுமால்
என்ன $சீவ.நா.1670.2
இல ெகாள் பம் பூண் இளமுலயாள் ேபாகிக் கனக மால $சீவ.நா.1670.3
ெமலிய_குைற.எச்.(ெமலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவம்பி நகின்றாள் உய்யும்
வக ெதாடங்கினாள்_வி.மு.(ெதாடங்கு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.)
$சீ வ.நா.1670.4
ந@, ெசய் காந்த மணி_ெப.(மணி_ெப.) கூந்தளம் பாவ ந@ண்டு
அழகிய_ெப.அ.(அழகு_ெப.) $சீவ.நா.1671.1
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ஏ, ெசய் சாந்தின் கழுந@, விர
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பூக்கள் ேகாத்த
$சீ வ.நா.1671.2
வா, ெசய் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தாமர வள அம வரயின்
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அருவி ந@, $சீவ.நா.1671.3
சீ, ெசய் ேகாமகளச் ேச,த்தினாள் சீதம்
ெசய்யா_எதி,.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஒழிந்தனேவ
$சீ வ.நா.1671.4
பவ்வத் தங்கண் பிறந் பனி ெபய,க்கும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) ஊற்ற
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1672.1
எவ்வம்_ெப.(எவ்வம்_ெப.) மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) பட
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
விற்கும்_ெப.எச்.(வில்_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அருமணியினச் $சீவ.நா.1672.2
ெசவ்வன் நூலில் சித்திrக்கப் பட்ட அதனச் ேச,த்திப் பின்னும் $சீ வ.நா.1672.3
மவ்வல் நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குழலாட்கு
மற்றும் இவகள் நாடினாள் $சீவ.நா.1672.4
களிெசய் ேகாசிக ந@, விழக் கடி மால ேமல் ெதாட,ந் கீ ழ் $சீ வ.நா.1673.1
நளி ெசய் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பூஞ்சலம் சயனம் ஆக்கி
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ந@, பிலிற்றும் வாய்க் $சீவ.நா.1673.2
குளி, ெகாள் சாந் ஆற்றி ெபான் ஆலவட்டம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏந்தி வசச்
@
$சீ வ.நா.1673.3
சளிெகாள் சந்தின் ெகாழுஞ்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.)
ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) முழும் ெமழுகினாள் $சீவ.நா.1673.4
ெகாம்ம ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முலயில் சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) குளி,
ெசயா ஆவி வாட்ட $சீவ.நா.1674.1
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அம் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) மால முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.) ந@, ளும்ப
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ந@டி_வி.எச்.(ந@டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1674.2
ெவம்ம மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) வரன்_ெப.(வ
@
ரன்_ெப.)
@
ெதாடுத்த விளங்கு
மால $சீவ.நா.1674.3
ெபாம்மல் ஓதிக்குத் தாேன ண ஆம் புண ஆயிற்ேற $சீவ.நா.1674.4
வாசந@லம் கழுந@, குவள பட சாற்றி வந் $சீவ.நா.1675.1
ஓசனக் கண் உடயும் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் கனகமால
$சீ வ.நா.1675.2
தாசி தூ ஆகத் தாமம் புண ஆகச்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாளுள்
$சீ வ.நா.1675.3
காசில் கல்விக் கடலக் கர கண்டா, காள மாேர $சீவ.நா.1675.4
ெபாரு சரம் சலாக ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) புகன்றன,
ரக்கு மாறும் $சீவ.நா.1676.1
வருகண விலக்கு மாறும் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அம, ந@ந் மாறும் $சீவ.நா.1676.2
கருவியுள் கரக்கு மாறும் கண புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) காணு மாறும் $சீவ.நா.1676.3
விrய மற்று அவ,க்குக் காட்ட வற்று
@
இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) அவரும்
கற்றா, $சீ வ.நா.1676.4
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) உடத் தடக்கயா,கள் ேவழ_ெப.அ.(ேவழம்_ெப.) ேமல்
ெசன்றேபாழ்தில் $சீவ.நா.1677.1
கால் இடக் கரக்கு மாறும் க இடத் திrயு மாறும் $சீவ.நா.1677.2
வால் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மறியுமாறும்
மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) இடக் குளிக்கு மாறும் $சீ வ.நா.1677.3
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நூல் இடக் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாேற
நுனித்தவன் ெகாடுப்பக் ெகாண்டா, $சீ வ.நா.1677.4
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதrன் ேபாரும் குஞ்சரம்
குறித்த_ெப.எச்.(குறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாரும் $சீவ.நா.1678.1
கடு நடப் புரவிப் ேபாரும் கரப்பறக் கற்று
முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1678.2
இடன் அறிந் இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வ
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) சில குந்தம் மூன்றும்
$சீ வ.நா.1678.3
உடன் அறிந் உம்பரா,க்கு உரப்பருந் தகய, ஆனா, $சீ வ.நா.1678.4
தானயுள் அன்றி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தனி
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஒற்றி மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) $சீவ.நா.1679.1
தான ேமல் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாழ்ம்
ெவன்றியில் தள,தல் இன்றித் $சீவ.நா.1679.2
தானய உடக்கும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேபா,த் தருக்கினா, மந்த, என்று
$சீ வ.நா.1679.3
தான சூழ் மன்னற்கு உய்த்தா, மன்னனும் தருக என்றான் $சீ வ.நா.1679.4
மழெயாடு சூழ்ந் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) கள் சிலயின் ந@க்கிக் $சீவ.நா.1680.1
குழ முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) நக்கக் ேகால வில்
பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) வாங்கி $சீ வ.நா.1680.2
இழ பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இமப்பின் எய்திட்டு எறிந் மின்
திrவேவ ேபால் $சீ வ.நா.1680.3
விழவுறு குமர, புக்குச் சாrய வியத்த, ஆனா, $சீவ.நா.1680.4
விசயேன விசயன் வில் ேபா,க் கதம்பேன முருகன் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
ேபா,த் $சீவ.நா.1681.1
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திச எலாம் வணக்கும் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ேபா,க்கு அந்தணன்
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் நாமன் $சீவ.நா.1681.2
அசவு இலான் யானத் ேத,ப் ேபா,க்கு அலசேன அசல கீ ,த்தி $சீவ.நா.1681.3
வச இலான் புரவிச் ேசன் என்று யாவரும் புகழப் பட்டா, $சீ வ.நா.1681.4
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) ஆக்கம் கண்டு கண்
குளி,ந் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1682.1
ஏவலான் அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) ஒன்ேறா இரு பிறப் பாளன் அல்லா,க்கு
$சீ வ.நா.1682.2
ஆவ அன்று இன்ன மாட்சி அவன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) நிகளம் ெபய்
$சீ வ.நா.1682.3
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ெசய்திடுவல் வல்ேல காளயக் ெகாண,மின் என்றான்
$சீ வ.நா.1682.4
கல்வியும் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ேபாலும் காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) காள
தன்ன $சீவ.நா.1683.1
ஒல்லலன் சிற ெசய்கின்றான் என்றவன் கருதிற்று
ஓரா,_வி.மு.(ஓ,_வி.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.பன்.) $சீவ.நா.1683.2
பல்சனம் பrந் நிற்பப் பா,த்திப குமரன் ேச,ந்தான் $சீவ.நா.1683.3
வில் வலான் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ேவறு இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) இதனச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1683.4
புள்_ெப.(புள்_ெப.) முழு இறஞ்சும் ேகாட்டுப் ெபாரு களிறு_ெப.(களிறு_ெப.)
அனய ேதான்றல் $சீவ.நா.1684.1
மண்_ெப.(மண்_ெப.) முழு அன்றி வானும் வந் க கூடத்
தந்தாய்_வி.மு.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) $சீ வ.நா.1684.2
கண் முழு உடம்பில் ெபற்ேறன்_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.)
காள கம்மாறு காேணன் $சீவ.நா.1684.3
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பண் முழு உடற்றும் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) ெசால் பாவ
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) பாலள் என்றான் $சீ வ.நா.1684.4
முடி ெகழு மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.)
ெசால்ல_குைற.எச்.(ெசால்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெமாய் ெகாள்
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) குருசில்_ெப.(குருசில்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
ேதற்றான்_வி.மு.(ேதற்று_வி.+ண_இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அன்_பட,.ஒரு.)
$சீ வ.நா.1685.1
வடிவம மனன் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆக வாக்கு ஒன்றா மறுத்த ேலாடும்
$சீ வ.நா.1685.2
தடி சுவத் ஒளிறும் ேவலான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கயால் முன் க பற்றி
$சீ வ.நா.1685.3
இடி முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) அனய ெசால்லால் இற்ெறன விளம்பு கின்றான்
$சீ வ.நா.1685.4
பூவியல் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான் அனாள் அனய
நங்க $சீவ.நா.1686.1
காவியம் கண்ணி வந் பிறத்தலும் கணிகள் ஈண்டி $சீவ.நா.1686.2
மூவியல் திrதல் இன்றிச் சாதக முறயில் ெசய்தா, $சீ வ.நா.1686.3
ஏவியல் சிலயினாய்க்ேக உrயள் என்று உரப்ப ேந,ந்தான் $சீவ.நா.1686.4
வா, உலாம் முலயினாட்கும் வrசிலத் தடக்க யாற்கும் $சீவ.நா.1687.1
சீ, உலாம் ேகாலம் ெசய்தா, ெசப்பினா, வவ நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $சீவ.நா.1687.2
பா, எலாம் அறிய_குைற.எச்.(அறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) படா முரசு_ெப.(முரசு_ெப.)
ஆ,ப்பத் த@ ேவட்டு $சீவ.நா.1687.3
ஏ, உலாம் ேகாத இன்பத் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
பருகுகின்றான் $சீ வ.நா.1687.4
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ேமாட்டு இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) குரும்ப அன்ன முலக் கடாக்
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) $சீ வ.நா.1688.1
சூட்டிய ஓட ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) எனும் ேதாட்டி மாற்றி $சீவ.நா.1688.2
ஆட்டிய சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) என்னும் முக படாம் அழித் ெவம்ேபா,
$சீ வ.நா.1688.3
ஓட்டற ஓட்டிப் பந்தா, உழக்கி இட்டு
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீ வ.நா.1688.4
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) மணிக் குழ வில்
வச_குைற.எச்.(வ
@
சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
@
ஒளி,ந் ெபான் ஓல மின்ன
$சீ வ.நா.1689.1
வண்ண ேமகலகள் ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வான்_ெப.(வான்_ெப.) சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ஒலிப்ப முத்ம் $சீவ.நா.1689.2
கண்ணியும் பசும் ெபான்
நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கதி, முல புடப்பக்
காம,_ெப.(காம,_ெப.) $சீவ.நா.1689.3
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அம் குமரன்
தன்ெனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ஆயிழ ஆடினாேள $சீ வ.நா.1689.4
மூசுேதன் வாr அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) பட்டபின் முலகள் என்னும்
$சீ வ.நா.1690.1
மாசு அறு கந்தின் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மணித்
ெதாட,க் ெகாளுத்தி வாள்கண் $சீவ.நா.1690.2
ஆசு அறு வயிரத் ேதாட்டி நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) அணிந் அமுதச் ெசவ்வாய்
$சீ வ.நா.1690.3
காசு_ெப.(காசு_ெப.) அறு கவளம் ஆகக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ேகாள் பட்ட
அன்ேற $சீவ.நா.1690.4
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ஒப்பு இண தனக்கு இலாதான் உறுவர அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) மூழ்கிச்
$சீ வ.நா.1691.1
ெசப்பு இண அனய ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ேகழ் வன முல ெபாரு ேசப்பக்
$சீ வ.நா.1691.2
கற்பக மரத்தப் புல்லிக் க விடா ஒழிந் காமத் $சீவ.நா.1691.3
ப்புரவு உமிழும் காம வல்லியின் ேதாற்றம் ஒத்தாள் $சீ வ.நா.1691.4
காய்வுறு ேவட்க தன்னால் கங்குலும் பகலும் விள்ளான் $சீவ.நா.1692.1
ேவய் ெவறுத் அமந்த ேதாளான் விழுத்திர அமுதம் என்று $சீவ.நா.1692.2
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) திரு நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெதளித்திட்டு ஆற்ற
$சீ வ.நா.1692.3
வாய் விடாள் பருகி இட்டாள் மடக் கிள்ள
மருட்டும்_ெப.எச்.(மருட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசால்லாள்
$சீ வ.நா.1692.4
திர இடக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இன்ன @,
அமு உயி, ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்னும்
$சீ வ.நா.1693.1
உர உடக் ேகாத மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) ஒளி நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) நுக,ந் நாளும்
$சீ வ.நா.1693.2
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) உட மா,பன் அங்கண் வகினன் என்ப
மாேதா $சீ வ.நா.1693.3
கர கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அனய தானக் காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.)
காதலாேன $சீவ.நா.1693.4
வாளினால் மிடந்த கண்ணாள் வருமுலத் தடத்ள் வகித் $சீவ.நா.1694.1
ேதாளினால் மிடந் புல்லித் ெதாண்ட வாய் அமுதம் மாந்திக் $சீவ.நா.1694.2
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காள ெசல்கின்ற நாளுள் கட்டியங் காரன் மூதூ, $சீவ.நா.1694.3
மீ லி_ெப.(மீ ளி_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) குருசிற்கு உற்றா,க்கு
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) விளம்பல் உற்ேறன்
$சீ வ.நா.1694.4
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மதி
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) ேபால்
விடலக்குத் தம்பி மாழாந் $சீ வ.நா.1695.1
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) மதிச் சூழ்ச்சி மிக்கான் உள் உழி உண,தல் ெசல்லான்
$சீ வ.நா.1695.2
புள்_ெப.(புள்_ெப.) மதித் உடந்த ேபா ெபாழிந் மட்டு
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நல்நாட்டு
$சீ வ.நா.1695.3
உள்மதி வருந்த_குைற.எச்.(வருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாடி ஒளி நக,
எய்தினாேன $சீ வ.நா.1695.4
ெவள்ளி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மலக்கு ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
ஒருமகள் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கண் பாவ $சீ வ.நா.1696.1
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) இழ அவளக் ேகட்பான் உறுவலி
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆங்கண்
$சீ வ.நா.1696.2
வள் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) ேகாத தாேன இட்ட ஓ,
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) தன்னக் $சீவ.நா.1696.3
ெகாள்ளத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) முரலல் உற்றுக் ேகாலம வண
@
ேகாண்டாள்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1696.4
ஆடகச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் ஆணி ஆன் ெநய் வா,ந் அனய நுண்ேகால்
$சீ வ.நா.1697.1
மாடகம் ெநாண்டு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மாத்திர நிறய வக்கிச்
@
$சீ வ.நா.1697.2
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சூடகம் அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முன் கத் ெதாகு
விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) ேசப்ப எற்றித் $சீ வ.நா.1697.3
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) அல, ேகாத கீ தம் ணிவினில் பாடுகின்றாள்
$சீ வ.நா.1697.4
இறும் மருங்குல் ேபா அணியின் என்று இனந் கயின் $சீ வ.நா.1698.1
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மல,கள்_ெப.(மல,கள்_ெப.) சிந்வா, நண்ணா, றந்தா,
$சீ வ.நா.1698.2
நண்ணா, றப்ப நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) வளயும் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
றப்பக் $சீவ.நா.1698.3
கண் ஓவா முத் உறப்பத் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) கழிேவேனா $சீவ.நா.1698.4
பூமால சூடின் ெபாற ஆற்றா_ெப.எச்.(ஆற்று_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நுண் மருங்குல் $சீ வ.நா.1699.1
ஏமாரா என்று இனவா, எண்ணா, றந்தா, $சீ வ.நா.1699.2
எண்ணா, றப்ப இன வளயும் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) றப்ப $சீ வ.நா.1699.3
மண்ணா, ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கண் யிலா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
மருள்ேவேனா $சீவ.நா.1699.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஊத அம் மருங்குல் ேநாம் என்று பூ மால
$சீ வ.நா.1700.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓச்சும் காதலா,
கூடா, றந்தா, $சீவ.நா.1700.2
கூடா, அவ,_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) றப்பக் ேகால் வளயும்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) றப்பத் $சீவ.நா.1700.3
ேதாடா, பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கண் யிலா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
ய,ேவேனா $சீ வ.நா.1700.4
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) தக,த்த அனய ேபான்றும் ஊடு எr முளப்ப ேபான்றும்
$சீ வ.நா.1701.1
476

ேதான்று பூ இலவத் அங்கண் ெதாக அணில் அனய பங்காய் $சீவ.நா.1701.2
கான்ற ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பஞ்சி ஆ,ந்த ெமல்லண யாழ் க ந@க்கித்
$சீ வ.நா.1701.3
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) இண, ெபய் ேகாத சிந்தயின்
ந@ட்டினாேள $சீவ.நா.1701.4
நுண்ணிய_ெப.எச்.(நுண்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வrெயாடு
திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேநாக்குந, $சீவ.நா.1702.1
கண் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) கவற்றிய காம,_ெப.(காம,_ெப.) ெதாண்ட வாய்
$சீ வ.நா.1702.2
அண்ணல நினந் ெவய் யி,ப்ப ஆய் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) $சீ வ.நா.1702.3
வண்ணத்தின் மழுங்கி_வி.எச்.(மழுங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண்ணி வாடினாள் $சீவ.நா.1702.4
மின் தவழ் மணி_ெப.(மணி_ெப.) வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) மால
மா,பனப் $சீவ.நா.1703.1
ெபான் தவழ் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முல ெபாரு புல்லும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$சீ வ.நா.1703.2
என்று ெகால் என நினந் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசவ்வியுள் $சீ வ.நா.1703.3
ெசன்றனன் சீ வகற்கு இளய ெசல்வேன $சீவ.நா.1703.4
ஐ விலின் அகல_குைற.எச்.(அகல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு அடி ெதாழு
இறஞ்சினாற்கு $சீவ.நா.1704.1
ம வில ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணாள் மந்தன
மருண்டு_வி.எச்.(மருள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேநாக்கிக்
$சீ வ.நா.1704.2
க விலும் கணயும் இல்லாக் காமன் ேபாந் இருக்க என்ன $சீ வ.நா.1704.3
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ெமாய் ெவல்லும்_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.)
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ேவலான் மூவில் கண் இறஞ்சி
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.) $சீ வ.நா.1704.4
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகமும் ேநாக்கான் திருமுலத்
தடமும் ேநாக்கான் $சீவ.நா.1705.1
அம் கதி,க் கலாபம் மின்னும் அணி அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) பரப்பும்
ேநாக்கான் $சீ வ.நா.1705.2
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண்ணினாள்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) சீறடிச் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1705.3
எங்கு உளா, அடிகள் என்னா இன்னணம் இயம்பினாேன $சீ வ.நா.1705.4
ெபாறி குலாய்க் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா,பின்
புண்ணியன் ெபான்றினாேனல் $சீ வ.நா.1706.1
ெவறி குலாய்க் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மால
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) வள முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.)
ந@க்கி_வி.எச்.(ந@க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1706.2
ெநறியினால் ேநாற்றல் என்ேறா ந@ள் எr புகுதல் ஒன்ேறா $சீவ.நா.1706.3
அறியெலன் ெகாழுநன் மாய்ந்தால் அணி சுமந் இருப்ப என்றான் $சீவ.நா.1706.4
காய் தழல் கவரப் பட்ட கற்பக மரத்தின் கன்றி $சீ வ.நா.1707.1
ஆய் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) குருசில்_ெப.(குருசில்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) வாடி
அற்புத் த@ அழலுள் நிற்ப $சீ வ.நா.1707.2
வாய் ெமாழிந் உரக்கல் உற்றாள் வனகுழல் கற்ற வண் தா,த் $சீவ.நா.1707.3
ேதாய் பிழி ளிக்கும் கண்ணிச் சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) சூழ் ெகாம்பனாேள
$சீ வ.நா.1707.4
ம முகத் அல,ந்த_ெப.எச்.(அல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாத மாற்றம்
மந்தற்கு உரப்பாள் $சீவ.நா.1708.1
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ெகாதி முகக் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) வ ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) குருசிேலா நம்ம
உள்ளான் $சீ வ.நா.1708.2
விதி முக மணங்கள் எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வற்று
@
இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) உய்ப்ப $சீவ.நா.1708.3
மதிமுகம் அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட,.ஒரு.) நாேம வாடுவ
என்ன என்றாள் $சீவ.நா.1708.4
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) ேநrன் வில் வலாய்
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) ஐயனாரக் $சீவ.நா.1709.1
காண்டி என்று உரப்பக் காள எழுமயும் அடிம ேநர $சீவ.நா.1709.2
மாண்ட ஓ, விஞ்ச ஓதி மதிமுகம் தவந்திட்டாள் $சீவ.நா.1709.3
ந@ண்ட_ெப.எச்.(ந@ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபrம் அன்றி நினத்ழி
விளக்கிற்று அன்ேற $சீ வ.நா.1709.4
ெபாற்புட அமளி அங்கண் பூவணப் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) ேமலால்
$சீ வ.நா.1710.1
கற்பக மால ேவய்ந் கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) க
ெசய்வான $சீவ.நா.1710.2
முற்படக் கண்டு ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) ெகாள் முகத்தன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1710.3
விற் பட நிமி,ந்த_ெப.எச்.(நிமி,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளான்
ெதாழு ெமய் குளி,ந் நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.)
$சீ வ.நா.1710.4
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) விஞ்சயத் ேதெமாழி
மாற்றலும் $சீவ.நா.1711.1
மயல் ெநஞ்ெசாடு வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இமி, தாrனான் $சீவ.நா.1711.2
ெபாய்ய அன்மயின் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கழலான் அடிக்கு $சீ வ.நா.1711.3
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எய்ேகன் அருளாய் என்று இறஞ்சினான் $சீவ.நா.1711.4
மக்க மாலயும் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இமி, சாந்தமும் $சீ வ.நா.1712.1
புக்கச்சு ஆ,ந்த ெபான் வாளும் சுrகயும் $சீவ.நா.1712.2
கப்பின் நானமும் காம,_ெப.(காம,_ெப.) கலங்களும் $சீவ.நா.1712.3
பதிக்கண் தம் எனப் பாவயும் ஏவினாள் $சீவ.நா.1712.4
மணியின் ேமல் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ேபா,த் அன்ன மாக்கதி, $சீ வ.நா.1713.1
ணிய வசும்_ெப.எச்.(வ
@
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
@
ளங்கு ஒளி
ேமனியன் $சீவ.நா.1713.2
பணியின் பல் கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) தாங்குபு
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் $சீவ.நா.1713.3
அணிெசய் ேகாத அம் காமினி ஓதினாள் $சீவ.நா.1713.4
சாந்தினால் ெமழுகித் தட மாமல, $சீவ.நா.1714.1
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாமங்கள் நாற்றி
அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) புக $சீ வ.நா.1714.2
ஏந்தி இட்டு இளயாெராடு ந@ங்கினாள் $சீ வ.நா.1714.3
காந்தி வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உணும் கற்பகக் ேகாதேய $சீவ.நா.1714.4
தூமம் ஆ,ந்த கில் அணப் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) ேமல் $சீவ.நா.1715.1
காமன் தம்பியின் காள கிடந்தபின் $சீவ.நா.1715.2
ஏம மாபுரத் இட்ட ஓ, மா ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) $சீ வ.நா.1715.3
நாம நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஒளி நந்தன என்பேவ $சீ வ.நா.1715.4
மின்னும் பூணும் மிளி, கதி, ஆரமும் $சீவ.நா.1716.1
ெபான்னும் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ, கற்பகப் பூமரம்
$சீ வ.நா.1716.2
அன்ன காள அம, யில் ேதறினான் $சீ வ.நா.1716.3
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மன்னும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுட, மாக்கல் இவ,ந்தேத $சீவ.நா.1716.4
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாய் ெநடிய கண்ணாள்
ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என விடுக்கப் பட்ட
$சீ வ.நா.1717.1
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) தடக்க
வரன்_ெப.(வ
@
ரன்_ெப.)
@
இருத்தலும் விசயன் என்பான் $சீவ.நா.1717.2
கயவாம் சிலயினானக் கண்டு வந் அருகு ேச,ந்தான் $சீ வ.நா.1717.3
பயவாய்ப் பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) பாவய,க்கு அமி,தம்
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1717.4
ெதய்வேம கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேமனித்_ெப.(ேமனி_ெப.+த்_ஒற்.) திரு ஒளி
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா,பின் $சீவ.நா.1718.1
ஐய ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) யார என்றாற்கு
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) உர ெகாடா விட்டான்
$சீ வ.நா.1718.2
பயேவ ெபய,ந் ேபாகிப் பனிமல,க் ேகாத மா,பின் $சீவ.நா.1718.3
மயல் அம் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ேபாலும் மத்னற்கு இதனச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1718.4
சந்தனக் களியும் பூவும் தமனியக் குடத்ள் ந@ரும் $சீ வ.நா.1719.1
ெகந்தம் நாறு அகிலும் முத்க் கிள, ஒளி விளக்கும் ஏந்தி $சீவ.நா.1719.2
அந்தில் வில் பயிற்றும் தானம் வழி பட ஆங்குச் ெசன்றாள் $சீவ.நா.1719.3
மந்திர மடந்த அன்னாள் வசுந்தr வந்
ெசான்னாள்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1719.4
ஆ, அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) ேசக்க
நிங்கி_வி.எச்.(ந@ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெவறு நிலத் அடிகள் தாேம
$சீ வ.நா.1720.1
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ந@rதின் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என் ெகால் என்று
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) நினந் ேபாகிச் $சீவ.நா.1720.2
ேச, ண கழறச் ெசன்ேறன் ெசல்விேயாடு ஆங்குக் கண்ேடன் $சீவ.நா.1720.3
ேபா, பல கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவேலாய் மாயம்
ெகால் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்றாள்
$சீ வ.நா.1720.4
கண கடி கண்ணி ெசால்லக் காணிய யானும் ெசன்ேறன் $சீ வ.நா.1721.1
மணி_ெப.(மணி_ெப.) இலங்கு ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெபான் வவாள் ேகடக
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) வத்த $சீவ.நா.1721.2
இண கடி சீ யம் அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) இளமயும்
வனப்பும் ஏரும் $சீவ.நா.1721.3
ண அம வடிவும் ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ெபாறி ஒற்றிக்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1721.4
ந@ண்ட_ெப.எச்.(ந@ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
ெநடிய ெசங்கண் ந@லமாய்ச் சுrந்த குஞ்சிப் $சீ வ.நா.1722.1
பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ,
ஆர_குைற.எச்.(ஆ,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேமனிப்_ெப.(ேமனி_ெப.+ப்_ஒற்.)
ெபான் உரத் இட்ட ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.1722.2
காண்தகு காதில் தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குண்டலம் குவளப் பந்தா, $சீ வ.நா.1722.3
ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) தக அழகன் யா, ெகால்
அறியலன்_வி.மு.(அறி_வி.+அல்_எதி,.ம.+அன்_பட,.ஒரு.) அவன என்றான்
$சீ வ.நா.1722.4
இனத் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏறு ேபாலும்
எறுழ்_ெப.(எறுழ்_ெப.) வலி உரத்த மாற்றம் $சீ வ.நா.1723.1
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மனத் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மகிழ்ந்
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மந்தன் நந்தட்டேன ஆம்
$சீ வ.நா.1723.2
புனத் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மயில்_ெப.(மயில்_ெப.)
அனாளால் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உர
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1723.3
எனத் தவிரா ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு
எய்தினள்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.) என்ப அன்ேற
$சீ வ.நா.1723.4
கருமுகில் ெபாடித்த ெவய்ேயான் கடலிட நடப்பேத ேபால் $சீ வ.நா.1724.1
திருமுகம் சுடர ேநாக்கிச் சீ வகன்_ெப.(சீ வகன்_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேச,ந்தான் $சீவ.நா.1724.2
தருமன அrதின் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தனஞ்சயன் ேபாலத் தம்பி $சீவ.நா.1724.3
திருமல,த் தடக்க கூப்பிச் ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) ெதாழு வழ்ந்தான்
@
$சீ வ.நா.1724.4
தாமரத் தடக்க கூப்பித் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) முதல்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தம்பி $சீவ.நா.1725.1
தாமரத் தடத்த ஒத்தான் தமயனும் பருதி ஒத்தான் $சீ வ.நா.1725.2
தாமரக் குணத்தினான மும் முற தழுவிக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1725.3
தாமரச் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கணானும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உறு பrவு
த@,ந்தான் $சீவ.நா.1725.4
என் உறு நிலம ஓரா எr உறு தளிrன் வாடிப் $சீவ.நா.1726.1
ெபான் உறு ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) கன்றிப் ேபாயின @, ெபாறி இலாேதன்
$சீ வ.நா.1726.2
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முன் உற இதன ஓேரன் மூrப் ேப, ஒக்கல் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$சீ வ.நா.1726.3
பின் உறு பrவு ெசய்ேதன் ேபதேயன் கவலல் என்றான் $சீ வ.நா.1726.4
ஆக்கமும் ேகடும் உற்ற@, அடிகேள அல்l, ேமலப் $சீவ.நா.1727.1
பூக் குலாம் அலங்கல் மாலப் புள்_ெப.(புள்_ெப.) ெகாடியாற்கும் உண்ேட
$சீ வ.நா.1727.2
வக்கு
@
வா, முலயினா, ேபால் ெவய் உயி,த் உருகி நய $சீ வ.நா.1727.3
ேநாக்கின @, என்ன என்றான் நுதி அழல் குட்டம் ஒப்பான் $சீவ.நா.1727.4
குரவரப் ேபணல் இன்றிக் குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.) இகந் ஆய
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) $சீவ.நா.1728.1
தரவந்த பயத்தினால் இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தாமரப்
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) ந@ங்கிப் $சீ வ.நா.1728.2
பருவருந் ன்பம் உற்ேறன் பாவிேயன் என்று ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.)
$சீ வ.நா.1728.3
திருவடி மிசயின் வத்ச் சிலம்ப ெநாந் அழுதிட்டாேன $சீவ.நா.1728.4
பrந் அழுகின்ற தம்பி பங்கயம் அனய ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.)
கண்_ெப.(கண்_ெப.) $சீவ.நா.1729.1
ெபாருந்பு டத் ேவண்டா புலம்புதல் காள என்று $சீ வ.நா.1729.2
மருந் அனாள் உறயும் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) மடுத் உடன்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புக்கான் $சீவ.நா.1729.3
அருந்ததிக் கற்பினாள அடி பணிந் அவனும் கண்டான் $சீ வ.நா.1729.4
ெகாழுநனக் குறிப்பினாேல குமரன் யா, என்று ேநாக்கக் $சீவ.நா.1730.1
கழுமிய கற்பினாய் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மத்னன் ஐயன் என்ன
$சீ வ.நா.1730.2
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எழுமயும் ெபறுக_வியங்.வி.மு.(ெபறு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) இன்ன
இளங்கிளச் சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) என்றாள் $சீ வ.நா.1730.3
ெகாழு மல,த் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கண் ெசவ்வாய்க் குவிமுலக்
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அனாேள $சீவ.நா.1730.4
குடவர அனய மா,பில்_ெப.(மா,பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) குங்குமம்
எழுதிக்_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.+க்_ஒற்.) ேகால
$சீ வ.நா.1731.1
வடவர வரச் சாதி வால் ஒளி
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பம் பூண் $சீவ.நா.1731.2
தடவர மா,பின் மின்ன தம்பிேயாடு அமி,தம் உண்டான் $சீ வ.நா.1731.3
பட அரவு அல்குலாளும் பான்மயால் விருந் ெசய்தாள் $சீ வ.நா.1731.4
விருந் அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்றத் தம்பியும் தானும்
ேவறா $சீவ.நா.1732.1
இருந்ழி என்னக் காண உற்றத எவன் ெகால் என்று $சீவ.நா.1732.2
ெபாருந்தினா, ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) புர விடுத் உரேமா என்னக் $சீவ.நா.1732.3
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.)
கண்_ெப.(கண்_ெப.) பந்தா,க் காள ஈ உரக்கின்றாேன $சீ வ.நா.1732.4
புண் உமிழ் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ேபா,த்த ெபாரு களம் ேபான்று
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1733.1
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அம் கதிரும் அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) அடந்
ெசவ்வான் ெகாள் அந்தித் $சீவ.நா.1733.2
ண் எனக் களத்தின் ந@ங்கித் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நக,ப் புறத்த்
ெதாக்ேக $சீ வ.நா.1733.3
எண்ணுமின் ெசய்வ என்றான் பமுகன் எrயும் ேவலான் $சீவ.நா.1733.4
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மின் என மிளிரும் பம்பூண் புத்திேசன் ெவகுண்டு
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) $சீவ.நா.1734.1
கல் நவில் ேதாளினானக் காண்கேலம் ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
இன்ேன $சீவ.நா.1734.2
மன்னன வாளினாேல வானகம் காட்டி மூதூ, $சீவ.நா.1734.3
தன்னயும் சவட்டிப் ேபாகிச் சாமியச் சா,ம் என்றான் $சீவ.நா.1734.4
சிலெயாடு திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ேதவ மாதத்தன் என்பான்
$சீ வ.நா.1735.1
மல உட உருமின் சீறி மாற்றலன் உயிர உண்டல் $சீவ.நா.1735.2
இல உடக் கண்ணியீ,க்கு இஃ எளி நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
குருசில்_ெப.(குருசில்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) உண்ம $சீ வ.நா.1735.3
உலவிேனாடு இன்ம ஆராய்ந் ஒறுப்பேத ணிமின் என்றான் $சீவ.நா.1735.4
பவ்வத்ப் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) பருதி ேபால் திறலினாற்குத்
$சீ வ.நா.1736.1
ெதவ்வரக் கிழங்கிேனாடும் தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) ெசான்னவாேற $சீவ.நா.1736.2
எவ்வத்தத் தணித்ம் என்றான் சீதத்தன் என்னேலாடும் $சீ வ.நா.1736.3
மவ்வல் அம் மணந்த_ெப.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தா,_ெப.(தா,_ெப.) பமுகன் இதனச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1736.4
நம்பி நந்தட்டன் ேகட்க நங்கட்குக் குரவ, உள்ளா, $சீவ.நா.1737.1
தம் பrவு அகற்றி ஓம்பி ந@,க் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) மரபு_ெப.(மரபு_ெப.) தாங்கு
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) $சீவ.நா.1737.2
கம்பம் ெசய் பrவு ந@ங்கிக் கற்பிப்பா,க்கு உவ,த்ச் ெசால்லா, $சீவ.நா.1737.3
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இம்ப, இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஒப்பாய்க்கு
என்ன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உரப்ப என்றான் $சீ வ.நா.1737.4
ஓம் பட சாற்றல் பால உள்ளவ,க்கு
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீ வ.நா.1738.1
ஆம் புட என்கண் இல்ல அங்க என் கண்களாகத் $சீவ.நா.1738.2
ேதம் படு தாrன @,க்கும் ெசல்வற்கும் ெசய்வ ெசய்ேதன் $சீவ.நா.1738.3
காம்பு_ெப.(காம்பு_ெப.) அடு காட்டுத் த@யின் கனன்று உடன்
எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்ேறன் $சீவ.நா.1738.4
ேகாட்டு இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) குழவித் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) அன்ன எயிற்றுக் ேகாேள $சீவ.நா.1739.1
ேவட்ட ஓ, சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவங்கயின் இனத்தின்
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) $சீவ.நா.1739.2
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) பட எழுந்
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) சீவகன்_ெப.(சீவகன்_ெப.)
என்னும் ஆங்கண் $சீவ.நா.1739.3
பாட்டின ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) எங்கள் பrவு அறப் பாடினாேன
$சீ வ.நா.1739.4
வருவ,_வி.மு.(வா_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ,_பட,.பன்.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
ேகள்வ, இன்ேன வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) பசல
த@ர_குைற.எச்.(த@,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1740.1
உருகி நந் உடன்று முன் க வள உக
ெமலிய_குைற.எச்.(ெமலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டா $சீவ.நா.1740.2
அருவி மும் மதத்த யான அதி,ந்ழிக் கா, என்று எண்ணித் $சீ வ.நா.1740.3
ெதrவில ேபத முல்ல பூத்தன ெதளி இ என்றான் $சீ வ.நா.1740.4
பாட்டினக் ேகட்டேலாடும் பழம் பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நட்பும் ஆேம $சீவ.நா.1741.1
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ஓட்டியும் ேகாறும் அன்ேற நம்பி தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உண்ம ெபற்றால்
$சீ வ.நா.1741.2
நாட்டிடம் பரந் ேபாகி நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாங்கள் என்னா $சீ வ.நா.1741.3
ஈட்டமும் ேவறும் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இலப்புர
கிளத்திட்ேடேம $சீ வ.நா.1741.4
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெபாதி கிலின்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மஞ்சு சூழ்
வரகள் நாடி $சீ வ.நா.1742.1
அணி நக, யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மால தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
மனயச் ேச,ந்ேதன் $சீவ.நா.1742.2
ண மல,க் கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) ஊழ்த்ச் ெசாrவ ேபால்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முன்க $சீ வ.நா.1742.3
அணி வள நலத்ேதாடு ஏக அங்ஙனம் இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) நவாள்
$சீ வ.நா.1742.4
என்னக் கண்டு அடிசில்_ெப.(அடிசில்_ெப.) ஆக்க ஐய,க்கு என்று
அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) ந@ங்கப் $சீவ.நா.1743.1
ெபான்னக் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அனய
சாயலவ, புrந் அடிசில்_ெப.(அடிசில்_ெப.) ஏந்தத் $சீ வ.நா.1743.2
ன்னி ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
மஞ்ஞத் ேதாற்றம் ேபால் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நங்க $சீவ.நா.1743.3
பின்ன நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) குவள ந@, வழ்
@ ெபற்றிய
கண்ணள்_குறி.வி.மு.(கண்_ெப.+அள்_பட,.ஒரு.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1743.4
அடிகள இன்றி ந@ேர உண்ணவும் வல்l, ஆன @, $சீவ.நா.1744.1
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கடியி, ந@, ஐயன @ேர எனக் கசிந் உருகிக் காய் ெபான் $சீ வ.நா.1744.2
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) கள் ஆ,ந்த வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) குழந்
மாநிலத் வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
@
$சீவ.நா.1744.3
ெபட மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) சயலாள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேப கண்டு ஆங்கு
மீ ண்ேடன் $சீ வ.நா.1744.4
ெசல்வன இன்று நாடிச் ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) ெதாழுதல் ஒன்ேறா
$சீ வ.நா.1745.1
அல்ல இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.)
ந@ங்க_குைற.எச்.(ந@ங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவற்றுலகு அடதல் ஒன்ேறா
$சீ வ.நா.1745.2
எல்ல இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இரண்டின் ஒன்ற இப்பகல் முடிப்பல்
என்னா $சீ வ.நா.1745.3
மல்லிகக் ேகாத ஐம் பால் மலமகள் மனயச் ேச,ந்ேதன் $சீவ.நா.1745.4
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஒலி வண
@
பண்ணி மாண்ட ேகால் தடவ
மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) $சீவ.நா.1746.1
அணிமுலத் தடத்தின் ஒற்றி ெவப்பரால் தட்பம் மாற்றிப் $சீவ.நா.1746.2
பிண மல,க் ேகாத கீ தம் பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெபrம் ேபற்று $சீ வ.நா.1746.3
இண மல,க் கண்ணிக்கு ஒவ்வா இளி வரு கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.)
ெசான்ேனன்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஏன்) $சீ வ.நா.1746.4
ெசால்லிய_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்ன ேநாக்கித்
ளங்கல் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) அடிகள் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) $சீ வ.நா.1747.1
புல்ல யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) புண,ப்பல் என்று ெபாழு ேபாய்ப் பட்ட
பின்ற $சீவ.நா.1747.2
எல் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) விஞ்ச ஓதி இவ்வழி இடுவித்திட்டாள்
$சீ வ.நா.1747.3
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ெசால்லுமின் அடிகள் ந@ரும் ேபாந்தவாறு எனக்கும் என்றான் $சீவ.நா.1747.4
தாதயா, உவப்பச் ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.)
தாழ் கச்சில் பிணிப்புண்டு ஐய $சீ வ.நா.1748.1
ேபாதரா நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாழ்தில்
ேபா,ப்புலிக் குழாத்தின் சீ றிக் $சீ வ.நா.1748.2
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) க இலங்கு எஃகம் ஏந்திச் $சீ வ.நா.1748.3
சாதேல புrந் ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தன்ம அந் நகrல் கண்ேடன் $சீவ.நா.1748.4
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் நின்னக் காண்ெபன்வி.மு.(காண்_வி.+ப்_இ.இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) கருவர உலம்பிப் பல்கால்
$சீ வ.நா.1749.1
விண்டுவும் உடய வாலின் ெவடித்ராய் ெவகுண்டு ேநாக்கா $சீவ.நா.1749.2
எண் திசேயாரும் எள்கக் குஞ்சரம் இrயப்
பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1749.3
ஒண்திறல் சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) அன்ன கதழ் ஒளி உடற்சி கண்ேடன்
$சீ வ.நா.1749.4
சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) தலப் ெபருக்கித் த@க் ேகாள் உறுப்பினச் சுருக்கித்
த@ப்ேபால் $சீ வ.நா.1750.1
அனன்று நில்லாத கண்ணால் நிறுத்தின ெசவியிற்றாகி $சீவ.நா.1750.2
முனம் புக அடக்கிப் பின் ேபாந் இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பாய்வான் அமந்த
$சீ வ.நா.1750.3
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) தலப் புலிேயாடு
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேதாழ,
நின்னிடத்தில் கண்ேடன் $சீவ.நா.1750.4
கூட ந@, நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபற்றி கண்டு
இப்பால் ேநாக்குேவற்கு ஓ, $சீ வ.நா.1751.1
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ேகடகம் வாெளாடு ஏந்திக் ெகடுக இந் நகரம் என்னா $சீவ.நா.1751.2
மாடத்தின் உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மல மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
தன்ம கண்ேட $சீ வ.நா.1751.3
ஆடவ,க்கு உழுவ ஒப்பாய் அஞ்சிேனன் அதன்கண் என்றான் $சீவ.நா.1751.4
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) இட, விடுப்ப வாழ்வின் சாதேல ெபr
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என்று $சீ வ.நா.1752.1
எண்ணிேனன் நம,கள் வயும்
@
இயல்பினான் ெநருங்கப் பட்டுக் $சீ வ.நா.1752.2
கண்ணி நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) இயக்கன் தன்னச் சிந்தித்ேதன்
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1752.3
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) வந் அழுங்கத்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு என்னக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாந்தான்
$சீ வ.நா.1752.4
மந்திரம் மூன்றும் தந் வானவன் விடுப்பச் ெசல்ேவற்கு $சீவ.நா.1753.1
இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) திருவில்
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இன மழக் குழாத்தின்
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) $சீவ.நா.1753.2
ெகாந்தழல் காட்டுத் த@யால் வளப்புண்ட குழாத்த ேநாக்கிச் $சீவ.நா.1753.3
சிந்தித்க் கவன்று நிற்பத் திருமழ
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.நா.1753.4
ெவல் களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.)
ந@க்கி_வி.எச்.(ந@க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விரெவாடு வனத்தின் ஏகிப்
$சீ வ.நா.1754.1
பல்லவ ேதயம் நண்ணித் தனபதி என்னும் மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.)
$சீ வ.நா.1754.2
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நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வனப்புடய ேதவி திேலாத்தம
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நம்பி $சீ வ.நா.1754.3
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) மற்று உேலாக பாலன் திருமகள் பம என்பாள்
$சீ வ.நா.1754.4
அrகுரல் ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) நாமத் அரவு
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.) கடித்த ஆகத் $சீவ.நா.1755.1
திருவிழ அவளத் த@,த்ேதன் த@,விலா நண்பு ேவண்டிப் $சீவ.நா.1755.2
ெபாரு களி யான மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) புன இழ அவளத் தந்தான்
$சீ வ.நா.1755.3
இரு மதி கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்ற
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இராப் ெபாழுதில் ேபாந்ேதன்
$சீ வ.நா.1755.4
வாவிப் புள்_ெப.(புள்_ெப.) நடயினாள வஞ்சித்த் தக்க நாட்ட $சீவ.நா.1756.1
ேமவி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) காணல் உற்றுச் சா,தலும் இப்ப,
உள்ளான் $சீ வ.நா.1756.2
தூவிப் ெபான் மாட மூதூ,ச் சுபத்திரன் என்னக் கண்ேட $சீவ.நா.1756.3
ஆவிக் கண் அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) ேபால அளவளாய் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.)
பட்டான் $சீ வ.நா.1756.4
பண் அம ேதrன் ஏறி அவெனாடு யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ேபாகி $சீவ.நா.1757.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) உய, ெசம்ெபான் மாடத் இழிந் அவண்_ெப.(அவண்_ெப.)
விளங்கப் புக்ேகன் $சீவ.நா.1757.2
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நிலா முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
முலத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கணாள $சீ வ.நா.1757.3
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மண்_ெப.(மண்_ெப.) எலாம் ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மகிழ்ச்சியின் மகிழ்ந்
தந்தான் $சீவ.நா.1757.4
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.)
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பின் அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.) இல்
நிங்கி_வி.எச்.(ந@ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1758.1
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வழி நாடு காண்பான் வருதலும் இறவன் கண்ேட
$சீ வ.நா.1758.2
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வழிபாட, ஆகிச் சிலத் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
சிறுவ,_ெப.(சிறுவ,_ெப.) கற்ப_குைற.எச்.(கல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.1758.3
ம வழி ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கணாளத் தந்தனன் மதல என்றான்
$சீ வ.நா.1758.4
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உழந்
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
தம்பிய உணரக் கூறித் $சீவ.நா.1759.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உழந் அரற்றும் தாரான் குரவரச் சிந்தித்தாற்கு
$சீ வ.நா.1759.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) இழிந்தாங்குக் கண்ண,_ெப.(கண்ண
@
@,_ெப.) மா,பகம்
நனப்பக் கயால் $சீ வ.நா.1759.3
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) உமிழ்ந்
இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேவலான் ஒற்றி
மற்று இதனச் ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.)
$சீ வ.நா.1759.4
நண்ெபாடு ெபண்டி,_ெப.(ெபண்டு_ெப.+இ,_பட,.பன்.) மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.)
யாவயும் நண்ணல் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.1760.2
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ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆவ ஐயா உடன் பிறப்பு
ஆக்கல் ஆகா $சீவ.நா.1760.3
எம்பிய ஈங்குப் ெபற்ேறன்_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) என்
எனக்கு அrய என்றான் $சீவ.நா.1760.4
ேதனில் பால் எனச் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) தம்பிேயாடு $சீவ.நா.1761.1
ஆனியம் பல கழிய_குைற.எச்.(கழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆயிட
$சீ வ.நா.1761.2
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) குன்று எனத் ேதாழ, ெவந் ெமய் $சீவ.நா.1761.3
ஊனின் நகின்றா, ெசய்வ உன்னினா, $சீவ.நா.1761.4
நாடுமின் இனி நாங்கள் ெசய்வ என்று $சீ வ.நா.1762.1
ஈடினால் இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நால்வரும்
$சீ வ.நா.1762.2
ஆடும் மஞ்ஞ அம் சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) தத்த ெமய் $சீ வ.நா.1762.3
வாடல் ஒன்றிலள் வஞ்சம் ஆம் ெகாேலா $சீ வ.நா.1762.4
கள்ளம் உண்டு எனில் காண்டும் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) என $சீவ.நா.1763.1
ெமள்ள எய்தினா, வினவக் கூறினாள் $சீவ.நா.1763.2
வள்ளற்கு உற்றம் மறந்த_ெப.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணமும் $சீவ.நா.1763.3
ெவள்ளி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மல ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
பாவேய $சீவ.நா.1763.4
மற்று அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.) ெசால்லக் ேகட்ட
மந்த,கள் $சீவ.நா.1764.1
இற்ற தம் உயி, இயல்பின் ேப,த் அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) $சீவ.நா.1764.2
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ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாந்தrன் ெபr ெமய்
குளி,ந் $சீவ.நா.1764.3
அற்றம் அன்மயின் அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) ந@ங்கினா, $சீவ.நா.1764.4
திருவின் சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) சீறடிச்
சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) $சீவ.நா.1765.1
உருவக் குஞ்சிவாய் உறுத்தி ஒய் என $சீவ.நா.1765.2
உருகும் உள்ளத்தின் உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) வங்கினா,
@
$சீவ.நா.1765.3
பருகு காதலின் பாடி ஆடினா, $சீ வ.நா.1765.4
பத் அரவத் திர சிந்திய_ெப.எச்.(சிந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல்கதி,
$சீ வ.நா.1766.1
ெமாய்த் எr நித்திலம் வத்த அன பல்லினள் $சீவ.நா.1766.2
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திருவின் உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) ெதாழுதா,
தம $சீ வ.நா.1766.3
எத்யரும் ெகடும் என்று இன
ெசான்னா,_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) $சீ வ.நா.1766.4
ஐயன யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) எய்வம் ஆயிழ
$சீ வ.நா.1767.1
ெநாய்தின் உர ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உண்டு எனின் ெநாய் என
$சீ வ.நா.1767.2
ம எழுத் ஊசியின் மாண்ட ஓ, ேதாட்டிடக் $சீ வ.நா.1767.3
க வள, ேகாத கரந் எழுத்திட்டாள் $சீ வ.நா.1767.4
ஆங்கு உருக்கா, அரக்கு இட்டு அதன் மீ மிசப் $சீவ.நா.1768.1
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) குழயால் ெபாறி ஒற்றுபு ந@ட்டத் $சீ வ.நா.1768.2
ேதம் குழலாள் ெதாழுதாள் திச
ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனப் $சீவ.நா.1768.3
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பாங்க, அங்குப் பட,குற்றன, அன்ேற $சீவ.நா.1768.4
ேவந் இrயக் கண வித்திய_ெப.எச்.(வித்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிலக் $சீ வ.நா.1769.1
காய்ந் இrக்கும் புருவக் கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கண்ணிய, $சீ வ.நா.1769.2
ஆய்ந் அrக்கும் நறவம் மல, மாலய $சீவ.நா.1769.3
ேவய்ந் அrக்கும் மிஞVறு ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விடுத்தாள் $சீ வ.நா.1769.4
அலங்கு ெவண்மதி ஐப்பசி அடய அப்பகேல $சீவ.நா.1770.1
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓங்கின நிரம்பின புக,_ெப.(புக,_ெப.) சுழி உடய $சீவ.நா.1770.2
உலம்பி முன் இருதாள்களும் உமிழ்வன ேபால்வ $சீ வ.நா.1770.3
விலங்கு பாய்வன விடுகண விலக்குவ கலிமா $சீவ.நா.1770.4
அள்ளல்_ெப.(அள்ளல்_ெப.) ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) அருமணல்
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அருவரப் படினும் $சீவ.நா.1771.1
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ேபால் ெசல்வ உரன் அசவு இல்லன அமருள்
$சீ வ.நா.1771.2
ெகாள்ளி_ெப.(ெகாள்ளி_ெப.) மண்டிலம் ேபால் ெகாடிபடத் திrந்திடுவ
$சீ வ.நா.1771.3
ெவள்ளி மால் வரத் தாழ்வதில் ேமம்படப்
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1771.4
ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஐஞ் ஞூற்றின இருபதின் முரணிய ெதாகய $சீ வ.நா.1772.1
வர,_ெப.(வ
@
ர,_ெப.)
@
ஏறின விளங்கு ஒளிப் பக்கர அமந்த $சீ வ.நா.1772.2
தாரும் புட்டிலும் அரற்றுவ சாமர
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1772.3
ஓரும் கூடின மள்ளரும் ஒலித் எழுந்தனேர $சீ வ.நா.1772.4
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வடித்த ேபாத்ெதாடு வன் ெசலல்_ெதா.ெப.(ெசல்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
அத்திr $சீ வ.நா.1773.1
கடுத்த ஒட்டகம் கால் ெசல்வ யாவயும் $சீவ.நா.1773.2
ெநாடிப்பின் மாத்திர நூற்று வில் ஏகுவ $சீவ.நா.1773.3
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பண்டம் இயந் உடன்
என்பேவ $சீ வ.நா.1773.4
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) விற்பன பங்கிளி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நிறத்
$சீ வ.நா.1774.1
ஆலும் மா பவளக் குளம்பு
ஆ,ந்தன_வி.மு.(ஆ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட,.பன்.)
$சீ வ.நா.1774.2
காலின் ெநாய்யன கண் ெவௗவு காட்சிய $சீவ.நா.1774.3
நால்கு பண்ணின, நால்வரும் ஏறினா, $சீவ.நா.1774.4
நாளும் புள்ளும் நயத்தகு நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நிலக் $சீ வ.நா.1775.1
ேகாளும் ஓரயும் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நிமித்தமும் $சீ வ.நா.1775.2
ஆளும் மாந்தrன் ஆய்ந்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆயிடத்
$சீ வ.நா.1775.3
தாளின் ஊக்குபு சாத்ெதாடு எழுந்தேவ $சீவ.நா.1775.4
பறயும் சங்கும் பரந் ஒலித் ஆ,த் எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.1776.1
உற ெகாள் வாளிேனாடு ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) சுட,ேவல் மினச்
$சீ வ.நா.1776.2
சிற அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ, ெசம்புனல் ேபான்று
அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) $சீவ.நா.1776.3
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அற கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பட ஆ,ப்ெபாடு எழுந்தேவ $சீ வ.நா.1776.4
காய்த்த_ெப.எச்.(காய்_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசந்ெநலின் தாழ் கதி,
ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) ேமல் $சீ வ.நா.1777.1
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முல்லயின் ேபா ெபாழிந் உக
$சீ வ.நா.1777.2
ந@த்த ந@, வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) அன்னமும் நாரயும் $சீ வ.நா.1777.3
ஏத்தல் சால் முருடு ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இrந்தேவ $சீவ.நா.1777.4
அளகு ேசவெலாடு ஆடி அம் காய்க்குல $சீவ.நா.1778.1
மிளகு வா, ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.)
விருப்பு_ெப.(விருப்பு_ெப.) உறூஉம் $சீவ.நா.1778.2
சுளகு வா, ெசவித் தூங்குகக் குஞ்சரம் $சீவ.நா.1778.3
இளகு காடு_ெப.(காடு_ெப.) இளகப் பr ெகாண்டேவ $சீவ.நா.1778.4
அருவிக் குன்றமும் ஐவனச் சாரலும் $சீவ.நா.1779.1
குருவி_ெப.(குருவி_ெப.) ஆ,த் எழு ெகாய் புனக் கானமும் $சீ வ.நா.1779.2
திருவில் த@,ந்தவ, ேதயமும் ேத,ந் ேபாய் $சீ வ.நா.1779.3
மருவி மாதவ, பள்ளியுள் விட்டேத $சீவ.நா.1779.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) யில்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அகவி
$சீ வ.நா.1780.1
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) ம விட்டு விr ேபா பல ெபாளிக் $சீவ.நா.1780.2
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தளி, ேவய்ந் சின
தாழ்ந் நன ஆ,ந் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) $சீவ.நா.1780.3
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உண்டு ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) இமயவ,கள் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
உறுவேவ $சீவ.நா.1780.4
காவி கழுந@, குவள ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) கடிக் கமலம் $சீவ.நா.1781.1
தூவி மட நார ண அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) பயில் மு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
$சீ வ.நா.1781.2
ேமவி உற வண்டிெனாடு மல்கி விழதகய $சீ வ.நா.1781.3
வாவிெயாடு காவின் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மாந்த,_ெப.(மாந்த,_ெப.) பதி ெகாண்டா, $சீவ.நா.1781.4
ஐய, உற பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ஆண்டு அழக, காணச்
$சீ வ.நா.1782.1
ெசய் கழல, தார, அவ,_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) எங்கும் திrகின்றா,
$சீ வ.நா.1782.2
ெகாய்தகய பூம் ெபாம்ப,க் குளிரும் மரப் பலக $சீ வ.நா.1782.3
ெசய்யவளின் சிறி மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேசயவளக்
கண்டா, $சீ வ.நா.1782.4
அந் நுண் கில் கல் அரத்தம் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) அ வருத்தச்
$சீ வ.நா.1783.1
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) நுண் கில் உத்தrயம் புதந் சுவல்
வருத்த_குைற.எச்.(வருத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1783.2
மந் நுண் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.)
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) வருத்த_குைற.எச்.(வருத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வடி
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கண் $சீ வ.நா.1783.3
கந் ெநாண்டன கவற்சி நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) வருத்தக் கலுழ்ந்
ஆற்றாள் $சீவ.நா.1783.4
மாெசாடு மிடந் மணி_ெப.(மணி_ெப.) நூற்று அனய ஐம்பால் $சீவ.நா.1784.1
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பூசுதலும் இன்றிப் பிணி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
தாழ $சீ வ.நா.1784.2
வாச மல, மறந்த_ெப.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வழி வாமன்
அடிக்கு ஏற்றித் $சீ வ.நா.1784.3
ேதாசமறத் திகள் மனத் ஓதித் ெதாழு இருந்தாள் $சீவ.நா.1784.4
சிந்திப்பல் என் சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) இனி என்று
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெநடுங்கண் $சீவ.நா.1785.1
வந் பனி வா,ந் முலக் கலிங்கம் அ நனப்ப $சீ வ.நா.1785.2
அந்தில் இருந்தாள் அவளுக்கு அடந் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) நடுங்கி
$சீ வ.நா.1785.3
வந்தித் இருந்தா, மகிழ்ந் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாேதா $சீ வ.நா.1785.4
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.)
உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.)
இடமாக அதில் ேமேயாள் $சீ வ.நா.1786.1
விர உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபா உறயும்
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கணாள்ெகால்
$சீ வ.நா.1786.2
உர உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாவுறயும்
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நுதல்ெகால் அன்றித் $சீ வ.நா.1786.3
திர உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதெமாழிெகால் என்று
ெதrகல்லா, $சீவ.நா.1786.4
மங்கலம் மடிந்த திரு மா மகள ஒப்பீ, $சீவ.நா.1787.1
இங்கு வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) என்ன குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) யா அடிகட்கு என்ன
$சீ வ.நா.1787.2
எம் குலமும் எம் வரவும் ேவண்டில் எளி அன்ேற $சீவ.நா.1787.3
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நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) குலமும் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) வரவும் ந@,
உரமின் என்றாள் $சீவ.நா.1787.4
ேமாட்டு மு ந@, மலங்கு ெமாய்த்த இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வாள $சீவ.நா.1788.1
பூட்டு சில இறவிெனாடு ெபரு யில் மடியும் $சீவ.நா.1788.2
ஈட்டம் உடயவ,கள் உற இராசபுரம் என்னும் $சீவ.நா.1788.3
நாட்டம் உட நகரம் எம ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
உற பதிேய $சீ வ.நா.1788.4
ெபான் உடய மா,பின் புகழ் மந்திr ெபாலந்தா, $சீவ.நா.1789.1
தன்னுடய நுண் உண,வின் சாகரற்குத் தக்காள் $சீவ.நா.1789.2
ெகான்_ெப.(ெகான்_ெப.) ெநடிய வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண் குருதத்த சீதத்தன்
$சீ வ.நா.1789.3
மன் நடுங்க வங்கு_ஏவ.(வ
@
ங்கு_வி.)
@
திரள் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மடங்கல்
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1789.4
அளப்பு அrய நான்மறயினான் அசலன் என்பான் $சீ வ.நா.1790.1
திளக்கும் திரு ஒப்பு உடய திேலாத்தம தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) $சீவ.நா.1790.2
விளத் இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) ேமய்ந்
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மிச்சில்
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) மா,பன் $சீவ.நா.1790.3
இளப்பல் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) ேதசு உரப்பின்
புத்திேசன் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) விருந்தான் $சீவ.நா.1790.4
ெசட்டி தனபாலன் மனயாள் சினவு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண் $சீவ.நா.1791.1
பட்டம் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) மின்னின் நகு பவித்திரக்குத்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1791.2
மட்டு மல, மா,பின் மத யான எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) உழுதாங்கு
$சீ வ.நா.1791.3
501

இட்டகுறி தா,_ெப.(தா,_ெப.) திவளப் பமுகன் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
விருந்ேதான் $சீவ.நா.1791.4
ெபான் நகருள் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ெபயரால் ெபாறியும் ெபற்றான்
$சீ வ.நா.1792.1
வில் மrய ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) விசய தத்தன் உயி,க் கவசம் $சீவ.நா.1792.2
பின் அrய கற்பினவள் பிrதிமதி காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) $சீவ.நா.1792.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மகெனன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அடிகள்
ேதவதத்தன் என்ேபன் $சீவ.நா.1792.4
எங்கள் வினயால் இறவன் வடிய
@
அஞ் ஞான்ேற $சீவ.நா.1793.1
எங்கள் உயி, நம்பிெயாடு யாங்கள் பிறந்ேதம் ஆக $சீவ.நா.1793.2
எங்கள் தம, நம்பிக்கு இவ,_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) ேதாழ, என ஈந்தா,
$சீ வ.நா.1793.3
எங்ெகழில் என் ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) என இன்னணம் வள,ந்ேதம்
$சீ வ.நா.1793.4
யாண்டு நிறந் ஏகிய பின் நந்தன் அவற்கு இளயா, $சீ வ.நா.1794.1
மாண்ட குணத்தா, நபுல விபுலெராடு மன்னும் $சீவ.நா.1794.2
ஈண்ட வள,ந்ேதம் ஏந் தவிசின் உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) மிச எய்தித் $சீவ.நா.1794.3
த@ண்ட அrய ெவம்மெயாடு திக் கயங்கள் எனேவ $சீவ.நா.1794.4
வில் ெதாழிலும் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெதாழிலும் வண
@
ெபாரு ெதாழிலும்
$சீ வ.நா.1795.1
மல் ெதாழிலும் ேத,த் ெதாழிலும் வாரணத்தின் ெதாழிலும் $சீவ.நா.1795.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெதாழில வாசிெயாடு நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) கலகள்
ந@ந்திக் $சீவ.நா.1795.3
கற்றனங்கள் யாமும் உடன் கற்பனகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$சீ வ.நா.1795.4
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ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிலயின் ேவட, ெதாறு மீ ட்டு விசும்பு ஏகும்
$சீ வ.நா.1796.1
விஞ்ச அரயன் மகள வண
@
ெபாரு எய்திக் $சீவ.நா.1796.2
குஞ்சரமும் ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) குண மால
நலன்_ெப.(நலன்_ெப.) உண்ட $சீவ.நா.1796.3
நம்பி அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) நாமம் எவன் என்னின் இ
ஆேம $சீவ.நா.1796.4
கந்க் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) என்ற நக,க்கு ஆதி மு நாய்கன் $சீவ.நா.1797.1
முந்திப் ெபறப்பட்ட மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) மூrச் சிலத் தடக்கச் $சீ வ.நா.1797.2
சிந்திப்பவ, அவலம்_ெப.(அவலம்_ெப.) அறு சீ வகன்_ெப.(சீவகன்_ெப.) என்
ேதாழன் $சீவ.நா.1797.3
அந்தில் ஒருநாள் அவன அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
தவற்றால் $சீவ.நா.1797.4
ெதாடிகள் தவழ் வங்கு_ஏவ.(வ
@
ங்கு_வி.)
@
திரள் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இறுக
யாத்க் $சீவ.நா.1798.1
கடிகள் தவழ் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) மகளி,_ெப.) கசிந் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
கrயக் $சீ வ.நா.1798.2
ெகாடிகள் தவழ் மாட நக,க் ெகால்ல என மாழ்கி $சீவ.நா.1798.3
இடிகள் தவழ்ந்திட்ட பட நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) என
வழ்ந்தாள்_வி.மு.(வ
@
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.)
@
$சீவ.நா.1798.4
மாதவப் ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) மா நக, நம்பிக்கு
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1799.1
ஏதத்தக் ேகட்டேலாடும் இருகணும் பிறந் மாழ்கிக் $சீவ.நா.1799.2
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காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) தம் மகனுக்கு
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) நவ எனக்
கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வழ்ந்தா,
@
$சீவ.நா.1799.3
ஆதலால் நங்க யாேர அருள் ெபr உடய, என்றா, $சீவ.நா.1799.4
மாழ்குபு மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
@
மாெபருந் ேதவி தன்ன
$சீ வ.நா.1800.1
ஆழ் ய, அவித்தற்கு ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேயாகம் நாடிக் $சீவ.நா.1800.2
காழ் பrந் அரத்த சாந்தின் களிதரு ந@rல் ேதற்ற $சீவ.நா.1800.3
யாழ் புர கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ஆற்றாள்
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வழ்ந்
@
அரற்று கின்றாள்
$சீ வ.நா.1800.4
கம் மாண் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) படயுள் காவலன ஆண்டு ஒழியப்
$சீ வ.நா.1801.1
ெபாய்ம்மா மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ஊ,ந் ேபாகிப் புறங்காட்டுள் $சீவ.நா.1801.2
விம்மாந் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
வழ_குைற.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
@
வழ்ந்ேதன்
@
ண
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1801.3
எம்மாேன ேதான்றினாய் என்ன ஒளித்திேயா $சீவ.நா.1801.4
கயா, இலங்கு எஃகின் கந்க் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) ெகாடு ேபாய் $சீ வ.நா.1802.1
ெமாய்யா, உவகயனாய் முற்றிழக்குத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெகாடுப்ப
$சீ வ.நா.1802.2
நயாள் வள,த்த சுநந்த நவ உற என் $சீ வ.நா.1802.3
ஐயா என் ஐயா என் ஐயா அகன்றனேய $சீவ.நா.1802.4
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மின் நிரத்த பம் பூண் விளங்கு இல ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $சீவ.நா.1803.1
முன் உரத்த மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) கனவும் புணயாக $சீவ.நா.1803.2
என் உயிரத் தாங்கி இருந்ேதன் வலி ஆகா $சீவ.நா.1803.3
என் அரேச என்பூசல் ேகளா இறந்தனேய $சீவ.நா.1803.4
ேகா அ மாவாகிக் குடிேயாம்பி நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) குடக்கீ ழ்ப்
$சீ வ.நா.1804.1
பாவேம ெசய்ேதன் பrவு எலாம் ந@ங்கினால் $சீவ.நா.1804.2
ேபா அம்மா என்று உரப்பப் ேபாேவன் முன் ேபாயினாய் $சீ வ.நா.1804.3
ஆ அம்மா அம்மா என் அம்மா அகன்றனேய $சீ வ.நா.1804.4
ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) மகேன குரு குலத்தா, ேபா, ஏேற $சீ வ.நா.1805.1
ஏமாங் கதத்தா, இறவா என் இன் உயிேர $சீ வ.நா.1805.2
காமா கடலுள் கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) கவிழ்த்ேதன் கண்ணுள் ந@, $சீ வ.நா.1805.3
பூ மாண் புனதாராய் ேநாக்கா ேபாதிேயா $சீவ.நா.1805.4
கந்தா, களியானக் காவலனா, கான் முளய $சீ வ.நா.1806.1
வந்தா,_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) வாய்த் த@ இன்ம
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மறந்திருந் $சீவ.நா.1806.2
ெநாந்ேதன் பலகாலும் ேநாேயாேட வகின்ேறன்
@
$சீ வ.நா.1806.3
அந்ேதா அறேன மற்று ஆற்ேறனால் ஆற்ேறனால் $சீவ.நா.1806.4
முன் ஒருகால் என் மகனக் கண்ேடன் என் கண் குளிரப் $சீவ.நா.1807.1
பின் ஒருகால் காணப் பிழத்த என் ேதவி,காள் $சீ வ.நா.1807.2
என் ஒப்பா, ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) மகளி,_ெப.) இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
உலகில் ேதான்றற்க என்று $சீவ.நா.1807.3
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அன்னப் ெபட நடயாள் ஆய் மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ேபால் வழ்ந்தனேள
@
$சீ வ.நா.1807.4
புண் மல்கு மத்தகத்த ேபா, ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) ெபாற்பு
அழித்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1808.1
மண்_ெப.(மண்_ெப.) மல்கு தாரான் ெபருமாட்டி வாய் ெமாழி
ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1808.2
உள் மல்கு ெநஞ்சினராய் ஒய் எனேவ ெவய்யிராக் $சீவ.நா.1808.3
கண் மல்கு ந@ரா, முக முகங்கள் ேநாக்கினேர $சீவ.நா.1808.4
கண்டீ, கருமம் விளந்த ஆறு என்றாராய் $சீவ.நா.1809.1
வண் தாரா, வண்கடகம் மின்னத் தம் கம் மறித்க் $சீவ.நா.1809.2
ெகாண்டாம் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) கீ ழ் மகனக் கூற்றம்
ஆய் $சீ வ.நா.1809.3
உண்டாம் உயி, என்று உவப்பு எழுந் ஆடினேர $சீவ.நா.1809.4
வழ்ந்
@
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ேபால் விசய கிடந்தாளத் $சீ வ.நா.1810.1
தாழ்ந் பல தட்பம் தாம் ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏல்
ெபற்றுப் $சீவ.நா.1810.2
ேபாழ்ந் அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணாள்
புலம்பா எழுந்திருப்பச் $சீ வ.நா.1810.3
சூழ்ந் ெதாழு இறஞ்சிச் ெசான்னா,_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) திறேம $சீவ.நா.1810.4
ெகாலக்களம் குறுகலும்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓ, ெதய்வதம்
$சீ வ.நா.1811.1
நிலக்களம் இ என ந@க்க ந@ங்கினான் $சீ வ.நா.1811.2
இலக்கண மடப்பிடி இயந் ஓ, ேபாதகம் $சீவ.நா.1811.3
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மலக்கணத் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மகிழ்ந் அனய
மந்தேன $சீவ.நா.1811.4
பூ உடத் ெதrயலான் ேபா,வ ந@த் இனிக் $சீவ.நா.1812.1
ேகாவுடப் ெபருமகன் ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெகாண்டனம் $சீவ.நா.1812.2
ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.)
ேச,ந்தனம்_வி.மு.(ேச,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்ந்_ெபாரு.உரு.+அம்_தன்.பன்.)
ெதாழு ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என $சீவ.நா.1812.3
மாவடு_ெப.(மாவடு_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உள் மகிழ்ந் கூறினாள்
$சீ வ.நா.1812.4
தரணி காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) சச்சந்தன் என்பவன் $சீவ.நா.1813.1
பரணி நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) பிறந்தான் பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
யாவயும் $சீ வ.நா.1813.2
அரண்_ெப.(அரண்_ெப.) இலான் என்கண்
தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அன்பினால் $சீவ.நா.1813.3
இரணியன் பட்ட எம் இற
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1813.4
விசய என்று உலேகாடிய வறு
@ இேலன் $சீவ.நா.1814.1
பசயினால் ஞ்சி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) பட்ட த@ எலாம் $சீ வ.நா.1814.2
இசய நம்பிக்கு எடுத் உரத் என் உழ $சீவ.நா.1814.3
அசவின்று ஐயனத் தம்மின் எனச்
ெசான்னாள்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1814.4
ேகாத ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) நம்பிக்கு அல்லத இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $சீவ.நா.1815.1
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) கூறன்மின் யாரயும் ேதறன்மின் $சீ வ.நா.1815.2
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ஏதம் இன்னன இன்னணம் எய்தலால் $சீவ.நா.1815.3
ேபத யாெராடும் ெபண்ெணாடும் ேபசன்மின் $சீவ.நா.1815.4
பகவ, உள்ளமும் பாம்பின் பட,ச்சியும் $சீவ.நா.1816.1
வக ெகாள் ேமகல மங்கய, ெநஞ்சமும் $சீவ.நா.1816.2
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெசல் ேமகத் மின்னும்
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) நில்லலா $சீவ.நா.1816.3
புக ெசய் ேவலின @, ேபாற்றுபு ெசன்மிேன $சீவ.நா.1816.4
வணக்க அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சிலயினான ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மதி
எல்ல நாளுள் $சீவ.நா.1817.1
குணத்ெதாடு மலிந்த_ெப.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) குறுக_குைற.எச்.(குறுக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ெகாண,ந்த பின்றப் $சீவ.நா.1817.2
பணித்தேத ெசய் பற்றா, பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முதல்
அட,த்ம் என்றா, $சீவ.நா.1817.3
மணிக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மாசு உண்ட அன்னாள் மற்றேத ணிமின்
என்றாள் $சீவ.நா.1817.4
ெபாறி தவ ெநருங்க_குைற.எச்.(ெநருங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாற்றுப்
புக,_ெப.(புக,_ெப.) அற நிறந்த ெகாள்கச் $சீவ.நா.1818.1
ெசறி தவ விசய பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) ெசன்னியின்
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.) $சீ வ.நா.1818.2
ெவறி கமழ் ேசால நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அடிசில்_ெப.(அடிசில்_ெப.) க ெதாட்டு $சீ வ.நா.1818.3
எறி பட எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றா, வள எழுந்
ஆ,த்த அன்ேற $சீவ.நா.1818.4
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பந் கில் மகளி,_ெப.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ேசா, பவளவாய் திகழ நாணிச்
$சீ வ.நா.1819.1
சிந்தித்க் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) வாங்கிச் ெசவ்வணம் டப்பேத ேபால்
$சீ வ.நா.1819.2
இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) ேகாபம்_ெப.(ேகாபம்_ெப.) ெகௗவி இறகு
உள,கின்ற மஞ்ஞ $சீவ.நா.1819.3
அந்தரத் இவ,ந்த பாய் மா அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபான்தா, அரவத்
தாேல $சீவ.நா.1819.4
சாந்தின் ேமல் ெதாடுத்த த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மதிக்ேகாடு ேபாழப் $சீவ.நா.1820.1
ேபாந் மட்டு அருவி வழும்_ெப.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
@
ெபான் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குன்றும் அம் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
$சீ வ.நா.1820.2
ஏந் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) காவு
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இரும்புனல் ஆறும்
ந@ந்தி_வி.எச்.(ந@ந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1820.3
மாந்தேர மலிந்த_ெப.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாடு மடுத் உடன்
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீ வ.நா.1820.4
மக் குலாம் அலங்கல் மால மங்கய, வள,த்த ெசந்த@ப் $சீ வ.நா.1821.1
புக் கலத் எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) பால் ெபாங்கலின் நுரயி்ன் ெபாங்கிக் $சீவ.நா.1821.2
கதி,த் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.)
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெசவ்வயில்
காதம் நான்கின் $சீவ.நா.1821.3
நதிக்கர வந் விட்டா, நச்சு எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரேவாடு ஒப்பா,
$சீ வ.நா.1821.4
மான் அயாம் ேநக்கிய, மருங்குல் ேபால்வ ஓ, $சீவ.நா.1822.1
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கான யாற்று அடகரக் கதி,கண் ேபாழ்கலாத் $சீ வ.நா.1822.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அயாம் பூம்ெபாழில் திண்ண ெவண்மணல் $சீவ.நா.1822.3
தானயாம் நால்வரும் தணப்பின்று எய்தினா, $சீவ.நா.1822.4
வா,ந் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ளித் மட்டு உயி,த் வா, மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
$சீ வ.நா.1823.1
ஆ,ந் ேபா அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவிசு அடுத்த ஒத் ேமல் $சீவ.நா.1823.2
தூ,ந் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) வண்ெடாடு_ெப.(வண்து_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) தந் உள்
புக்கவ, $சீவ.நா.1823.3
ேபாந் ேபாக்கு அrய அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாழிலின் ெபற்றிேய
$சீ வ.நா.1823.4
தா அணி ெகாழு நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) தண்மப்
$சீ வ.நா.1824.1
ேபா அணி அலங்கல் தாழ் ெபாரு இல் மா,பன $சீ வ.நா.1824.2
யா நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) அட திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) உரமின் ந@, எனக்
$சீ வ.நா.1824.3
காதலால் பமுகன் கண்டு கூறினான் $சீவ.நா.1824.4
திருக் கிள, மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ேசன மாநக, $சீவ.நா.1825.1
ெபாருக்கு ஒளி் இன நிர ேகாடும்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் $சீவ.நா.1825.2
முருக்கு ஒளி மல, அடி மூr ெமாய்ம்பனச் $சீவ.நா.1825.3
ெசருக் களத் எதி,ப்படச் சிதவ இல்லேய $சீவ.நா.1825.4
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) குலாம் சிலெயாடு திளத்த பின்
அவ,_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) $சீவ.நா.1826.1
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கலாம் வலித் அம, ெதாடங்கின் வல்லேய $சீ வ.நா.1826.2
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மீ ட்கலாம் விருப்பு_ெப.(விருப்பு_ெப.) உடத்
எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $சீ வ.நா.1826.3
ஆட்கு எலாம் ெசப்பினன்
அல,ந்த_ெப.எச்.(அல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாrனான் $சீவ.நா.1826.4
இருங்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மணிநிர
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
ெகாண்டபின் $சீவ.நா.1827.1
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடி அணி நக, ஐயன் அங்கு இல்லேயல்
$சீ வ.நா.1827.2
ெபரும்பட தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) வrன் பின்றி
ந@ங்கின்_நி.எச்.(ந@ங்கு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) பழி $சீ வ.நா.1827.3
தரும் படித் அன்றியும் சாற்றுவல் ேகண்மிேனா $சீ வ.நா.1827.4
மஞ்சு சூழ் விசும்பு இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மணந் மின்
மிளி,வ ேபால் $சீ வ.நா.1828.1
வஞ்சம் இல் மறவ,_ெப.(மறவ,_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) மிளி,ந் பாய்
குருதியுள் $சீவ.நா.1828.2
குஞ்சரம் குளிப்ப ஓ, ந@த்தமாம் ஆதலால் $சீவ.நா.1828.3
எஞ்சல் இல் ெகாள்கயீ, எண்ணிச் சூழ்மின்கேள $சீ வ.நா.1828.4
என்றனன் புத்திேசன் என்னும் நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மறயினான்
$சீ வ.நா.1829.1
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அேத ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) என நால்வரும்
இருந்ழி $சீவ.நா.1829.2
ஒன்றி முன் விடுத்தவ, மூவ, ஒற்று ஆட்கள் வந் $சீ வ.நா.1829.3
இன்று இதால் பட்ட என்று இயம்பு கின்றா,கேள $சீ வ.நா.1829.4
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வளய சுந்தரம் எனும் வாரண மால் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.1830.1
முள இளந்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ேபால் முத் உடக்
ேகாட்ட $சீ வ.நா.1830.2
கிள இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) பிடிகள் ஐந் நூற்று இடக் ேகழ் அரக்கு
$சீ வ.நா.1830.3
அளய அஞ்சன வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) அனய அக்களிறு அேரா
$சீ வ.நா.1830.4
கடுமதக் களிப்பினால் கா, என முழங்கலின் $சீ வ.நா.1831.1
விடுகலா, பாகரும் ெவருவரக் ெகான்றிடப் $சீ வ.நா.1831.2
பிடிெயாடும் கந் அணவு இன்றி ந@, உருள் பிளந் $சீவ.நா.1831.3
அடுகளிறு அந்தப் ேபாதிக பrந் அழன்றேத $சீ வ.நா.1831.4
கண் உமிழ் த@யினால் சுட நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) கrந்த ேபால் $சீ வ.நா.1832.1
பண் உமிழ் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உலாய்ப் பரத்தரா
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீ, $சீவ.நா.1832.2
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அம் களிற்றின அடக்கினான்
சீவகன்_ெப.(சீ வகன்_ெப.) $சீவ.நா.1832.3
வண்ண ேமகலயினா, மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) எனப் படிந்தேத $சீவ.நா.1832.4
இறு வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) இவ,வ ஓ, இலங்கு
எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அr என $சீவ.நா.1833.1
உறு வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) மா,பினான் தூசம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒய் எனப்
$சீ வ.நா.1833.2
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
குஞ்சரம் ஏறலின் ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சனம் $சீ வ.நா.1833.3
அற கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) திர ஒலித் ஆங்கு என ஆ,த்தேத $சீவ.நா.1833.4
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அங் க அம் தலத்தினால் அப்பு ஆ ஐ எனக் $சீவ.நா.1834.1
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) அல, கண்ணியான் ெகாம்ம
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெகாட்டலும் $சீவ.நா.1834.2
ெபாங்கிய_ெப.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உவகயில் ெபாலிந்
மாக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.)
$சீ வ.நா.1834.3
தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பயி,த்
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) தடக்கயால் ெசய்தேத $சீவ.நா.1834.4
ெகாட்ட அம் புேராசதான் இருவடம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உடன் $சீ வ.நா.1835.1
கட்டினான் கருவலித் தடக் கயால் ேதாட்டியும் $சீவ.நா.1835.2
இட்டனன் இரண்டுடன் இமிழ்க்
ெகாள @இ_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இலங்கு ெபான்
$சீ வ.நா.1835.3
பட்டமும் பனிவர மின் எனக் கட்டினான் $சீவ.நா.1835.4
கச்சயும் வக்கினன்
@
கறங்கு இரு மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணிந் $சீவ.நா.1836.1
அச்சுறு ெகாழுந்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) ெதாட, யாப்பு அழித் அடி இண
$சீ வ.நா.1836.2
உச்சியும் புேராசயுள் குளிப்ப உய்த் உறுவலி $சீவ.நா.1836.3
ெமச்சி ேமல் ேவந்தனும் விழதகத் ேதான்றினான் $சீ வ.நா.1836.4
ேகால் ெதாடிப் புrசயுள் ெகாற்றவன்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஐயன் $சீவ.நா.1837.1
ஏற்று இயல் காண்டும் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
தருக என்னேவ $சீவ.நா.1837.2
காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) எனக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) எனக் கருவர உரும் எனக்
$சீ வ.நா.1837.3
513

கூற்று எனக் குஞ்சரம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
புக்கான் அேரா $சீவ.நா.1837.4
குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) அம் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) ஓ, குன்று
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒய் என $சீவ.நா.1838.1
அழகிதாப் பறப்பேத ேபாலவும் ஆ, புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) $சீவ.நா.1838.2
மழய ஊ,ந் ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஓ,
வானவன் ேபாலவும் $சீ வ.நா.1838.3
எழுதல் ஆகா வணம்
இருந்தனன்_வி.மு.(இரு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.)
என்பேவ $சீ வ.நா.1838.4
வன கலத் திகிrயும் வாழ் உயி, ேமல் ெசலும் $சீவ.நா.1839.1
கன கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கதழ் பrக் கால சக்கரமும் ேபால் $சீவ.நா.1839.2
வின தகு வட்டமும் வதியும்
@
பத்தியும் $சீவ.நா.1839.3
இனயவ ஏமுற இமப்பினின் இயற்றினான் $சீ வ.நா.1839.4
ஒருவேன களிறும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஓ, நூறு ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.)
$சீ வ.நா.1840.1
திrவேவ
ேபான்றன_வி.மு.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட,.பன்.) திச
எலாம் குஞ்சரக்கு $சீவ.நா.1840.2
உrயவன்_ெப.(உrயவன்_ெப.) இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.)
அலால் உலகினில் இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) என
$சீ வ.நா.1840.3
அrண, ேவத் அவ அமக மற்று என்றேத $சீவ.நா.1840.4
வள் உகி,_ெப.(உகி,_ெப.) நுதியினால் வr நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) உறுத்தலும்
$சீ வ.நா.1841.1
உள் உண, குஞ்சரம் ஒய் என நிற்றலும் $சீவ.நா.1841.2
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எள் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) இரு மணி_ெப.(மணி_ெப.) கிணின் என
இசத்தன $சீவ.நா.1841.3
ெவள்ள ந@,ப் ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சனம் வியந் க விதி,த்தேத
$சீ வ.நா.1841.4
என் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
என்று இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) இல்லயால் $சீ வ.நா.1842.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மனத் உள ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) தனக்கு உரப்ப ஒத் $சீ வ.நா.1842.2
உன் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) என் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) என்ப ஒத் இழத்ததால்
$சீ வ.நா.1842.3
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) மனக் குஞ்சர நம்பிேயாடு என்மரும் $சீவ.நா.1842.4
ேதவேன மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) அலன் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) மற்று
என்மரும் $சீவ.நா.1843.1
பாவேய ேநாற்றனள் பாrன் ேமல் என்மரும் $சீவ.நா.1843.2
ேகாவனும் மக்களும் குளி,ந் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ேநாக்கினா, $சீவ.நா.1843.3
ஓ என வயகத் ஓச ேபாய் உய,ந்தேத $சீவ.நா.1843.4
பிண்டம்_ெப.(பிண்டம்_ெப.)
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) பூட்டி
அவண்_ெப.(அவண்_ெப.) $சீவ.நா.1844.1
வண்டரும் ஓவரும் பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மா நக,
ெதாழக் $சீ வ.நா.1844.2
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) தம்பியும் தானும் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புகக்
$சீ வ.நா.1844.3
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கண்டனம் கண்ணிேன என்று
கண்டவ,_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ,_பட,.பன்.)
ெசானா, $சீ வ.நா.1844.4
பாத்தில் சீ,ப் பமுகன் படிவ ஒற்றாள, ெசாற்கு $சீவ.நா.1845.1
ஓத் எனக்
ெகாடுத்தனன்_வி.மு.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.)
ெகாழுநிதி உவகயில் $சீவ.நா.1845.2
தூத்திரள் சுறா இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ெதாக்க ேபால் மறவரும் $சீவ.நா.1845.3
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சில
க வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) இலங்கு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ஏந்தினா, $சீவ.நா.1845.4
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) நிர வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) பிளந்
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சமத் இடத் $சீவ.நா.1846.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) நிர களிற்றின் ேமல் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) குளம்பு
அழுத்வ $சீ வ.நா.1846.2
ஆன் நிர வளப்ப ஓ, ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) எனச் சிrத் உடன்
$சீ வ.நா.1846.3
மா நிர பண்ணினா, வடித்த நூல் ேகள்வியா, $சீவ.நா.1846.4
விட உட இன நிர விழுங்கல் ேமயினா, $சீவ.நா.1847.1
டிெயாடு சிறுபற வத்த வால் வள $சீ வ.நா.1847.2
முடி உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உற நிமி,ந் ஆ,த்த ெமாய் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
$சீ வ.நா.1847.3
அடுபட இளயரும் அரணம்_ெப.(அரணம்_ெப.) வசினா,
@
$சீவ.நா.1847.4
கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) அம் கடி மல,க் கண்ணி ெநற்றிய, $சீவ.நா.1848.1
ஆய்ந் அளந் இயற்றிய_ெப.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) உண் ஆடய, $சீ வ.நா.1848.2
ேவய்ந்ணி அலமரும் புறத்த, ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுட, $சீவ.நா.1848.3
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ஏந் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) நவியமும் ஏந் ேதாளினா, $சீ வ.நா.1848.4
ேகான் உட இன நிர
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேகாவல,_ெப.(ேகாவல,_ெப.) $சீ வ.நா.1849.1
ேதெனாடு கடிச் சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) அரற்றும் ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.)
மல,க் $சீவ.நா.1849.2
கான் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இன நிர
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ேபாற்றுமின் $சீவ.நா.1849.3
ஆன் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அழித்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புள்_ெப.(புள்_ெப.) என்று
கூறினா, $சீ வ.நா.1849.4
விடு_ஏவ.(விடு_வி.) ெபாறி அரவு என விளங்கு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சில
$சீ வ.நா.1850.1
அடு கண சிதறினா, ஆ,த்த வால் வள $சீ வ.நா.1850.2
கடுகின கால் இயல் இவுளி காண்டலும் $சீவ.நா.1850.3
முடுகுபு ேகாவல,_ெப.(ேகாவல,_ெப.) முந் கால் ெபய்தா, $சீவ.நா.1850.4
அளச் ெசறி இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) புலி_ெப.(புலி_ெப.) அனய
ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) $சீவ.நா.1851.1
வளத்தன, மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிர வன் கண் ஆயரும் $சீவ.நா.1851.2
விளத்தன, ெவருவரத் தக்க ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெசாலால்
$சீ வ.நா.1851.3
உளத்தன, பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) விட்டு
உண,த்த_குைற.எச்.(உண,த்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓடினா, $சீவ.நா.1851.4
ேத,த் ெதாகத் தான மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) சீ வகற்கு இளய நம்பி
$சீ வ.நா.1852.1
வா,த் ெதாக முழவம் விம்ம மல் உறழ் ேதாளினான $சீ வ.நா.1852.2
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ந@,த் ெதாகக் கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) நாடு ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நக,ப்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நுங்கள்
$சீ வ.நா.1852.3
சீ,த் ெதாகக் குலனும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெதrந்
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) உரேமா என்றான் $சீவ.நா.1852.4
திருக்குறிப்பு அன்ன ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ெசப்புவல் அடிகள்
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் $சீவ.நா.1853.1
அrத் அசும்பு ஒழுகு குன்றத் அருவியின் ெவrஇய மஞ்ஞ $சீவ.நா.1853.2
பrத்தவ பழன நாரப் பா,ப்ெபாடு மருதில்
ேசக்கும்_ெப.எச்.(ேச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.1853.3
உரத்தகு நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குலத்டன்
உணர_குைற.எச்.(உண,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்றான் $சீவ.நா.1853.4
ெபாரு கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) உகளிப் பாயப் பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) சிறக்
குமr_ெப.(குமr_ெப.) அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) $சீவ.நா.1854.1
குருகிேனாடு இrயச் ெசந்ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.)
ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) கதி, குவள எற்ற $சீ வ.நா.1854.2
முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) இrயத்
த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) ந@,க்
கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நாடு $சீ வ.நா.1854.3
எr உமிழ்ந் இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேவேலாய் ஏமமாங்கதம் அ என்றான் $சீ வ.நா.1854.4
பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கில்
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.)
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) புக ெபான் அனா,தம் $சீவ.நா.1855.1
கூந்தலில் குளித்த வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ெகாப்புளித் இட்ட வாசம்
$சீ வ.நா.1855.2
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மாந்த,_ெப.(மாந்த,_ெப.) ேமல் தவழ்ந் மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.)
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) படப் புதயும் ெசல்வத் $சீ வ.நா.1855.3
ஏந் ெபான் இஞ்சி மூதூ, இராசமாபுரம் அ என்றான் $சீவ.நா.1855.4
எம் குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) அடிகள் ேகட்க என்றலும்
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ, பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.)
$சீ வ.நா.1856.1
ெபாங்கு உளப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ேபாக்கு அற
வளத் முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1856.2
இங்கு உள நிரய எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
கவ,ந்த_ெப.எச்.(கவ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்று இட்ட ேபாழ்ேத
$சீ வ.நா.1856.3
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குடயினான்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) திருச் ெசவிக்கு இசத்த அன்ேற $சீவ.நா.1856.4
எrத் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ெவன்றி ேவந்தற்கு இற்ெறன இசப்பச் சீ றி
$சீ வ.நா.1857.1
மருப்புறக் கந் பாய்ந்
முழங்கும்_ெப.எச்.(முழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மால்
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ேபாலத் $சீவ.நா.1857.2
திருக் கிள, மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெசய் ெபான் தூண் த@ப்படப் புடத்ச்
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) $சீவ.நா.1857.3
உருத் எr தவழ_குைற.எச்.(தவழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உடல்_ெப.(உடல்_ெப.)
சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) கடவச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1857.4
நால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பரப்பும் வந் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நக,க் கண்
உற்று என்ன $சீவ.நா.1858.1
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தான பாய் மா விளங்கு ஒளி
இவுளித் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத, $சீவ.நா.1858.2
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கூற்று என முழங்கும்_ெப.எச்.(முழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஓடக் குஞ்சரக் குழாத்ேதாடு ஏகிப் $சீ வ.நா.1858.3
பால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பரப்பின் வல்ேல படுநிர ெபய,க்க என்றான்
$சீ வ.நா.1858.4
கண் அகன் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அம் ேகாடும் பறகளும்
முழங்கி_வி.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விம்ம $சீவ.நா.1859.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) அகத்
இயங்கும்_ெப.எச்.(இயங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேமகக் குழாம்
என நிரத்த ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) $சீவ.நா.1859.2
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) நுகப் புரவித் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத, விரந்தன
நிரந்த பாய்மா $சீவ.நா.1859.3
மண்ணகம் மலிரக் காலாள் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கிள,ந்
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.நா.1859.4
பால் நிறக் கவr ெநற்றிப் பசுங்கிளி நிறத்த பாய்மாத் $சீவ.நா.1860.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உறப் பண்ணித் திண்ேத,த் தம்பி ேகால்
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏறிக் $சீவ.நா.1860.2
கூன் நிறக் குழவித் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) குளி, கதி,
ஆர_குைற.எச்.(ஆ,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மா,பில்_ெப.(மா,பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $சீவ.நா.1860.3
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணிச் சீ வக
குமரன் ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.)
$சீ வ.நா.1860.4
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) நிர ெகாண்டார வளநக,த் தந்
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $சீவ.நா.1861.1
ெபான் அவி, கழலில் தங்கள் புன முடி இடுவிேயேனல் $சீ வ.நா.1861.2
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இன்னிச உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) தன்னுள் என் ெபய, ேசறல் இன்றாய்க்
$சீ வ.நா.1861.3
கன்னிய மகளி,_ெப.) ெநஞ்சில் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) ேபால் கரக்க என்றான்
$சீ வ.நா.1861.4
பா, மலி பரவத் தானப் பரப்பிடப் பறப்பேத ேபால் $சீவ.நா.1862.1
ந@, மலி கடாத்த ெகாண்மூ ெநற்றிேமல் மின்னின் ெநாய்தாத் $சீவ.நா.1862.2
தா,_ெப.(தா,_ெப.) மலி மா,பன் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத, ேதான்றலும்
தறு கண் மந்தன் $சீவ.நா.1862.3
சீ, மலி பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ஏந்திப் பமுகன் சில ெதாட்டாேன $சீவ.நா.1862.4
குட நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ெகாற்ற ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) காணக் குன்றா $சீவ.நா.1863.1
அடி நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) உறய வந்ேதம் அடியம்
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) என்ன
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1863.2
விடுகண ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேத, ேமல் பின்
முனா வழ்த
@
ேலாடும் $சீ வ.நா.1863.3
ெதாடு கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) குருசில்_ெப.(குருசில்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
ேநாக்கித் தூத்கில் வசினாேன
@
$சீவ.நா.1863.4
ஏந்தலத் ேதாழ, எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இண அடி ெதாழு வழச்
@
$சீ வ.நா.1864.1
ேசந்தன கண்ணினாலும் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
ேதாளினாலும் $சீ வ.நா.1864.2
வாய்ந்த இன் ெசால்லினாலும் மால தாழ் முடியினாலும் $சீவ.நா.1864.3
ஆய்ந்தவன் சிறப்புச் ெசய்தான் அவல ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) அவரும் த@,ந்தா,
$சீ வ.நா.1864.4
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கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அவாய்க்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநான் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
காள தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) காதலார $சீவ.நா.1865.1
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) அவாய் இறஞ்சி
ந@ங்கா_எதி,.ம.வி.எச்.(ந@ங்கு_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_வி.எச்.குறி.) ெநடுங்
களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) எருத்தம் ேமல் ஏற்றி $சீவ.நா.1865.2
அழல் அவாய்க் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வேவல்
அரச இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) குமர, சூழக் $சீ வ.நா.1865.3
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) அவாய்க்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாத தாதயூ,
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புக்கான் $சீவ.நா.1865.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) நக்கி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நுடங்கும்_ெப.எச்.(நுடங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மாட மூதூ,ப் $சீவ.நா.1866.1
பால் நக்க_ெப.எச்.(நகு_வி.+க்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.)
ெசால் பவளம்_ெப.(பவளம்_ெப.) புர பாவ அன்ன $சீ வ.நா.1866.2
மான் நக்க_ெப.எச்.(நகு_வி.+க்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநாக்கின் மடவா, ெதாழ
மந்த, ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1866.3
யானக் குழாத்தின் இழிந்தா, அrமாெனாடு ஒப்பா, $சீவ.நா.1866.4
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் புளகத் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.)
ஞாயிறு_ெப.(ஞாயிறு_ெப.) ெசற்ற ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $சீ வ.நா.1867.1
வம்பில் ளும்பு முல வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண்
மடவா, $சீ வ.நா.1867.2
நம்பப் புகுந் நரேதவன் அருளின் எய்திப் $சீவ.நா.1867.3
பம் ெபான் புளகக் களிற்றான் அடி தாம் பணிந்தா, $சீவ.நா.1867.4
வல்லான் புனந்த வயிரக் குழ வா,ந் வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெபான் $சீ வ.நா.1868.1
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பல் பூண் எருத்தில் பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம் சுட,
கால மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $சீவ.நா.1868.2
மல்லா, திரள் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மருமான் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ேநாக்க_குைற.எச்.(ேநாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மந்த, $சீவ.நா.1868.3
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அடிகள் எனக்கு இன் உயி,த் ேதாழ, என்றான்
$சீ வ.நா.1868.4
வா, ெபான் முடிேமல் வயிரம் உழச் ேசந்த ெசல்வத் $சீவ.நா.1869.1
ஆ, ெபான் அடி சூழ் மணி_ெப.(மணி_ெப.) அம் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஆன
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $சீவ.நா.1869.2
கா, மின் நுடங்கும்_ெப.எச்.(நுடங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மங்கயக் காண்க
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்று $சீவ.நா.1869.3
ஏ, மின்னு தாரான் அருளத் ெதாழு ஏகினாேர $சீவ.நா.1869.4
தழு முற்றும் வாராத் திரள் தாமங்கள்
தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $சீவ.நா.1870.1
முழு முற்றும் தாேன விளக்காய் மணிக் ெகாம்பின்
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.) $சீ வ.நா.1870.2
எழு முற்றும் ேதாளா, ெதாழுதா, இன்ன, என்று ேநாக்கக் $சீவ.நா.1870.3
கழுமிற்றுக் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) கதி, ெவள்வளத் ேதாளினாட்ேக
$சீ வ.நா.1870.4
றக்கம் இேவ எனும் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நக,
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) மங்க $சீவ.நா.1871.1
ெதாறுக் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கள்வ,
இவேரா எனச் ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நக்கு
ஆங்கு $சீவ.நா.1871.2
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ஒறுக்கப் படுவா, இவ,_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) என்று அங்கு அசதி யாடி
$சீ வ.நா.1871.3
ெவறுக்கக் கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) என்ன விருந்
ெசய்தாள் $சீவ.நா.1871.4
அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) த@த் ெதாழிேல புrந்தான் மற ஆய
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சீவ.நா.1872.1
விருந்தா விrப்பான் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) சீவகசாமி
ேவறா $சீவ.நா.1872.2
இருந்தாற்கு ஓ, ஓல ெகாடுத்தான் எr குண்டலத்தால் $சீவ.நா.1872.3
ெபாருந்தா, ெபாறியப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ந@க்குபு ேநாக்கு கின்றான்
$சீ வ.நா.1872.4
மற்று அடிகள் கண்டு அருளிச் ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.)
மலரடிக் கீ ழ்ச் $சீ வ.நா.1873.1
சிற்றடிச்சி தத்த அடி வழ்ச்சி
@
திருவடிகட்கு $சீ வ.நா.1873.2
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) அடிசில்_ெப.(அடிசில்_ெப.)
மஞ்சனத்த உள் உறுத்த காப்பும் $சீ வ.நா.1873.3
ெபாற்புடய ஆக எனப் ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அடி வழ்ந்ேதன்
@
$சீ வ.நா.1873.4
வயிர மணிக் கலன் கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கற்பக நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மால $சீவ.நா.1874.1
உயிர மதம்_ெப.(மதம்_ெப.)
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மத் தண்ெடாடு
உடயாட $சீ வ.நா.1874.2
ெசயிrல் நறுஞ்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) சாந் சில அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) அயில் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) $சீவ.நா.1874.3
மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) எலியின் ேபா,வெயாடு எம் மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.)
விடுத்தாேன $சீவ.நா.1874.4
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வந்தவன யாரும் அறியாமல் மறயாகத் $சீவ.நா.1875.1
தந் தரன் ேகட்ப இ சாமி வலித்தானா $சீவ.நா.1875.2
ஐந் மதி எல்லயின ஆண்டு உடயன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1875.3
அம் தில் அகன்றான் தமெராடு ஆங்கண் எனச்
ெசான்ேனன்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஏன்) $சீ வ.நா.1875.4
பட்ட பழி ெவள்ளி மல ேமல் பரத்தல் அஞ்சித் $சீ வ.நா.1876.1
ெதாட்டு விடுத்ேதன் அவனத் தூ பிற ெசால்லிப் $சீவ.நா.1876.2
பட்ட பழி காத்ப் புகேழ பரப்பின் அல்லால் $சீ வ.நா.1876.3
விட்டு அல,ந்த_ெப.எச்.(அல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாத அவரால்
விளவ உண்ேடா $சீவ.நா.1876.4
அல்லவும் எங்க குணமால அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.)
ஆற்றாள் $சீவ.நா.1877.1
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மதி ேநாக்கிப்
பகேல சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) என்னும் $சீவ.நா.1877.2
பல் கதிர ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மதிேய
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) என்னும் $சீ வ.நா.1877.3
எல்லி இ கால இ என்ப அறிகல்லாள் $சீவ.நா.1877.4
அரவு ெவகுண்ட அன்ன அகல் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) புல்லித் $சீ வ.நா.1878.1
திருவில் வளந்தனய திரு ேமகலயின் ந@ங்கிப் $சீ வ.நா.1878.2
புருவ மதி முகமும் புகழ் ேதாளும் புண, முலயும் $சீவ.நா.1878.3
உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) அழிந் அடிச்சி உளள் ஆம் ெகால் உண,கலேன
$சீ வ.நா.1878.4
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நாள வரும் நயல் என நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) என
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1879.1
நாள எனும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அணிமத்ேதா ெபrம் ேசய்த்ேதா $சீவ.நா.1879.2
நாள உர என்று கிளிேயாடு நகச் ெசால்லும் $சீவ.நா.1879.3
நாளினும் இந் நங்க ய, நாளினும் அற்று இேவ $சீ வ.நா.1879.4
ேநாக்கேவ தளி,த் ேநாக்கா இமப்பினும் நுணுகும் நல்லா, $சீவ.நா.1880.1
பூக் கமழ் அமளிச்
ேசக்கும்_ெப.எச்.(ேச_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ம
மணவாளனா, தாம் $சீவ.நா.1880.2
ந@ப்பு இலா,_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ,_பட,.பன்.) ெநஞ்சின் உள்ளா, ஆதலான்
இனத்தல் ெசய்ேயன் $சீ வ.நா.1880.3
ேபாக்குவல் ெபாழும் தாம் தம் ெபான்னடி
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்றாள் $சீவ.நா.1880.4
இலவம்_ெப.(இலவம்_ெப.) பூ அரக்கு உண்டு அன்ன பஞ்சி
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அடியினாள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $சீ வ.நா.1881.1
புலவிச் ெசால் ெபாறித்த ஓல திரு முடி ளக்கி ேநாக்கித் $சீ வ.நா.1881.2
தல வத்த காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.) விஞ்ச
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் தாமம் சூழ்ந்
$சீ வ.நா.1881.3
ெகால வத்த குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ேவலான் ேதாழரக் குறுகினாேன
$சீ வ.நா.1881.4
எம் ேகா மற்று என் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ந@, ேகட்ட என்றாற்கு எr மணிப் பூண்
$சீ வ.நா.1882.1
ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத,ச் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.)
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதவி $சீவ.நா.1882.2
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தங்காத் தவ உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) தாங்கித் தண்டாரணியத்ள்
$சீ வ.நா.1882.3
அங்காத் இருந்தாளத் தலப்பட்டு ஐய அறிந்ேதாேம $சீவ.நா.1882.4
என்ேன மற்று என்ேன ந@, ெமாழிந்த என்ேன என
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1883.1
முன்ேன ெமாழிந்தால் ேபால் முற
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
உடன் ெமாழிய_குைற.எச்.(ெமாழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1883.2
மன் ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) சிந்வ ேபால் மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.)
ெசந்தாமரக் கண்ண,_ெப.(கண்ண
@
,_ெப.)
@
$சீவ.நா.1883.3
ெபான் ஆர_குைற.எச்.(ஆ,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மா,பின் ேமல் ெபாழியப்
புன்கண்_ெப.(புன்கண்_ெப.) உற்றாேன $சீ வ.நா.1883.4
அஃேத அடிகளும் உளேரா என்றாற்கு அருளுமாறு $சீ வ.நா.1884.1
இஃதா இருந்தவாறு என்றா,க்கு என்னப்
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லா,க்கு $சீவ.நா.1884.2
எய்தா இட, உளேவ எங்கு எங்கு என்று அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திச
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1884.3
ெவய்தா அடி ெதாழு ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ேகாயிற்கு எழுந்தாேன
$சீ வ.நா.1884.4
இல விரவு பூம் பந்தா, ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ஏந்தல்
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ேகட்பான் $சீவ.நா.1885.1
மல விரவு ந@ள் மா,பின் மந்தன் ேதாழ, முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ேநாக்கிக்
$சீ வ.நா.1885.2
ெகால விரவு கூ, நுதி ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) குமரன் என்னக் குருகுலத்தான்
$சீ வ.நா.1885.3
கல விரவு த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) ெசால்லா, காமன் என்றா, கமழ் தாரா,
$சீ வ.நா.1885.4
527

அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) குருகுலத்தான் என்றால்
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) முன்
கருதிய_ெப.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என் $சீவ.நா.1886.1
எண்ணம் ெவளிப்பட்டான் கரந்த மந்தன் எr ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான்
$சீ வ.நா.1886.2
வண்ண வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) மா,பம்
முயங்கி_வி.எச்.(முயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நுண் நூல்
மதியாேராடு $சீவ.நா.1886.3
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விய ெநறியால்
விடுத்தான் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்காேன $சீ வ.நா.1886.4
விள்ளா வியன் ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத, ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மட மகேள $சீவ.நா.1887.1
கள் ஆவி ெகாப்புளிக்கும் கமழ் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ேகாதாய் என் மனத்தின்
$சீ வ.நா.1887.2
உள் ஆவி உள்ளாய் ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) ஒழிந்தாய் அல்ல எனக்
கயில்_ெப.(கயில்_ெப.) $சீவ.நா.1887.3
புள்_ெப.(புள்_ெப.) ஆவிச் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கழுந@,க் குவள ெசய்தாள்
புன பூணாள் $சீ வ.நா.1887.4
வா, முயங்கு_ஏவ.(முயங்கு_வி.) ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) முலய வள
ேவய்த் ேதாளாள் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
மகிழ_குைற.எச்.(மகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1888.1
ந@, முயங்கு_ஏவ.(முயங்கு_வி.) கண் குளி,ப்பப் புல்லி ந@ள்
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) ந@ங்கித்
$சீ வ.நா.1888.2
ேத, முயங்கு_ஏவ.(முயங்கு_வி.) தானயான் சிறுவ,_ெப.(சிறுவ,_ெப.) ேசடா,
அகல் மா,பம் $சீவ.நா.1888.3
தா,_ெப.(தா,_ெப.) முயங்கிக் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) மா இவ,ந்தான்
சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) முரன்றேவ $சீ வ.நா.1888.4
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முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) ெகாப்புளிக்கும் கண்ணி முறி மிட படல மாலக்
$சீ வ.நா.1889.1
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ெகாப்புளிக்கும் ேவலான் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) மா
இவ,ந் ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1889.2
உருவ ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சிலயினாற்குத் தம்பி இஃ உரக்கும்
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெபான் $சீ வ.நா.1889.3
பருகு பங் கழலினாருள் பமுகன் ேகட்க என்ேற $சீவ.நா.1889.4
விழு மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாசு மூழ்கிக்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) விற்பக் $சீ வ.நா.1890.1
கழுவின @, ெபாதிந் சிக்கக் கதி, ஒளி மறயக் காப்பின் $சீவ.நா.1890.2
தழுவின @, உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) தாமர உறயும்
ெசய்யாள்_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி,.ம.+அள்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1890.3
வழுவினா, தம்மப் புல்லாள்
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) கண்ணி மாேதா $சீவ.நா.1890.4
ெதாழுத தம் கயின்
உள்ளும்_ெப.எச்.(உள்ளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) று முடி அகத்ம்
ேசார $சீவ.நா.1891.1
அழுத_ெப.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணrன்
@
உள்ளும்_ெப.எச்.(உள்ளு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அணிகலத் அகத்ம்
மாய்ந் $சீவ.நா.1891.2
பழு கண் அrந் ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
படயுடன் ஒடுங்கும் பற்றா $சீ வ.நா.1891.3
ஒழிக_வியங்.வி.மு.(ஒழி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) யா, கண்ணும் ேதற்றம்
ெதளிகுற்றா, விளிகுற்றாேர $சீவ.நா.1891.4
ேதாய் தக மகளி,த் ேதாயின் ெமய் அணி ந@க்கித் தூய் ந@, $சீ வ.நா.1892.1
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ஆய் மு மகளி,_ெப.) தம்மால் அrல்தபத் திமிr
ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1892.2
ேவய் நிறத் ேதாளினா,க்கு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கில் மால
சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) $சீவ.நா.1892.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) நல கலங்கள் ேச,த்தித் தடமுல ேதாய்க என்றான்
$சீ வ.நா.1892.4
வண்ணப் பூமால சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) வால் அணி கலன்கள்
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1893.1
கண் முகத் உறுத்தித் தூய்ம கண்டலால்
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டா $சீவ.நா.1893.2
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அம் புள்ேளாடு எல்லா
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேபடச் ேசவல்_ெப.(ேசவல்_ெப.) $சீவ.நா.1893.3
உண்ணு ந@, அமிழ்தம் காக்க ஊகேமாடு ஆய்க என்றான் $சீவ.நா.1893.4
அஞ்சனக் ேகாலின் ஆற்றா_ெப.எச்.(ஆற்று_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ஓ, அருவிக் குன்றின் $சீவ.நா.1894.1
குஞ்சரம் புலம்பி_வி.எச்.(புலம்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வழக்
@
கூ, நுதி
எயிற்றில் ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.1894.2
பஞ்சியின் ெமல்லிேதனும் பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சிறி
என்ன ேவண்டா $சீ வ.நா.1894.3
அஞ்சித் தற்காத்தல் ேவண்டும் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாருளாக
என்றான் $சீவ.நா.1894.4
ெபாருந்தலால் பல்லி ேபான்றும் ேபாற்றலால் தாய,_ெப.(தாய,_ெப.) ஒத்ம்
$சீ வ.நா.1895.1
அருந்தவ, ேபான்று காத்ம் அடங்கலால் ஆம ேபான்றும் $சீ வ.நா.1895.2
திருந் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெதவ்வ, ேபாலத் த@ அற எறிந்ம் இன்ப
$சீ வ.நா.1895.3
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மருந்தினால் மனவி ஒத்ம் மதலயக் காமின் என்றான் $சீவ.நா.1895.4
பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கில் மால சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) புன
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) பஞ்ச வாசம் $சீவ.நா.1896.1
ஆய்ந் அளந் இயற்றப்பட்ட அடிசில்_ெப.(அடிசில்_ெப.) ந@, இன்ன
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சீவ.நா.1896.2
மாந்தrன் மடங்கல் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) பமுகன் காக்க என்று ஆங்கு
$சீ வ.நா.1896.3
ஏந் பூண் மா,பன் ஏவ இன்னணம் இயற்றினாேன $சீவ.நா.1896.4
சிறு கண் யானயின் இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ேச,ந் ேசவகம் ெகாளத்
$சீ வ.நா.1897.1
றுகல் என்று உண,கலாத் ள்ளி மந்தி மக $சீவ.நா.1897.2
நறிய சந்தின் ணி நாற ெவந்தனகள்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1897.3
எறிய_குைற.எச்.(எறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எள்கி மயி,க் கவrமா இrயுேம
$சீ வ.நா.1897.4
புகழ் வரச் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ேமல் பூசயின் ெபrயன $சீவ.நா.1898.1
பவழேம அனயன பல் மயிரப் ேப, எலி $சீவ.நா.1898.2
அகழும் இங்குலிகம் அஞ்சன வரச் ெசாrவன $சீ வ.நா.1898.3
கவழ யானயின் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
தவழும்_ெப.எச்.(தழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கச்சு ஒத்தேவ
$சீ வ.நா.1898.4
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அம் குன்றின் ேமல் வருட பாய்ந் உழக்கலின்
$சீ வ.நா.1899.1
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) பல உடந் ஒருங்கு அவ
தூளியாய் $சீவ.நா.1899.2
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விண்_ெப.(விண்_ெப.) உளு உண்டு என
வழும்_ெப.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
@
மா நிலமிசக்
$சீ வ.நா.1899.3
கண் அகன் மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) எலாம் கற்பகம் ஒத்தேவ $சீ வ.நா.1899.4
மானிடம் பழுத்தன கிலுத்தம் மற்று அவற்று அயல் $சீ வ.நா.1900.1
பால் முரண் பயம்பிடப் பன மடிந்த அனயன $சீவ.நா.1900.2
கானிடப் பாந்தள் கண் படுப்பன யில்
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1900.3
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) உடப் ெபான் முழ யாளி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலம்புேம $சீ வ.நா.1900.4
சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) அம் திமிசிடச் சந்தனத் தழ
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) $சீ வ.நா.1901.1
ந@ர த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) பூ மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) நிரந்த தக்ேகாலமும்
$சீ வ.நா.1901.2
ஏ, இலவங்கமும் மின் கருப்பூரமும் $சீ வ.நா.1901.3
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாவி கலந் ஓசன கமழுேம $சீ வ.நா.1901.4
மந்தரப் பா,ப்பன_ெப.அ.(பா,ப்பனன்_ெப.) மா மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) மாக் குழாம்
$சீ வ.நா.1902.1
சந்தனம்_ெப.(சந்தனம்_+ெப.) ேமய்வன தவழ் மதக் களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.)
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) $சீ வ.நா.1902.2
அந்தழக் காடு_ெப.(காடு_ெப.) எலாம் திளப்ப ஆமான் இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
$சீ வ.நா.1902.3
சிந்த வால் ெவடிப்பன சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) எங்கும் உள $சீவ.நா.1902.4
வருக்கயின் கனிெதாறும் வானரம் பாய்ந் உராய்ப் $சீவ.நா.1903.1
ெபாருப்பு எலாம் ெபான் கிடந் ஒழுகி ேமல் திருவில் வழ்ந்
@
$சீ வ.நா.1903.2
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ஒருக்கு உலாய் நிலமிச மிளி,வ ஒத் ஒளி, மணி_ெப.(மணி_ெப.) $சீ வ.நா.1903.3
திருக் கிள, ஒளி குலாய் வானகம் ெசகுக்குேம $சீ வ.நா.1903.4
வழ்
@ பனிப் பாறகள் ெநறி எலாம் ெவவ் ெவயில்_ெப.(ெவயில்_ெப.)
$சீ வ.நா.1904.1
ேபாழ்தலின் ெவண்ெணய் ேபால் ெபாழிந் மட்டு ஒழுகுவ $சீ வ.நா.1904.2
தாழ் முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) சூழ் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) சந்தனக்
காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) அசந் $சீவ.நா.1904.3
ஆழ் ய, ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அருவரச் சாரேல $சீ வ.நா.1904.4
கூகயும் ேகாட்டமும் குங்குமமும் பரந் $சீவ.நா.1905.1
ஏகல் ஆகா நிலத் அல்கி விட்டு எழுந் ேபாய்த் $சீவ.நா.1905.2
ேதாகயும் அன்னமும் ெதாக்கு உடன்
ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓ, $சீவ.நா.1905.3
நாக நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) காவினுள் நயந் விட்டா,கேள $சீ வ.நா.1905.4
பூத் அகில்_ெப.(அகில்_ெப.)
தவழும்_ெப.எச்.(தழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேபா,வ பூசு சாந்
ஆற்றிப் ெபான் நூல் $சீவ.நா.1906.1
ேகாத் ந@, பிலிற்றும் காந்தம் குங்கும வரப் ெபான் ேகாய் $சீவ.நா.1906.2
சாத்றி பவழக்_ெப.(பவழம்_ெப.+க்_ஒற்.) கன்னல் சந்தன ஆல
வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.) $சீவ.நா.1906.3
ந@த்தவ, இடத் நாற்றி நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ெசய்தா, $சீ வ.நா.1906.4
நித்தில முலயினா, தம் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கணால் ேநாக்கப்
ெபற்றும் $சீ வ.நா.1907.1
கத் தலம் த@ண்டப் ெபற்றும் கனிந்தன மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.) காண்க
$சீ வ.நா.1907.2
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வத் அல, ெகாய்யத் தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) உயி, இல்ல என்பா, $சீ வ.நா.1907.3
பித் அல, ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ேபய்கள் என்றலால்
ேபசலாேமா $சீவ.நா.1907.4
ெபாறி மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) இழியும் ெபான் தா,_ெப.(தா,_ெப.) முருகனின்
ெபாலிந் மாவின் $சீவ.நா.1908.1
ெநறிமயின் இழிந் மந்தன் மணிக்க மத்திகய
ந@க்கி_வி.எச்.(ந@க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1908.2
ெவறுமயின் அவரப் ேபாக்கி ெவள்ளிடப் படாத ந@ரால் $சீவ.நா.1908.3
அறி மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அகவும் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) அடிகளச்
ெசவ்வி என்றான் $சீவ.நா.1908.4
எல் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கனவில் கண்ேடன் கண் இடன் ஆடும் இன்ேன
$சீ வ.நா.1909.1
பல்லியும் பட்ட பாங்க, வரும் ெகாேலா நம்பி என்று $சீவ.நா.1909.2
ெசால்லினள் ேதவி நிற்பப் பமுகன் ெதாழு ேச,ந் $சீ வ.நா.1909.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அடி பணிந் நம்பி
வந்தனன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.) அடிகள்
என்றான் $சீவ.நா.1909.4
எங்ஙணான் ஐயன் என்றாட்கு அடியன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அடிகள்
என்னாப் $சீவ.நா.1910.1
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வில் உமிழ்ந் மின்னும்
புன மணிக் கடகம் ஆ,ந்த $சீவ.நா.1910.2
தங்கு ஒளித் தடக்க கூப்பித் ெதாழு அடி
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வழ்ந்தான்
@
$சீவ.நா.1910.3
அங்கு இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) அற்பு முன்ன @, அல கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒத்தா, $சீவ.நா.1910.4
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திருவடி ெதாழு வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
@
சிறுவனக்
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாழ்ேத $சீ வ.நா.1911.1
வரு பனி சுமந்த வாள்கண் வனமுல
ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.)
பால் $சீவ.நா.1911.2
முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) உட மா,பில்_ெப.(மா,பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) பாய்ந்
முழு ெமயும் நனப்ப மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) $சீவ.நா.1911.3
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.)
என்று ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாங்குபு தழுவிக்
ேகாண்டாள்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1911.4
காளயாம் பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) ஓராள் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மீ க்
கூ,தலாேல $சீ வ.நா.1912.1
வாளயாம் ெநடிய கண்ணாள் மகன மா,பு_ெப.(மா,பு_ெப.) ஒடுங்கப் புல்லித்
$சீ வ.நா.1912.2
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ஐயா முன்பு
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தவத்த விளவு இலாேதன்
$சீ வ.நா.1912.3
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அயாத்
த@,ந்த_ெப.எச்.(த@,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்றாள் ெதாழுதகு
ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) அன்னாள் $சீவ.நா.1912.4
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.)
குருசில்_ெப.(குருசில்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) தன்ன வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அம,
அகத்ள் ந@த்க் $சீவ.நா.1913.1
காட்டகத் உம்ம ந@த்த கயத்திேயற் காண வந்த@, $சீவ.நா.1913.2
ேசட்டு இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) பருதி மா,பின் சீ வக சாமியீேர
$சீ வ.நா.1913.3
ஊட்டு அரக்கு உண்ட ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) தாமர அடி ேநாவ என்றாள்
$சீ வ.நா.1913.4
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ெகடல்_ெதா.ெப.(ெகடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
குரய ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) ெகடப் பிறந்தவும் அன்றி $சீவ.நா.1914.1
நடலயுள் அடிகள் வக நட்பு_ெப.(நட்பு_ெப.) உடயவ,கள் நய $சீவ.நா.1914.2
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ெகான்ற
இன்னா மரத்திேனன் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ன்பக்
$சீ வ.நா.1914.3
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அகத் அழுந்த ேவண்டா களக
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கவல என்றான் $சீவ.நா.1914.4
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அலன் ஒளவ ஆவாள் சுநந்தேய ஐயற்கு
என்றும் $சீவ.நா.1915.1
ேகான் அலன் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கந்க்
கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) எனக் குணத்தின் மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) $சீ வ.நா.1915.2
பால் நிலத் உறயும் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அனயவாய்
அமி,தம் ஊற $சீ வ.நா.1915.3
மான் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) மகிழச்
ெசான்னாள்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1915.4
எனக்கு உயி,ச் சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) ஆவான் நந்தேன ஐயன் அல்ல
$சீ வ.நா.1916.1
வனப்புடக் குமரன் இங்ேக வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
என மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) ேச,த்திப் $சீ வ.நா.1916.2
புனக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மாலேயாடு பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) திருத்திப் ேபாற்றா, $சீவ.நா.1916.3
இனத் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏறு அனானுக்கு இன் அளி
விருந் ெசய்தாள் $சீவ.நா.1916.4
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சிறகரால் பா,ப்புப் புல்லித் திரு மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) இருந்தேத ேபால்
$சீ வ.நா.1917.1
இறவி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) சிறுவ,_ெப.(சிறுவ,_ெப.) தம்ம இரு கயினாலும்
புல்லி $சீ வ.நா.1917.2
முற முற குமர,க்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ெமாழி அம முகமன்
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1917.3
அறு சுவ அமி,தம் ஊட்டி அறுபகல்
கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$சீ வ.நா.1917.4
மரவம்_ெப.(மரவம்_ெப.) நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கமழ்
சண்பகம் $சீ வ.நா.1918.1
குரவம்_ெப.(குரவம்_ெப.) ேகாங்கம்_ெப.(ேகாங்கம்_ெப.) குடம் புர காய் வழ
$சீ வ.நா.1918.2
விரவு பூம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ேவறு இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ஆய்
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $சீவ.நா.1918.3
உருவ மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) உரக்கும் இ என்பேவ $சீவ.நா.1918.4
நலிவு இல் குன்ெறாடு காடு_ெப.(காடு_ெப.) உற நன்ெபாருள் $சீவ.நா.1919.1
புலி_ெப.(புலி_ெப.) அனா, மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ேகாடலும் பூமி ேமல்
$சீ வ.நா.1919.2
வலியின் மிக்கவ, தம் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ேகாடலும் $சீ வ.நா.1919.3
நில ெகாள் மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) வழக்கு என ேந,பேவ $சீ வ.நா.1919.4
ந@தியால் அறுத் அந்நிதி ஈட்டுதல் $சீவ.நா.1920.1
ஆதி ஆய அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நாட்டுதல் $சீ வ.நா.1920.2
ேமாதி_வி.எச்.(ேமாது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முள்ெளாடு முள்பக
கண்டிடல் $சீ வ.நா.1920.3
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ேப ெசய் பிளந்திடல் ெபட்டேத $சீவ.நா.1920.4
ஒற்ற, தங்கள ஒற்றrன் ஆய்தலும் $சீவ.நா.1921.1
கற்ற மாந்தரக் கண் எனக் ேகாடலும் $சீவ.நா.1921.2
சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) சூழ்ந் ெபருக்கலும் சூ அேரா $சீ வ.நா.1921.3
ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) ெகாள் குறிக் ெகாற்றவற்கு என்பேவ
$சீ வ.நா.1921.4
ெவன்றி ஆக்கலும் ேமதகவு ஆக்கலும் $சீவ.நா.1922.1
அன்றியும் கல்வி ேயாடு அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆக்கலும் $சீவ.நா.1922.2
குன்றி னா,களக் குன்று என ஆக்கலும் $சீவ.நா.1922.3
ெபான் ஞ்சு ஆகத்தினாய் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெசய்யுேம $சீவ.நா.1922.4
ெபான்னின் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாருபட
அப்பட $சீவ.நா.1923.1
தன்னின் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) தரணி
தரணியில் $சீ வ.நா.1923.2
பின்ன ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) $சீ வ.நா.1923.3
ன்னும் காலத் ன்னாதன இல்லேய $சீ வ.நா.1923.4
நிலத்தின் நிங்கி_வி.எச்.(ந@ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிதியினும் ேதய்ந்
நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) $சீவ.நா.1924.1
குலத்தில் குன்றிய ெகாள் கயம்_ெப.(கயம்_ெப.) அல்லதூஉம் $சீவ.நா.1924.2
கலக் கணாளரும் இங்கு இல்ல காள ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) $சீவ.நா.1924.3
வலித்த என் என வள்ளலும் கூறுவான் $சீவ.நா.1924.4
எrெயாடு
நிக,க்கும்_ெப.எச்.(நிக,_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
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ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) இடிக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.)
ஆங்கு ஓ, $சீவ.நா.1925.1
நrெயாடு ெபாருவ என்றால் சூழ்ச்சி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ணேயாடு என்
ஆம் $சீவ.நா.1925.2
பrெவாடு கவல ேவண்டா பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) கலுழன்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1925.3
ெசாr மச் சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) உண் கண்ணிச் சூழ் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
நந்தன் என்றான் $சீவ.நா.1925.4
ெகலுழேனா நந்தன் என்னாக் கிள, ஒளி வனப்பினானக் $சீவ.நா.1926.1
கலுழத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கயால் த@ண்டிக் காதலின் களித்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1926.2
வலி ெகழு வயிரத் தூண் ேபால்
திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ந@ண்டு அமந்த
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $சீவ.நா.1926.3
கலி ெகழு நிலத்தக் காவா ஒழியுேமா காளக்கு என்றாள் $சீ வ.நா.1926.4
இடத்ெதாடு_ெப.(இடம்_ெப.+அத்து_சாr.+ஒடு_கரு.ேவ.) ெபாழு நாடி எவ்வினக்
கண்ணும் அஞ்சா, $சீவ.நா.1927.1
மடப்படல் இன்றிச் சூழும் மதி வல்லா,க்கு அrய உண்ேடா $சீவ.நா.1927.2
கடத் இடக் காக்க ஒன்ேற ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ேகாடி கூக $சீ வ.நா.1927.3
இடத் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அழுங்கச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு இன் உயி,
ெசகுத்த அன்ேற $சீவ.நா.1927.4
இழ ெபாற ஆற்ற கில்லா இட்டிட தளர
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1928.1
குழ நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) முகத்தினா, ேபால் குறித்தேத ணிந்
ெசய்யா,_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ஆ,_பட,.பன்.) $சீ வ.நா.1928.2
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முழ உற சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.)
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
முழங்கி_வி.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேமல் பாய்ந் ம ேதாய்
$சீ வ.நா.1928.3
வழ உற வனத் வன்கண்_ெப.(வன்கண்_ெப.) நr வலப்பட்ட அன்ேற
$சீ வ.நா.1928.4
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) வாய்த் த@ேயாடு ஒப்பான் பமுகன் உரக்கும் ஒன்னா,
$சீ வ.நா.1929.1
ஆழிவாய்த் ஞ்ச மற்று எம் ஆற்றலான்
ெநருங்கி_வி.எச்.(ெநருங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1929.2
மாழ ந@ள் நிதியம் ஞ்சும் மாநிலக் கிழம எய்ம் $சீவ.நா.1929.3
பாழியால் பிறர ேவண்ேடம்_வி.மு.(ேவண்டு_வி.+ண_எதி,.ம.+ஏம்_தன்.பன்.)
பணிப்பேத பாணி என்றான் $சீ வ.நா.1929.4
ெபாரு அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) குரய மந்த, ெபாம் என உரறி மற்று
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) $சீ வ.நா.1930.1
திரு இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா,பன்
ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.)
ேச,ந்த_ெப.எச்.(ேச,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யாங்கள் $சீவ.நா.1930.2
எr இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) அயரும் ந@,ம இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கதி,
ஏற்ற ெதவ்வ, $சீ வ.நா.1930.3
வரு பனி இருளும் ஆக மதிக்க எம் அடிகள் என்றா, $சீவ.நா.1930.4
கா, ேதான்றேவ மலரும்_ெப.எச்.(மல,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
முல்ல கமலம் ெவய்ேயான் $சீ வ.நா.1931.1
ேத, ேதான்றேவ மலரும்_ெப.எச்.(மல,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசம்மல் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மாமன் மற்று உன் $சீவ.நா.1931.2
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சீ, ேதான்றேவ மலரும்_ெப.எச்.(மல,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.)
ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேனாேட $சீ வ.நா.1931.3
பா, ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பகயச் ெசறற்பால என்றாள்
$சீ வ.நா.1931.4
நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
ெபாருேள_ெப.(ெபாருள்_ெப.+ஏ_சாr.) வலித்ேதன் மற்று அடிகள் நாளச்
$சீ வ.நா.1932.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பதியுள் எம,க்ேக என உண்ம காட்டி $சீவ.நா.1932.2
அன்றப் பகேல அடிேயன் வந் அடவல் ந@ேம $சீவ.நா.1932.3
ெவன்றிக் களிற்றான் உழச் ெசல்வ ேவண்டும் என்றான் $சீவ.நா.1932.4
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) தவந் அன்ன நுதி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பரல்
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) உன்னி $சீவ.நா.1933.1
நூற்று ஐவேராடு நடந்தாள் நுதி வல் வில் மந்தன் $சீ வ.நா.1933.2
காற்றின்
பrக்கும்_ெப.எச்.(பr_வி+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கலிமான் மிசக் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ஓம்பி $சீவ.நா.1933.3
ஆற்றற்கு அமந்த படேயாடு அத, முன்னினாேன $சீவ.நா.1933.4
மன்றற்கு இடன் ஆம் மணிமால் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.)
மா,பன் வான்_ெப.(வான்_ெப.) கண் $சீவ.நா.1934.1
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எத்திசயும் மருவிப்
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ந@த்தம் ஓவாக் $சீவ.நா.1934.2
குன்றும் குளி, ந@,த் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) சூழ்ந்தன ேகால யாறும் $சீ வ.நா.1934.3
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ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பழனப் படப்பப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) நாடு
ேச,ந்தான் $சீவ.நா.1934.4
காவின் ேமல் கடிமல, ெதகிழ்ந்த நாற்றமும் $சீவ.நா.1935.1
வாவியுள் இனமல, உயி,த்த வாசமும் $சீவ.நா.1935.2
பூ விr ேகாதய, புனந்த சாந்தமும் $சீ வ.நா.1935.3
ஏவலாற்கு எதி, எதி, விருந் ெசய்தேவ $சீவ.நா.1935.4
கரும்பின் ேமல் ெதாடுத்த ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) கலிெகாள் தாமரச்
$சீ வ.நா.1936.1
சுரும்பின் வாய்த் ளித்தலின் வத்த வண்ெடாடு_ெப.(வண்து_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
$சீ வ.நா.1936.2
திருந்தி யாழ் முரல்வ ஓ, ெதய்வப் பூம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.)
$சீ வ.நா.1936.3
ெபாருந்தினான் புன மணிப் ெபான் ெசய் பூணினான் $சீ வ.நா.1936.4
ெபாற விலங்கு உயி,த்தன ெபான் ெசய் மா மணிச் $சீ வ.நா.1937.1
ெசறி கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) இளஞரும் ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.) ந@ங்கினா,
$சீ வ.நா.1937.2
நற விr ேகாதய, நாம ேவலினாற்கு $சீவ.நா.1937.3
அறு சுவ நால் வக அமுதம் ஆக்கினா, $சீவ.நா.1937.4
கட்டியின் அrசியும் புழுக்கும் காணமும் $சீவ.நா.1938.1
புட்டில் வாய்ச் ெசறித்தன, புரவிக்கு அல்லவும் $சீவ.நா.1938.2
ெநட்டு இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
கரும்ெபாடு_ெப.(கரும்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ெசந்ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) ேமய்ந் ந@,
$சீ வ.நா.1938.3
பட்டன வள நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) பrவு த@,ந்தேவ $சீவ.நா.1938.4
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குழி மக் குவள அம் கண்ணி வா, குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) $சீவ.நா.1939.1
பிழி மக் ேகாதயா, ேபண இன் அமு $சீ வ.நா.1939.2
அழி மதக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) அனான் அயின்ற பின்னேர $சீவ.நா.1939.3
கழி மல, விழித்த கண் கமலம் பட்டேவ $சீவ.நா.1939.4
எr மணி_ெப.(மணி_ெப.) இமத்தன
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) புக
$சீ வ.நா.1940.1
புr நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) இரங்கின புகன்ற த@ங் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.)
$சீ வ.நா.1940.2
திரு மணி_ெப.(மணி_ெப.) முழவமும் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் பாண்டிலும்
$சீ வ.நா.1940.3
அரு மணியின் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) அரவம் ெசய்தேவ $சீ வ.நா.1940.4
ெதளித்த இன் முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) அம் பவளம்_ெப.(பவளம்_ெப.)
ெசற்ற வாய்க் $சீவ.நா.1941.1
களிக் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) மழக் கணா, காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) காழ்
ெகாள @இ_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1941.2
விளித்த இன் அமி, உறழ் கீ தம் ேவனலான் $சீவ.நா.1941.3
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் அமளி அம் ேசக்க
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1941.4
த@ங் கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) அனுக்கிய திருந் ேதாள்களும் $சீவ.நா.1942.1
வங்கு_ஏவ.(வ
@
ங்கு_வி.)
@
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ேதாள்களும் மிடந்
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முல $சீ வ.நா.1942.2
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) குளி, தாெராடு ெபாரு ெபான் உக $சீ வ.நா.1942.3
ஈங்கனம் கன இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) எல்ல ந@ந்தினான் $சீ வ.நா.1942.4
கன கதி,க் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) கண் விழித்த காலேய $சீவ.நா.1943.1
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நன மல,த் தாமர நக்க_ெப.எச்.(நகு_வி.+க்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வண் கயால்
$சீ வ.நா.1943.2
புன கதி,த் திருமுகம் கழுவிப் பூ மழ $சீவ.நா.1943.3
முனவனுக்கு இறஞ்சினான் முருக ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.) அனான்
$சீ வ.நா.1943.4
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) கழித்த பின் நாம ேவலினான்
$சீ வ.நா.1944.1
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கடி எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) நக, வண்ம காணிய
$சீ வ.நா.1944.2
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெபாலி மணிவளத் ெதாய்யில் மாதரா, $சீவ.நா.1944.3
ேவட்ப ஓ, வடிெவாடு விரவின்
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.1944.4
அலத்தகக் ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) களி இழுக்கி அம் ெசாலா,
$சீ வ.நா.1945.1
புலத்தலின் களந்த பூண் இடறிப் ெபான் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) $சீவ.நா.1945.2
நிலத் உகும் மால கால் ெதாட,ந் ந@ள் நக, $சீவ.நா.1945.3
ெசலக் குறபடாத ஓ, ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) மிக்கேத $சீவ.நா.1945.4
கத்திகக் கழுந@, கமழ் ேகாதய, $சீவ.நா.1946.1
பத்தியில் படு சாந் அணி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முல $சீ வ.நா.1946.2
சித்தியில் பட, சிந்த யினாரயும் $சீவ.நா.1946.3
இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) திசப் பட, வித்திடு ந@ரேவ $சீவ.நா.1946.4
வஞ்சி வாட்டிய வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) மின் நுசுப்பினா, $சீ வ.நா.1947.1
பஞ்சி ஊட்டிய பாடகச் சீறடி $சீ வ.நா.1947.2
குஞ்சி சூட்டிய மந்த, குழாம் அலால் $சீவ.நா.1947.3
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இஞ்சி வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) பிறி இல்லேய
$சீ வ.நா.1947.4
மின்னின் ந@ள் கடம்பின் ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவள்_ெப.(ேவள்_ெப.)
ெகாேலா $சீவ.நா.1948.1
மின்னும் ஐங்கண வா, சில மந்தேனா $சீவ.நா.1948.2
என்னேனா அறிேயாம் உரயீ, எனாப் $சீ வ.நா.1948.3
ெபான் அம் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அனயா, புலம்பு எய்தினா, $சீவ.நா.1948.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) அகத் இளயான் அன்ன ெமய்ப் ெபாறி $சீ வ.நா.1949.1
அண்ணலக் கழி மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) கவ, புள்_ெப.(புள்_ெப.) என $சீவ.நா.1949.2
வண்ண வா, குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ஏழய, வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) $சீவ.நா.1949.3
கண் எலாம் கவ,ந் உண்டிடு கின்றேவ $சீவ.நா.1949.4
புலாத் தலத் திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வ
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) காலி னான
$சீ வ.நா.1950.1
நிலாத் தலத் திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பம்
பூண் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) வடத்ேதாடு ஏந்திக்
$சீ வ.நா.1950.2
குலாய்த் தலக் கிடந் மின்னும் குவி முல
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவய்தாய்க் $சீ வ.நா.1950.3
கலாய்த் ெதாலப் பருகுவா, ேபால் கன்னிய, வன்றி னாேர $சீவ.நா.1950.4
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண்கள் அம்பா வில் பட
சாற்றி எங்கும் $சீ வ.நா.1951.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேகாத நல்லா, மந்தன
ெதருவில் எய்ய $சீ வ.நா.1951.2
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மான் ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) மழக் கண்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) மகளும் ஒப்பாள் $சீவ.நா.1951.3
பால் ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) ெசால்லாள் பாவ பந்
ஆடுகின்றாள் $சீவ.நா.1951.4
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) மலிந்த_ெப.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேகாத மால ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கதி,ம் முல $சீவ.நா.1952.1
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) மலிந்த_ெப.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேந,
வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) நிழல்படப் புடத்தர $சீவ.நா.1952.2
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மணிக் குழ வில்
வச_குைற.எச்.(வ
@
சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
@
இன் ெபான் ஓல மின்
ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1952.3
அழல் மணிக் கலாபம் அம் சிலம்ெபாடு_ெப.(சிலம்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆடுேம $சீவ.நா.1952.4
அங்க அம் தலத்தகத்த ஐந் பந் அம,ந்தவ $சீவ.நா.1953.1
மங்க ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மால சூழும்
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ேபால வந் உடன் $சீ வ.நா.1953.2
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மீ எழுந் ேபாய்ப்
பிறழ்ந் பாய்தல் இன்றிேய $சீவ.நா.1953.3
ெசங்கயல் கண் புருவம் தம்முள் உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) ெசய்யத் திrயுேம
$சீ வ.நா.1953.4
மாலயுள் கரந்த பந் வந் கத் தலத்த ஆம் $சீவ.நா.1954.1
ஏல நாறு இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) புறத்த
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகத்த ஆம் $சீவ.நா.1954.2
நூலின் ேந, நுசுப்பு ேநாவ உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) மால உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.)
ஆம் $சீவ.நா.1954.3
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ேமல் எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மீ நிலத்த விரல கய
ஆகுேம $சீ வ.நா.1954.4
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ந@ங்கல்_ெதா.ெப.(ந@ங்கு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ேகாத ேவய்தல் குங்குமம்
அணிந்ராய் $சீவ.நா.1955.1
எண் திசயும் ஏணி_ெப.(ஏணி_ெப.) ஏற்று
இலங்க_குைற.எச்.(இலங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிற்றல் பத்தியின்
$சீ வ.நா.1955.2
மண்டிலம் வரப் புடத்தல் மயிலின்
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இன்னணம்
$சீ வ.நா.1955.3
வண்டும் ேதனும் பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) பந் மந்ற்று ஆடுேம $சீவ.நா.1955.4
பந் மந்ற்று ஆடுவாள் பண முலயில் குங்குமம் $சீ வ.நா.1956.1
சுந்தரப் ெபாடி ெதளித்த ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் சுண்ணம்
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $சீ வ.நா.1956.2
தந் சுட்டி இட்ட சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) ேவrன் வா,ந்
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முல $சீ வ.நா.1956.3
இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) திருவில் ெநக்கு உருகி என்ன வழ்ந்தேவ
@
$சீ வ.நா.1956.4
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) மணிச் சிலம்பிேனாடு கிண் கிணிந் நகந்
நகும்_ெப.எச்.(நகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1957.1
மின் மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.) முல்ல மால நக்கி மிக்கு இறந் எழுந்
$சீ வ.நா.1957.2
ெபான் மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.) ேகாத பந்
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
ேபாந் பாய்ந் $சீ வ.நா.1957.3
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மின் மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.) ேவலினான் முன் வதி
@ புக்கு வழ்ந்தேத
@
$சீ வ.நா.1957.4
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
@
பந்தின் ேமல் விரந்
மின்னின் நுண் நுசுப்பினாள் $சீவ.நா.1958.1
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காசு_ெப.(காசு_ெப.)
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அம் கில் ெநகிழ்ந்
பூங்குழல் $சீ வ.நா.1958.2
தாழ்ந் ேகாத ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வழ்ந்
@
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முலகள் தவரப் $சீ வ.நா.1958.3
ேபாழ்ந் அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணி வந்
பூங்ெகாடியின் ேநாக்கினாள் $சீவ.நா.1958.4
மந்தார மால மல, ேவய்ந் மகிழ்ந் த@ம்ேதன் $சீவ.நா.1959.1
கந்தாரம் ெசய் களி வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) முரன்று பாடப் $சீவ.நா.1959.2
பந் ஆ,வம் ெசய் குவளக் கண்
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.) $சீ வ.நா.1959.3
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) தாமர ேமல் திருவின் உரு
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.) $சீ வ.நா.1959.4
ந@, தங்கு திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந@ள்
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) தன்னுள் ஓங்கிச் $சீவ.நா.1960.1
சீ, தங்கு கங்கத் திரு ந@,த் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) வல மாந்திக் $சீ வ.நா.1960.2
கா, தங்கி நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) காளயக் காண்டேலாடு $சீவ.நா.1960.3
பீ, தங்கிப் ெபய்யா மலrன் பிறி ஆயினாேள $சீவ.நா.1960.4
ெபண்பா லவ,கட்கு அணியாய்ப் பிrயாத
நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1961.1
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திண்பால் நிறயும் திரு மாமயும்
ேச,ந்த_ெப.எச்.(ேச,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.)
$சீ வ.நா.1961.2
கண்பால் கவினும் வளயும் கவ,ந்திட்ட கள்வன் $சீ வ.நா.1961.3
மண்பால் இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மல, ஐங் கண
மந்தன் என்றாள் $சீ வ.நா.1961.4
என்றாள் நினந்தாள் இ ேபாலும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ேவட்க
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $சீவ.நா.1962.1
ெசன்ேற படினும் சிறந்தா,க்கும் உரக்கல் ஆவ $சீவ.நா.1962.2
அன்றாய் அrதாய் அகத்ேத சுட்டு உருக்கும் ெவம்த@ $சீவ.நா.1962.3
ஒன்ேற உலகத் உறு ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) மருந் இல்ல என்றாள்
$சீ வ.நா.1962.4
நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) இல்ல ெநருப்பின் சுடும்
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) உண்ேடல் $சீவ.நா.1963.1
குறயா நிறயின் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குன்றியும் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.)
இல்ல $சீ வ.நா.1963.2
பறயாய் அறயும் பசப்பு என்று பக,ந் வாடி $சீ வ.நா.1963.3
அற வாய்க் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேபால் அகன் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) அலப்ப
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.) $சீ வ.நா.1963.4
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.)
கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.)
ஆற்றுப்படுத் நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.)
$சீ வ.நா.1964.1
அம் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கழுந@,
அல,ந்த_ெப.எச்.(அல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மதி
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகத்ேத $சீவ.நா.1964.2
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வஞ்சம் வழங்காதவன் கண்களின்
ேநாக்க_குைற.எச்.(ேநாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாேதா $சீவ.நா.1964.3
தஞ்சம் வழங்கித் தலக்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காம
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) த@ $சீ வ.நா.1964.4
பூ உண்ட கண்ணாள் புருவச்சில ேகாலி எய்ய $சீ வ.நா.1965.1
ஏ உண்ட ெநஞ்சிற்கு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.+கு_ெகா.ேவ.) இடு புண் மருந் என்ெகால்
என்னா $சீ வ.நா.1965.2
மா உண்ட ேநாக்கின் மடவாள மறித் ேநாக்கிக் $சீ வ.நா.1965.3
ேகா உண்ட ேவலான் குழந் ஆற்றலன் ஆயினாேன $சீ வ.நா.1965.4
காமக் கடுேநாய்க் கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) சூழ்ந் உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.)
என்னும் மற்று இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) $சீவ.நா.1966.1
ஈமத்திேனாடும் உடேன சுட ஏகல் ஆற்றான் $சீவ.நா.1966.2
தூமத்தின் ஆ,ந்த கில் ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) தாத $சீ வ.நா.1966.3
பூ ெமாய்த் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கட ேமல் புலம்பு
உற்று இருந்தான் $சீவ.நா.1966.4
நாவி ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) குழலாள் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ந@லக் $சீவ.நா.1967.1
காவி ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண் பூங்ெகாடி என்
$சீ வ.நா.1967.2
ஆவி ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அணங்கு என்று அறியாேதன் $சீவ.நா.1967.3
ேமவி ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) த@ர_குைற.எச்.(த@,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வினாத்
தருவா, இல்லேய $சீவ.நா.1967.4
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ெதள் ந@,ப் பனிக் கயத் மட்டு
அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதம் குவளக்
$சீ வ.நா.1968.1
கண் ந@,ம காட்டிக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேபால்
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என் $சீவ.நா.1968.2
உள் ந@,ம எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ேநாக்கினில்
கவ,ந்த_ெப.எச்.(கவ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1968.3
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ந@,ம ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) பிறந்ம் அறியுேமா
$சீ வ.நா.1968.4
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) குழலும் ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாயும் கண்
மலரும்_ெப.எச்.(மல,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காம் $சீ வ.நா.1969.1
அரும்பு ஒழுகு பூண் முலயும் ஆ, உயி,க்ேக கூற்றம் $சீ வ.நா.1969.2
விருந்தினராய் வந்தார ெவற்று உடலா
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1969.3
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) திருவி யா, மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ெகால் ேப, யா
ஆம் ெகால்ேலா $சீ வ.நா.1969.4
வா, உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முலய வண்டா, பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ேகாதயப்
$சீ வ.நா.1970.1
ேப, ெகாடுத்தா,_வி.மு.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா._ஆ,_பட,.பன்.)
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) என்றா, கூற்றேம என்றிட்டால் $சீவ.நா.1970.2
தா,_ெப.(தா,_ெப.) உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந@ள்
மா,ப, தம் உயி, தாம் ேவண்டுபேவல் $சீவ.நா.1970.3
ந@, உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இந் நகர ந@த்திட்டு
ஒழியாேரா $சீ வ.நா.1970.4
பங் கண் மணி_ெப.(மணி_ெப.) மகர குண்டலமும் பந் ேதாடும் $சீவ.நா.1971.1
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திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) முகத் இலங்கச் ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாய்
எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) இலங்கக் $சீ வ.நா.1971.2
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) உண் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) தாழக் ேகாட்டு
எருத்தம் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநாக்கு
$சீ வ.நா.1971.3
எங்கு எங்ேக ேநாக்கினும் அங்கு அங்ேக ேதான்றுேம $சீ வ.நா.1971.4
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ஆ, மதி முகத்த வாேளா வடுப் பிளேவா $சீவ.நா.1972.1
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ஆ, கழுந@ேரா ந@லேமா தாமரேயா $சீவ.நா.1972.2
ந@ள் ேவேலா அம்ேபா கயேலா ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண்ேணா
$சீ வ.நா.1972.3
ேகாள் ஆ,ந்த கூற்றேமா ெகால்வான் ெதாடங்கினேவ $சீவ.நா.1972.4
என்றாம் ெகால் மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) எய்வ என்று
சிந்தித் $சீ வ.நா.1973.1
ஒன்றா,க் கடந்தான் புலம்பு உள்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருத்தேலாடும்
$சீ வ.நா.1973.2
அன்ேற அமந்த பசும் ெபான் அட, ஆறு ேகாடி $சீ வ.நா.1973.3
குன்றாமல் விற்றான் குளி, சாகர தத்தன் என்பான் $சீ வ.நா.1973.4
திரு மல்க_குைற.எச்.(மல்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திருேவ எனச் ேச,ந் நாய்கன்
$சீ வ.நா.1974.1
ெசரு மல்கு ேவலாய்க்கு இடமால் இ என்று ெசப்ப $சீ வ.நா.1974.2
வr மல்கி வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உண்டு அற மா மல,க் கண்ணி மந்தன்
$சீ வ.நா.1974.3
எr மல்கு ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) மாமெனாடு
ஏறினாேன $சீவ.நா.1974.4
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நம்பன் சிறிேத இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தந் இ ேகட்க நாளும்
$சீ வ.நா.1975.1
அம் ெபான் நகருள் அமந்ேதன் மற்று எனக்கு அமந்தாள் $சீவ.நா.1975.2
கம்பம் இலாதாள் கமலக்கு விமல என்பாள் $சீ வ.நா.1975.3
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் வியக்கும் நிறத்தாள் திரு அன்ன ந@ராள்
$சீ வ.நா.1975.4
பூம்பாவ வந் பிறந்தாள் அப்பிறந்த ேபாழ்ேத $சீவ.நா.1976.1
ஆம்பால எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அறிவா, அன்று
எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இட்டா, $சீவ.நா.1976.2
தூம்பு_ெப.(தூம்பு_ெப.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) இல்லக்
குளம்_ெப.(குளம்_ெப.) ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
என் ேதாமில் பண்டம் $சீ வ.நா.1976.3
கூம்பாத ெசல்வக் ெகாடிேய இ ேகண்ேமா என்றான் $சீ வ.நா.1976.4
மங்கக்கு உrயான் கட ஏறும் வந் ஏறேலாடும் $சீவ.நா.1977.1
வங்கம் நிதியம் உடன் வழும்_ெப.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
@
மற்று அன்றி வழா
@
$சீவ.நா.1977.2
எங்கும் தனக்கு நிக, இல்லவன் ஏற்ற மா,பம் $சீ வ.நா.1977.3
நங்கக்கு இயன்ற நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) பூ அணப் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.)
என்றான் $சீவ.நா.1977.4
ஏழ் ஆண்டின் ேமலும் இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ஆண்டு்
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.) $சீ வ.நா.1978.1
வழா
@
நிதியும் உடன் வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
@
வில்
வலாய்க்ேக $சீவ.நா.1978.2
ஊழாயிற்று ஒல்கும் நுசுப்பு அஃக உருத் வங்கிச்
@
$சீ வ.நா.1978.3
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சூழ் ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) வத்த முலயாள் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) சூழ்க
என்றான் $சீவ.நா.1978.4
ஏற்ற கத் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) வழ்ந்
@
என ஏந்தலத் $சீ வ.நா.1979.1
ேதற்றினான் திருமா நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெசவ்வேன $சீ வ.நா.1979.2
ேதாற்ற மாதரும் ேதான்றலக் காண்டலும் $சீ வ.நா.1979.3
ஆற்றினாள் தன ஆவியும் தாங்கினாள் $சீவ.நா.1979.4
அம் ெபான் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அனயாளயும் வா, கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
$சீ வ.நா.1980.1
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் குன்று அனயானயும் சீ, ெபறப் $சீவ.நா.1980.2
பம் ெபான் ந@ள் நக,ப் பல் இயம்_ெப.(இயம்_ெப.) ஆ,த்
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1980.3
இம்ப, இல்ல ஓ, இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) இயற்றினா, $சீவ.நா.1980.4
கட்டில் ஏறிய_ெப.எச்.(ஏறு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காமரு காளயும்
$சீ வ.நா.1981.1
மட்டு வாய் அவிழ் மா மல,க் ேகாதயும் $சீவ.நா.1981.2
விட்டு ந@ங்குதல்_ெதா.ெப.(ந@ங்கு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) இன்மயின் வவு
@
இலா,_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ,_பட,.பன்.) $சீவ.நா.1981.3
ஒட்டி ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) ஓ, உயி, ஆயினா,
$சீ வ.நா.1981.4
நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கதி, ந@,மய
பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கில் $சீ வ.நா.1982.1
கலவம்_ெப.(கலவம்_ெப.) கண் புதயா கனற்றலின் $சீ வ.நா.1982.2
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) மூன்றும் உறு விலத் என்பேவ $சீ வ.நா.1982.3
புலவு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கண்ணினாள் முலப் ேபாகேம $சீவ.நா.1982.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அவாம் கமழ் கண்ணியும் ெதவ்வ, தம் $சீவ.நா.1983.1
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ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) அவாம் கதி, ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) உறு காளயும்
$சீ வ.நா.1983.2
கான் அவாம் கடி நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) ேமல் $சீ வ.நா.1983.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) அவாம் வகயால் வகி னா,கேள $சீ வ.நா.1983.4
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மதி ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) ேதய்த் விழுத்
தழும்பு இருப்ப ந@ண்ட_ெப.எச்.(ந@ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.1984.1
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மாடத் அங்கண்
அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) புக அமளி ஏறிப் $சீவ.நா.1984.2
பண் அம மகர வண
@
நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) உrஇப் பாவ
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1984.3
மண்_ெப.(மண்_ெப.) அம முழவுத் ேதாளான் மகிழ்ச்சியுள் மயங்கினாேன
$சீ வ.நா.1984.4
இன்னrச் சிலம்ேபாடு_ெப.(சிலம்பு_ெப.+ஓடு_கரு.ேவ.) ஏங்கிக் கிண்கிணி இகலி
ஆ,ப்பப் $சீவ.நா.1985.1
ெபான் அr மால தாழப் பூஞ்சிக அவிழ்ந் ேசாரப் $சீ வ.நா.1985.2
மின் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கலாபம் வங்கி
@
மிள,ந் கண்
இரங்க_குைற.எச்.(இரங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவம்பித் $சீவ.நா.1985.3
ன் அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) களி ெகாள் காமக்
ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) கனி சுவத் விள்ளான் $சீ வ.நா.1985.4
ெதாழித் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இமிரும் ேகாத ண முல முள்கப் பூம்பட்டு
$சீ வ.நா.1986.1
அழித் மட்டு ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தாரான் மணி_ெப.(மணி_ெப.) வள்ளத்
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதறல் $சீவ.நா.1986.2
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எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெபாலி மாத,க்கு
ஏந்த_குைற.எச்.(ஏந்து_வி.+அ_ெப.எச்.குறி.) இனிதினின் நுக,ந் காமக்
$சீ வ.நா.1986.3
ெகாழித் திர கடலுள் மூழ்கிக் ேகாத கண் யின்ற அன்ேற $சீ வ.நா.1986.4
பாசில சுருட்டி மந்தன் ெகாடுக்கிய பரந் மின்னும் $சீவ.நா.1987.1
தூசு உலாம் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) த@ண்டத் யில் கண்கள் விழித்த
ேதாற்றம் $சீவ.நா.1987.2
வாச வான்_ெப.(வான்_ெப.) குவள ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) வாய் விடா
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1987.3
ஏசுவ ஒன்றும் இல்லா இண வட முலயி னாட்ேக $சீவ.நா.1987.4
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) பால் புகுந்த கள்வன்
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) எனக் கப்பில்
தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.1988.1
ெதாங்கலான் முன் க யாத்ச் ெசால்லு ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.)
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்ன $சீவ.நா.1988.2
நங்க யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) பசித்
வந்ேதன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) எப்_சுட்.(எ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) நயப்ப என்றாட்கு $சீ வ.நா.1988.3
அம் கலுழ் ேமனியாய் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அணிநல அமிழ்தம்
என்றான் $சீவ.நா.1988.4
ெசயி,த்தவள் சிவந் ேநாக்கிச் சீறடி ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ேச,த்தி
$சீ வ.நா.1989.1
அயி,ப்ப என் பணி ெசய்ேவனுக்கு அருளிற்றுப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அ
என்ன $சீவ.நா.1989.2
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உயி,ப்பம் ஓம்பி ஒன்றும் உரயல
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மற்று
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $சீவ.நா.1989.3
பயி,ப்பு இல் பூம் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) வகு பகட்டு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
மா,ப என்றாள் $சீவ.நா.1989.4
உள் இழு உடய ெவம்பி உற்பல உருவு
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.1990.1
ெவள்ளியில் புனந்த ேகால விளக்கு ஒளி ெவறுவி ஆக $சீவ.நா.1990.2
வள் இதழ்க் ேகாத வல்லான் வட்டிக நுதியின் வாங்கிப் $சீ வ.நா.1990.3
பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) ேமல் எழுதப்பட்ட பாவ ேபால் ஆயினாேள
$சீ வ.நா.1990.4
மங்கய, பண்ணிய மருத யாழ் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) $சீ வ.நா.1991.1
நங்கயப் பிrயும் இந் நம்பி இன்று என $சீவ.நா.1991.2
அங்கு அதற்கு இரங்கின ஆரும் ேபறக் $சீவ.நா.1991.3
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) ேபாய் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) கடன்_ெப.(கடன்_ெப.)
கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்பேவ $சீவ.நா.1991.4
ஏந் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ேகாதகள் திருத்தி ஏ, படச் $சீ வ.நா.1992.1
சாந் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முல எழுதித் தயல் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
$சீ வ.நா.1992.2
கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) அம் முகிழ் விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) கயினால் பிடித்
$சீ வ.நா.1992.3
ஆய்ந் அவட்கு இ ெசாலும் அலங்கல் ேவலினான் $சீ வ.நா.1992.4
பூவினுள் தாழ் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ெபான் ெசய் ஏந்
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $சீவ.நா.1993.1
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மாவினுள் தாழ் தளி,
மருட்டும்_ெப.எச்.(மருட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேமனியாய்
$சீ வ.நா.1993.2
காவினுள் ேதாழரக் கண்டு ேபாத,ேவன் $சீவ.நா.1993.3
ஏவினுள் தாழ் சில எறிந்த ேகாலிேன $சீவ.நா.1993.4
என்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) உரத்தலும் எழு கண்மல,
$சீ வ.நா.1994.1
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந@,
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மணிப் பாவ ந@ந்தலின்
$சீ வ.நா.1994.2
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) நாறு அrவயத் ெதருட்டி மா மணிக் $சீ வ.நா.1994.3
குன்று அனான் ெகாடியவள் குழய ஏகினான் $சீவ.நா.1994.4
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) மாறு வத்த ேபால் மழக் கண்
மாதரா, $சீவ.நா.1995.1
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.)
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்று நய ெமாய் ெகாள்
காவினுள் $சீவ.நா.1995.2
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) அன்ன ேதாழ,
ேதான்றலப் புண,ந்த_ெப.எச்.(புண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்
$சீ வ.நா.1995.3
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.)
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தயல் நாமம் ேவண்டினா,
$சீ வ.நா.1995.4
பாடு வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ன பல் கல அகல்
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $சீவ.நா.1996.1
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வடு_ெப.(வ
@
டு_ெப.)
@
ெபற்றவரும்
வழும்_ெப.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
@
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முல விமல என்று $சீ வ.நா.1996.2
ஆடுவான் அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீ , அரம்ப
அன்ன வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $சீ வ.நா.1996.3
ஊடினும் புண,ந்த_ெப.எச்.(புண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒத்
இனியவள் உளாள் அேரா $சீவ.நா.1996.4
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) ஓ, ஐந் உடய காமன் ஐயன் என்ன அந்தணன்
$சீ வ.நா.1997.1
நம்பு ந@ர, அல்ல, நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) குரங்கு ந@ர,
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $சீ வ.நா.1997.2
தம் குரவ, தாம் ெகாடுப்பின் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) ேந,ந் தாழ்வ, தாம்
$சீ வ.நா.1997.3
ெபாங்கு அரவ அல்குலா, எனப் புகன்று ெசால்லினான் $சீ வ.நா.1997.4
அற்றும் அன்று கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) அம் மடந்தமா, அணி
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) $சீவ.நா.1998.1
முற்றினார ந@டு வப்பின் மூள்கும் வந் பாவமும் $சீவ.நா.1998.2
குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) மற்றும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று ேகாத சூழ்ந்
கூறினா,க்கு $சீ வ.நா.1998.3
உற்று அடுத் அயா உயி,த் ஒழிதல்_ெதா.ெப.(ஒழி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
யா,க்கும் ஒக்குேம $சீவ.நா.1998.4
மக் குடம் விrந்தன மாலயாெராடும் $சீவ.நா.1999.1
புக் கடி ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) புக்க ஊ,
எலாம் $சீ வ.நா.1999.2
விதிக் கிட காணலாம் வதி
@ மாநக, $சீ வ.நா.1999.3
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மதிக் கிட முகத்தி ஓ, மடந்த ஈண்டயாள் $சீவ.நா.1999.4
ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) தன இடத் அருகு ேபாகினும் $சீவ.நா.2000.1
நாடி மற்று அவ,_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) ெபய, நயந் ேகட்பினும்
$சீ வ.நா.2000.2
வடுவல்
@
உயி, என ெவகுளும் மற்று
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.) $சீ வ.நா.2000.3
ேசடிய, வழிபடச் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசல்விேய $சீவ.நா.2000.4
காமேன ெசல்லினும் கனன்று காண்கிலாள் $சீ வ.நா.2001.1
ேவம் எனக்கு உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) எனும் ேவய் ெகாள் ேதாளிய
$சீ வ.நா.2001.2
ஏமுறுத் அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
நுகrன் எந்தய $சீவ.நா.2001.3
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) எலாம் அநங்க மா திலகன் என்றுேம
$சீ வ.நா.2001.4
தாசிய, முலகள் தாக்கத் தள அவிழ்ந் உடந்த தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
தா,_ெப.(தா,_ெப.) $சீவ.நா.2002.1
வாசம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முந்நூல் வலம்
படக் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா,ப $சீ வ.நா.2002.2
ேபசிய_ெப.எச்.(ேபசு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபயrனாளப் ேப உறா
ஒழிேவன் ஆகின்_நி.எச்.(ஆகு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2002.3
ஆசும் அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) இலாத புன் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.)
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) அணவல் என்றான்
$சீ வ.நா.2002.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) சில ெகாள் நாணா மாந்தளி,
மல,கள்_ெப.(மல,கள்_ெப.) அம்பாக் $சீ வ.நா.2003.1
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ெகாண்டவன் ேகாட்டம் தன்னுள் ெகாடியினக் ெகாண,ந் ந@லம்_ெப.(ந@லம்_ெப.)
$சீ வ.நா.2003.2
உண்ட காற்றி ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) ேப, ஊட்டுவல் உருவக் காமன்
$சீ வ.நா.2003.3
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான்
படிவம்_ெப.(படிவம்_ெப.) சா,ந் கரந் இரு நாள என்றான் $சீ வ.நா.2003.4
இழக்கண் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முல இட்டிட ஏந்
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $சீவ.நா.2004.1
மழக்கண் மாதர மால் உறு ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.2004.2
முழக்கண் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அr ஏறு அன ெமாய்ம்பினான் $சீ வ.நா.2004.3
உழக் கணாள,க்கு உரத் எழுந்தான் அேரா $சீ வ.நா.2004.4
ேசாரும் காrகயாள் சுரமஞ்சr $சீவ.நா.2005.1
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம்
முல பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) $சீவ.நா.2005.2
தாரும் மா,பமும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) எனத் ேதாய்வதற்கு $சீவ.நா.2005.3
ஓரும் உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) உடன்று எழுகின்றேத $சீ வ.நா.2005.4
கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான் ெசப்பு எனக் கதி,த்
வங்கின_வி.மு.(வ
@
ங்கு_வி.+இன்_இ.கா.+அ_பட,.பன்.)
@
$சீவ.நா.2006.1
வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) சுமந் எழுந்தன மாக் கண் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
முல $சீவ.நா.2006.2
மடந்த தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) முகத்த என் மனத்தின் உள்ளன $சீவ.நா.2006.3
குடங்கயின் ெநடியன குவள உண் கேண $சீ வ.நா.2006.4
ஏத்தரு மல்லிக மால ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.2007.1
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பூத் தலக் கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) புrயினால்
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) $சீ வ.நா.2007.2
யாத் வத் அலக்கும் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அருள் இலாள்
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) $சீவ.நா.2007.3
காய்த்தி என் மனத்தினக் கலக்கு கின்றேத $சீ வ.நா.2007.4
சில் அrக் கிண்கிணி சிலம்பும் சீ றடிச் $சீவ.நா.2008.1
ெசல்வி_ெப.(ெசல்வி_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) திரு நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
ேசரும்_ெப.எச்.(ேச,-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வாயில்தான்
$சீ வ.நா.2008.2
அல்லல் அம் கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.) ஓ, அந்தணாள னாய்ச் $சீ வ.நா.2008.3
ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ெதளி
தகவு_ெப.(தகவு_ெப.) உடத் என்று எண்ணினான் $சீவ.நா.2008.4
அணங்கு அரவு உrத்த_ெப.எச்.(உr_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதால்
அனய ேமனியன் $சீவ.நா.2009.1
வணங்கு ேநான் சில என வளந்த யாக்கயன் $சீவ.நா.2009.2
பிணங்கு நூல் மா,பினன் ெபr ஓ, ெபாத்தகம் $சீவ.நா.2009.3
உண,ந் மூப்பு எழுதின ஒப்பத் ேதான்றினான் $சீ வ.நா.2009.4
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நர உடம்பினன் விதி,த்த புள்ளியன் $சீவ.நா.2010.1
கண் நவி, குடயினன் கத் தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) ஊன்றினன் $சீவ.நா.2010.3
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) காதலின் ேபயும் ஆயினான்
$சீ வ.நா.2010.4
யாப்பு உட யாழ் மிடறு என்னும் ேதாட்டியால் $சீவ.நா.2011.1
தூப்புட அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
ெதாடக்கும் பாகனாய் $சீ வ.நா.2011.2
மூப்பு எனும் முக படாம் புதந் முற்றிழ $சீவ.நா.2011.3
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காப்பு_ெப.(காப்பு_ெப.) உட வள நக, காள
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.2011.4
தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) வலியாக நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) தாழ்ந் தள,ந்
ஏங்கிக் $சீவ.நா.2012.1
கண்டு கட காவல,கள் கழற முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ேநாக்கிப் $சீ வ.நா.2012.2
பண்ட இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) கால் உவப்பன் பால்
அடிசில்_ெப.(அடிசில்_ெப.) இந்நாள் $சீ வ.நா.2012.3
கண்டு நயந்தா, தருவ காதலிப்பன் என்றான் $சீ வ.நா.2012.4
கயின் ெதாழுதா, கழிய_குைற.எச்.(கழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மூப்பின் ெசவி
ேகளா,_வி.மு.(ேகள்_வி.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.2013.1
மயலவ, ேபால மனம்_ெப.(மனம்_ெப.)
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வக
ெசான்னா,_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) $சீ வ.நா.2013.2
பய நடக்க என்று பசிக்கு இரங்கி_வி.எச்.(இரங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அவ,_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) விடுத்தா, $சீவ.நா.2013.3
ெதாய்யில் முலயவ,கள் கடத் ேதான்றல் நனிபுக்கான் $சீவ.நா.2013.4
ேகாதெயாடு தாழ்ந் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.)
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஞVமிறு
ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2014.1
ஓத மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாலெயாடு பூண் பிறழ ஓடி $சீவ.நா.2014.2
ஏதம் இ ேபாமின் என என்னும் உர ஈயான் $சீ வ.நா.2014.3
ஊத உகு தன்மயிெனாடு ஒல்கி உற
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.) $சீ வ.நா.2014.4
கச்சு விசித் யாத்த_ெப.எச்.(யா_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கதி, முலய,
மணி_ெப.(மணி_ெப.) அயில் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) $சீவ.நா.2015.1
நச்சு நுன அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) சில நடுங்க உடன் ஏந்தி $சீ வ.நா.2015.2
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அச்சம்_ெப.(அச்சம்_ெப.) உறுத் அமு புளித் ஆங்குத் தம த@ஞ்ெசால்
$சீ வ.நா.2015.3
ெவச்ெசன்றிடச் ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விr
ேகாத அவ,_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) சூழ்ந்தா, $சீவ.நா.2015.4
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) இ ேநாவ உரயன்மின் மு பா,ப்பா, $சீவ.நா.2016.1
சாவ, ெதாடிேன கடி கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வக
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $சீவ.நா.2016.2
ஓவிய, தம் பாவயிெனாடு ஒப்பrய நங்க $சீவ.நா.2016.3
ஏவல் வக கண்டு அறிம் என்று சில,_ெப.(சில,_ெப.)
ெசான்னா,_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) $சீ வ.நா.2016.4
கய வள மய குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ஐ அrய வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண்
$சீ வ.நா.2017.1
நயும் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) முல நங்க
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பா,ப்பான் $சீவ.நா.2017.2
உய்வ இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) ஊழின் மு மூப்பிெனாடும்
வந்தான்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.2017.3
ெசய்வ உர ெநாய்தின் எனச் ேசறும்
எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றாள் $சீவ.நா.2017.4
மால பல தாழ்ந் மப் பிலிற்றி மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2018.1
ேகால அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) ேதய்வ ெகாழும் சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) முல
ெமழுகிப் $சீவ.நா.2018.2
பால மணியாழ் மழல பசும் ெபான் நிலத் இழிவாள் $சீ வ.நா.2018.3
ேசால வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) ேமல் இழியும் ேதாக
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ஒத்தாள் $சீ வ.நா.2018.4

564

சீறடிய கிண்கிணி சிலம்ெபாடு_ெப.(சிலம்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) சிலம்ப
$சீ வ.நா.2019.1
ேவறுபடு ேமகலகள் ெமல்ெலன மிழற்றச் $சீ வ.நா.2019.2
ேசறுபடு ேகாத மிச வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) திச
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2019.3
நாறு மல,க் ெகாம்ப, நட கற்ப_குைற.எச்.(கல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என
வந்தாள்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.2019.4
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) என்ன
என வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண் மடவாய் ேகள் $சீவ.நா.2020.1
சிந்த நலிகின்ற திரு ந@,க் குமr_ெப.(குமr_ெப.)
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2020.2
அந்தில் அதின் ஆய பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) என்ன ெமாழிக என்றாள்
$சீ வ.நா.2020.3
முந்தி நலிகின்ற மு மூப்பு ஒழியும் என்றான் $சீவ.நா.2020.4
நறவு இrய நாறு குழலாள் ெபr நக்குப் $சீவ.நா.2021.1
பிறரும் உளேரா ெபறுந, ேபணி ெமாழிக என்னத் $சீ வ.நா.2021.2
ற அறிந் ேச,ந் ெதாழு ஆடுந, இல் என்றாற்கு $சீவ.நா.2021.3
அறிதி, பிற ந@வி, என ஐயம் இல என்றான் $சீவ.நா.2021.4
ெசத்த மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) ெமாய்த்த மழயால்
ெபயரும்_ெப.எச்.(ெபய,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்பா,
$சீ வ.நா.2022.1
பித்த, இவ,_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.)
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) பிணி த@,த்ம் என
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2022.2
அத்தம்_ெப.(அத்தம்_ெப.) என மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) சுட, அம் கதி,
சுருக்கும் $சீவ.நா.2022.3
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ெமாய்த்த மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட மிச அத்தக அடந்தாள் $சீவ.நா.2022.4
வடிவம் இ மூப்பு அளி வா, பவள வல்லிக் $சீவ.நா.2023.1
கடிக வ, வாய் கமலம் கண்ெணாடு அடி வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
$சீ வ.நா.2023.2
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) பசி கூ,ந்ள ேகால் வளயின @ேர $சீவ.நா.2023.3
அடிசில்_ெப.(அடிசில்_ெப.) கடி ஆக்கி இவேண ெகாண,மின் என்றாள்
$சீ வ.நா.2023.4
நானம் உரத் ஆங்கு நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) ந@, அவன
ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2024.1
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) கிள, ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கிலும் விழுப் ெபான்
இயல் நூலும் $சீ வ.நா.2024.2
பால் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாள் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.)
கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) பவித்திரமும் நல்கத் $சீவ.நா.2024.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அம,ந் தாங்கி அம தவிசின் மிச இருந்தான்
$சீ வ.நா.2024.4
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திரு மீ ன்கள் எனச்
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் $சீவ.நா.2025.1
ெபாங்கு கதி, மின்னு புகழ்க் கலங்கள் பல
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2025.2
இங்கு சுவயின் அமுதம் ஏந்த_குைற.எச்.(ஏந்து_வி.+அ_ெப.எச்.குறி.) மிகு
சான்ேறான் $சீவ.நா.2025.3
எங்கும் இல இன்ன சுவ என்று உடன் அயின்றான் $சீவ.நா.2025.4
தமிழ் தழிய சாயலவ, தங்கு மல,த் தூ ந@, $சீவ.நா.2026.1
உமிழ் கரகம் ஏந்த_குைற.எச்.(ஏந்து_வி.+அ_ெப.எச்.குறி.) உரேவான் அம,ந் பூசி
$சீ வ.நா.2026.2
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அமிழ் அனய பஞ்ச முக வாசம் அமத்
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2026.3
கமழ் திரயும் காட்ட அவ
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கவுள் அடுத்தான்
$சீ வ.நா.2026.4
வல்ல என என்ன மற வல்லன் மடவாய் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
$சீ வ.நா.2027.1
எல்ல எவன் என்னப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முடிகாறும் $சீவ.நா.2027.2
ெசால்லும் இனும் ந@வி, கற்ற காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) எனத்
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ேசா, $சீ வ.நா.2027.3
சில் என் கிளிக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) அ சிந்த
இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) என்றான் $சீவ.நா.2027.4
இன்னவ,கள் இல்ல நிலத் என்று வியந்
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2028.1
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) அன ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) நடயினாள் அம,ந்
ேநாக்கப் $சீவ.நா.2028.2
பின்ன இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.) ேபாகு
திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ேபசும்_ெப.எச்.(ேபசு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
என எண்ணிக் $சீவ.நா.2028.3
தன்னம் சிறிேத யின்று தாழ அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.)
நக்காள் $சீவ.நா.2028.4
ேகால மணி_ெப.(மணி_ெப.) வாய்க் குவள வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண் மடவாளச்
$சீ வ.நா.2029.1
சால மு மூப்பு உடய சாமி முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ேநாக்கிக் $சீவ.நா.2029.2
காலும் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாம் சிறி கண்ணும்
யில்குற்ேறன் $சீ வ.நா.2029.3
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ஏலம் கமழ் ேகாத இதற்கு என்
ெசய்கு_வி.மு.(ெசய்_வி.+க்_இ.இ.கா.+உ_தன்.ஒரு.) உர என்றான் $சீ வ.நா.2029.4
மட்டு விr ேகாத மவா, குழலினாள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $சீவ.நா.2030.1
பட்டு நிண, கட்டில் பrவு இன்றி உறக என்றாள் $சீவ.நா.2030.2
இட்ட அண ேமல் இனி ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) என அசந்தான் $சீ வ.நா.2030.3
கட்டு அழல் ெசய் காமக் கடலக் கடயல் உற்றான் $சீவ.நா.2030.4
காலெயாடு தாழ்ந் கதி, பட்ட
கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2031.1
மாலெயாடு வந் மதி ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மகிழ் ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2031.2
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) அனய கண்ணிய, தம் வழ்
@ ணவ, திண்ேதாள்
$சீ வ.நா.2031.3
ேகால முலயால் எழுதக் கூடியத அன்ேற $சீவ.நா.2031.4
ஏந் மல,ச் ேசக்க அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) வள,த்த இடு புகயும் $சீவ.நா.2032.1
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மல,க் ேகாத அமி,
உயி,க்கும் நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) புகயும் $சீவ.நா.2032.2
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) புகயும் கில் ெகாழும் என்
நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) புகயும் $சீவ.நா.2032.3
வாய்ந்த வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) மழயின் உய, மாடத்
எழுந்தனேவ $சீவ.நா.2032.4
ஆசு இல் அடு பால் அமி,தம் சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) அயின்று அம்
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) $சீவ.நா.2033.1
காசு_ெப.(காசு_ெப.) இல் கடி மால ெநாய்ய கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) மதி கவற்கும்
$சீ வ.நா.2033.2
தூசு நறுஞ்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) சாந் இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.)
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) இவகள் தாங்கி $சீவ.நா.2033.3
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மாசு இல் மடவா,கள் மணி_ெப.(மணி_ெப.) வண
@
நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.)
உள,ந்தா, $சீ வ.நா.2033.4
பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) சதங்க மால புகழ்க் குஞ்சிப் ெபாரு வில்லா,
$சீ வ.நா.2034.1
வங்கு_ஏவ.(வ
@
ங்கு_வி.)
@
திரள் ேதாளும் தட மா,பும் விர ெமழுகித் $சீவ.நா.2034.2
த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) ெமன்று அனய இன்பவளச்
ெசவ்வாய்த் $சீ வ.நா.2034.3
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெகாள் அமி, ஆ,ந் ெசழுந் தா,_ெப.(தா,_ெப.) குழயச்
ேச,ந்தா, $சீவ.நா.2034.4
ெபான் அறயுள் இன் அமளிப் பூ அணயின் ேமலான் $சீ வ.நா.2035.1
முன்னிய_ெப.எச்.(முன்னு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) அ முந் உற முடிப்பான்
$சீ வ.நா.2035.2
மன்னும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கீ தம் மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) பட முரன்றாற்கு
$சீ வ.நா.2035.3
இன் அமி,தம் ஆக இளயாரும் அ ேகட்டா, $சீ வ.நா.2035.4
மன்மதன் மணிக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
மருட்டும்_ெப.எச்.(மருட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று மால்
ெகாள்வா, $சீவ.நா.2036.1
இன்ன அன்று இயக்கrன் இயக்க
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்று தம் $சீவ.நா.2036.2
பின்னும் முன்னும் ேநாக்குவா, ேப சால எய்வா, $சீ வ.நா.2036.3
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மனத் இழத்த காள நாமம்
வாழ்த்வா, $சீ வ.நா.2036.4
ெகாம்பின் ஒத் ஒங்கியும் குழங்கல் மால தாங்கியும் $சீ வ.நா.2037.1
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அம்பின் ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கண்ணினா,
அடிக்கலம் அரற்றவும் $சீவ.நா.2037.2
நம்பி தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கீ தேம நயந் காண
ஓடினா, $சீ வ.நா.2037.3
ெவம்பு ேவட்க ேவனிலானின் ேவறு அலானும் ஆயினான் $சீ வ.நா.2037.4
தாம மால வா, குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கணா,க்கு
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) கழி $சீவ.நா.2038.1
காமன் அன்ன காள தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கருத்ெதாடு
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆகலான் $சீவ.நா.2038.2
மா மல,த் ெதrயலான் மணி_ெப.(மணி_ெப.) மிடற்று இடக்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2038.3
சாம கீ தம் மற்றும் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) சாமி நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.)
பாடினான்_வி.மு.(பாடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.2038.4
கள்ள மூப்பின் அந்தணன் கனிந்த கீ த வதிேய
@
$சீ வ.நா.2039.1
வள்ளி_ெப.(வள்ளி_ெப.) ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.)
நுண் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மழ மல,த்
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கணா, $சீ வ.நா.2039.2
புள்ளுவம் மதி மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) புண,த்த ஓச ேமல் புகன்று $சீவ.நா.2039.3
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) வத்த மா மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) குழாத்தின் ஓடி
எய்தினா, $சீ வ.நா.2039.4
இனிச் சிறி எழுந் வங்கி
@
இட்டிட ேகாறும் நாங்கள் $சீ வ.நா.2040.1
எனக் ெகாறு ெகாறுப்ப ேபாலும் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முலப் பரவ
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $சீவ.நா.2040.2
கனிப் ெபாற மலிந்த_ெப.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காம,_ெப.(காம,_ெப.) கற்பக மணிக் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) ஒப்பாள்
$சீ வ.நா.2040.3
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பனிப் பிறப் பூணினான் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பாண்_ெப.(பாண்_ெப.) வலச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பட்டாள் $சீவ.நா.2040.4
அடிக்கலம் அரற்ற அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) கல கலந் ஒலிப்ப வந்
$சீ வ.நா.2041.1
முடிப்ப என் ெபr மூத்ேதன் முற்று இழ அrவ என்ன $சீவ.நா.2041.2
வடிக் கணாள் நக்கு நாணித் ேதாழிய மறந் மின்னுக் $சீவ.நா.2041.3
ெகாடிக் குழாத் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓ, ேகாலக் குளி,
மணிக் ெகாம்பின் நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.)
$சீ வ.நா.2041.4
இளயவன் காணின்_நி.எச்.(காண்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) மன்ேனா என் ெசய்வ,@
ந@வி, என்ன $சீவ.நா.2042.1
விள மக் கண்ணி மந்த, விளிெகனத் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) கூற $சீ வ.நா.2042.2
முள எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) இவள யாரும் ெமாழிந்தன, இல்ல என்ேறா
$சீ வ.நா.2042.3
உளவ பிறிம் உண்ேடா ஒண்_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) மாத,க்கு
என்றான் $சீவ.நா.2042.4
வாய்ந்த இம் மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) சுண்ணம் சீவகன்_ெப.(சீ வகன்_ெப.) பழித்த
பின்றக் $சீவ.நா.2043.1
காய்ந்தனள் என்று கூறக் காள மற்று இவட்குத் த@யான் $சீவ.நா.2043.2
மாய்ந்தனன் ேபாலும் என்ன மாதரா, ஒருங்கு
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2043.3
ஆய்ந்தனம் ஐயன் உய்ந்தான்
அறிந்தனம்_வி.மு.(அறி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அம்_தன்.பன்.) அதன
என்றா, $சீவ.நா.2043.4
கால் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) காம வல்லிக்
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) எனக்
கலங்கி_வி.எச்.(கலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நங்க $சீவ.நா.2044.1
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மால் உற்று மயங்க_குைற.எச்.(மயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) யாங்கள்
மடக்கிளி தூ விட்ேடாம் $சீவ.நா.2044.2
ேசல் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் ெசவ்வாய்த் தத்த தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) கண்ேட $சீவ.நா.2044.3
பால் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) பவளச் ெசவ்வாய்த்
தத்தயால் பrவு த@,ந்ேதம் $சீ வ.நா.2044.4
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) ஒட்டி எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) ஓ,
கீ தம் பாடுமின் அடித்தியாரும் $சீவ.நா.2045.1
முன் பட்ட ஒழிந் நுங்கள் முகவிய, முனிவு_ெப.(முனிவு_ெப.) த@,ந்தா,
$சீ வ.நா.2045.2
ெபான் ெதட்ேடம் யாமும் நும்மப் ேபாெகாட்ேடாம் பாடல்ேகளா $சீ வ.நா.2045.3
என் பட்டு விடினும் என்றா, இலங்கு பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ெகாம்ெபாடு
_ெப.(ெகாம்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ஒப்பா, $சீவ.நா.2045.4
பாடும் பாவ ெபாற்ேப பற்றி மற்று எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.)
நல்கின்_நி.எச்.(நல்கு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2046.1
ஆடு அமத் ேதாளின @, அஃ ஒட்டுேமல் ேகள்மின் என்ன $சீவ.நா.2046.2
நாடி யா, ேபயக் காண்பா, நங்ககாள் இவும் ஆேம $சீ வ.நா.2046.3
ஆடுவ ஒன்றும் அன்று இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.)
மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) உரப்ப என்றா, $சீவ.நா.2046.4
பட்டு உலாய்க் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் பவளேமாடு இமக்கும் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
$சீ வ.நா.2047.1
ஒட்டினாள் அதன ஓரா உலம் ெபாரு ேதாளினானும் $சீ வ.நா.2047.2
பட்ட வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதலினாய்க்குப் பாடுவல் காமன்
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2047.3
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ெதாட்டிம உடய வணச்
@
ெசவிச் சுவ அமி,தம் என்றான் $சீ வ.நா.2047.4
வயிர வில் உமிழும் பம் பூண் வனமுல மகளி,_ெப.) தம்முள் $சீவ.நா.2048.1
உயி, ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எழுதப் பட்ட ஓவியப் பாவ
ஒப்பாள் $சீ வ.நா.2048.2
ெசயி, இல் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகத்த ேநாக்கித் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
ெபாதிந் அமுதம் ஊறப் $சீவ.நா.2048.3
பயி,_ெப.(பயி,_ெப.) இலா நரம்பில் கீ தம்
பாடிய_ெப.எச்.(பாடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெதாடங்கினாேன
$சீ வ.நா.2048.4
ெதாடித் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வள
ெநகிழத்_குைற.எச்.(ெநகிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.+த்_ஒற்.) ெதாய்யில்
முலேமல் $சீவ.நா.2049.1
வடிக்ேகழ் மல, ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் வா, புயலும் காலும்
$சீ வ.நா.2049.2
வா, புயலும் காலும் வள ெநகிழும் நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.) திறத்த
$சீ வ.நா.2049.3
ஆ,வம் உறு ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) அழுங்குவிக்கும் மால $சீவ.நா.2049.4
ஐ ஏந் அகல் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) ஆவித் அழல் உயிராக் $சீ வ.நா.2050.1
க ேசா,ந் அணல் ஊன்றிக் கண்ண,_ெப.(கண்ண
@
,_ெப.)
@
கவுள் அலப்பக்
$சீ வ.நா.2050.2
கண்ண @,_ெப.(கண்ண @,_ெப.) கவுள் அலப்பக் கயற்று
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) இனயப் $சீவ.நா.2050.3
புண் ஈரும் ேவலின் புகுந்ததால் மால $சீவ.நா.2050.4
அவிழ்ந் ஏந் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ேகாத ஆகத்
அல,ந்த_ெப.எச்.(அல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2051.1
முகிழ்ந் ஏந் இளமுல ேமல் ெபான் பசல பூப்பப் $சீ வ.நா.2051.2
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ெபான் பசல பூப்பப் ெபாருகயல் கண் முத் அரும்ப $சீவ.நா.2051.3
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) உருகும் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) அழுங்குவிக்கும்
மால $சீவ.நா.2051.4
பாடினான்_வி.மு.(பாடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) ேதவ கீ தம்
பண்ணினுக்கு அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) பாடச் $சீவ.நா.2052.1
சூடக மகளி,_ெப.) ேசா,ந் ெசருக்கிய மஞ்ஞ ஒத்தா, $சீ வ.நா.2052.2
ஆடகச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் பாவ அந்தணன் புகழ்ந் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.)
ெபான் $சீவ.நா.2052.3
மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) புக்கு அநங்கன் ேபணி வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ெகாள்வல்
நாள என்றாள் $சீவ.நா.2052.4
மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) அணி ெபண்ண
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மணிமருள் குரும்ப மான
$சீ வ.நா.2053.1
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) அணி ஆவி நய உருத் எழும் முலயினாளும்
$சீ வ.நா.2053.2
அடல் அணி ேதாழிமாரும் ஆ,வத்தில் கழும இப்பால் $சீவ.நா.2053.3
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அணி திலகம்_ெப.(திலகம்_ெப.) ேபாலக் கதி, திர முளத்த
அன்ேற $சீவ.நா.2053.4
ெபான் இயல் மணியும் தாரும் கண்ணியும் புனந் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான்
$சீ வ.நா.2054.1
மின் இயல் பட்டம் ேச,த்தி ஆன் ெநய் பால்
ெவறுப்ப_குைற.எச்.(ெவறுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஊட்டி $சீவ.நா.2054.2
மன் இயல் பாண்டில் பண்ணி மடந்த ேகால்
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வயம் $சீவ.நா.2054.3
இன் இயல் பாவ ஏற்பத் ேதாழிேயாடு ஏறினாேள $சீவ.நா.2054.4
ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) இrய ஏகி அம் ெசால்லா, சூழக் காமன் $சீ வ.நா.2055.1
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மாடத்ள் இழிந் மற்று அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வள்ளல மறய வத்ச்
$சீ வ.நா.2055.2
சூடு அம மால சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) விளக்ெகாடு தூபம் ஏந்திச்
$சீ வ.நா.2055.3
ேசடிய, ெதாழு நிற்பத் திருமகள்
பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.நா.2055.4
ெபான் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) புல்ல
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முழந்தாள
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2056.1
மின் அவி, மால ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) வலத் ேதாளின் வழக்
@
$சீ வ.நா.2056.2
கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) அம் கமுகின் கண்ேபால் கலன் அணி எருத்தம்
ேகாட்டித் $சீ வ.நா.2056.3
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இரு கயும் கூப்பித் தயல் ஈ உரக்கும் அன்ேற
$சீ வ.நா.2056.4
தாமரச் ெசங்கண் ெசவ்வாய்த் தமனியக் குழயினாய் ஓ, $சீவ.நா.2057.1
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) இங்கு உடேயன் காள சீவகன்_ெப.(சீவகன்_ெப.)
அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) ேச,த்தின் $சீவ.நா.2057.2
மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) மகரம் அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) வண் சிலக்
கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) மான் ேத, $சீவ.நா.2057.3
பூ மலி மா,ப ஈவல் ஊெராடும்
ெபாலிய_குைற.எச்.(ெபாலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்றாள் $சீவ.நா.2057.4
மட்டு அவிழ் ேகாத ெபற்றாய் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) மகிழ் காதலான
$சீ வ.நா.2058.1
இட்டிட ேநாவ நில்லா எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என
ஏந்தல் ேதாழன் $சீவ.நா.2058.2
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பட்டிம உரத்த ஓராள் பரவிய_ெப.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதய்வம்தான் வாய் $சீவ.நா.2058.3
விட்டு உரத்திட்ட என்ேற ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கணாள்
பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மீ ண்டாள் $சீ வ.நா.2058.4
அடி இற ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் ஆடகச் சிலம்பினாள் அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.)
$சீ வ.நா.2059.1
கடி அற மருங்கில் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மந்தனக்
கண்டு நாணி $சீவ.நா.2059.2
வடியுறு கடக் கண் ேநாக்க_குைற.எச்.(ேநாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) ட்கு என்ன வா, பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) $சீவ.நா.2059.3
ெகாடியுற ஒசிந் நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.) குழ
முகத் திருேவாடு ஒப்பாள் $சீவ.நா.2059.4
இலங்கு ெபான் ஓல மின்ன இன் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) சிறி ேகாட்டி
$சீ வ.நா.2060.1
அலங்கலும் குழலும் தாழ அருமணிக் குழ ஓ, காதில் $சீவ.நா.2060.2
கலந் ஒளி கான்று நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கதி,
விடு_ஏவ.(விடு_வி.) திருவில் வச_குைற.எச்.(வ
@
சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
@
$சீ வ.நா.2060.3
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கனிந் உருகி
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.) நாம
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) காம,_ெப.(காம,_ெப.) கண்ணாள் $சீவ.நா.2060.4
எr மணிக் கலாபத் இட்ட இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) ந@லம்_ெப.(ந@லம்_ெப.)
என்னும் $சீ வ.நா.2061.1
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) உந்தி ேநேர
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கதி, உமிழ்வேத ேபால் $சீவ.நா.2061.2
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அரு மணிப் பூணினாள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அவ்வயிறு
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாலத் $சீவ.நா.2061.3
திரு மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) ஒழுக்கம் வந் என் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.)
நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) கவ,ந்த_ெப.எச்.(கவ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அன்ேற $சீவ.நா.2061.4
ேதறிேனன் ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) என்ேற த@ண்டிேலன் ஆயின் உய்ேயன்
$சீ வ.நா.2062.1
சீறடி பரவ வந்ேதன்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) அருள் எனத்
ெதாழு ேச,ந் $சீ வ.நா.2062.2
நாறு இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) குழலினாள நாகு_ெப.(நாகு_ெப.) அண
விடயின் புல்லிக் $சீவ.நா.2062.3
ேகால் ெதாடுத் அநங்கன் எய்யக் குழந் தா,_ெப.(தா,_ெப.) திவண்ட அன்ேற
$சீ வ.நா.2062.4
கல புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) கா, மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) சாயலாளும்
$சீ வ.நா.2063.1
மல புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மா,பின் வாங்கு வில் தடக்க யானும் $சீ வ.நா.2063.2
இல புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கண்ணி இன் தமிழ் இயற்க இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) $சீவ.நா.2063.3
நில ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெநறியின் ய்த்தா, நிக,
தமக்கு இலாத ந@ரா, $சீவ.நா.2063.4
குங்குமம் குயின்ற_ெப.எச்.(குயில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாம்மக்
குவி முல குளி,ப்பத் தவந் $சீவ.நா.2064.1
அம் கலுழ் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) காசுடன் திருத்தி
அம்ெபான் $சீ வ.நா.2064.2
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ெபாங்கு பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) சிலம்பில்_ெப.(சிலம்பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
ேபா,த்த பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கள் அவித் மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) $சீவ.நா.2064.3
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) அல, ேகாத சூட்டிக் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.)
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) திருத்தினாேன $சீவ.நா.2064.4
ஆரகமழ் மவும் சாந்ம் ஏந்தி வான்மத் ளித் வண்டும் சுரும்பும் மூசும்
$சீ வ.நா.2065.1
ேதன்_ஆ, பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ேகாதாய் நினக்குக் காமன் சில_இரண்டும்
ெசவ்வேன ேகாலித் தந்தான் $சீவ.நா.2065.2
தான்_ஆரப் பண்ணித் தடறு ந@க்கித் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ேதாய்த்த் தகம சான்ற $சீ வ.நா.2065.3
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) ஆ,ந்த ஓ, இண அம்பும் தந்தான் என்ன உளன் ஆக
ேவண்டினாேன $சீவ.நா.2065.4
◌்களநக்க கண்ணிக் கமழ் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) குழல்_ெப.(குழல்_ெப.)
கரும்புஏ, த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) ெசாலாள் கதி, முலகளின் $சீவ.நா.2066.1
◌்வண்ணககு வானும் நிலனும் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) விலேய மழ
மின்னும் நுசுப்பினாளப் $சீவ.நா.2066.2
ெபண்ணுக்கு அணியாக
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேமலப் ெபrேயா,
ெபருமான் படத்தான் என்று $சீவ.நா.2066.3
புண் நக்க_ெப.எச்.(நகு_வி.+க்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவலான் புகழ நாணிப் பூ
ேநாக்கிப் பூக்கு ஒசிந்த ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) ஒத்தாேள $சீவ.நா.2066.4
இறங்கிய மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) தன்ன எr மணிக் கடகக் கயால் $சீ வ.நா.2067.1
குறங்கின் ேமல் தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வத்க்
ேகாத அம் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ேவலான் $சீவ.நா.2067.2
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) தல ந@ங்கக்
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
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அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ஆக நாளச்
$சீ வ.நா.2067.3
சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) நலத்தச் ேசேரனாய்
விடின்_நி.எச்.(விடு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றான் $சீ வ.நா.2067.4
வில் இடு மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெசய் ஆழி ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.)
விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) விதியின் கூப்பி $சீவ.நா.2068.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அடி பணிந் நிற்ப நங்க ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) நடுங்க
ேவண்டா $சீ வ.நா.2068.2
ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனச்
சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் கிண்கிணி மிழற்ற ஒல்கி
$சீ வ.நா.2068.3
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) காசு_ெப.(காசு_ெப.) ஒலிப்ப ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.)
பாவ ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தினாேள
$சீ வ.நா.2068.4
பருமணிப் படம் ெகாள் நாகப் ப எனப்
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
$சீ வ.நா.2069.1
எr மணிப் பூணினானுக்கு இன் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏகித் $சீவ.நா.2069.2
திருமணிச் சிவிக ஏறிச் ெசம்ெபான் ந@ள் மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) புக்காள்
$சீ வ.நா.2069.3
விr மணி_ெப.(மணி_ெப.)
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மால
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முல ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கணாேள $சீவ.நா.2069.4
திருவில் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) மாr_ெப.(மாr.) கற்பான் வல
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெசய்வேத ேபால் $சீவ.நா.2070.1
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உருவிற்றாய்த் ளிக்கும் ேதறல் ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) தா,_ெப.(தா,_ெப.)
மா,பன் ேதாழ, $சீவ.நா.2070.2
ெபாருவில் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) நம்பி காம திலகன் என்று
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாய்தில் $சீவ.நா.2070.3
ெசருவில் தாழ் நுதலினாள்கண் மணத்திறம் ெசப்பு கின்றா, $சீவ.நா.2070.4
கன கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அமும் ேதனும் கலந்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுதப் பட்ட
$சீ வ.நா.2071.1
புன ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) பூத்தேத ேபால் ெபாறுக்கலா நுசுப்பின் பாவ
$சீ வ.நா.2071.2
நன குடந் உண்டு ேதக்கி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.)
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பாடும் $சீ வ.நா.2071.3
புன கடி மால மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) திறத் இ ெமாழிந் விட்டா, $சீவ.நா.2071.4
◌்_ஐயற்கு என்று உரத்த மாற்றம் ேகட்டலும் அலங்கல் நாய்கன் $சீவ.நா.2072.1
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) வாய்க்
ெகாண்டாற் ேபால் விழுங்கேலாடு
உமிழ்தல்_ெதா.ெப.(உமிழ்_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேதற்றான்_வி.மு.(ேதற்று_வி.+ண_இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அன்_பட,.ஒரு.)
$சீ வ.நா.2072.2
ெசய்வ என் ேநாற்றிலாேதன் ேநாற்றிலாள் திறத்தின் என்று $சீவ.நா.2072.3
மயல் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருப்ப
அப்பால் குமr_ெப.(குமr_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மதியின் சூழ்ந்தாள்
$சீ வ.நா.2072.4
ெபாற்பு அம தாமக் கந்
ெபாருந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மின்னுப் ேபால
$சீ வ.நா.2073.1
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எல் பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எrயும் மாலப் பவளத் தூண்
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இன்ன @,க்
$சீ வ.நா.2073.2
கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) எனும் மால வசி
@ நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) எனும் களி
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஓப்பிச் $சீ வ.நா.2073.3
ெசால் புக,_ெப.(புக,_ெப.) இன்றித் ேதாழிக்கு_ெப.(ேதாழி_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.)
அறத்திேனாடு அrவ நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.)
$சீ வ.நா.2073.4
வழி வள, மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அம் சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.)
பவழப்_ெப.(பவழம்_ெப.+ப்_ஒற்.) பூம் பாவ அன்ன $சீவ.நா.2074.1
கழி வள, கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண் நங்க கற்பின அறிந்
ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $சீவ.நா.2074.2
அழி ம மால ேச,த்தி அடி பணிந் ஆர_குைற.எச்.(ஆ,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வாழ்த்திப் $சீ வ.நா.2074.3
ெபாழி மப் புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) ஐங் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ெசவிலியப்
ெபாருந்திச் ெசான்னாள்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.)
$சீ வ.நா.2074.4
நன வள, ேகாத நற்றாய் நங்கக்கு ஈ உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) என்று
$சீ வ.நா.2075.1
சுன வள, குவள உண் கண் சுமதிக்குச் ெசவிலி ெசப்பக் $சீவ.நா.2075.2
கன இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கனவில் கண்ேடன் காம,_ெப.(காம,_ெப.) பூம்
ெபாய்க வற்ற $சீவ.நா.2075.3
அனய ஆம் கன்னி_ெப.(கன்னி_ெப.) ந@, இன்று அற்றதாம் நங்கக்கு என்றாள்
$சீ வ.நா.2075.4
ெகண்டயும் சிலயும் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) இளமயும் கிடந் ேதம் ெகாள்
$சீ வ.நா.2076.1

581

ெதாண்ட அம் கனியும் முத்ம் ெதாழுதக அணிந்
தூங்கும்_ெப.எச்.(தூங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2076.2
குண்டலம் உடய திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) இ எனும் முகத்தி தாத
$சீ வ.நா.2076.3
வண்புகழ்க் குேபர தத்தன்
ேகட்டனன்_வி.மு.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.)
மனவி ெசான்னாள்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.2076.4
ெசரு விளத் அனலும் ேவேலாய் சிறு முக் குறவி தாேன $சீவ.நா.2077.1
ெபரு வளப்பிட்டுக் காத்த கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) இ ேபாலும் ஐயன் $சீவ.நா.2077.2
கr விளத் ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுண்ணம்
வாட்டினன் என்று கண்டாய் $சீவ.நா.2077.3
திரு விள ேதம் ெபய் மாr_ெப.(மாr.) பால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்றாள் $சீவ.நா.2077.4
ேகட்ப விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நாய்கன்
கிளக்கு எலாம் உண,த்தி யா,க்கும் $சீவ.நா.2078.1
ேவட்பன அடிசில்_ெப.(அடிசில்_ெப.)
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விழுக்கலன் மால
சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) $சீவ.நா.2078.2
ேகாள் குறவு இன்றி ஆக்கிக் குழுமு இயம்_ெப.(இயம்_ெப.) கறங்கி
ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2078.3
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) கடி மாலயாற்கு நங்கய நல்கினாேன $சீவ.நா.2078.4
பrயகம் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) பம் ெபான் கிண் கிணி ஆ,ந்த பாதத்
$சீ வ.நா.2079.1
அrவய, ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மிக்கா, அருமணி வண
@
வல்லா, $சீ வ.நா.2079.2
உrய நூற்று எண்ம, ெசம்ெபான் ஒன்றரக் ேகாடி மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) ஊ,
$சீ வ.நா.2079.3
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எr அழல் முன்ன, ேந,ந்ேதன் என் மகட்கு என்று
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.2079.4
மாசு அறு மணியும் முத்ம் வயிரமும் ஒளிரும் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
$சீ வ.நா.2080.1
ஆசு அறு ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் ஆ,ந்த அலங்கல் அம் குன்று அனானும்
$சீ வ.நா.2080.2
தூசு உறு பரவ அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) தூ மணிக் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.)
அனாளும் $சீ வ.நா.2080.3
காசு_ெப.(காசு_ெப.) அறக் கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இன்பக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அகத் அழுந்தினாேர $சீவ.நா.2080.4
ெபான் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) ெபாருத யானப் புண,
மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) அனய ஆகித் $சீ வ.நா.2081.1
ெதன்வரச் சாந் மூழ்கித் திரள் வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) சுமந் வங்கி
@
$சீ வ.நா.2081.2
மின் வள, மருங்குல் ெசற்ற ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முல மணிக்கண்
ேசப்பத் $சீ வ.நா.2081.3
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) பருகித் ேதான்றல் றக்கம்
புக்கவ,கள் ஒத்தான் $சீவ.நா.2081.4
வrக் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) குருசில்_ெப.(குருசில்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) மா,பும்
மடந்த ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முலயும் தம்முள் $சீ வ.நா.2082.1
ெசருச் ெசய் திளத்ப் ேபாrல் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ஒலி
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாணி $சீவ.நா.2082.2
அrப் பற அனுங்க ஆ,க்கும் ேமகலக் குரேலாடு ஈண்டிப் $சீவ.நா.2082.3
புrக் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வகிப் பூ அண விடுக்கலாேன $சீவ.நா.2082.4
மணி_ெப.(மணி_ெப.) இயல் வள்ளத் ஏந்த_குைற.எச்.(ஏந்து_வி.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ம மகிழ்ந் அனந்த, கூர $சீ வ.நா.2083.1
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அணி மல,க் குவளப் பம் ேபா ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கயின் அருளி
அம்ெபான் $சீ வ.நா.2083.2
பிண அனாள் அருகு ேசrன் ேப உறு நுசுப்பு என்று எண்ணித் $சீவ.நா.2083.3
ண அம ேதாள்கள் தம்மால் ேதான்றல்தான் புல்லினாேன $சீவ.நா.2083.4
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) அம் கங்க ேபாலும் பல,_பதி.ெப.(பல,_ெப.)
முயங்கு_ஏவ.(முயங்கு_வி.) ஆர_குைற.எச்.(ஆ,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மா,பின் $சீவ.நா.2084.1
புல்லன்மின் ேபாமின் ேவண்டா என்று
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.) புலந்
ந@ங்க_குைற.எச்.(ந@ங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2084.2
முல்ல அம் ேகாத ஒன்றும் பிழப்பிேலன் முனியல் ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.)
என்று $சீவ.நா.2084.3
அல்லல் உற்று அரத்தம் ஆ,ந்த சீ றடி ெதாழுதிட்டாேன $சீவ.நா.2084.4
வட்டிகப் பாவ ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மகிழ்ந்
இருந்திலிேரா என்னாத் $சீ வ.நா.2085.1
ெதாட்டிம உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) ேதான்றச் சுவரேய
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றாய்
$சீ வ.நா.2085.2
கட்டு அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) உடய நங்க ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) எனக் கருதிக்
கண்ணான் $சீவ.நா.2085.3
ஒட்டி யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ேநாக்கிற்று என்றான்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பிடி நுசுப்பினாட்ேக $சீவ.நா.2085.4
நுண் கில் ெநகிழ்ந்த_ெப.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) பரந் இமப்ப ெநாந்
$சீ வ.நா.2086.1
கண்கள இடுகக் ேகாட்டிக் காமத்தின் ெசயி,த் ேநாக்கிக் $சீ வ.நா.2086.2
குண்டலம் இலங்கக் ேகாத கூந்தேலாடு அவிழ்ந் ேசார $சீவ.நா.2086.3
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ஒண்_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) ஊடி
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.) ஒளிமணிப்
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) ஒப்பாள் $சீவ.நா.2086.4
கிழவனாய்ப் பாடி வந் என் கீ ழ்ச் சிற இருப்பக் கண்ேடன் $சீ வ.நா.2087.1
எழுதிய_ெப.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாவ
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இம அவித் இருப்பக்
கண்ேடன் $சீவ.நா.2087.2
ஒழிக_வியங்.வி.மு.(ஒழி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) ஓ, ஊ,
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) அஃகம்
ஆயிற்று_வி.மு.(ஆகு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) என்று ஆங்கு
$சீ வ.நா.2087.3
அழுத_ெப.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ண,கள்
@
மந்தன் ஆவி
ேபாழ்ந்திட்ட அன்ேற $சீ வ.நா.2087.4
அலங்கல் தா அவிழ_குைற.எச்.(அவிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அம்
ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) சீ றடி
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம்
பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) $சீவ.நா.2088.1
சிலம்பின் ேமல் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ேச,த்திச் சிறியவ,
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) த@ம $சீவ.நா.2088.2
புலம்பல, ெபாறுப்ப, அன்ேற ெபrயவ, என்று
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2088.3
இலங்கு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கண்ணி ஊடல் இளயவன் ந@க்கினாேன9
$சீ வ.நா.2088.4
யாழ் ெகான்ற கிளவியாள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அமிழ் உறழ் புலவி ந@க்கிக்
$சீ வ.நா.2089.1
காழ் இன்றிக் கனிந்த காமக் ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) கனி நுக,ந்
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) $சீவ.நா.2089.2
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தாழ்கின்ற தாம மா,பன் தயேலாடு ஆடி விள்ளான் $சீ வ.நா.2089.3
ஊழ் ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மதியம்
ெவய்ேயான் ஓட்டி ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆய ஒத்தான் $சீவ.நா.2089.4
பச்சிலப் பட்டும் முத்ம் பவளமும் இமக்கும் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
$சீ வ.நா.2090.1
நச்சில ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கண் மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) நக முக
முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) மாந்தி $சீ வ.நா.2090.2
இச்சயும் குறிப்பும் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
எய்வேத கருமம் ஆகக் $சீ வ.நா.2090.3
கச் சில கணேயாடு ஏந்திக் காமன் இக்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கடயக் காப்பான்
$சீ வ.நா.2090.4
கடிப்பிண கா ேச,த்திச் சிகழிகக் காதம் நாறத் $சீ வ.நா.2091.1
ெதாடுத் அல, மால சூட்டிக் கிம்புr முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.)
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $சீவ.நா.2091.2
அடுத் அணிந் ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) சாந்தின் அணி
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
$சீ வ.நா.2091.3
உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான் கலாபம் தவந்
ஒளிவள திருத்தினாேன $சீவ.நா.2091.4
இலங்கு ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அருவிக் குன்றத்
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
தகரச் ெசந்த@ $சீவ.நா.2092.1
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கிள, அகிலும் ேதனும் கட்டியும் நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.)
கூட்டிப் $சீவ.நா.2092.2
புலம்பு அற வள,த்த அம்ெமன் பூம் புக அமளி அங்கண் $சீ வ.நா.2092.3
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விலங்கு அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) அனய காள ெவள்வளக்கு இதனச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.2092.4
கருமம் ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) கவல ேவண்டா கயல்_ெப.(கயல்_ெப.)
கண்ணாய் பிrவல் சில் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $சீவ.நா.2093.1
அரும நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) கவினத் தாங்கல் அ
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) என்று கூறப் $சீவ.நா.2093.2
ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.)
ேவண்டிற்று அல்லால் ேவண்டுவ பிறி ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உண்ேடா
$சீ வ.நா.2093.3
ஒரும நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மனத்தின் ெசன்ேறன் உவப்பேத
உவப்ப_குைற.எச்.(உவப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்றாள் $சீவ.நா.2093.4
நாெணாடு மிடந்த ேதம் ெகாள் நடுக்குஉறு கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ேகட்ேட
$சீ வ.நா.2094.1
பூண் வடுப் ெபாறிப்பப் புல்லிப் புன நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வேகன் $சீவ.நா.2094.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) மிட ேகாத என்று திருமகன் எழுந் ேபாகி $சீ வ.நா.2094.3
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) மிட ேதாழ, சூழத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மன மகிழ்ந்
புக்கான் $சீவ.நா.2094.4
புரவியும் களிறும் ேநாக்கிப் ெபான் ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேதரும்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2095.1
இரவினும் பகலும் ஓவா என் மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) யாண்டயான் என்று
$சீ வ.நா.2095.2
அழுத_ெப.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணrனாேல
@
க கழ@ இ
அவலிக்கின்ற $சீ வ.நா.2095.3
ெமழுகு எrமுகந்த ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) ெமலிவு அகற்றினாேன $சீவ.நா.2095.4
ஒற்றரும் உண,தல் இன்றி உர அவித் உறுப்பினாேல $சீ வ.நா.2096.1
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சுற்றத்தா,க்கு உரப்ப ஈண்டித் ெதாக்குடன் தழுவிக் ெகாள்வா, $சீவ.நா.2096.2
எற்றுவா, இனந் ேசா,வா, நம்பிேயா நம்பி என்னா $சீவ.நா.2096.3
உற்று உடன்று அழுத_ெப.எச்.(அழு_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கண்ண,_ெப.(கண்ண
@
,_ெப.)
@
கால் அலத் ஒழுகிற்று அன்ேற $சீவ.நா.2096.4
கந்கன் கழறக் கல் என் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) திர அவிந்த
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $சீவ.நா.2097.1
வந்தவ, புலம்பு ந@ங்க_குைற.எச்.(ந@ங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மற புறப்படும்
என்று எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2097.2
எந்த தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இன்று
என நக, இயம்பி யாரும் $சீவ.நா.2097.3
அந்தம் இல் உவக தன்னால் அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) குளி,ப்பு எய்தினாேர
$சீ வ.நா.2097.4
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) மழக் கண் ெசவ்வாய்த்
தந்தயும் மகிழ்ந் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) ெசால் $சீ வ.நா.2098.1
எங்கயச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) காண்மின்
அடிகள் என்று இரந் கூற $சீ வ.நா.2098.2
மங்கல வகயில் ேச,ந் மத் ளி அறாத மால $சீ வ.நா.2098.3
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) அல, கண்ணி ேச,த்திக் குங்குமம் எழுதினாேன
$சீ வ.நா.2098.4
த@வின உடய என்னத் த@ண்டன்மின் அடிகள் ேவண்டா $சீ வ.நா.2099.1
பாவிேயன் என்று ெநாந் பrந் அழு உருகி நயக் $சீ வ.நா.2099.2
காவி அம் கண்ணி ஒன்றும் கவலல் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உய்ந்த
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சீவ.நா.2099.3

588

நாவிேய நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) நங்க நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) தவத்தின் என்றான்
$சீ வ.நா.2099.4
அன்ன ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) நடயும்
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சாயலும் அணியும்
ஏரும் $சீவ.நா.2100.1
மின்னின் நுண் நுசுப்பும் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.)
முலகளும் முகமும் ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.2100.2
என் மனத் எழுதப்பட்டாய்
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) அrவ ேகளாய்
$சீ வ.நா.2100.3
உன்ன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ப்rrந்த_ெப.எச்.(பிr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ஓ,
ஊழிேய ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்றான்
$சீ வ.நா.2100.4
இனயவள் மகிழ்வ கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இன்யில்
அம,ந் பின் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $சீவ.நா.2101.1
விள ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆய எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) தாதக்ேக
ேவறு கூறிக் $சீவ.நா.2101.2
கிளயவ, சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாமான் வாணிகன்
ஆகிக் ேகடில் $சீ வ.நா.2101.3
தள அவிழ் தாம மா,பன் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நக, ந@ங்கினாேன
$சீ வ.நா.2101.4
குடம் புர ெசருத்தல் குவளேமய் கயவாய்க் குவி முலப் பட,
மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) எரும $சீவ.நா.2102.1
நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாய்
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மல, மரயின்
589

நாகு_ெப.(நாகு_ெப.) இலச்
ெசாrந்த_ெப.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம் த@ம்பால்
$சீ வ.நா.2102.2
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) சிற அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) குருெகாடு நாரப் பா,ப்பு
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ஓம்பு தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) மருதம்_ெப.(மருதம்_ெப.)
$சீ வ.நா.2102.3
மடங்கல் ேபால் திறலா, மா மணி_ெப.(மணி_ெப.)
கறங்க_குைற.எச்.(கறங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வளவயல் புள்_ெப.(புள்_ெப.)
எழக் கழிந்தா, $சீ வ.நா.2102.4
புrவள அலறிப் பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) இட்டு
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாழிகதி, நித்திலம் உழக்கி
$சீ வ.நா.2103.1
வrவள சூழும் வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.) இனத்ள் சலஞ்சலம் ேமய்வன
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2103.2
அr உண, அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ெபட எனத்
தழுவி_வி.எச்.(தழுவு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அன்மயின் அலமரல்
எய்தித் $சீ வ.நா.2103.3
திrதரு ேநாக்கம் த@ இலா,_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ,_பட,.பன்.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெநய்தலும் கவலத்
ஒழிந்தா, $சீ வ.நா.2103.4
ேகாட்டு இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) கலயும்
கூடும்_ெப.எச்.(கூடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பிணயும்◌்ெகாழுங் கதி, மணிவிளக்கு எறிப்பச்
$சீ வ.நா.2104.1
ேசட்டு இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) ெகான்றத் திரு நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ஞ்சச்
ெசம்ெபாறி வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அவற்று அயேல $சீவ.நா.2104.2
நாட்டு இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) படியா, நக முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) பருகும்
நல்லவ, ேபால் மல, பருகும் $சீ வ.நா.2104.3
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ேமாட்டு இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முல்ல ெமாய்ம் மல,க்
கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) வந் எதி, ெகாள நடந்தா,
$சீ வ.நா.2104.4
குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
ேகாட்டின் ேமல் பாயக் குளி,புனல் சட விrத் ஏற்கும் $சீவ.நா.2105.1
அழல் அவி, சூலத் அண்ணேல ேபால அருவிந@, மருப்பினின் எறியக்
$சீ வ.நா.2105.2
கழ வள, குன்றில் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடும் கடி
நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) சந்தனச் சாரல்_ெப.(சாரல்_ெப.) $சீவ.நா.2105.3
இழ வள, முலயா, சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) ேபால் ேதாக இற ெகாள்
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) குறிஞ்சியும் இறந்தா, $சீ வ.நா.2105.4
◌்_ஊன் தலப் ெபாடித்த ஆங்கு அனய ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) சூட்டின் ஒளி
மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) ஒருங்ேக $சீவ.நா.2106.1
கான்றபூங் கடம்பின் கவட்டு_ெப.(கவட்டு_ெப.)
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வள வாய்ப் பருந்ெதாடு கவ,குரல்
பயிற்றும் $சீ வ.நா.2106.2
ஆன்ற ெவம்பால அழல் மிதித் அன்ன அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுரம்சுட,
மற ெபாழுதின் $சீவ.நா.2106.3
ஊன்றினா, பாய் மா ஒளி மதிக் கதி, ேபால் சந்தனம்_ெப.(சந்தனம்_+ெப.)
ஒருங்கு ெமய் புதத்ேத $சீவ.நா.2106.4
நில இலா உலகில் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வண்
புகழ ேவட்டவன் நிதியேம ேபான்றும் $சீ வ.நா.2107.1
இல குலாம் பம் பூண் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முலத் தூதின் இன் கனித்
ெதாண்ட அம் வ,வாய்க $சீ வ.நா.2107.2
கல வலா, ெநஞ்சில் காமேம ேபான்றும்கடவுளர ெவகுளிேய ேபான்றும்
$சீ வ.நா.2107.3
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உலவு இலா,_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ,_பட,.பன்.) நில்லா
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பகலுள்ேள உருப்புஅவி, ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) கடந்தா, $சீவ.நா.2107.4
புக் கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) ேபாலும் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கனி ஆலும்
ெபான்_இண,ப் பிண்டியும்
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2108.1
மக் கலந் ஊழ்த்ச் சிலம்பி_ெப.(சிலம்பி_ெப.) விழ்வன ேபால் மல,ெசாr
வகுளமும் மயங்கிக் $சீ வ.நா.2108.2
கதி,த்த தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) பூணி கம்புள்_ெப.(கம்புள்_ெப.) தாழ் பீலிக்
கனகுரல் நார வண்டானம் $சீவ.நா.2108.3
எதி,த்த தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சூழ் இன் நதிக் கரேமல்
இளயவ, அயா உயி,த் எழுந்தா, $சீவ.நா.2108.4
அள்ளிலப் பலவின் அளிந் வழ்
@ சுளயும் கனிந் வழ்
@ வாழயின் பழனும்
$சீ வ.நா.2109.1
புள்ளிவாழ் அலவன்_ெப.(அலவன்_ெப.) ெபாறி வrக் கமஞ் சுழ்ல்
ெஞண்டினுக்கு உய்த் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) தணிப்பான் $சீ வ.நா.2109.2
பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) வாய் நந்ம் ஆமயும் பணித்ப் பல் மல, வழிபடக்
குறக்கும் $சீவ.நா.2109.3
ெவள்ள ந@,ப் படப்ப விதயம் வந் அடந்ேத ேவந்தனுக்கு
உண,த்த_குைற.எச்.(உண,த்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முன் விடுத்தா,
$சீ வ.நா.2109.4
வட்டு
@
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ேதாறும் வில்லக விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) ேபால்
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒருங்கு எதி,
ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று $சீவ.நா.2110.1

ஏட்டின் ேமல் த@ட்டித் திரு எழுத் இட்டு ஆங்கு இறவனும் தம,களப் பணிப்ப
$சீ வ.நா.2110.2
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நாட்டகத் அமி,ம் நளிகடல் அமி,ம் நல்வர அமி,தமும் அல்லாக் $சீ வ.நா.2110.3
காட்டு அகத் அமி,ம் காண் வரக் குவவிக் கண் அகன் புறவு_ெப.(புறவு_ெப.) எதி,
ெகாண்டா, $சீவ.நா.2110.4
ெபாரு மத யானப் புண, மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) ஏய்ப்பப் ெபான் சுமந்
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முலயா, $சீவ.நா.2111.1
எr மல,ச் ெசவ்வாய் திறந் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஊற ஏத்வா, பூக்கள் தூய்த்
ெதாழுவா, $சீ வ.நா.2111.2
வருகுலக் கமுகும் வாழயும் நடுவா, வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.)
உமிழ் ஆவி ேபால் மாடத் $சீவ.நா.2111.3
அருநறும் புகயும் ஏந்வா, ஊ, ேதாறு அமரரதம் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
ஒத்தேவ $சீ வ.நா.2111.4
பாடு இன் அருவி பயம்_ெப.(பயம்_ெப.) ெகழு மாமல $சீ வ.நா.2112.1
மாட நகரத் வாயிலும் ேகாயிலும் $சீவ.நா.2112.2
ஆடு அம்பலமும் அரங்கமும் சாலயும் $சீவ.நா.2112.3
ேசடனக் காணிய ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெதாக்கேவ $சீவ.நா.2112.4
பல் கதி, ஆரமும் பூணும் பருமித்க் $சீவ.நா.2113.1
ெகால் சின ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) ேகாடு ஏந்
இளமுல $சீவ.நா.2113.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மங்கய,
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) சூட்டிய $சீவ.நா.2113.3
ெவல் கதி,ப் பட்டம் விளங்கிற்று ஒருபால் $சீவ.நா.2113.4
சுண்ணமும் சூட்டும் ெசாrந் வா, குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) $சீ வ.நா.2114.1
கண்ணி மகாேராடு கால் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ஆ,த்
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2114.2

593

அண்ணலக் காணிய ஆ,வத்தின் ேபாதரும் $சீவ.நா.2114.3
வண்ண மகளி,_ெப.) வனப்பிற்று ஒருபால் $சீ வ.நா.2114.4
எதி, நலப் பூங்ெகாடி எள்ளிய சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) $சீ வ.நா.2115.1
கதி, நல மங்கய, கால் ெதாட,ந் ஓட $சீ வ.நா.2115.2
முதிரா இளமுல முத்ெதாடு
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2115.3
அதி, அrக் கிண்கிணி ஆ,க்கும் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பால் $சீவ.நா.2115.4
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கண் இளமுல கச்சற வக்கி
@
$சீவ.நா.2116.1
மருங்குல் தளர மழ மருள் மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) $சீ வ.நா.2116.2
ெநருங்க_குைற.எச்.(ெநருங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இற
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேந, இழயா, தம்
$சீ வ.நா.2116.3
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கண் அலமரும் ெபற்றித்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பால் $சீ வ.நா.2116.4
மின்னு குழயின, ேகாதய, மின் உய, $சீவ.நா.2117.1
ெபான் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) புதயப்
ெபாறி மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) $சீவ.நா.2117.2
ன்னிய ேதாகக் குழாம் எனத் ெதாக்கவ, $சீவ.நா.2117.3
மன்னிய ேகாலம் மலிந்த_ெப.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பால் $சீ வ.நா.2117.4
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) மகளிரும் பல்கல ஏந் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
$சீ வ.நா.2118.1
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மகளிரும் ஆவண வதிெதாறும்
@
$சீ வ.நா.2118.2
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ஓட உதி,ந்த_ெப.எச்.(உதி,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அணிகலம் உக்கவ
$சீ வ.நா.2118.3
ந@டு இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ேபாழும் நிலமத் ஒருபால் $சீவ.நா.2118.4
ேகாதயும் தாரும் பிணங்கக் ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) குழக்
$சீ வ.நா.2119.1
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மகளிரும் மந்தரும் காணிய $சீவ.நா.2119.2
வதியும்
@
ேமலும் மிடந் மிட மல,த் $சீவ.நா.2119.3
தா அடுத் எங்கும் தவிசு ஒத்தேவ $சீ வ.நா.2119.4
மானக் கவr மணி_ெப.(மணி_ெப.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அகற்ற அங்கு
$சீ வ.நா.2120.1
ஆன எருத்தத் அமர குமரனின் $சீ வ.நா.2120.2
ேசனக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இடச் ெசல்வனக் கண்டு உவந் $சீவ.நா.2120.3
ஏனயவரும் எடுத் உரக்கின்றா, $சீவ.நா.2120.4
ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) மல, அம் கண் திருேவ புகுதக $சீவ.நா.2121.1
மா மல,க் ேகாத மணாளன் புகுதக $சீவ.நா.2121.2
காமன் புகுதக காள புகுதக $சீவ.நா.2121.3
நாம எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) விஞ்ச நம்பி புகுதக $சீவ.நா.2121.4
மின் ேதாய் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) ெகான்ற ேவேலான் புகுதக
$சீ வ.நா.2122.1
இன்ேதன் கமழ் தா,_ெப.(தா,_ெப.) இயக்கன் புகுதக $சீவ.நா.2122.2
ெவன்ேறான் புகுதக வரன்_ெப.(வ
@
ரன்_ெப.)
@
புகுதக $சீவ.நா.2122.3
என்ேற நகரம் எதி, ெகாண்டேவ $சீ வ.நா.2122.4
இடி நறுஞ்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) சுண்ணம்
சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எச்சாரும் $சீவ.நா.2123.1
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கடி கமழ் மாலயும் கண்ணியும் சிந்திக் $சீவ.நா.2123.2
டி அடு நுண் இடத் ெதாண்ட அம் ெசவ்வாய் $சீ வ.நா.2123.3
வடி அடு கண்ணிய, வாழ்த்பு நிற்பா, $சீவ.நா.2123.4
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) இமி, மால ெதாழுவன, ந@ட்டி $சீவ.நா.2124.1
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பிடி நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) நட கற்ற
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) $சீ வ.நா.2124.2
விரும்பினயாய் விடின்_நி.எச்.(விடு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) நடேமா $சீவ.நா.2124.3
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கணில் காமனக் காண மற்று என்பா, $சீவ.நா.2124.4
மட நட ெபண்ம வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.) என்ப ஓராய் $சீவ.நா.2125.1
கடு நட கற்றாய் கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) இழப்பாய் $சீ வ.நா.2125.2
பிடி அல பாவி எனப் பூண் பிறழ்ந் $சீவ.நா.2125.3
புட முல விம்மப் புலந்தன, நிற்பா, $சீவ.நா.2125.4
மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) வாய் சிறு கண் ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெசவி மாத்
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) $சீவ.நா.2126.1
ெசயி, த@, திரள் கச் சிறு பிடி ேகள்வன் $சீவ.நா.2126.2
அயிரா வணத்ெதாடு சூள்_ெப.(சூள்_ெப.) உறும் ஐயன் $சீ வ.நா.2126.3
உயி, காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உதவ_குைற.எச்.(உதவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நில் என்பா, $சீவ.நா.2126.4
கருனக் கவளம் தரும் கமழ் தா,_ெப.(தா,_ெப.) $சீ வ.நா.2127.1
அரும அழகிற்கு அரசன நாளத் $சீ வ.நா.2127.2
திரு மலி வதி
@ எம் ேசrக் ெகாண,ேமா $சீவ.நா.2127.3
எr மணி_ெப.(மணி_ெப.) மால இளம்பிடி என்பா, $சீ வ.நா.2127.4
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என்ேனா, மருங்கினும் ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
எrமணிப் $சீ வ.நா.2128.1
ெபான் ஆ, கலயின, ெபான் பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) சிலம்பின, $சீ வ.நா.2128.2
மின் ஆ, குழயின, ேகாதய, வதியுள்
@
$சீவ.நா.2128.3
மன்ன குமரன வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மகிழ்ந்தா, $சீ வ.நா.2128.4
விளங்கு பால் கடலில்_ெப.(கடல்_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திர எழுவேவ ேபால் $சீவ.நா.2129.1
ளங்கு ஒளி மாடத் உச்சித் கில் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
நுடங்கும்_ெப.எச்.(நுடங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வதி
@
$சீ வ.நா.2129.2
உளம் கழித் உருவப் பந்தா, மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ேகாவில்
ேச,ந்தான் $சீவ.நா.2129.3
இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) கதி,ப் பருதி ெபௗவத் இறு
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒத்தான் $சீவ.நா.2129.4
இழ ஒளி பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாயிலின் இன
மல,க் குவளப் ெபான் பூ $சீ வ.நா.2130.1
விழ தகு கமல வட்டத் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விராய்ப்
பூத்தேவ ேபால் $சீ வ.நா.2130.2
குழ ஒளி முகமும் ேகாலக் ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.)
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண்ணும்
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2130.3
மழ மின்னுக் குழாத்தின் மால மங்கய,
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றா, $சீவ.நா.2130.4
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எrக் குழாம் சுடரும்_ெப.எச்.(சுட,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வ
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ஏந்தலக் கண்டு ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
$சீ வ.நா.2131.1
திருக் குழாம் அனய பட்டத் ேதவிய, மகிழ்ந்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2131.2
வrக் குழாம் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் ஆரக் ெகாப்புளித்
உமிழ_குைற.எச்.(உமிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அம் பூ $சீ வ.நா.2131.3
விரக் குழாம் மாலத் ேதனும் வண்டும் உண்டு ஒழுக நின்றா, $சீ வ.நா.2131.4
அலங்கல் தா அவிழ்ந் ேசார அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) ெபான் ேதார மின்னச்
$சீ வ.நா.2132.1
சிலம்பின்ேமல் பஞ்சி ஆ,ந்த சீ றடி வலத்த
ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2132.2
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ற ேபாய நங்க ேதாழியப் புல்லி
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.) $சீ வ.நா.2132.3
இலங்கு ஒளி மணித் ெதாத் ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஏந் ெபான் ெகாடிேயாடு_ெப.(ெகாடி_ெப.+ஓடு_கரு.ேவ.) ஒப்பாள் $சீ வ.நா.2132.4
தாமரப் ேபாதில் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) நறுங்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) குவளப் பூப் ேபால்
$சீ வ.நா.2133.1
காமரு முகத்தில் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கருமழத்
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கண் தம்மால் $சீவ.நா.2133.2
ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) மல, மா,பினான ேநாக்கினாள்
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) மற்று அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $சீவ.நா.2133.3
பூ மல,க் ேகாத ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) மூழ்கிப் புக்கு ஒளித்திட்டாேன
$சீ வ.நா.2133.4
விண்ணாறு ெசல்வா, மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) ேப உறப் ேபாந் வங்கிப்
@
$சீ வ.நா.2134.1
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பண்ணாறு ெசால்லாள் முல பாrத்த என்று ேநாக்கக் $சீவ.நா.2134.2
கண்ணாறு ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) களி ஐங்
கணக் காமன் அன்ன $சீ வ.நா.2134.3
புணணாறு ேவலான் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) மூழ்கினள் ெபான் அனாேள
$சீ வ.நா.2134.4
மேதாய் வரயின் இழியும் புலி_ெப.(புலி_ெப.) ேபால மந்தன் $சீ வ.நா.2135.1
ெபய் தாம மாலப் பிடியின் இழிந் ஏகி மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) $சீ வ.நா.2135.2
ெகாய் தாம மாலக் ெகாழும் ெபான்முடி ேதய்த்
இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2135.3
ெசய்பூங் கழலத் ெதாழுதான் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ேச,த்தினாேன
$சீ வ.நா.2135.4
ெபான் அம் குவட்டின் ெபாலிவு எய்தித்
திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $சீவ.நா.2136.1
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) மகிழ்ந் மருமான விடா புல்லித் $சீவ.நா.2136.2
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) கூரத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.)
தாமரச் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.)
$சீ வ.நா.2136.3
மின்னும் மணிப்பூண் விர மா,ப நனப்ப
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.) $சீ வ.நா.2136.4
ஆனா ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) கலுழ்ந்தான் எனக்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சீ வ.நா.2137.1
தானாம் இன்றி மயங்கித் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கண் ெபய் மாr_ெப.(மாr.)
$சீ வ.நா.2137.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஆ, மல, ஈ,த் ஒழுகச்
சிலம்பில்_ெப.(சிலம்பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) சிலம்பும் $சீவ.நா.2137.3
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கான் ஆ, மயிலின் கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) ேபால் கலுழ்வுற்ற அன்ேற
$சீ வ.நா.2137.4
பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) இசயும்
ேகளாப் பங் கதி,ப் பசும் ெபான் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $சீவ.நா.2138.1
வக நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) வாடி எங்கும் அழு குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முந்ந@, $சீ வ.நா.2138.2
அக மட திறந்தேத ேபால் அலறக் ேகாக்கு இளய நங்க $சீ வ.நா.2138.3
மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நலத் ேதவி தாேன விலாவண
ந@க்கினாேள $சீ வ.நா.2138.4
பல் கதி, மணியும் ெபான்னும் பவழமும் குயிற்றிச்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2139.1
ெசல்வப் ெபான் கிடுகு சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சித்திர கூடம் எங்கும் $சீ வ.நா.2139.2
மல்கு பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தாமம் தாழ்ந் மணிப் புக
கமழ_குைற.எச்.(கமழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
$சீ வ.நா.2139.3
ெவல் புகழ் பரவ மாேதா விதி உளி எய்தினாேன $சீவ.நா.2139.4
எr மணி_ெப.(மணி_ெப.) அடப்ப ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் படியகம் இலங்கு
ெபான்வாள் $சீ வ.நா.2140.1
கருமணி முகடு ேவய்ந்த கஞ்சன கவr
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2140.2
வருமுல மகளி,_ெப.) வத் வான்_ெப.(வான்_ெப.) தவிசு அடுத் ந@ங்கப்
$சீ வ.நா.2140.3
ெபருமகன் எண்ணம் ெகாள்வான் அமச்சேராடு ஏறினாேன $சீ வ.நா.2140.4
உலந்த நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அவ,க்குத் ேதான்றா ஒளிக்கும் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
குளிக்கும் கற்பின் $சீவ.நா.2141.1
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புலந்த ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெநடுங் கண் ெசவ்வாய்ப் புதவி
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நம்பி
$சீ வ.நா.2141.2
சிலம்பும் ந@,க் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அம் தானச் சீதத்தற்கு அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
நாட்டிக் $சீ வ.நா.2141.3
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) தரு ெகாற்ற ேவலான் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) நக, காக்க
என்றான் $சீவ.நா.2141.4
மாற்றவன் ஒற்ற, ஒற்றா வகயினில் மறய நம்பிக்கு $சீவ.நா.2142.1
ஆற்றின ேதாழ,க்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அணிகலம்
அடிசில்_ெப.(அடிசில்_ெப.) ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.2142.2
ேவற்றும இன்றி ேவண்டு_ஏவ.(ேவண்டு_வி.) ஊட்டு அமத்தனன் அருளி
இப்பால் $சீவ.நா.2142.3
ஏற்று உr முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) நாண எறிதிர முழக்கின்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.2142.4
கட்டியங் காரன் நம்மக் காண்பேத கருமம் ஆக $சீ வ.நா.2143.1
ஓட்டித்தான் விடுத்த ஓல உள ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உரமின் என்னத்
$சீ வ.நா.2143.2
ெதாட்டு ேமல் ெபாறிய ந@க்கி_வி.எச்.(ந@க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மன்னனத் ெதாழு ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.2143.3
விட்டு அல, நாகப் பந்தா, விrசிகன் கூறும் அன்ேற $சீ வ.நா.2143.4
விதயத்தா, ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) காண்க கட்டியங் காரன் ஓல
$சீ வ.நா.2144.1
புதய இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாழிலப் ேபா,த் ஓ, ெபாய்ப் பழி
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்ேமல் $சீ வ.நா.2144.2
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கத எனக் கருதல் ெசய்யான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி,.ம.+அன்_பட,.ஒரு.)
ெமய் எனத் தானும்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.2144.3
சிதய என் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) ேபாழ்ந் ெதளிப்பினும் ெதளிந, யாேர
$சீ வ.நா.2144.4
படு மணிப் பம் ெபான் சூழிப் பகட்டு இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) இrயப் பாய்ந்
$சீ வ.நா.2145.1
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத,கள் நூறிக் ெகாய் உள
மாக்கள் குத்தி $சீவ.நா.2145.2
இடு ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா,ப, இரு விசும்பு
ஏறச் சீறி $சீவ.நா.2145.3
அடு களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) அசனி ேவகம்_ெப.(ேவகம்_ெப.) அலமர அதன
ேநானான் $சீவ.நா.2145.4
நூற்றுவ, பாக, தம்மப் பிளந் உயி, உண்ட என்னும் $சீவ.நா.2146.1
மாற்றத்தக் ேகட்டுச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மதக்
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) அடக்கி ேமல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2146.2
ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) அம் கந் ேச,த்தி யாப்பு உற வக்கும்
@
ேபாழ்தில்
$சீ வ.நா.2146.3
கூற்று என முழங்கி_வி.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வழ்த்க்
@
ெகால்லக் ேகால் இளகிற்று அன்ேற $சீ வ.நா.2146.4
தனக்கு யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) உயிரும் ஈேவன்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) வரப் பழியும் ந@ங்கும் $சீ வ.நா.2147.1
எனக்கு இனி இறவன் தாேன இரு நிலக் கிழம
ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2147.2
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நினத்த் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெநடிதல்
ெசல்லா_எதி,.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) என் ெசாேல
ெதளிந் ெநாய்தா $சீவ.நா.2147.3
சினக் களி யான மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.)
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனச் ெசப்பினாேன
$சீ வ.நா.2147.4
ஒலயுள் ெபாருளக் ேகட்ேட ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.)
இலங்கு நக்கக் $சீவ.நா.2148.1
காலன அளியன் தாேன கயினால் விளிக்கும் என்னா $சீ வ.நா.2148.2
நூல் வl, இவனக்
ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நுண் மதிச்
சூழ்ச்சி ஈேத $சீவ.நா.2148.3
ேபால்வ ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இல்ல என்றான் புன மணிப் ெபான் ெசய்
பூணான் $சீவ.நா.2148.4
கள்ளத்தால் நம்மக் ெகால்லக் கருதினான் நாமும் தன்னக் $சீவ.நா.2149.1
கள்ளத்தால் உயிர உண்ணக் கருதிேனம் இதன யாரும் $சீ வ.நா.2149.2
உள்ளத்தால் உமிழ_குைற.எச்.(உமிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவண்டா உறு
பட வந் கூட $சீ வ.நா.2149.3
வள்ளுவா, முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) மூதூ, அறக என அருளினாேன
$சீ வ.நா.2149.4
கட்டியங் காரேனாடு காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
ஆனான் $சீவ.நா.2150.1
விட்டு ந@, ெநல்லும் ெபான்னும் வழங்குமின் விளவ கூறின் $சீவ.நா.2150.2
ஒட்டலன் இறவன் ெசான்ன @, நா_ெப.(நா_ெப.) நும அல்ல என்னக் $சீவ.நா.2150.3
ெகாட்டினான் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கண் வள் வா,க் குளிறு இடி
முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) அன்ேற $சீ வ.நா.2150.4
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விண்டவ, உடலம் கீ றிச் சுளித்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழலும்
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) $சீவ.நா.2151.1
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) உருவத் திண்ேத, ஒளி மயி,ப்
புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) பண்ணி $சீ வ.நா.2151.2
வண் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அணிந் மள்ள, வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வலம் பிடித்
நாளத் $சீ வ.நா.2151.3
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திரப் பரப்பு நாணத் திருநக,த் ெதாகுக என்றான்
$சீ வ.நா.2151.4
ஏற்று உr ேபா,த்த வள் வா, இடி முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) அறந்த பின்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $சீவ.நா.2152.1
காற்று_ெப.(காற்று_ெப.) எறி கடலின் சங்கும் முழவமும் முரசும் ஆ,ப்பக்
$சீ வ.நா.2152.2
கூற்று உடன்று அனய தான ெகாழு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ெநளிய ஈண்டிப்
$சீ வ.நா.2152.3
பால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பரப்பின் ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) சுட, ஒளி
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீ வ.நா.2152.4
புத இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) இrயப் ெபாங்கிக் குங்குமக் கதி,கள் ஓக்கி
$சீ வ.நா.2153.1
உதயத்தின் ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.)
ேச,ந்த_ெப.எச்.(ேச,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
சுட,ப் பருதி ேபாலச் $சீ வ.நா.2153.2
சுத ஒளி மாடத் உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) ெவண்குட ந@ழல்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2153.3
விதயத்தா, ெவன்றி ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) விழுப் பட
காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற
$சீ வ.நா.2153.4
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அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பனத் தடக்க அபரகாத்திரம் வாய் வால்
எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) ஐந்தினும் ெகால்வ $சீவ.நா.2154.1
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சங்கும் கறந்த ஆன் பாலும்
கனற்றிய காலுகி, உடய $சீவ.நா.2154.2
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புலி_ெப.(புலி_ெப.) முழக்கின் மாறு எதி,
முழங்கிப் ெபருவர கீ ண்டிடும் திறல $சீ வ.நா.2154.3
திருந்தி ஏழுறுப்பும் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ேதாய்வ த@
உமிழ் தறுகணின் சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.2154.4
கவிழ் மணிப் புடய கண் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) நாறின் கனன்று தம்
நிழெலாடு_ெப.(நிழல்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) மலவ $சீ வ.நா.2155.1
அவிழ் புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) அனய மும்மதத்த
அறுபதிற்று அறுபதாம் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) $சீவ.நா.2155.2
புகழ் பருந் ஆ,ப்பப் பூ மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) ெபாழிவான்
நினறன_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட,.பன்.) இராயிரம்
கவுள் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) $சீவ.நா.2155.3
இகழ் மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) ெசறித்த இராயிரத் ஐந் நூறு இளயவும்
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ணக் களி்ேற $சீ வ.நா.2155.4
குந்தேம அயில்வாள் குனிசில மூன்றும் குறவிலா, கூற்ெறாடும் ெபாருவா,
$சீ வ.நா.2156.1
அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.) ஆறா யான
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏறப் பறக்க எனில்
பறந்திடும் திறலா, $சீவ.நா.2156.2
முந் அம, தம்முள் முழுெமயும் இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) ேமய்ந்திட
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சமம்_ெப.(சமம்_ெப.) விளத்தா, $சீவ.நா.2156.3
ெகாந் அழல் அஞ்சாக் குஞ்சரம் இவ,ந்தா, ேகாடிேய விருத்தியா உடயா,
$சீ வ.நா.2156.4
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குங்கும நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) ந@, பந்தி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடும் குதிர ஆறு ஆயிரத்
இரட்டி $சீவ.நா.2157.1
ெபாங்கு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) சூழ் ெபான் பட
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அறுபதின்
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) $சீ வ.நா.2157.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண தவி,ப்ப ெவள்ளி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
படய வாய்விடின் நிலவர நில்லாப் $சீ வ.நா.2157.3
பங்கதி,க் ெகாட்டக் கவr சூழ்ந்
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பகrன்
அத்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ெதாகயன பாய்மா $சீ வ.நா.2157.4
ேவய்நிறக் கரும்பின் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நிறப் பூப்ேபால் மிடந் ஒளி,
குந்தமும் வாளும் $சீவ.நா.2158.1
ேதாம் நில அரவின் ேதாற்றேம ேபாலும் சிலகளும் பிறகளும் ற ேபாய்
$சீ வ.நா.2158.2
ஊனம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இல்லா, உய, குடிப் பிறந்தா,
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) அடுகளம் கண்டா, $சீவ.நா.2158.3
பால் நிலாப் பூணா, படத் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) கலிமாப் பண் உறுத்
ஏறினா, அவேர $சீவ.நா.2158.4
தறுகண் ஆண்மய தாமர நிறத்தன தகசால் $சீவ.நா.2159.1
மறு இல் வான்_ெப.(வான்_ெப.) குளம்பு உடயன மாளவத் அகத்த $சீவ.நா.2159.2
பறயின் ஆலுவ படு சின நாவலின் கனிேபால் $சீவ.நா.2159.3
குறவு இல் ேகாலத்த குளி, புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) சிந்வின் கரய $சீவ.நா.2159.4
பார சூரவம் பல்லவம் எனும் பதிப்
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2160.1
வர@ ஆற்றல விள கடுந் ேதறலின் நிறத்த $சீ வ.நா.2160.2
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பாrல் ேத, ெசலின் பழி ெபr உடத் என நாணிச் $சீவ.நா.2160.3
ேசாரும் வா, புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) ளங்க விண்_ெப.(விண்_ெப.) புகுவன ரகம்
$சீ வ.நா.2160.4
பீலி மா மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) எருத் எனப் ெபரு வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.)
உடய $சீவ.நா.2161.1
மால மாரட்டத் அகத்தன வள, இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) கிளிேய
$சீ வ.நா.2161.2
ேபாலும் ேமனிய ெபாரு கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கலத்தின் வந்
இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2161.3
ேகால ந@,ப் பவளக் குளம்புடயன குதிர $சீவ.நா.2161.4
இன்ன ெபாங்கு உளப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) பண் உறுத்தன இயல் ேத,
$சீ வ.நா.2162.1
ெபான்னும் ெவள்ளியும் மணியினும் ெபாலிந் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
மதியம் $சீவ.நா.2162.2
தன்ன ஊ, ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தகயன
ெதாக ெசாலின் அறு நூறு $சீவ.நா.2162.3
என்னும் ஈறு உட இருபதின் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) இறேய $சீ வ.நா.2162.4
ெநாச்சி மா மல, நிறத்தன ெநாடி வரும் முந்ந@, $சீவ.நா.2163.1
உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) மாக் கதி, ேபால் சுடும் ஒளிதிகழ் அயில்
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) $சீ வ.நா.2163.2
எச்சத் அல்லவும் எறி பட பயின்று தம் ஒன்னா, $சீ வ.நா.2163.3
நிச்சம் கூற்றினுக்கு இடுபவ, ேத, மிச அவேர $சீவ.நா.2163.4
எயிற்றுப் பட ஆண்மயினின் இடிக்கும் புலி_ெப.(புலி_ெப.) ஒப்பா, $சீவ.நா.2164.1
பயிற்றிய வில் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) பணிக்கும் ேவெலாடு உடன் வல்லா,
$சீ வ.நா.2164.2
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யிற்றிய பல் ேகள்வியின, தூற்றிக் ெகாளப்பட்ட, $சீவ.நா.2164.3
அயில் ப்பு அடயா,கள் மத யான கதன் அறுப்பா, $சீ வ.நா.2164.4
காலெனாடு சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடு
ேநாய்களயும் ஒப்பா, $சீவ.நா.2165.1
ஆலும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தூ,த்தல் மல அகழ்தல் இவ வல்லா,
$சீ வ.நா.2165.2
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) அறி ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) ெதாழில,
நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.) இலக்கம் உள்ளா, $சீ வ.நா.2165.3
ேமலும் நுமரால் உrமயுள் சிறப்புப் ெபற்றா, $சீ வ.நா.2165.4
சிங்கத் உr ேபா,த்த ெசழுங் ேகடகமும் வாளும் $சீவ.நா.2166.1
ெபாங்கும் அயில் ேவலும் ெபாரு வில்லும் உடன்
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2166.2
மங்குல் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மின்னும் மதியும்
சுடரும்_ெப.எச்.(சுட,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேபால $சீவ.நா.2166.3
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) கூற்றும்
அரண்_ெப.(அரண்_ெப.) ேசர விrந்தன்ேற $சீவ.நா.2166.4
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் ந@ள் முடித் ேத, மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.)
மன்னற்குப் $சீ வ.நா.2167.1
பம் ெபான் ஆழி ெதாட்டான் பட காட்டினான் $சீவ.நா.2167.2
அம் ெபான் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) கழலான் அயிராவணம் $சீவ.நா.2167.3
ெவம்ப ஏறினன் ெவல்க என வாழ்த்தினா, $சீவ.நா.2167.4
சிறு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) சங்கு முரன்றன திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.)
முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) $சீவ.நா.2168.1
அறயும் மாக்கடல் கா, என
ஆ,த்தன_வி.மு.(ஆ,_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட,.பன்.)
$சீ வ.நா.2168.2
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ெநறியின் நல்கின புள்ளும் நிமித்தமும் $சீவ.நா.2168.3
இறவன் கண் வலன் ஆடிற்று இயந் அேரா $சீ வ.நா.2168.4
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) யானக் கறங்கும் மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஒலி
$சீ வ.நா.2169.1
அல்ல ஐங் கதி மான் ெகாழுந்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) தா,_ெப.(தா,_ெப.) ஒலி
$சீ வ.நா.2169.2
கல் என் ஆ,ப்பு ஒலி மிக்கு ஒளி, வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) மினின் $சீ வ.நா.2169.3
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாக்கடல்
ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேசனேய $சீ வ.நா.2169.4
மால மாமதி ெவண்குட மல்கிய $சீவ.நா.2170.1
ேகாலக் குஞ்சி நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) குளி, பிச்சமும் $சீவ.நா.2170.2
ேசால ஆய்ச் ெசாr மும்மதத்தால் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) $சீவ.நா.2170.3
பால ேபாய் மருதம்_ெப.(மருதம்_ெப.) பயந்திட்டேத $சீ வ.நா.2170.4
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) மா மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ஆ,த்
எழ_குைற.எச்.(எழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மான் இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
$சீ வ.நா.2171.1
கன்றிேனாடு கலங்கின கால் ெபய $சீவ.நா.2171.2
ெவன்றி ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பட அஞ்சி வனத்ெதாடு $சீவ.நா.2171.3
குன்று எலாம் குடி ேபாவன ேபான்றேவ $சீவ.நா.2171.4
படுகண் முழவின் இமிழ் அருவி வரயும் காடும் பல ேபாகி $சீ வ.நா.2172.1
இடு மண்_ெப.(மண்_ெப.) முழவின் இச ஓவா ஏமாங்கத நாட்டு
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் $சீவ.நா.2172.2
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நிலவின்
ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) ேதாய் நிழலால் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் புrசேய
$சீ வ.நா.2172.3
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கடி மண்_ெப.(மண்_ெப.) காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) கருதினான்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆகக் கருதினான் $சீவ.நா.2172.4
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மகளி,_ெப.) வலக் கண்கள்
டித்த ெபால்லாக் கனாக் கண்டா, $சீவ.நா.2173.1
ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) மன்னற்கு ஒளி மழுங்கிற்று அஞ்சத்தக்க குரலினால்
$சீ வ.நா.2173.2
கூக ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) குழறக் ெகாற்ற
முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) பாடு அவிந் $சீவ.நா.2173.3
மாகம் ெநய்த்ேதா, ெசாrந் எங்கும் மண்ணும் விண்ணும் அதி,ந்தேவ
$சீ வ.நா.2173.4
கூற்றம் வந் புறத் இறுத்த_ெப.எச்.(இறு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அறியான்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+ஆன்_பட,.ஒரு.) ெகாழும்
ெபான் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஆள்வான் $சீவ.நா.2174.1
வற்று
@
இங்கு இருந்ேதன் என மகிழ்ந் ெவன்றி ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) இரு
நூறும் $சீவ.நா.2174.2
காற்றின்
பrக்கும்_ெப.எச்.(பr_வி+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேத,
நூறும் கடுங்_ெப.அ.(கடும்_ெப.அ.) கால் இவுளி ஆயிரமும் $சீவ.நா.2174.3
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விடுத்தான் புன
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் படேய அணிந் புன பூணான் $சீ வ.நா.2174.4
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ஆங்கு ஓ, மத ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) வாr
மணாளன் என்பதூஉம் $சீவ.நா.2175.1
மின்னும் ெகாடித் ேத, விசயமும் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) பவன ேவகமும்
$சீ வ.நா.2175.2
ெபான்னின் புனந் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ேபாக்க நிகழ்வ ஓரான் மகிழ்வு
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2175.3
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முன் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) விட்ட இனக் களிற்றின் இரட்டி
விடுத்தான் எனப் புகழ்ந்தான்_வி.மு.(புகழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.)
$சீ வ.நா.2175.4
வங்கு_ஏவ.(வ
@
ங்கு_வி.)
@
ந@, விதயத்தா, ேகான் கட்டியங்காரன்
தன்ேனாடு_ெப.(தன்_பதி.ெப.+ஓடு_கரு.ேவ.) $சீ வ.நா.2176.1
ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.)
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) எனும் அயில் ெகாள் வாளால் $சீ வ.நா.2176.2
வாங்கிக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயிர
உண்பான் வஞ்சத்தால் சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $சீவ.நா.2176.3
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) ந@, ஓத ேவலிக்கு
உணர_குைற.எச்.(உண,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
உரத்ம் அன்ேற $சீவ.நா.2176.4
ெபரு மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) பாவப் பித்திகப் பிணயல்
மால $சீவ.நா.2177.1
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ேநாக்கினார உயிெராடும்
ேபாெகாடாத $சீவ.நா.2177.2
திரு மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) அவட்குப் பாலான் அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
திrபன்றி எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2177.3
அரு மகன்_ெப.(மகன்_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று ஆங்கு அணி
முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) அறவித்தாேன $சீவ.நா.2177.4
ஆய் மதக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத, அணி மணிப்
புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) அம் ெபான் $சீவ.நா.2178.1
காய் கதி,ச் சிவிக ெசற்றிக் கலந்தவ நுரகள் ஆகப் $சீவ.நா.2178.2
ேதாய் மழ உலக ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
நக,த் ெதாக்கேத ேபால் $சீவ.நா.2178.3
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ஆய் முடி அரச ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) அணிநக, ஈண்டிற்று அன்ேற
$சீ வ.நா.2178.4
நல்லவள் வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.)
வாங்க_குைற.எச்.(வாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நக மணி_ெப.(மணி_ெப.)
மால மா,ப, $சீ வ.நா.2179.1
வில் அன்ேற உவனிப்பாரும் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண திருத்வாரும்
$சீ வ.நா.2179.2
ெசால்லுமின் எமக்கும் ஆங்கு ஓ, சில ெதாட நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) என்பாரும்
$சீ வ.நா.2179.3
பல் சரம் வழங்குவாரும் பrவு ெகாள்பவரும் ஆனா, $சீ வ.நா.2179.4
பிற எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) எr கண் ேபழ்வாய்ப் ெபருமயி,ப் பம் ெபன்
பன்றி_ெப.(பன்றி_ெப.) $சீவ.நா.2180.1
அற எனத் திrயும் ஆய் ெபான் பூமியின் நிறந் மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.)
$சீ வ.நா.2180.2
உறு கண ஒன்றும் வில்லும் உடன் பிடித் உருவ ேநமிப் $சீவ.நா.2180.3
ெபாறி திrவதன ேநாக்கிப் பூ முடி ளக்கி நின்றா, $சீ வ.நா.2180.4
ஏந் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) சாந்தின் இடு
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
எழுதிக்_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.+க்_ஒற்.) காதில்
$சீ வ.நா.2181.1
காய்ந் எr ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் ேதாடும் கன மணிக் குழயும் மின்ன
$சீ வ.நா.2181.2
ேவந்தருள் வினித ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சில
தளர வாங்கி $சீவ.நா.2181.3
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான்
பன்றி_ெப.(பன்றி_ெப.) ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கள்
ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எய்தான் $சீவ.நா.2181.4
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குட, ெதாட, குருதிக் ேகாட்டுக் குஞ்சர நகரத்தா, ேகான் $சீ வ.நா.2182.1
சுட, நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) பட்டம் மின்னச் சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) இமி,
கண்ணி சிந்த $சீ வ.நா.2182.2
அட, கதி,ப் பம் ெபான் பூணும் ஆரமும் அகலத் ஒல்கப் $சீவ.நா.2182.3
பட, சில குழய வாங்கிப் பன்றியப் பதப்ப எய்தான் $சீவ.நா.2182.4
வா, மத் ளிக்கும் மால மணி_ெப.(மணி_ெப.) முடித் ெதாடுத் நாலக்
$சீ வ.நா.2183.1
கா, மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண் கக் காம்பிலிக் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.)
$சீ வ.நா.2183.2
ஏ, மதக் ேகழல்_ெப.(ேகழல்_ெப.) எய்வான் ஏறலும் ெபாறியின் ஏறுண்டு
$சீ வ.நா.2183.3
ஆ, மதக் களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) ேவந்த,க்கு அரு நகயாக வழ்ந்தான்
@
$சீ வ.நா.2183.4
முல வட்டப் பூணும் முத்ம் முள்கலின் கிழிந் ெபால்லா $சீவ.நா.2184.1
இல வட்டத் தாம மா,பின் ேகாசலத் இறவன்
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2184.2
குல வட்டக் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) வானின் ேமல்
பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) உய்ப்பான் $சீவ.நா.2184.3
சில வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.)
நிங்கி_வி.எச்.(ந@ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விண்ேமல் ெசவ்வேன
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.நா.2184.4
ஊடிய மடந்த ேபால உறுசில
வாங்க_குைற.எச்.(வாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாரா $சீ வ.நா.2185.1
ஆடு எழு அனய திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அவந்தியன்
அதன ேநானான் $சீ வ.நா.2185.2
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நாடு எழுந் ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மற்று அந்
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) சில முறித்திட்டு அம்ப $சீ வ.நா.2185.3
வாடினன் பிடித் நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.)
மணமகன் ேபால நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.)
$சீ வ.நா.2185.4
பில்கித் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேகாதப்
பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) மனயாள்கண்
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2186.1
உள்ளத்த உண,வின் மிக்கான் ஒழித்திடப் ெபய,ந்தேத ேபால் $சீவ.நா.2186.2
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) ந@, மகத ராசன் ரந்த ேகால்
மருள_குைற.எச்.(மருள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓடிப் $சீ வ.நா.2186.3
புல்லி அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாறிய ேமாந் புறக் ெகாடுத்திட்ட அன்ேற
$சீ வ.நா.2186.4
ெதன் வரப் ெபாதியில் ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) அகிெலாடு ேதய்த்த ேதய்வ
$சீ வ.நா.2187.1
மன் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) அகலத் அப்பி
மணி_ெப.(மணி_ெப.) வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) திருவில்
வச_குைற.எச்.(வ
@
சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
@
$சீ வ.நா.2187.2
மின் என விட்ட ேகால விழுங்கக் கண்டு அழுங்கி ேவ,த்க் $சீவ.நா.2187.3
கல் மலிந் இலங்கு திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) கலிங்க,
ேகான் ெமலிந் மீ ண்டான் $சீ வ.நா.2187.4
கல் மழப் ெபான் குன்று ஏந்திக் கண நிர அன்று காத் $சீ வ.நா.2188.1
மன் உயி, இன்று
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வாரண வாசி மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $சீ வ.நா.2188.2
மின் இழ சுடர வாங்கி விட்ட ேகால் உற்று உறாதாய் $சீ வ.நா.2188.3
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மன் உயி, நடுங்க நாணி மண்_ெப.(மண்_ெப.) புக்கு
மறந்த_ெப.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.நா.2188.4
எr கதி,ப் பம் ெபான் சுண்ணம்
இலங்க_குைற.எச்.(இலங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெமய் முழும் அப்பிப்
$சீ வ.நா.2189.1
புr கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநான்
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ேபாதன புரத் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $சீ வ.நா.2189.2
அrதினில் திகிr_ெப.(திகிr_ெப.) ஏறித் திrந் கண்
கழன்று_வி.எச்.(கழல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசா,ந் $சீவ.நா.2189.3
விr கதி,க் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ேபால ெவறு நிலத் ஒலிப்ப வழ்ந்தான்
@
$சீ வ.நா.2189.4
மலயச் ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) சாந்ம் முந்ந@, வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.)
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முத்ம் $சீவ.நா.2190.1
இல வத்த ேகாத நல்லா, இளமுலப் ெபாறியும் ஆ,ந் $சீ வ.நா.2190.2
சில வத்த மா,பின் ெதன்னன் திருமணிப் பன்றி_ெப.(பன்றி_ெப.) ேநாக்கித்
$சீ வ.நா.2190.3
தல வத்த அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) தானும் தரணி ேமல் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.)
வத்தான் $சீவ.நா.2190.4
வில் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) விசயன் என்பான் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண
ெசவிட்டி ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2191.1
ஒற்றுபு திருத்திக் கம்ேமல் உருட்டுபு ேநமி ேச,ந்தாங்கு $சீ வ.நா.2191.2
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
சிலயின் வாய்ப்ெபய் உடு அம பகழி_ெப.(பகழி_ெப.)
வாங்க_குைற.எச்.(வாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2191.3
இற்று வில் முறிந் ேபாயிற்று இமப்பினில் இலங்கித்திட்டான் $சீ வ.நா.2191.4

615

குண்டலம் இலங்க_குைற.எச்.(இலங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாங்கிக் குனி
சில உறயின் ந@க்கிக் $சீவ.நா.2192.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) ெகாழும் ெபான் தாரும் ஆரமும்
மிளிர ஏறிக் $சீவ.நா.2192.2
கண்டு ேகால் நிறய வாங்கிக் காற மிறித ேலாடும் $சீ வ.நா.2192.3
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) நாண்_ெப.(நாண்_ெப.)
அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆங்ேக விசயனும் வக்கம்
@
அற்றான் $சீவ.நா.2192.4
உள வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மான் ேத, ஒளி முடி
மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சீ வ.நா.2193.1
வள வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளாள் வருமுலப்
ேபாகம் ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2193.2
விள தவப் ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
ஓரா,_வி.மு.(ஓ,_வி.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.பன்.) வில் திறல்_ெப.(திறல்_ெப.)
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) யாரும் $சீவ.நா.2193.3
களகலா, ெபாறிய ஆங்கு ஓ, ஆறு நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.நா.2193.4
பனக் க யான மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) பணியப் பம் ெபான் முடியில்
$சீ வ.நா.2194.1
கனக்கும் சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) ஆ, மால
கமழ_குைற.எச்.(கமழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மவும் ேதனும் $சீவ.நா.2194.2
நனக்கும் கழேலான் சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) நாம
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) வலவன் $சீவ.நா.2194.3
நினக்கல் ஆகா வகயான் ேநரா,_ெப.(ேநரா,_ெப.) உயி, ேமல் எழுந்தான்
$சீ வ.நா.2194.4
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காrன் முழங்கும்_ெப.எச்.(முழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
களிறும் கடலின்
முழங்கும்_ெப.எச்.(முழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேதரும்
$சீ வ.நா.2195.1
ேபாrன் முழங்கும்_ெப.எச்.(முழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
புரவிக் கடலும் புக வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கடலும் $சீ வ.நா.2195.2
சீrன் முழங்கும்_ெப.எச்.(முழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முரசும்
அலறும் சிறு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) சங்கும் $சீவ.நா.2195.3
ந@rன் முழங்க_குைற.எச்.(முழங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
முழங்கும்_ெப.எச்.(முழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ந@ல_ெப.அ.(ந@லம்_ெப.) யான இவ,ந்தான் $சீவ.நா.2195.4
கல்லா, மணிப் பூண் மா,பின் காமன் இவேன என்ன $சீவ.நா.2196.1
வில்லா, கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அம் தான ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.) குழாத்ள்
ேதான்றப் $சீவ.நா.2196.2
புல்லான் கண்ணின் ேநாக்கிப் புலி_ெப.(புலி_ெப.) காண் கலயின்
புலம்பி_வி.எச்.(புலம்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2196.3
ஒல்லான் ஒல்லான் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உயி,
ேபாய் இருந்தான் மாேதா $சீ வ.நா.2196.4
புலி_ெப.(புலி_ெப.) யாப்புறுத்திக்
ெகாண்ேடன்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) ேபாக்கி விட்ட
பிழப்பும் $சீவ.நா.2197.1
வலியா, திரள் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மதனன் அவனப் பிழத்த பிழப்பும்
$சீ வ.நா.2197.2
நலியும்_ெப.எச்.(நலி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்ன
நலியும்_ெப.எச்.(நலி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்னக் களிற்றின்
உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) $சீ வ.நா.2197.3
இலயா, கடகத் தடக்க புடத் ெமய் ேசா,ந் இருந்தான் $சீ வ.நா.2197.4
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ம பூத் அல,ந்த_ெப.எச்.(அல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மழக் கண் மாழ
மான் ேந, ேநாக்கின் $சீ வ.நா.2198.1
ெகாய் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ேகாத மடவா, ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.)
ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று ஏத்தப்
$சீ வ.நா.2198.2
ெபய் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கழலான் ேவழத் இழிந் பிற ேபால் குலாய
$சீ வ.நா.2198.3
ெசய் பூண் சில நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) எறிந்தான் ேசரா, நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
உக்கனேவ $சீ வ.நா.2198.4
கனிபடு ெமாழியினாள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) காrக கவற்ற வந் $சீவ.நா.2199.1
குனி சில ேதாற்ற மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.)
ெகாப்புளிக்கும் ந@லப் $சீ வ.நா.2199.2
பனி மல,க் காடு_ெப.(காடு_ெப.) ேபான்றா, பட, சில ெதாடாத
ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.) $சீ வ.நா.2199.3
இனிதினின் மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.) ஏ, ஆ, தாமரக்
காடு_ெப.(காடு_ெப.) ேபான்றா, $சீவ.நா.2199.4
ேபா,த் தகல் விசும்பில் வந் ெபாறித்திr பன்றி_ெப.(பன்றி_ெப.) மூன்றும்
$சீ வ.நா.2200.1
ந@,த்தகப் புண,ந்த_ெப.எச்.(புண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாதில்
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) தக மூன்றும் அற்றுச் $சீ வ.நா.2200.2
சூ,த்டன் வழ_குைற.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
@
ேநாக்கிச் சுடு சரம்
சிதற_குைற.எச்.(சிதறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வல்லான் $சீ வ.நா.2200.3
ஓ,த் ஒன்ேற புண,ப்ப நாடி ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பகல்காறும்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.) $சீ வ.நா.2200.4
ெபாறியின் ேமல் ஏறல்
ேதற்றான்_வி.மு.(ேதற்று_வி.+ண_இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அன்_பட,.ஒரு.)

618

நாணினால் ேபாதல் ெசய்யான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி,.ம.+அன்_பட,.ஒரு.)
$சீ வ.நா.2201.1
ெநறியின் வில் ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிற்ப
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) மணிப் பன்றி_ெப.(பன்றி_ெப.) அற்று $சீ வ.நா.2201.2
மறியுேமா என்று முன்ேன மணிமுடி
சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
@
$சீ வ.நா.2201.3
ெசறிகழல் மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) நக்குத் த@யத் த@ விளத்க் ெகாண்டா,
$சீ வ.நா.2201.4
சிரல்_ெப.(சிரல்_ெப.) தல மணிகள் ேவய்ந்த திருந் ெபான் திகிrச் ெசம்ெபான்
$சீ வ.நா.2202.1
உரல்_ெப.(உரல்_ெப.) தல உருவப் பன்றி_ெப.(பன்றி_ெப.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
வலம் திrய நம்பன் $சீவ.நா.2202.2
விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) தலப் புட்டில் வக்கி
@
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சில
கணேயாடு ஏந்திக் $சீவ.நா.2202.3
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) தல வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ெபாங்கக் குப்புற்று ேநமி
ேச,ந்தான் $சீவ.நா.2202.4
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) அழல் வரப் பூணும் ஒளி, மணிக் குழயும் மின்ன
$சீ வ.நா.2203.1
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) அழல் ெகாள்ளி_ெப.(ெகாள்ளி_ெப.)
வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.) ேபால் குலாய்ச் சுழலப் ெபான் ஞாண் $சீ வ.நா.2203.2
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) அழல் ேநமி
நக்க_ெப.எச்.(நகு_வி.+க்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மண்டலம் ஆக
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.) $சீ வ.நா.2203.3
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) அழல் பருதி ேமல் ஓ, பருதி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அதன ஒத்தான்
$சீ வ.நா.2203.4
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அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவக் கிழம ேபால இறாத வில் அறாத நாண்வாய்த்
$சீ வ.நா.2204.1
திருந்தினா, சிந்த ேபாலும் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) சரம் சுருக்கி மாறாய்
$சீ வ.நா.2204.2
இருந்தவன் ெபாறியும் பன்றி_ெப.(பன்றி_ெப.) இயல் தரும் ெபாறியும் அற்று
ஆங்கு $சீவ.நா.2204.3
ஒருங்கு உடன் உதிர எய்தான் ஊழித் த@ உருெமாடு ஒப்பான் $சீவ.நா.2204.4
இலங்கு எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) ஏனம் ஏவுண்டு இரு நிலத் இடித் வழக்
@
$சீ வ.நா.2205.1
கலங்கு ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திரயும் காரும் கடுவளி முழக்கும்
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2205.2
உலம்புபு முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) ெகாட்டி ஒய் எனச் ேசன ஆ,ப்பக்
$சீ வ.நா.2205.3
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) பக,ந் அறந் ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) ேகாவிந்தன்
கூறினாேன $சீவ.நா.2205.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.)
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மழ என முழங்கிச்
ெசால்லும் $சீவ.நா.2206.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உட அலங்கல் ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.)
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) சீவகன்_ெப.(சீவகன்_ெப.) என்னும்
சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) $சீவ.நா.2206.2
கான் உட அலங்கல் மா,பின் கட்டியங் காரன் என்னும் $சீ வ.நா.2206.3
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) மிட ேசால ேவழத் இன் உயி, விழுங்கும் என்றான்
$சீ வ.நா.2206.4
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விஞ்சய, ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) பட
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வந்தாய்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) என $சீவ.நா.2207.1
அஞ்சுவேலா
அறியாய்_வி.மு.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+ஆய்_முன்.ஒரு.) என
ஆற்றல $சீ வ.நா.2207.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சமம்_ெப.(சமம்_ெப.) ஆக்கிடின் வக்கு
@
அறுத்
உன்ெனாடு $சீவ.நா.2207.3
வஞ்சன வஞ்சம் அறுத்திடுக என்றான் $சீவ.நா.2207.4
சூrயன்_ெப.(சூrயன்_ெப.) காண்டலும் சூrய காந்தம் அஃ $சீ வ.நா.2208.1
ஆ, அழல் எங்ஙனம் கான்றிடும் அங்ஙனம் $சீவ.நா.2208.2
ேப, இசயான் இச ேகட்டலும் ெபய்ம் முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) $சீவ.நா.2208.3
கா, இடி ேபால் மதனன் கனன்றிட்டான் $சீ வ.நா.2208.4
கால் படயும் களிறும் கலி மாெவாடு $சீ வ.நா.2209.1
நூல் படு ேதரும் ெநாடிப்பினில் பண்ணி $சீவ.நா.2209.2
நால் படயும் ெதாகுத்தான் மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) நச்சில $சீ வ.நா.2209.3
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) பட வர,_ெப.(வ
@
ர,_ெப.)
@
ஒ, நூற்றுவ, ெதாக்கா,
$சீ வ.நா.2209.4
வில் திறாலான் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) தானயும் வங்குபு
@
$சீ வ.நா.2210.1
ெசற்று எழுந்தான் படயும் சின ெமாய்ம்ெபாடு $சீ வ.நா.2210.2
மற்று அவ,_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) மண்டிய வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
அம, ஞாட்பினுள் $சீவ.நா.2210.3
உற்றவ,க்கு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) எலாம்
உரக்குற்ேறன் $சீவ.நா.2210.4
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அத்த மா மணிவர அனய ேதான்றல $சீவ.நா.2211.1
மத்தகத் அருவியின் மணந்த_ெப.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஓடய $சீ வ.நா.2211.2
முத் உட மருப்பின் முனக்கண் ேபாழ்வன $சீவ.நா.2211.3
பத்தியில் பண்ணின பரும யானேய $சீவ.நா.2211.4
ேகால் ெபாரு ெகாடுஞ்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) சில குருதி_ெப.(குருதி_ெப.)
ெவம்பட $சீவ.நா.2212.1
ேமலவ, அடக்குபு ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) ஏறலின் $சீவ.நா.2212.2
மால் இரு விசும்பு இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மணந்த_ெப.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.)
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) $சீவ.நா.2212.3
கால் ெபாரு கதலிகக் கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) ஒத்தேவ $சீவ.நா.2212.4
குட உட நிழலன ேகாலம்
ஆ,ந்தன_வி.மு.(ஆ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட,.பன்.)
$சீ வ.நா.2213.1
கிடுகு உடக் காப்பின கிள, ெபான் பீடிக $சீவ.நா.2213.2
அடி ெதாடக்கு அமந்தன அரவத் ேத,த் ெதாக $சீவ.நா.2213.3
வடிவு உடத் கில் முடி வலவ, பண்ணினா, $சீ வ.நா.2213.4
ெகாய் உளப் புரவிகள் ெகாள @இய திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) நுகம் $சீவ.நா.2214.1
ெபய் கயிறு_ெப.(கயிறு_ெப.) அமவரப் பிணித் முள்ளுற@இச் $சீ வ.நா.2214.2
ெசய் கயிறு_ெப.(கயிறு_ெப.) ஆய்ந்தன சிலயும் அல்லவும் $சீவ.நா.2214.3
க அமத் இளஞரும் கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) வசினா,
@
$சீ வ.நா.2214.4
பறந் இயல் தருக்கின பரவ ஞாட்பினுள் $சீ வ.நா.2215.1
கறங்கு எனத் திrவன கவr ெநற்றிய $சீவ.நா.2215.2
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பிறந்ழி அறிக எனப் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) நூலவ, $சீ வ.நா.2215.3
குறங்கு எழுத் உடயன குதிர என்பேவ $சீவ.நா.2215.4
ெகால் நுனக் குந்தமும் சிலயும் கூ, நுதி $சீவ.நா.2216.1
மின் நில வாேளாடு மிேலச்ச, ஏறலின் $சீவ.நா.2216.2
ெபான் அrப் புட்டிலும் தாரும் ெபாங்குபு $சீவ.நா.2216.3
முன் உருத் ஆ,த் எழப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ெமாய்த்தேவ $சீவ.நா.2216.4
மாலயும் கண்ணியும் மணந்த_ெப.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசன்னிய, $சீவ.நா.2217.1
ஆலுபு ெசறி கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஆ,க்கும் காலின, $சீவ.நா.2217.2
பாலிக இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அறப்
பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாணிய, $சீவ.நா.2217.3
சாலிக உடம்பின, தறுகணாளேர $சீவ.நா.2217.4
ேபா, மயி,க் ேகடகம் புளகத் ேதாற்பரம் $சீவ.நா.2218.1
வயி, மயி,க் கிடுெகாடு வள்ளித் தண்டயும் $சீவ.நா.2218.2
ேந, மரப் பலகயும் நிரத்த தான ஓ, $சீவ.நா.2218.3
ேபா, முகப் புலிக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) புகுந்த ஒத்தேத $சீ வ.நா.2218.4
பா, நன மதத்த பல் ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) பருந்ெதாடு பரவச்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2219.1
ேபா, மதக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ெபான் ேத, நான்கரக் கச்சம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2219.2
ஏ, மணிப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ஏழ் ஆம் இலக்கம் ஏழ் ேதவ ேகாடி
$சீ வ.நா.2219.3
கா, மலிக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அம் காலாள் கற்பகத் தாrனாற்ேக
$சீ வ.நா.2219.4
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நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) மணிப் புரவித் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத,
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ழாய்க் குனிந் குத்ம் $சீ வ.நா.2220.1
அழல் திகழ் கதத்த யான ஐந்தரக் கச்சம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2220.2
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மணிப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ஏழ் ஆம் இலக்கம் ஏழ் ேதவ
ேகாடி $சீ வ.நா.2220.3
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) மலிந்
இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காலாள்
கட்டியங் காரற்கு அன்ேற $சீ வ.நா.2220.4
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ெகழு மகளி,_ெப.) தம் ேகாலம் ந@ப்பவும் $சீ வ.நா.2221.1
அலங்கு உளப் புரவியும் களிறும் மாளவும் $சீவ.நா.2221.2
நிலமகள் ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) கெயறிந் நயவும் $சீவ.நா.2221.3
புலமகன் சீ றினன் புகந்த எஃகேம $சீவ.நா.2221.4
குணில்_ெப.(குணில்_ெப.) ெபாரக் குளிறின முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.)
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) வள $சீவ.நா.2222.1
பண பரந் ஆ,த்தன_வி.மு.(ஆ,_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட,.பன்.)
பம்ப ெவம்பின $சீ வ.நா.2222.2
இண இல எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாழ் பீலி
எங்கணும் $சீ வ.நா.2222.3
முணயினால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அக முழக்கம் ஒத்தேவ $சீவ.நா.2222.4
முடி மன, எழுதரு_வி.(எழு_வி.+தரு_து.வி.) பருதி ெமாய்
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) $சீவ.நா.2223.1
உட திர மாக்கலம் ஒளிறு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) பட $சீவ.நா.2223.2
அடுதிறல் எறி சுறா ஆகக் காய்ந்தன $சீ வ.நா.2223.3
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) எதி,ந்த ஓ,
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ஒத்தேத $சீவ.நா.2223.4
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அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கண
அடக்கிய_ெப.எச்.(அடக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆவ நாழிக
$சீ வ.நா.2224.1
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புறத் அலமரப்
பிணித்த_ெப.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கச்சின, $சீ வ.நா.2224.2
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.)
கருவில் வாய்க் ெகாள @இக் $சீ வ.நா.2224.3
ெசாrந்தன, கண மழ விசும்பு தூ,ந்தேத $சீ வ.நா.2224.4
நிணம்_ெப.(நிணம்_ெப.) பிறங்கு அகலமும் ேதாளும் ெநற்றியும் $சீவ.நா.2225.1
அணங்கு அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சரங்களின் அழுத்தி ஐ என
$சீ வ.நா.2225.2
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) கமழ் வரு புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) மறலும் மாந்தrன்
$சீ வ.நா.2225.3
பிணங்கு அம, மலந்தன, ெபற்றி இன்னேத $சீவ.நா.2225.4
கழித்தன, கனல வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) புகந் கண்கள் த@ $சீவ.நா.2226.1
விழித்தன த@ந்தன இமகள் கூற்று எனத் $சீவ.நா.2226.2
ெதழித்தன, திறந்தன, அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) இன் உயி, $சீவ.நா.2226.3
அழித்தன, அயிலவ, அரவம் மிக்கேத $சீவ.நா.2226.4
ெபாரும் களத் ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) ெபாருவில் பந்தல $சீவ.நா.2227.1
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
கண்ணிேயாடு அற்று வழ்வன
@
$சீ வ.நா.2227.2
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கனிப் ெபண்ண அம் கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) கால்
ெபார $சீ வ.நா.2227.3
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கனி ெசாrவன
ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்பேவ $சீவ.நா.2227.4
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பண முனிந் ஆலுவ பம் ெபான் தாrன $சீவ.நா.2228.1
கண விச தவி,ப்பன கவr ெநற்றிய $சீவ.நா.2228.2
ண அம இளமய ேதாற்றம் மிக்கன $சீ வ.நா.2228.3
இண மயி,ப் புரவிேயாடு இவுளி ஏற்றேவ $சீவ.நா.2228.4
கூ, உளி முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ெபாரக் குழிசி மாண்டன $சீவ.நா.2229.1
ஆ, ஒளி அமந்தன ஆய் ெபான் சூட்டின $சீவ.நா.2229.2
கா, ஒளி மின் உமிழ் தகய கால் இயல் $சீவ.நா.2229.3
ேதெராடு ேத, தம்முள் சிறந் ேச,ந்தேவ $சீவ.நா.2229.4
அஞ்சனம் எழுதின கவளம்
ஆ,ந்தன_வி.மு.(ஆ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட,.பன்.)
$சீ வ.நா.2230.1
குஞ்சரம் கூற்ெறாடு ெகாம்ம ெகாட்டுவ $சீவ.நா.2230.2
அஞ்சன வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) சிறகு_ெப.(சிறகு_ெப.) உடய
ேபால்வன $சீவ.நா.2230.3
மஞ்சு இவ,_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) குன்று என மலந்த ேவழேம
$சீ வ.நா.2230.4
மாக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கலம்_ெப.(கலம்_ெப.)
காலின் மாறு பட்டு $சீவ.நா.2231.1
ஆக்கிய கயிறு_ெப.(கயிறு_ெப.) அrந் ஓடி எங்கணும் $சீவ.நா.2231.2
ேபாக்கு அறப் ெபாருவன ேபான்று த@ப்படத் $சீவ.நா.2231.3
தாக்கின அரசுவாத் தம்முள் என்பேவ $சீ வ.நா.2231.4
விடு_ஏவ.(விடு_வி.) சரம் விசும்பிட மிடந் ெவய்யவன் $சீவ.நா.2232.1
படுகதி, மறந் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆயிட $சீ வ.நா.2232.2
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அடு கதி, அயில் ஒளி அரச,_ெப.(அரெச,_ெப.) மாமுடி $சீவ.நா.2232.3
விடுகதி, மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஒளி ெவயிலின் காய்ந்தேவ $சீவ.நா.2232.4
பூண் குலாம் வனமுலப் பூமி ேதவி தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) $சீவ.நா.2233.1
காண்கேலன் கடியன கண்ணினால் எனாச் $சீவ.நா.2233.2
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) குலாம் கம்பலம்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓன்றினால் $சீ வ.நா.2233.3
மாண் குலாம் குணத்தினால் மறத்திட்டாள் அேரா $சீவ.நா.2233.4
கலக் ேகாட்ட அகல் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) கணம்_ெப.(கணம்_ெப.)
குழயா, கதி, மணிப் பூண் $சீவ.நா.2234.1
முலக் ேகாட்டால் உழப்பட்ட ெமாய்ம் மல,த் தா,_ெப.(தா,_ெப.) அகன் மா,ப,
$சீ வ.நா.2234.2
மலக் ேகாட்ட எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) தவநூறி
மதயானக் $சீவ.நா.2234.3
ெகாலக் ேகாட்டால் உழப்பட்டுக் குருதியுள் குளித்தனேர $சீவ.நா.2234.4
மண மால மடந்தய, தம் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) விரலால் ெதாடுத்
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2235.1
இண, மால இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) குஞ்சி ஈ,ங் குருதிப்
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) அலப்ப $சீ வ.நா.2235.2
நிண மாலக் குட, சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) இமயா ெநய்த்ேதாrல் $சீவ.நா.2235.3
பிண மாலப் ேபய்_ெப.(ேபய்_ெப.) மகட்குப் ெபரு விருந் அய,ந்தனேர
$சீ வ.நா.2235.4
ேதாலாப் ேபா, மற மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) ெதாடித் ேதாள்கள் எடுத் ஓச்சி
$சீ வ.நா.2236.1
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ேமல் ஆள் ேமல் ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) உமிழ்ந் மின்
இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அயில் வாளால்
$சீ வ.நா.2236.2
கால் ஆேசாடு அற எறிந்த கன கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) கால் அல கடலுள்
$சீ வ.நா.2236.3
ந@ல_ெப.அ.(ந@லம்_ெப.) ந@,ச் சுறா இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ேபால் ெநய்த்ேதாருள்
பிறழ்ந்தனேவ $சீவ.நா.2236.4
கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) ஊடு உளம் கழிந் கண ெமாய்ப்பக் கதம்_ெப.(கதம்_ெப.)
சிறந் $சீ வ.நா.2237.1
குருவி_ெப.(குருவி_ெப.) ேச, வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.)
ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குஞ்சரம்
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.2237.2
உருவத் ேத, இற முருக்கி உருள் ேநமி சுமந் எழுந் $சீவ.நா.2237.3
பருதி ேச, வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) ேபாலப் பகட்டு
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) பரந்தனேவ $சீ வ.நா.2237.4
மால வாய் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குட ேமல் மதயானக் க ணிந்
$சீ வ.நா.2238.1
ேகால ந@ள் ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ெகாள
வழ்ந்
@
கிடந்தன $சீவ.நா.2238.2
ேமல ந@ள் விசும்பு உறயும் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மதியம் விசும்பு
இழுக்கி $சீ வ.நா.2238.3
ந@ல_ெப.அ.(ந@லம்_ெப.) மாசுணத்ேதாடு நிலத்
இழிந்த_ெப.எச்.(இழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒத்தனேவ $சீவ.நா.2238.4
அஞ்சன நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
ந@க்கி_வி.எச்.(ந@க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அரத்தம் ேபா,த் அம, உழக்கி
$சீ வ.நா.2239.1
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இங்குலிக இறு வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) ேபான்று இனக்
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மிடந்த
$சீ வ.நா.2239.2
குஞ்சரங்கள் பாய்ந்திடலின் குமிழிவிட்டு் உமிழ் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.)
$சீ வ.நா.2239.3
இங்குலிக அருவி ேபான்று எவ்வாயும் ேதான்றினேவ $சீவ.நா.2239.4
குஞ்சரம் தல அடுத்க் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) மாக் கால் அணயாச்
$சீ வ.நா.2240.1
ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ேசாற்றுக் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) ந@ங்கிச் சினவுவாள்
பிடித் உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2240.2
பஞ்சி ேமல் கிடந் உட ஞாண் பதத் இலங்கக் கிடந்தார $சீவ.நா.2240.3
அஞ்சிப் ேபாந் இன நrேயாடு ஓr
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அலறுேம $சீவ.நா.2240.4
காதலா,க்கு அமி, ஈந்த கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பவழக்_ெப.(பவழம்_ெப.+க்_ஒற்.)
கடிக வாய் $சீவ.நா.2241.1
ஏ இலாப் புள்_ெப.(புள்_ெப.) உண்ணக் ெகாேடம் என்று வாய் மடித்க்
$சீ வ.நா.2241.2
கா அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான் ேதாடும்
குண்டலமும் நக நகா $சீவ.நா.2241.3
வ ததந்த
@
வரமா,ப, விஞ்சய, ேபால் கிடந்தனேர $சீவ.நா.2241.4
குட, வாங்கு குறு நrகள் ெகாழு நிணப் புலால்_ெப.(புலால்_ெப.) ேசற்றுள்
$சீ வ.நா.2242.1
ெதாட, வாங்கு கத நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) ேபால் ேதான்றின ெதாடித் திண்ேதாள்
$சீ வ.நா.2242.2
பட, த@ரக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பறவகள் பட
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) $சீ வ.நா.2242.3
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உடேன ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுகின்ற
உவணப் புள்_ெப.(புள்_ெப.) ஒத்தனேவ $சீவ.நா.2242.4
வரேயாடும் உரும் இடிப்ப வள எயிற்றுக் ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.)
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) $சீ வ.நா.2243.1
நிர உள அr நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மா நிலமிசப் புரள்வன ேபால்
$சீ வ.நா.2243.2
புர அறு ெபான் மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஓடப் ெபாடிப் ெபாங்கப் ெபாரு அழிந்
$சீ வ.நா.2243.3
அரேசாடும் அரசுவா அடு களத் ஆழ்ந்தனேவ $சீவ.நா.2243.4
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குவளக் கண் தாழ் குழலா,
சாந் அணிந் $சீவ.நா.2244.1
வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) திளப்பப் புல்லிய
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) மா,பம் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) புல்ல
$சீ வ.நா.2244.2
நடந் ஒழுகு குருதியுள் நகாக்
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எrமணிப் பூண்
$சீ வ.நா.2244.3
இடம்படு ெசவ்வானத் இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) பிறேபால் ேதான்றினேவ
$சீ வ.நா.2244.4
காளம் ஆகு இருளப் ேபாழ்ந் கதி, ெசாr கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) $சீவ.நா.2245.1
ேகாள் அரா விழுங்க முந்ந@,க் ெகாழுந்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) திரக் குளித்தேத
ேபால் $சீவ.நா.2245.2
ந@ள் அம, உழக்கி யான ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) ேமல் தத்தி
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) $சீவ.நா.2245.3
வாளின் வாய் மதனன் பட்டான் விசயன் ேபா, விசயம் ெபற்றான் $சீ வ.நா.2245.4
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மன்மதன் என்னும் காள மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஒலிப் புரவித் ேத, ேமல்
$சீ வ.நா.2246.1
வில் மழ ெசாrந் கூற்றின் ெதழித்தனன் தலப் ெபய் ஆ,ப்பக் $சீவ.நா.2246.2
ெகான்_ெப.(ெகான்_ெப.) மலி மா,பன் ெபான் ேத,
ெகாடுஞ்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) சில அறுப்பச் சீ றிப் $சீவ.நா.2246.3
ெபான் வரப் புலியின் பாய்ந் பூமி ேமல் ேதான்றினாேன $சீவ.நா.2246.4
ெநற்றிேமல் ேகால்கள் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.)
உமிழ்ந் அழுந்த எய்யச் $சீ வ.நா.2247.1
சுற்றுபு மால ேபாலத் ேதான்றல் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நுதலில் சூடிப்
$சீ வ.நா.2247.2
ெபாற்ற ஓ, பவழம்_ெப.(பவழம்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேமல் புன
மணி_ெப.(மணி_ெப.) அழுத்தி ஆங்குச் $சீவ.நா.2247.3
ெசற்று எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) அழுந்தச் ெசவ்வாய் ெகௗவி
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உrஇனாேன $சீவ.நா.2247.4
ேதாளினால் எஃகம் ஏந்தித் ம்பி ேமல் இவரக் கயால் $சீவ.நா.2248.1
ந@ள மாப் புடப்பப் ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிலத்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) கவிழ்ந் வழக்
@
$சீவ.நா.2248.2
கீ ள் இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ஆகக் குத்தி எடுத்திடக் கிள, ெபான் மா,பன்
$சீ வ.நா.2248.3
வாளினால் திருகி வசி
@ மருப்பின் ேமல் ஞ்சினாேன $சீவ.நா.2248.4
நன கலந் இழியும் பந்தா, நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மறயாளன் பம் ெபான்
$சீ வ.நா.2249.1
புன கலக் குப்ப ஒப்பான் புத்திமா ேசனன்
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2249.2
வன கலத் திகிrத் ேத, ேமல் மன்னரக் குடுமி_ெப.(குடுமி_ெப.)
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.2249.3
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கன எr அழல் அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.)
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கண் நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
மூ,த்தி ஒத்தான் $சீவ.நா.2249.4
ெசண்பகப் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) குன்று ஒப்பான் ேதவமா தத்தன் ெவய்தா
$சீ வ.நா.2250.1
விண்புக உயிரப் ெபய்வான் வழ்தரு_வி.(வ
@
ழ்_வி.+தரு_து.வி.)
@
கடாத்த
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) $சீவ.நா.2250.2
மண்பக இடிக்கும் சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) எனக் கடாய் மகத,
ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $சீ வ.நா.2250.3
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) தான ஓட நாணி
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெசறித்திட்டாேன $சீவ.நா.2250.4
சின்னப் பூ அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குஞ்சிச்
சீதத்தன் சினவு ெபான் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) $சீவ.நா.2251.1
மன்னருள் கலிங்க, ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) மத்தகத் இறுப்ப
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $சீவ.நா.2251.2
ெபான் அவி, குழயும் பூணும் ஆரமும் சுடர வழ்வான்
@
$சீ வ.நா.2251.3
மின் அவி, பருதி முந்ந@,க் ேகாெளாடும் வழ்வ
@
ஒத்தான் $சீவ.நா.2251.4
ெகாடுஞ்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) சில உழவன் மான் ேத,க் ேகாவிந்தன்
என்னும் சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) $சீவ.நா.2252.1
மடங்க அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சீற்றத் ப்பின் மாரட்டன் என்னும் ெபான்
குன்று $சீவ.நா.2252.2
இடந் ெபான் தூளி ெபாங்கக் களிற்ெறாடும் இறங்கி
வழ_குைற.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
@
$சீ வ.நா.2252.3
அட,ந் எறி ெபான் ெசய் அம்பின் அழன்று இடித்திட்ட அன்ேற $சீவ.நா.2252.4
ேகாங்கு_ெப.(ேகாங்கு_ெப.) பூத்
உதி,ந்த_ெப.எச்.(உதி,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குன்றின் ெபான் அணி
புளகம் ேவய்ந்த $சீவ.நா.2253.1
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பாங்கு அம பரும யானப் பல்லவ ேதச மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.)
$சீ வ.நா.2253.2
ேதம் கமழ் ெதrயல் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தாரவன்
ஊ,ந்த_ெப.எச்.(ஊ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.)
$சீ வ.நா.2253.3
காம்பிலிக்கு இறவன் ஊ,ந்த_ெப.எச்.(ஊ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
களிற்ெறாடு மலந்த அன்ேற $சீவ.நா.2253.4
ெகாந் அழல் பிறப்பத் தாக்கிக் ேகாடுகள் மிடந்த த@யால் $சீவ.நா.2254.1
ெவந்தன வில இலாத சாமர வர@ மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $சீவ.நா.2254.2
அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.) புதய வில்வாய் அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சரம்
ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாr_ெப.(மாr.)
$சீ வ.நா.2254.3
குந்தத்தால் விலக்கி ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) கூற்று என
முழங்கினாேன $சீ வ.நா.2254.4
மற்றவன் உேலாக பாலன் வயங்கு_எவ.(வயங்கு_வி.) ெபான் பட்டம் ஆ,ந்த
$சீ வ.நா.2255.1
ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) ேமல் எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ேகாலப் பறித்திட உமிழ்ந்த_ெப.எச்.(உமிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெநய்த்ேதா, $சீவ.நா.2255.2
உற்றவன் களிற்றில் பாயத் ேதான்றுவான் உதயத் உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.)
$சீ வ.நா.2255.3
ஒற்ற மாக் கதிர ந@ட்டி ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) சுட,
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒத்தான் $சீவ.நா.2255.4
ெகாடு மரம்_ெப.(மரம்_ெப.) குழய வாங்கிக் ெகாற்றவன்
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேகால்கள் $சீவ.நா.2256.1
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ெமாழி மகளி,_ெப.) ேகால நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) முலகள் ேந,பட்டு $சீவ.நா.2256.2
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உடன் உழ உவந்த_ெப.எச்.(உவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா,பம்
மூழ்கலில் சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) ேபாலக் $சீ வ.நா.2256.3
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மருள் ேசன சிந்தக் காம்பிலி மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.)
வழ்ந்தான்
@
$சீவ.நா.2256.4
ெபான் நிறக் ேகாங்கம்_ெப.(ேகாங்கம்_ெப.) ெபான் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
குன்று எனப் ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $சீ வ.நா.2257.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) மாவின் ேமலான்
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாள் தா,_ெப.(தா,_ெப.) நபுலன் என்பான் $சீவ.நா.2257.2
மின் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) எஃகம் ஏந்தி வங்கு_ஏவ.(வ
@
ங்கு_வி.)
@
ந@, மகதயா,
ேகான் $சீ வ.நா.2257.3
ெகான்_ெப.(ெகான்_ெப.) நிறக் களிற்றின் ெநற்றிக் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.)
மாப் பாய்வித்தாேன $சீ வ.நா.2257.4
ஏந்தல் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கண்கள்
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) இமத்திட எறிதல் ஓம்பி
$சீ வ.நா.2258.1
நாந்தக உழவன் நாணி நக்கு ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) அஞ்சல் கண்டாய்
$சீ வ.நா.2258.2
காய்ந்திேலன் என்று வல்ேல கலின மாக் குன்றின் ெபாங்கிப் $சீவ.நா.2258.3
பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ, புலியின் மற்று ஓ,
பகட்டின் ேமல் பாய்வித்தாேன $சீவ.நா.2258.4
கப் பட ஒன்றும் இன்றிக் க ெகாட்டிக் குமரன்
ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2259.1
ெமய்ப் பட வழ்த்தல்
@
நாணி ேவழமும் எறிதல் ெசல்லான் $சீவ.நா.2259.2
மப் பட ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் மால மகளி,_ெப.) தம் வனப்பின்
சூழ்ந் $சீ வ.நா.2259.3
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கப் படு ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இலாதான் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) ேபால்
காள மீ ண்டான் $சீ வ.நா.2259.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) காவல மகிழா இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) உடேன புகழ்
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2260.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) காவல மகிழ்வ,@ நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) உளிேரா
என விபுலன் $சீ வ.நா.2260.2
கண் காவல கழுகு_ெப.(கழுகு_ெப.) ஓம்புவ உயரா
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
வினவும்_ெப.எச்.(வினவு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2260.4
வறு
@ இன்மயின் விலங்காம் என மத ேவழமும் எறியான் $சீவ.நா.2261.1
ஏறு உண்டவ, நிக, ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) மிச்சில் என்று எறியான் $சீவ.நா.2261.2
மாறு அன்மயின் மறம்_ெப.(மறம்_ெப.)
வாடும்_ெப.எச்.(வாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்று இளயாரயும்
எறியான் $சீவ.நா.2261.3
ஆறு அன்மயின் முதியாரயும் எறியான் அயில் உழவன் $சீவ.நா.2261.4
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.)
பல ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) ஓ, ஓச்சினுள்
எறிய_குைற.எச்.(எறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2262.1
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட,.பன்.) மத ேவழமும் உளேவா என
வினவிப் $சீவ.நா.2262.2
ெபான் தாழ் வரப் புலிப் ேபாத் எனப் புனதா, மிஞVறு ஆ,ப்பச் $சீவ.நா.2262.3
ெசன்றான் இகல் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) இrயச்
சின ேவேலான் $சீ வ.நா.2262.4
புட தாழ் குழ ெபருவில் உய, ெபான் ஓலெயாடு எrய $சீ வ.நா.2263.1
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உட நாெணாடு கடி வட்டிெனாடு ஒளி, வாளிெனாடு
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) $சீவ.நா.2263.2
அடயா நிக, எறி ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) என அேவா என நக்கான்
$சீ வ.நா.2263.3
கிட ஆயினன் இவேன எனக் கிள, ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.)
உடயான் $சீவ.நா.2263.4
இன் ந@rன திரேமல் இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுட, இகலி $சீவ.நா.2264.1
மின்ேனாடு அவ சுழன்று_வி.எச்.(சுழல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆயிட
விளயாடு கின்றன ேபால் $சீவ.நா.2264.2
ெபான் நாணின, ெபாருவில் உய, புன ேகடகம் திrயாக் $சீ வ.நா.2264.3
ெகான்_ெப.(ெகான்_ெப.) வாளின, ெகாழுந்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) தாrன,
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மா,பின, திrந்தா, $சீ வ.நா.2264.4
விருந் ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட,.பன்.) எறி
ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) என விர மா,பகம் ெகாடுத்தாற்கு $சீ வ.நா.2265.1
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பூண் அற எறிந் ஆங்கு
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) நின ஊழ் இனி எனேவ
$சீ வ.நா.2265.2
எrந் ஆ, அயில் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேபாழ்ந்தம
உணரா அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.) $சீ வ.நா.2265.3
ெசாrந்தா, மல, அர மங்கய, ெதாமுதா, விசும்பு அடந்தான் $சீவ.நா.2265.4
நித்திலக் குப்ப ேபால நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) உமிழ்ந்
இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேமனிப்_ெப.(ேமனி_ெப.+ப்_ஒற்.) $சீவ.நா.2266.1
பத்திப் பூண் அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா,பின்
பமுகன் பம் ெபான் சூழி $சீ வ.நா.2266.2
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ெமாய்த் எறி ஓட ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) மும் மதக் களிற்றின் ேமலான்
$சீ வ.நா.2266.3
கத் தலத் எஃகம் ஏந்திக் காமுகன் கண்டு காய்ந்தான் $சீவ.நா.2266.4
மாற்றவன் ேசன தாக்கித் தள,ந்த_ெப.எச்.(தள,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பின் வன்கண்_ெப.(வன்கண்_ெப.) மள்ள, $சீவ.நா.2267.1
ஆற்றேலாடு ஆண்ம ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆ,
உயி, வழங்கி வழ்ந்தா,
@
$சீவ.நா.2267.2
காற்றினால் புடக்கப் பட்டுக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உடந் ஓடக்
காம,_ெப.(காம,_ெப.) $சீவ.நா.2267.3
ஏற்று இளஞ்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) சுறாக்கள் எங்கும் கிடந்தவ ேபால ஒத்தா,
$சீ வ.நா.2267.4
தூசு உலாம் பரவ அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) ண முல மகளி,_ெப.) ஆடும்
$சீ வ.நா.2268.1
ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) ேபால் ேசன ஓடப் பமுகன் களிற்ற உந்தி $சீவ.நா.2268.2
மாசு இல் சீ , மழயின் ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) மா மதி நுழவேத ேபால்
$சீ வ.நா.2268.3
காய் சின களிற்றின் ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) ஆழி
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழுத்தினாேன
$சீ வ.நா.2268.4
ெபரு வலி அதன ேநானான் பிண்டி பாலத்த ஏந்தி $சீ வ.நா.2269.1
அருவர ெநற்றிப் பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆய்
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ேதாக ேபாலச் $சீவ.நா.2269.2
ெசாr மதக் களிற்றின் கும்பத் அழுத்தலின் ேதான்றல் சீ றிக் $சீவ.நா.2269.3
கருவலித் தடக்க வாளின் காளய ெவௗவி னாேன $சீவ.நா.2269.4
த@ முகத் உமிழும் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கண் சில்லrச் சிலம்பினா, தம்
$சீ வ.நா.2270.1
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காமுகன் களத் வழக்
@
கவிரல் நுதியின் சுட்டிப் $சீவ.நா.2270.2
பூ முக மால மா,பன் ெபான் அணி கவசம் மின்னக் $சீவ.நா.2270.3
ேகாமுகன் ெகாலவல் யான கூற்று எனக் கடாயினாேன $சீவ.நா.2270.4
சாrக திrயும் யான உழக்கலின் தரணி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேமல்
$சீ வ.நா.2271.1
ஆ, கலிக் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.)
அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கள் கழுமி எங்கும் $சீ வ.நா.2271.2
வrயக்
@
காற்றில்_ெப.(காற்று_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விசும்பு ேபா,த் எழுதப்
பட்ட $சீ வ.நா.2271.3
ேபா, நிலக் களத்த ஒப்பக் குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
ேபா,த்த அன்ேற $சீவ.நா.2271.4
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தடக்க தூணி ேசந்த கண்
புருவம் ேகாலி $சீவ.நா.2272.1
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வில் குனிந்த
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.)
நிமி,ந்தன_வி.மு.(நிமி,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட,.பன்.)
ந@ங்கிற்று ஆவி $சீவ.நா.2272.2
ெவன்றி ெகாள் சரங்கள் மூழ்கி ெமய்ம் மறத்திட்டு மின்ேதாய் $சீ வ.நா.2272.3
குன்றின் ேமல் பவழம்_ெப.(பவழம்_ெப.) ேபாலக் ேகாமுகன் ேதான்றினாேன
$சீ வ.நா.2272.4
பனி வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) முளத்த ேகாலப் பருப்புடப்
பவழம்_ெப.(பவழம்_ெப.) ேபாலக் $சீ வ.நா.2273.1
குனி மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) உதிரம்
ேதாய்ந்த_ெப.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குஞ்சரம்
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உந்திக் $சீ வ.நா.2273.2
கனி படு கிளவியா, தம் கதி, முல ெபாரு ேசந்த $சீ வ.நா.2273.3
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னி வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) மா,பன் சீ றிச் சுடுசரம்
சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) னாேன $சீ வ.நா.2273.4
பன்னல் அம் பஞ்சிக் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) பட, எr
முகந்த_ெப.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒப்பத் $சீவ.நா.2274.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) இரு கயினாலும் தடக்க மால் யானயாலும்
$சீ வ.நா.2274.2
இன் உயி, பருகிச் ேசன எடுத்க்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இrய ஓட்டிக்
$சீ வ.நா.2274.3
ெகான்_ெப.(ெகான்_ெப.) முரண்
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவம்பிக் ெகாலக்
களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) உழவன் ஆ,த்தான் $சீவ.நா.2274.4
தருக்ெகாடு குமரன் ஆ,ப்பத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) சில வளய வாங்கி
$சீ வ.நா.2275.1
ஒருக்கு அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) கயும் வாயும் உளம்
கிழித் உடுவம் ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.2275.2
சுருக்குக் ெகாண்டிட்ட வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) ேதான்றல் எய்திடு
தேலாடும் $சீ வ.நா.2275.3
மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) இறக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) குத்தி வயிரம்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அன்ேற $சீவ.நா.2275.4
நித்தில மணி_ெப.(மணி_ெப.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) என்னும் ெநடுமதக்
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.2276.1
முத்ட மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) வல்ேல உடந் முத் ஒழுகு குன்றின்
$சீ வ.நா.2276.2
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மத்தக யான வழ்ந்
@
வயிரம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆங்குப் $சீவ.நா.2276.3
பத்திரக் கடிப்பு மின்னப் பமுகன் பகடு_ெப.(பகடு_ெப.) ேப,த்தான் $சீவ.நா.2276.4
பத்திரக் கடிப்பு மின்னப் பங்கிய வம்பின் கட்டிக் $சீவ.நா.2277.1
ெகாத் அல,த் ம்ப சூடிக் ேகாவிந்தன்
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்னாக் $சீ வ.நா.2277.2
கத் தலத் எஃகம் ஏந்திக் காள ேபாய் ேவறு
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.) $சீ வ.நா.2277.3
மத்தக யான மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) வயிறு எr
தவழ்ந்த_ெப.எச்.(தவழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீ வ.நா.2277.4
ேமகலப் பரவ அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) வள
மகளி,_ெப.) ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) சாந் $சீவ.நா.2278.1
ஆகத்தக் கவ,ந் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அணிமுலத் தடத் வகிப் $சீ வ.நா.2278.2
பாகத்தப் படாத ெநஞ்சின் பல்லவ
ேதய_குைற.எச்.(ேதய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.)
$சீ வ.நா.2278.3
ேசவகன் சிங்கநாதன் ெசருக்களம் குறுகினாேன $சீவ.நா.2278.4
புன கதி, மருப்புத் தாடி ேமாதிரம் ெசறித்ப் ெபான்ெசய் $சீவ.நா.2279.1
கன கதி, வாள ஏந்திக் கால் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அணிந் நம்ம $சீ வ.நா.2279.2
இனயன பட்ட ஞான்றால் இறயவ,கள் நினப்ப என்ேற $சீ வ.நா.2279.3
முன அழல் முளிபுல் கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) ேமய்ந் என ந@ந்தினாேன
$சீ வ.நா.2279.4

640

தா,_ெப.(தா,_ெப.) அணி பரவ மா,பில்_ெப.(மா,பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
குங்குமம் எழுதித் தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.2280.1
ஆரமும் பூணும் மின்ன அருவிலப் பட்டின் அங் கண் $சீ வ.நா.2280.2
ஏ, படக் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான் ஞாண்
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விழிப்ப
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) $சீவ.நா.2280.3
பூரண ேசனன் வண்கப் ெபாருசில ஏந்தினாேன $சீவ.நா.2280.4
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) அம, குறடு ேபால இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) உண்டு
மிகுத்த மா,பில்_ெப.(மா,பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $சீவ.நா.2281.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அம, மால தாழச் சில குலாய்க் குனிந்த ஆங்கண்
$சீ வ.நா.2281.2
மான் அம, ேநாக்கினாரும் மந்தரும் குழ@ இய ேபாருள் $சீ வ.நா.2281.3
கான் அம, காமன் எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கண எனச்
சிதறினாேன $சீ வ.நா.2281.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அல மால தாழ ம உண்டு களித் வண்கப் $சீவ.நா.2282.1
புண் தல ேவல ஏந்திப் ேபா,க்களம் குறுகி வாழ்த்திக் $சீவ.நா.2282.2
கண்படு காறும் எந்த கட்டியங் காரன் என்ேற $சீவ.நா.2282.3
உண்டு ஒல ஆ,க_வியங்.வி.மு.(ஆ,_வி.+க_வியங்.வி.மு.)
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) என்று உறுவலி தாக்கினாேன $சீவ.நா.2282.4
கூற்று என ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) வழாக்
@
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத,கள் நூறா $சீவ.நா.2283.1
ஏற்றவ, தம்மச் சீ றா ஏந்திர நூழில்
ெசய்யா_எதி,.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2283.2
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ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) அம் குமரன்
ெசல்வான்_வி.மு.(ெசல்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) அல
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) திரயின் ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) $சீவ.நா.2283.3
ஏற்று மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) இrயப்
பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எறி சுறா ஏறு ேபான்றான்
$சீ வ.நா.2283.4
மாலக் கண் ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) ேபால மகளி,_ெப.) தம் குழாத்தில்
பட்டா, $சீ வ.நா.2284.1
ேகால வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ேபாருள் பட்டால் குறு முயல் கூடு கண்டு
$சீ வ.நா.2284.2
சாலத் தாம் பனிக்கும் ெபாய்கத் தாமர ந@ர,
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2284.3
ஞாலத்தா, ஆண்ம என்னாம் என நகா வருகின்றாேன $சீவ.நா.2284.4
முடிச்சட முனிவன் அன்று ேகள்வியில்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
கண் $சீவ.நா.2285.1
மடத்தக மகளி,_ெப.) ேகால வருமுல உழக்கச் ேசந் $சீ வ.நா.2285.2
ெகாடிப் பல அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா,பின்
ேகாவிந்தன் வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று
$சீ வ.நா.2285.3
நடத்வான் அவன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நகாச்
சில பாrத்தாேன $சீவ.நா.2285.4
ேபா,த்த ெநய்த்ேதாரன் ஆகிப் புலால்_ெப.(புலால்_ெப.) பருந் ஆ,ப்பச்
ெசல்வான்_வி.மு.(ெசல்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.2286.1
சீ,த் தகயவனக் கண்டு என் சினவு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) இன்னும் ஆ,ந்தின்று
$சீ வ.நா.2286.2
ஊ,த் உயி, உன்ன உண்ணக் குற வயிறு ஆரும் என்று ஆங்கு $சீவ.நா.2286.3
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ஆ,த்த வாய் நிறய எய்தான் அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) ெபய் தூணி ஒத்தான்
$சீ வ.நா.2286.4
ெமாய்ப்படு சரங்கள் மூழ்க முன எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) ஆளி ேபால
$சீ வ.நா.2287.1
அப்பு அணக் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மந்தன்
அருமணித் திருவில் வசும்_ெப.எச்.(வ
@
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
@
$சீ வ.நா.2287.2
ெசப்பு இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முலயினா, கண்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உலாய் பிறழச் சிந்திக்
$சீ வ.நா.2287.3
கப்பட எடுத்திட்டு ஆடும் ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) கழற் காயும் ஒத்தான்
$சீ வ.நா.2287.4
புனகதி,ப் ெபான் ெசய் நாணின் குஞ்சியக் கட்டி ெநய்த்ேதா, $சீவ.நா.2288.1
நனகதி, எஃகம் ஏந்தி நந்தன்
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்ன
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2288.2
வின ஒளி, காள ேவலக் கடக்கலா, ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.) நின்றா,
$சீ வ.நா.2288.3
கனகடல் ேவல எல்ல கடக்கலா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) நின்றா,
$சீ வ.நா.2288.4
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பட உளாேன ஒருமகன் ந@லக் குஞ்சி $சீ வ.நா.2289.1
மன்றல மால ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) மழ களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) அன்றி
வழான்
@
$சீவ.நா.2289.2
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) இயங்கு ஒளிறும்
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) மின் என ெவகுண்டு
விட்டான் $சீவ.நா.2289.3
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ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
விருந் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) மறவன் நக்கு எதி,
ெகாண்டாேன $சீவ.நா.2289.4
மான் வயிறு ஆ,ந் ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெவருவுறு மருளின் ேநாக்கின் $சீவ.நா.2290.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) வயிறு ஆ,ந்த ேகாதத் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) ெசாலா,
கண்கள் ேபாலும் $சீவ.நா.2290.2
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) வயிறு ஆ,ந்த ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.)
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ஒய் எனப் பறித் நக்கான் $சீ வ.நா.2290.3
கான் வயிறு ஆ,ந் ேதக்கிக் களிவண்டு கனக்கும் தாரான் $சீவ.நா.2290.4
விட்டு அழல் சிந்தி ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
விசும்பின் வழ்
@ மின்னின் ெநாய்தாக் $சீவ.நா.2291.1
கட்டு அழல் ெநடுங் கண் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) இமத்திலன்
மகளி,_ெப.) ஓச்சும் $சீவ.நா.2291.2
மட்டு அவிழ் மால ேபால மகிழ்ந் பூண் மா,பத் ஏற்றுக் $சீவ.நா.2291.3
கட்டு அழல் எஃகம் ெசல்லக் கால் ெநறி ஆயினாேன $சீவ.நா.2291.4
கவி மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) கடந் காம,_ெப.(காம,_ெப.) வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.)
வற்று
@
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணா,
$சீ வ.நா.2292.1
குவி முல ெநற்றித் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெகாப்புளித்
இட்ட பந்தா,ச் $சீவ.நா.2292.2
ெசவி மதக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அம் ேகள்விச் சீ வகன்_ெப.(சீவகன்_ெப.)
கழல்கள் வாழ்த்திச் $சீவ.நா.2292.3
சவி மத் தாம மா,பின் சல நிதி தாக்கினாேன $சீவ.நா.2292.4
குஞ்சரம் குனிய நூறித் தடாயின குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) $சீ வ.நா.2293.1

644

ெநஞ்சகம் நுழந்த ேவலப் பறித் வான்_ெப.(வான்_ெப.) புண்ணுள் ந@ட்டி
$சீ வ.நா.2293.2
ெவம்சமம் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மிறக்ெகாளி திருத்வான்
கண்டு $சீவ.நா.2293.3
அஞ்சி மற்ற அரச,_ெப.(அரெச,_ெப.) யானக் குழாத்ெதாடும் இrந்திட்டாேர
$சீ வ.நா.2293.4
ேதாட்டு வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஒலியல் மாலத் டி
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மகளி,_ெப.)
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2294.1
ேமாட்டு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) மின்னும்
முகிழ் முல உழு சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) $சீ வ.நா.2294.2
ேகாட்டு மண்_ெப.(மண்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா,பம் ேகாத
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) குளித் மூழ்கிக் $சீ வ.நா.2294.3
ேகாட்டு மண்_ெப.(மண்_ெப.) ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.)
குருசில்_ெப.(குருசில்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) மண்_ெப.(மண்_ெப.)
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.) $சீ வ.நா.2294.4
எr மணிக் குப்ப ேபால இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) அற
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேமனித்_ெப.(ேமனி_ெப.+த்_ஒற்.) $சீவ.நா.2295.1
திருமணிச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் மா,பின் சீவகன்_ெப.(சீவகன்_ெப.) சில
க ஏந்தி $சீவ.நா.2295.2
அரு மணி_ெப.(மணி_ெப.) அரச,_ெப.(அரெச,_ெப.) ஆவி அழல் அம்பின்
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சாற்றி $சீவ.நா.2295.3
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விr மணி_ெப.(மணி_ெப.) விளங்கு மான் ேத, விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெதாழ
ஏறினாேன $சீவ.நா.2295.4
கருவளி முழக்கும் காரும் கன கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஒலியும்
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2296.1
அருவலிச் சிங்க ஆ,ப்பும் ஆங்கு உடன் கூடிற்று என்ன $சீ வ.நா.2296.2
ெசருவிள கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) மள்ள, ஆ,ப்ெபாடு சிவணிச் ெசம்ெபான்
$சீ வ.நா.2296.3
புrவள முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) ஆ,ப்பப் ேபா,த் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
ெதாடங்கினாேன $சீவ.நா.2296.4
அரச,_ெப.(அரெச,_ெப.) தம்
முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பூணும் ஆரமும்
வரன்றி ஆ,க்கும் $சீவ.நா.2297.1
முரசமும் குடயும் தாரும் பிச்சமும் சுமந் மாவும் $சீ வ.நா.2297.2
விர பrத் ேதரும் ஈ,த் ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஒழுகி ெவள்ளக்
$சீ வ.நா.2297.3
குர புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) ெசல்லக் குமரன் வில்
குனிந்த அன்ேற $சீவ.நா.2297.4
ேகழ் கிள, எr கண் ேபழ் வாய்க் கிள, ெபரும்பாம்பி ேனாடும் $சீவ.நா.2298.1
சூழ் கதி,க் குழவித் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) றுவர வழ்வேத
@
ேபால்
$சீ வ.நா.2298.2
தாழ் இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) தடக்க ேயாடும் தட மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.)
இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) அற்று $சீ வ.நா.2298.3
வழ்
@ தரப் பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அப்பு நிழலில் ேபா,
மயங்கினாேர $சீவ.நா.2298.4
ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) ஆண்ம ேதாற்றும் அணிகிள,
பவழத்_ெப.(பவழம்_ெப.+த்_ஒற்.) திண்க $சீவ.நா.2299.1
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ந@டு எr நிலக் கண்ணாடிப் ேபா,க்களத் உடந்த மந்த, $சீவ.நா.2299.2
காடு_ெப.(காடு_ெப.) எr கவரக் கல் என் கவrமா
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $சீவ.நா.2299.3
ஓடக் கண்டு உருவப் பந்தா, அrச்சந்தன் உரக்கின்றாேன $சீவ.நா.2299.4
மஞ்சு இவ,_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) மின் அனா, தம் வால் அrச்
சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) சூழ்ந் $சீவ.நா.2300.1
பஞ்சி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எழுதப் பட்ட
சீறடிப் பாய்தல் உண்ட $சீவ.நா.2300.2
குஞ்சி அம் குமர, தங்கள் மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) கவ,ந்
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2300.3
அஞ்சி இட்டு ஓடிப் ேபாகின் ஆண்ம யா, கண்ண அம்மா $சீவ.நா.2300.4
உழ இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) உச்சிக் ேகாடு கலங்குதல்
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாேத $சீவ.நா.2301.1
விழவு அற விதி,த் வசி
@ விட்டு எறிந்திடுவ ஒப்பக் $சீ வ.நா.2301.2
கழலவ, உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) அஞ்சிக் கலங்குேமல் அதன வல்ேல
$சீ வ.நா.2301.3
மழமினின் ந@க்கி_வி.எச்.(ந@க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இட்டு வன்
கண்ண, ஆப, அன்ேற $சீவ.நா.2301.4
தற் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) தந் வத்த தலமகற்கு உதவி ஈந்தால் $சீவ.நா.2302.1
கற்பக மால சூட்டிக் கடி அர மகளி,த் ேதாய்வ, $சீ வ.நா.2302.2
ெபாற்ற ெசால் மால சூட்டிப் புலவ,கள் புகழக் கல் ேமல் $சீவ.நா.2302.3
நிற்ப, தம் வரம்_ெப.(வ
@
ரம்_ெப.)
@
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெநடும்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) புகழ்
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) என்றான் $சீ வ.நா.2302.4
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பச்சிரும்பு எஃகு இட்டாங்குப் படயக் கூ,ப்பு இடுதேலாடும் $சீ வ.நா.2303.1
கச்சயும் கழலும் வக்கிக்
@
காஞ்சனத் தளிவம் வாய்க்கு இட்டு $சீவ.நா.2303.2
அச்சு உற முழங்கி_வி.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆரா
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அம் குமரன் கயுள் $சீ வ.நா.2303.3
நச்சு எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) தின்ன
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இர ஆகல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) உற்றா,
$சீ வ.நா.2303.4
வடதிச எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) வலன் உராய் மின்னுச் சூடிக் $சீவ.நா.2304.1
குடதிசச் ேச,ந் மாr_ெப.(மாr.) குளிறுபு ெசாrவேத ேபால் $சீவ.நா.2304.2
பட, கதி,ப் பம் ெபான் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத, பாங்கு உற இமப்பின்
ஊ,ந்தான் $சீவ.நா.2304.3
அட, சில அப்பு மாr_ெப.(மாr.) தார நின்றிட்ட அன்ேற $சீவ.நா.2304.4
அற்று வழ்
@ தலகள் யான உடலின் ேமல் அழுந்தி
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2305.1
ெபாற்ற திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) சரத்தில் ேகாத்த ெபாருசரம் தாள்கள் ஆகத்
$சீ வ.நா.2305.2
ெதற்றி ேமல் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசந்தாமர மல,
ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) $சீவ.நா.2305.3
மற்று அத்தா உrஞ்சி
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.நா.2305.4
திங்கேளாடு உடன் குன்று எலாம் ளங்கி மாநிலம் ேச,வேபால் $சீவ.நா.2306.1
சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) மத்தகத் அலமரத் தரணி ேமல் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.)
அழியவும் $சீ வ.நா.2306.2
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ெபாங்கு மா நிர புரளவும் ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) ெகாள் ேத, பல முறியவும்
$சீ வ.நா.2306.3
சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) ேபால் ெதாழித் ஆ,த்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) சிறுவ,_ெப.(சிறுவ,_ெப.)
ேத,மிசத் ேதான்றினா, $சீ வ.நா.2306.4
சந்தனம்_ெப.(சந்தனம்_+ெப.) ெசாr தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கதி,த்
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) அம் ெதாக தாம் பல $சீவ.நா.2307.1
குங்குமக் கதி,க் குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) அம் ெசல்வேனாடு உடன்ெபாருவ
ேபால் $சீவ.நா.2307.2
மங்குல் மின் என வள்ளல் ேத, மந்த, ேதெராடு மயங்கலின் $சீவ.நா.2307.3
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கண் வில் உமிழ் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சரம்
மிடந் ெவம்கதி, மறந்தேத $சீவ.நா.2307.4
குருதிவாள் ஒளி அரவினால் ெகாள்ளப்பட்ட ெவண்திங்கள் ேபால்
$சீ வ.நா.2308.1
திருவ ந@,த் திகழ் வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.) வாய் வத் ஆங்கு
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) ெதழித்தலும் $சீவ.நா.2308.2
ெபாருவில் கீ ழ் வளி_ெப.(வளி_ெப.) முழக்கினால் பூமிேமல் சனம் நடுங்கிற்ேற
$சீ வ.நா.2308.3
அரவ ெவம்சில வளந்தேத அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) கண் அழல்
உமிழ்ந்தேத $சீவ.நா.2308.4
கங்க மாக்கடல் பாய்வேத ேபான்று காள தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கா,முகம்
$சீ வ.நா.2309.1
மந்த, ஆ,த் அவ,_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) வாய் எலாம் நிறய ெவம்சரம்
கான்ற பின் $சீ வ.நா.2309.2
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) ேபாழ்ந் அழல் அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) உண
ந@ங்கினா, உயி, ந@ள் முழச் $சீவ.நா.2309.3
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சிங்க ஏறுகள் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபால்
சிறுவ,_ெப.(சிறுவ,_ெப.) ேத, மிசத் ஞ்சினா, $சீ வ.நா.2309.4
நிவந்த ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குட வழவும்
@
ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.)
ந@ள் விசும்பு ஏறவும் $சீவ.நா.2310.1
உவந் ேபய்க் கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) ஆடவும் ஓr
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண்ணவும்
$சீ வ.நா.2310.2
கவந்தம் எங்கணும் ஆடவும் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) மாெவாடு கவிழவும்
$சீ வ.நா.2310.3
சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீவக சாமி கண் புருவமும்
முr முrந்தேவ $சீவ.நா.2310.4
ெபாய்க ேபா,க்களம் புற இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) புலவு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) பட
புல்_ெப.(புல்_ெப.) இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) $சீவ.நா.2311.1
ஐய ெகால் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) அக இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.)
அரச,_ெப.(அரெச,_ெப.) அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
மக்களா $சீவ.நா.2311.2
மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ெகாட்ட அம் மன்னனா மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.)
தாமர வrசயால் $சீவ.நா.2311.3
பய உண்டபின் ெகாட்ட ேமல் பவித்திரத் ம்பி பறந்தேத $சீவ.நா.2311.4
கல முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.)
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) கா, மழ மின் அனா, தம் $சீவ.நா.2312.1
முல முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) ெகாள்ளச் சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) அழிந்
தா,_ெப.(தா,_ெப.) முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) விம்மும் $சீ வ.நா.2312.2
மல முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.)
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மா,பின்
மன்னனும் கண்டு காய்ந்தான் $சீ வ.நா.2312.3
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சில முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.)
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெசம்மலும் த@யின் ேசந்தான்
$சீ வ.நா.2312.4
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) திவண்ட வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) காட்டுள்
ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) $சீவ.நா.2313.1
பின் மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) ெசறித்திட்டு அஞ்சிப் பிடி மறந் இrந்
ேபாகும்_ெப.எச்.(ேபா_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_ெப.எச்.குறி.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.2313.2
ெவல் மதக் களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.)
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) அசனி ேவகத்தின் ேமலான்
$சீ வ.நா.2313.3
மின் உமிழ் மால ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) வரற்கு
@
விளம்பினாேன
$சீ வ.நா.2313.4
நல்வின உடய ந@ரா, நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) உணின் அமுதம்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2314.1
இல்லேயல் அமும் நஞ்சாம் இன்னதால் வினயின் ஆக்கம் $சீவ.நா.2314.2
ெகால்வல் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இவன என்றும்
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.)
ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்ன என்றும்
$சீ வ.நா.2314.3
அல்லன நினத்தல் ெசல்லா, அறிவினால் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) ந@ரா,
$சீ வ.நா.2314.4
அகப்படு ெபாறியினார ஆக்குவா, யாவ, அம்மா $சீவ.நா.2315.1
மிகப்படு ெபாறியினார ெவறியராச் ெசய்யலாேமா $சீ வ.நா.2315.2
நகக் கதி, மதியம் ெவய்தா நடுங்கச் சுட்டிடுதல் உண்ேட $சீவ.நா.2315.3
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பகக் கதி,ப் பருதி சந்ம் ஆலியும் பயத்தல் உண்ேட $சீ வ.நா.2315.4
புr முத்த மாலப் ெபான்ேகால் விளக்கினுள்
ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெநய்யும் $சீவ.நா.2316.1
திrயும் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாழ்ேத திருச்சுட, ேதம்பின்
அல்லால் $சீவ.நா.2316.2
எr ெமாய்த்ப் ெபருகல் உண்ேடா இருவின
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதய்ந்தால் $சீ வ.நா.2316.3
பrவு உற்றுக் ெகடாமல் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) பற்றி யா, அதன வப்பா,
$சீ வ.நா.2316.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஒளிப் பவளச் ெசவ்வாய் நல்மணி
எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) ேகாலி $சீவ.நா.2317.1
வில்லிட நக்கு வரன்_ெப.(வ
@
ரன்_ெப.)
@
அஞ்சினாய் என்ன
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $சீவ.நா.2317.2
ெவல்வ விதியின் ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) வrன் இமப்ேபன் ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.2317.3
ெசால்லி_வி.எச்.(ெசால்_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.)
நகவும் ெபற்றாய் ேதான்றல் மற்று என்ன என்றான் $சீவ.நா.2317.4
பஞ்சி ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அடியினா, தம் பாடகம் திருத்திச் ேசந்
$சீ வ.நா.2318.1
ெநஞ்சு_ெப.(ெநஞ்சு_ெப.) ெநாந் அமுத கண்ண,_ெப.(கண்ண
@
,_ெப.)
@
டத்தலின்
நிறந்த ேகால $சீவ.நா.2318.2
அஞ்சனக் கலுழி அம் ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.)
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கடக வண்க $சீ வ.நா.2318.3
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ெவம்சில ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) உரும் என முழங்கிச்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.2318.4
இல்லாள அஞ்சி விருந்தின் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ெகான்ற ெநஞ்சின்
$சீ வ.நா.2319.1
புல்லாளன் ஆக மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) ேதாற்பின் எனப் புகந் $சீவ.நா.2319.2
வில் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) அழுவம்_ெப.(அழுவம்_ெப.) பிளந்திட்டு ெவகுண்டு
ேநாக்கிக் $சீ வ.நா.2319.3
ெகால் யான உந்திக் குட ேமலும் ஓ, ேகால் ெதாடுத்தான் $சீவ.நா.2319.4
ெதாடுத்த ஆங்கு அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) ெதாட
வாங்கி விடாத முன்னம் $சீ வ.நா.2320.1
அடுத் ஆங்கு அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அம்பும் சிலயும் அதன்
நாணும்_ெப.எச்.(நாணு_வி.+உம்_இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அற்றுக் $சீவ.நா.2320.2
கடுத் ஆங்கு வழக்
@
கதி, வான்_ெப.(வான்_ெப.) பிற அம்பின் எய்தான்
$சீ வ.நா.2320.3
வடித் தார ெவல் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) வயிரம் மணிப் பூணினாேன
$சீ வ.நா.2320.4
அம்பும் சிலயும் அறுத்தான் என்று அழன்று ெபான்வாள் $சீவ.நா.2321.1
ெவம்பப் பிடித் ெவகுண்டு ஆங்கு அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.)
ேதrன் ேமேல $சீவ.நா.2321.2
பம் ெபான் முடியான் படப் பாய்ந்திடுகு என்று பாய்வான் $சீவ.நா.2321.3
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் உலகின் இழிகின்ற ஓ, ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.)
ஒத்தான் $சீ வ.நா.2321.4
ெமாய் வா, குழலா, முலப் ேபா,க்களம் ஆய
மா,பில்_ெப.(மா,பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $சீவ.நா.2322.1
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ெசய்ேயான் ெசழும் ெபான் சரம் ெசன்றன
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆவி $சீவ.நா.2322.2
ெவய்தா விழியா ெவருவத் வ, வாய் மடியா $சீவ.நா.2322.3
ம ஆ, விசும்பின் மதி வழ்வ
@
ேபால வழ்ந்தான்
@
$சீவ.நா.2322.4
கட்டியங் காரன் என்னும் கலி அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) ஆங்குப் $சீவ.நா.2323.1
பட்ட இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பகம ந@ங்கிப் படத்
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
ஒழிக_வியங்.வி.மு.(ஒழி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்னாக் $சீவ.நா.2323.2
ெகாட்டின, முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) மள்ள, ஆ,த்தன, குருதிக்
கண்ண,_ெப.(கண்ண
@
,_ெப.)
@
$சீவ.நா.2323.3
விட்டு அழு அவன்கண் ஆ,வம் மண்_ெப.(மண்_ெப.) மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
ந@க்கினாேள $சீ வ.நா.2323.4
ஒல்ல ந@, உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) அஞ்ச ஒளி உமிழ் பருதி தன்னக்
$சீ வ.நா.2324.1
கல் எனக் கடலின் ெநற்றிக் கவுள் படுத்திட்டு நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.)
$சீ வ.நா.2324.2
பல் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பின்றப் பல் மணி_ெப.(மணி_ெப.) நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) தன்ன $சீ வ.நா.2324.3
வல்ல வாய் ேபாழ்ந் ேபாந் ஓ, மழகதி,
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒத்தான் $சீவ.நா.2324.4
ேகாட்டு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) குழாத்தின் மள்ள, ஈண்டின,
மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) சூழ்ந்தா, $சீ வ.நா.2325.1
ேமாட்டு மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) குழாத்தின் எங்கும் த@விக ெமாய்த்த
முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) $சீ வ.நா.2325.2
ஆட்டு ந@,க் கடலின் ஆ,த்த அணிநக, ெவன்றி மால $சீ வ.நா.2325.3
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ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ந@, நிறந் ேகடு இல் விசய
கண் குளி,ந்த_ெப.எச்.(குளி,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற
$சீ வ.நா.2325.4
அணி முடி அரச,_ெப.(அரெச,_ெப.) மால அழல் நுதி வாள்கள் என்னும்
$சீ வ.நா.2326.1
மணி_ெப.(மணி_ெப.) புன குடத்தின் ெநய்த்ேதா, மண்ணு ந@,
மருள_குைற.எச்.(மருள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆட்டிப் $சீவ.நா.2326.2
பண முலப் பம் ெபான் மாலப் பாசிழப் பூமி ேதவி $சீ வ.நா.2326.3
இண முல ஏகம் ஆக நுகrய எய்தினாேன $சீ வ.நா.2326.4
கண்ணாடி அன்ன கடி மா,பன் சிவந்
ந@ண்ட_ெப.எச்.(ந@ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2327.1
கண் ஆடி ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) களம் கண்டு
நியமம் முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2327.2
கள் நாடி வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பருகும் கமழ் மால மூதூ,க் $சீவ.நா.2327.3
கண் ஆடு யான அவ,_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) க ெதாழச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புக்கான் $சீ வ.நா.2327.4
கூடு ஆ, புலியும் முழக் ேகாளr ஏறும் அன்ன $சீவ.நா.2328.1
கூடா, ெமலியக் ெகால ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) நினந்தான ஏத்திக் $சீ வ.நா.2328.2
கூடு ஆர_குைற.எச்.(ஆ,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாலக் குவி
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) முலக் ேகாத நல்லா, $சீ வ.நா.2328.3
கூடாரம் மாட மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ேபாலக்
குழ@ இ_வி.எச்.(குழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) யினாேர $சீவ.நா.2328.4
மாலச் ெசற்றான் மக்கெளாடு_ெப.(மக்கள்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உடேன இம் $சீவ.நா.2329.1
மாலச் ெசற்றான் வந் நுன அம்பின்
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) என்பா, $சீவ.நா.2329.2
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மாலக்கு இன்ேற மாய்ந்த மாயாப் பழி என்பா, $சீவ.நா.2329.3
மாலக்கு ஏற்ற வா, குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ேவய்த்ேதாள் மடநல்லா,
$சீ வ.நா.2329.4
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) சிந்ம் அருவி ேபால் $சீவ.நா.2330.1
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஓட நற விம்மும் $சீவ.நா.2330.2
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மல,
சிந்தி நளி, ெசம்ெபான் $சீவ.நா.2330.3
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) மங்கய, ஒத்தா, மடநல்லா,
$சீ வ.நா.2330.4
ேகாள் திக்கு ஓடும்_ெப.எச்.(ஓடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கூம்பு
உய, நாவாய் ெநடுமாடம் $சீ வ.நா.2331.1
ேகாடிப் பட்டின் ெகாள் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) கூடப் புனவாரும் $சீவ.நா.2331.2
ேகாடித் தானக் ெகாற்றவன் காண்பான் இழ மின்னக் $சீவ.நா.2331.3
ேகாடிச் ெசம்ெபான் ெகாம்பrன் முன் முன் ெதாழுவாரும் $சீவ.நா.2331.4
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) உக வல் வில் ஆ, கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) மள்ள,
திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.2332.1
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) கக் ெகாண்டால் ஆ, இவற்கு ஈண்டு நிக, ஆவா,
$சீ வ.நா.2332.2
அம் புக ஆ,ந்த அம் கில் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) அவி, ேகாதாய்
$சீ வ.நா.2332.3
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) கக் காணாம் ஐயனக் கயில்_ெப.(கயில்_ெப.) ெதாழு
என்பா, $சீ வ.நா.2332.4
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மத் ன ந@ண்ட_ெப.எச்.(ந@ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா
மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) மிச ஏறி $சீ வ.நா.2333.1
மத் உன ந@ண்ட_ெப.எச்.(ந@ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கண்ணா, மல,
தூவ_குைற.எச்.(தூவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2333.2
மத்ன மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) மால் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ஏறிப் புட
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2333.3
மத் ன ந@ண்ட_ெப.எச்.(ந@ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாமணி வண்ண
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) ஒத்தான் $சீவ.நா.2333.4
ஊ வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அரற்றும் உய, தாமரப் $சீவ.நா.2334.1
ேபா பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கழுந@ெராடு பூத் உடன் $சீ வ.நா.2334.2
வதி
@ மல்கின ேபால் மிளி, ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கணும் $சீவ.நா.2334.3
மாதரா, முகப் பூவும் அல,ந்தேவ $சீ வ.நா.2334.4
வண
@
வித்தகன் ேவந் அடு வங்கு_ஏவ.(வ
@
ங்கு_வி.)
@
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
$சீ வ.நா.2335.1
காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காrகயா, கதி,
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முலப் $சீவ.நா.2335.2
பூணும் ஆரமும் ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபான் பூத்
அல,ந் $சீ வ.நா.2335.3
யாண,_ெப.(யாண,_ெப.) ஊ, அமராபதி ேபான்றேத $சீவ.நா.2335.4
ேதம் ெபய் கற்பகத் தாரவன் ேச,தலும் $சீவ.நா.2336.1
பூம் ெபய் ேகாத புrசக் குழாம் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) $சீ வ.நா.2336.2
ஓம்பு திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) உலந் சுட,
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2336.3
ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) ஆய் மல,க் காடு_ெப.(காடு_ெப.) ஒத் அழிந்தேத
$சீ வ.நா.2336.4
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மாகம் முழக்கின் மணி_ெப.(மணி_ெப.) நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) பதப்பேவ ேபால்
$சீ வ.நா.2337.1
ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) மறவ,_ெப.(மறவ,_ெப.) அகன்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்கு அம் ெபான் மாலத் $சீவ.நா.2337.2
ேதாக மடவா, வ, வாய் டித் அஞ்ச ெவம்பா $சீவ.நா.2337.3
ேவகம்_ெப.(ேவகம்_ெப.) உடத்தாய் விழியாத் ெதாழித் ஏகுக என்றா,
$சீ வ.நா.2337.4
ெசய் பாவ அன்னா, சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ஆ,க்கும்
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சீ றடியா, $சீவ.நா.2338.1
ெசய் பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தவிசின் மிச அல்ல ேசறல் இல்லா, $சீ வ.நா.2338.2
ம ஆ,ந்த கண்ண,_ெப.(கண்ண
@
@,_ெப.) மணிப் பூண் முல
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விம்மா $சீவ.நா.2338.3
ெவய்தா மடவா, ெவறு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) நிலத் ஏகினாேர
$சீ வ.நா.2338.4
ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
ேபால நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ேமாந்ழிச்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆகிப் $சீ வ.நா.2339.1
பருக்கு என்ற ேகாலம் மரல் பல் பழம் ேபான்று ெகாப்புள் $சீவ.நா.2339.2
வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) மிழற்றிப் பசும் ெபான் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.)
ஓச ெசய்யச் $சீவ.நா.2339.3
ெசருக்கு அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பஞ்சி மல,ச் சீறடி
ேநாவச் ெசன்றா, $சீவ.நா.2339.4
ெபான் பூண் சுமந் ெபாரு ேகாட்ட அழித் ெவம்ேபா, $சீவ.நா.2340.1
கற்பான் எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முலயா, களம்
கண்டு நிங்கி_வி.எச்.(ந@ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2340.2
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நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) பூண்
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முலயா, நில கால் சrந்
$சீ வ.நா.2340.3
ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) நிறுத் வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) வத்த முலயி னாரும்
$சீ வ.நா.2340.4
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கால் குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) தழ@ இயினா,
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) புக்க ந@ரா, $சீவ.நா.2341.1
அம் கான் முலயின் அரும்பால் வரப் பாயினாரும் $சீவ.நா.2341.2
பங் காசும் முத்ம் பவழத்ெதாடு பம் ெபான் ஆ,ந்த $சீவ.நா.2341.3
ெபாங்கா, முலயா, திரு முற்றம்_ெப.(முற்றம்_ெப.) நிறந் புக்கா, $சீ வ.நா.2341.4
ெபய் ஆ, முகிலில் பிறழ் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
மின்னின் மின்னா $சீவ.நா.2342.1
ெநய் ஆ,ந்த கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ெபான் அr மால
ேசாரக் $சீவ.நா.2342.2
கயா, வளயா, புலி_ெப.(புலி_ெப.) கண் உறக் கண்டு ேசாரா $சீவ.நா.2342.3
நயாத் யரா நடுங்கும் பிண மான்கள் ஒத்தா, $சீ வ.நா.2342.4
வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.) மல,த் தா,_ெப.(தா,_ெப.) அவனால் அருள்
ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
ெபான் $சீவ.நா.2343.1
பட்டம் அணிந்தாள் இவ,_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) தங்களுள் யாவள்
என்ன $சீவ.நா.2343.2
மடடு ஆ, அலங்கல் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) மக்களும்
தானும் மாேதா $சீ வ.நா.2343.3
பட்டா, அமருள் பசும் ெபான் முடி சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
என்றா, $சீவ.நா.2343.4
மால் ஏறு அனயாெனாடு மக்களுக்கு அஃேதா என்னா $சீ வ.நா.2344.1
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ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ஏறு ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பிணயின் நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) மாழ்கி வழ்ந்
@
$சீ வ.நா.2344.2
ேசல் ஏறு சின்ன @, இடச் ெசல்வன ேபான்று ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.)
கண்_ெப.(கண்_ெப.) $சீவ.நா.2344.3
ேமல் ஏறி மூழ்கிப் பிறழ்ந் ஆழ்ந்த இறந் பட்டாள் $சீவ.நா.2344.4
ஐ வாய் அரவின் அவி, ஆ, அழல் ேபான்று சீறி $சீவ.நா.2345.1
ெவய்ேயான் உயி,ப்பின் விடுத்ேதன் என் ெவகுளி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
த@ $சீவ.நா.2345.2
ம ஆ, அணல மணி_ெப.(மணி_ெப.) நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) கலுழன் வாய்பட்டு
$சீ வ.நா.2345.3
உய்யா என ந@, உடன்று உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) உருகல் ேவண்டா
$சீ வ.நா.2345.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ேகழ் மணியின் நுழயும் கில் நூலின் வாய்த்த
$சீ வ.நா.2346.1
நுண் ேகழ் நுசுப்பின் மடவ,@ நும்ம ேநாவ ெசய்ேயன் $சீவ.நா.2346.2
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ேகழ்க் கழுந@, ஒளி முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.)
உமிழ்வேத ேபால் $சீவ.நா.2346.3
பண் ேகழ் ெமாழியீ, ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் பனி வழ்த்தல்
@
ேவண்டா $சீ வ.நா.2346.4
என் உங்கட்கு உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) இலங்கு ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) வளக்
கயின @ேர $சீ வ.நா.2347.1
மன் இங்கு வாழ்வு தரும் அவற்றானும் வாழ்மின் $சீவ.நா.2347.2
ெபான் இங்குக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ேபாகியும் வாழ்மின் என்றான் $சீவ.நா.2347.3
வில் நுங்க வங்கி
@
விழுக் கந் என
ந@ண்ட_ெப.எச்.(ந@ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளான் $சீவ.நா.2347.4
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த@த் ம்மும் ேவலான் திரு வாய் ெமாழி வான்_ெப.(வான்_ெப.) முழக்கம்
$சீ வ.நா.2348.1
வாய்த் அங்குக் ேகட்டு_வி.எச்.(ேகள்_வி.+ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மட மஞ்ஞக்
குழாத்தின் ஏகிக் $சீவ.நா.2348.2
காய்த் ெதங்கு_ெப.(ெதங்கு_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.)
ஆ, தம் பதிகள் புக்கா, $சீவ.நா.2348.3
ேசய்ச் ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) தவிசு ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) என்று எழும்
சீறடியா, $சீவ.நா.2348.4
கா ஆ, குழயும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சங்கமும் குங்குமமும் $சீவ.நா.2349.1
ேபா ஆ, அலங்கல் ெபாறயும் ெபாற என்று ந@க்கித் $சீ வ.நா.2349.2
தா ஆ, குவளத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கண் முத் உருட்டி விம்மா $சீ வ.நா.2349.3
மா ஆ, மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அன்னவ, சண்பகச் சாம்பல் ஒத்தா,
$சீ வ.நா.2349.4
ஆய் ெபான் புrச அணி ஆ, அகன் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சீவ.நா.2350.1
காய் ெபான் கடிகக் கதி,க் க விளக்கு ஏந்தி மள்ள, $சீவ.நா.2350.2
ேமய் ெபான் அறயும் பிறவும் விரந்
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்றச் $சீவ.நா.2350.3
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) ெபான் கமல மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) க ெதாழச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புக்கான் $சீ வ.நா.2350.4
முல ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபண்ணத் திரள்
தாமங்கள் தாழ்ந் முற்றும் $சீவ.நா.2351.1
மல ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மஞ்சின் மணிப் பூம் புக
மல்கி விம்மக் $சீவ.நா.2351.2
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கல ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால்லா, கமழ்பூ அணக்
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ெகாண்டா, $சீ வ.நா.2351.3
ெகால ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
கண்ணவ, கூடிய மா,பற்கு அன்ேற $சீ வ.நா.2351.4
ேபா,க் ேகாலம் ந@க்கிப் புகழப் ெபான்னின் எழுதப் பட்ட $சீ வ.நா.2352.1
வா,க் ேகால மால முலயா, மண்ணுறுப்ப ஆடி $சீவ.நா.2352.2
ந@,க் ேகாலம் ெசய் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) விட்டு உமிழ் மால மா,பன்
$சீ வ.நா.2352.3
தா,க் ேகாலம் மான் ேத,த் ெதாக மாமன் ெதாழு
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.நா.2352.4
எண் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஞாட்பின்
இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) எச்சில்
படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா,ப, $சீவ.நா.2353.1
புண் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாற்றிப்
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) எனப்
ெபாற்ப ேநாக்கிப் $சீவ.நா.2353.2
பண் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால்லா,
ெதாழப் பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) அண அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ேபால
$சீ வ.நா.2353.3
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவலான் அடி தவர வகினாேன $சீ வ.நா.2353.4
வாள்களாேல கப்பு உண்டு வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) புண் கூ,ந்த
ேபால் ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) $சீ வ.நா.2354.1
ந@ள் கால் விசய ேநமித் ேத, இமத்தா,
நிலத்தில்_ெப.(நிலம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) காண்கலாத்
$சீ வ.நா.2354.2
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தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) வல் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) பண் அவிழ்த்த யான
ஆவித்தாங்கு அன்ன $சீ வ.நா.2354.3
ேகாள்வாய் எஃகம் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாழும்புண் மா,ப, அயா
உயி,த்தா, $சீ வ.நா.2354.4
ெகாழுவாய் விழுப்புண் குரப்பு ஒலியும் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) மகளி,_ெப.)
குழ சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2355.1
அழுவா, அழுகக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ஒலியும் அதி, கண் முரசின் முழக்கு
ஒலியும் $சீ வ.நா.2355.2
குழுவாய்ச் சங்கின் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ஒலியும் ெகால வல் யானச் ெசவிப்
புடயும் $சீ வ.நா.2355.3
எழுவா, யாழும் ஏத் ஒலியும் இறவன் ேகளாத் யில் ஏற்றான் $சீவ.நா.2355.4
ெதாடித் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மகளி,_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சாரா,
யரக் கடலுள் அவ,_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.)
ந@ந்த_குைற.எச்.(ந@ந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2356.1
வடிக் கண் மகளி,_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சாரா, வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.)
இல் இன்பக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ந@ந்தப் $சீவ.நா.2356.2
ெபாடித்தான் கதிேரான் திர ெநற்றிப் புகழ் முப்பழ ந@,ப் பளிங்கு அள_இக்
$சீ வ.நா.2356.3
கடிப்பூ மாலயவ, ஏந்தக் கமழ் தாமரக் கண் கழ@ இயினான் $சீவ.நா.2356.4
முனவன் ெதாழு முடி ளக்கி முகந் ெசம்ெபான் ெகாள வசி
@ $சீவ.நா.2357.1
நினயல் ஆகா ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வாழ்க்க ெவன்றிக் ேகாலம் விளக்கு
ஆகப் $சீவ.நா.2357.2
புனயப் பட்ட அஞ்சனத்தப் புகழ
எழுதிப்_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.+ப்_ஒற்.) புன பூணான்
$சீ வ.நா.2357.3
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கன வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆ,க்கும் அலங்கலும் கலனும் ஏற்பத்
தாங்கினான் $சீ வ.நா.2357.4
முறிந்த ேகாலம் முகிழ் முலயா, பரவ ெமாய் ஆ, மணிச் ெசப்பில்
$சீ வ.நா.2358.1
உறந்த ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பட்டு உடுத் ஒளி ேச, பஞ்ச வாசம் கவுள்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2358.2
ெசறிந்த_ெப.எச்.(ெசr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கழுந@,ப் பூப் பிடித்ச் ேசக்க
மrஇய_ெப.எச்.(மr_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.)
ேபால் $சீவ.நா.2358.3
அறிந்தா, தமக்கும் அநங்கனாய் அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ெசம்மாந்
இருந்தாேன $சீ வ.நா.2358.4
வா, மீ ஆடி வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) சூடிப் ெபாற்பு ஆ,ந்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வன முலயா, $சீ வ.நா.2359.1
ஏ, மீ ஆடிச் சாந் எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இலங்கு
முந்ந@, வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.) ேபால் $சீ வ.நா.2359.2
கா, மீ ஆடிக் கலம்_ெப.(கலம்_ெப.)
ெபாழியும்_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கடகத் தடக்கக்
கழேலான $சீவ.நா.2359.3
ேபா, மீ ஆடிப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புலால்_ெப.(புலால்_ெப.)
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) புட சூழ்ந்தா, $சீவ.நா.2359.4
ெதால்ல நால் வகத் ேதாழரும் தூ மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) ேத, $சீ வ.நா.2360.1
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) தம்பியும் மாமனும் ம விr கமழ் தா,ச்
$சீ வ.நா.2360.2
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) தாதயும் ெசழு நகெராடு வள
நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2360.3
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வல்லத் ெதாக்க வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகழு ேகாயிலுள் ஒருங்ேக
$சீ வ.நா.2360.4
ளங்கு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மதி
உகுத்த_ெப.எச்.(உகு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கதி, ெதாகுத்த ேபால் $சீ வ.நா.2361.1
விளங்கு ெவள்ளி அம் ெபரு மல ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வந் எழிலா, $சீவ.நா.2361.2
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகாள் மா நக, மழகதி, குழ@ இயின ேபாலக்
$சீ வ.நா.2361.3
களம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈண்டின,
கதி,முடி விஞ்சய, ெபாலிந்ேத $சீவ.நா.2361.4
எண்ணம் என் இனி எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) முடி அணிவ ணிமின் $சீ வ.நா.2362.1
கண்ண னாெராடு கடிகயும் வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
என வரலும் $சீ வ.நா.2362.2
பண்ணினா, முடி பழிச்சிய மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெபானில் குயிற்றி
$சீ வ.நா.2362.3
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ஆய் கதி, அலம்வரப் புலமகள் நகேவ
$சீ வ.நா.2362.4
விrயும்_ெப.எச்.(விr_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மாலயன் விளங்கு
ஒளி முடியினன் ளங்கித் $சீ வ.நா.2363.1
திருவில் மால் வரக் குலவிய அனய ஓ, ேதம் தா,_ெப.(தா,_ெப.) $சீவ.நா.2363.2
அருவி ேபால்வ ஓ, ஆரமும் மா,பிடத் யல $சீவ.நா.2363.3
எrயும் வா, குழ இமயவன் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) வந் இழிந்தான்
$சீ வ.நா.2363.4
ெகாம்ம ஆ,ந்தன_வி.மு.(ஆ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட,.பன்.)
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) பட எழுதின குவிந்த $சீவ.நா.2364.1
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அம்ம ஆ,ந்தன_வி.மு.(ஆ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட,.பன்.)
அழகிய_ெப.அ.(அழகு_ெப.) மணிவடம் உடய $சீவ.நா.2364.2
ெவம்ம ெசய்வன விழுத்தகு முலத் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) உடய $சீ வ.நா.2364.3
ெபாம்மல் ஓதிய, ெபாழி மின்னுக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) என இழிந்தா,
$சீ வ.நா.2364.4
மயல் யானயின் படு மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) ெகடப் பகட்டு
அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) $சீ வ.நா.2365.1
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மும் மதம்_ெப.(மதம்_ெப.)
ேபால் திச திசெதாறும்
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2365.2
ெதய்வ வாசத்த் திருநக, வாசம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2365.3
ெவய்ய, ேதான்றின, விசும்பிடச் சிறப்ேபாடும் ெபாலிந்ேத $சீவ.நா.2365.4
ெவருவி மாநக, மாந்த,கள் வியந் க விதி,ப்பப் $சீவ.நா.2366.1
பருதி ேபால்வன பால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நூற்று எட்டுக் குடத்தால்
$சீ வ.நா.2366.2
ெபாருவில் பூ மழ ெபான் மழெயாடு ெசாrந்
ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2366.3
எr ெபான் ந@ள் முடி கவித்தனன் பவித்திரன் ெதாழுேத $சீ வ.நா.2366.4
ேதவ ந்பி ேதவ,கட்கு ஓக உய்த் உரப்பான் $சீவ.நா.2367.1
ஆவி அம் புக அணி கிள, சுண்ணேமாடு
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2367.2
நாவின் ஏத்தின, அரம்பய, நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) ஒலி உள,ந்த $சீவ.நா.2367.3
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) மன்னரும் கடிகயும்
கடவ_குைற.எச்.(கடவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிறத்தா, $சீவ.நா.2367.4
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திருவ மா மணிக் காம்ெபாடு திரள் வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) திளக்கும்
$சீ வ.நா.2368.1
உருவ ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மதி இ என ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
குட ஓங்கிப் $சீ வ.நா.2368.2
பரவ மா நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) களிக்
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) மழக் கண் $சீவ.நா.2368.3
ெபாருவில் பூ மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
புண,ந்தனன்_வி.மு.(புண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.)
இமயவன் எழுந்தான் $சீவ.நா.2368.4
மின்னும் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) திரயின் மா மணிக்க
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கவr விrந் வசப்
@ $சீ வ.நா.2369.1
ெபான் அம் குட நிழற்றப் ெபான் மயம் ஆம் உழக்கலங்கள் ெபாலிந்
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2369.2
மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) முடிஇறஞ்சி மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) அம்
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஏந்தி அடி ஈடு ஏத்தச் $சீ வ.நா.2369.3
சின்ன மல,க் ேகாதத் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) ெசாலா,
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இசப்பத் திருமால்
ேபாந்தான் $சீவ.நா.2369.4
மந்தார மா மால ேமல் ெதாட,ந்
தழுவ_குைற.எச்.(தழுவ_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வராத் தாமம் மல்கி
$சீ வ.நா.2370.1
அந்ேதா என்று அம் சிற வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஏக்கற இன்புக ேபாய்க் கழுமி
ஆய் ெபான் $சீவ.நா.2370.2
ெசந்தாமர மகேள அல்ல ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) சாராத திருவின்
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) $சீவ.நா.2370.3
சிந்தா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஏய்ந்த சித்திர மா மண்டபத்ச்
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) புக்கான் $சீ வ.நா.2370.4
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பங் கண் உள எருத்தின் பல் மணி_ெப.(மணி_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
எயிற்றுப் பவள நாவின் $சீவ.நா.2371.1
சிங்க ஆசனத்தின் ேமல் சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) ேபால் ேத,
மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) முடிகள் சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.2371.2
மங்குல் மணிநிற வண்ணன்_ெப.(வண்ணன்_ெப.) ேபால் வா, குழகள் திருவில்
வசச்
@ $சீவ.நா.2371.3
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) கமழ் பந்தா,ச் ெசழுஞ் சுட,
ேபால் ேத, மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) இருந்தான் அன்ேற $சீவ.நா.2371.4
வா, பிணி முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) நாண வான்_ெப.(வான்_ெப.) அதி,
முழக்கம் ஏய்ப்பத் $சீ வ.நா.2372.1
தா,_ெப.(தா,_ெப.) பிணி தாம மா,பன் தம்பிய முகத்ள்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2372.2
ஊ, பிணி ேகாட்டம் சீ ப்பித் உறாதவன் ஆண்ட நாட்டப் $சீவ.நா.2372.3
பா, பிணி கறயின் ந@ங்கப் படா முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) அறவி என்றான்
$சீ வ.நா.2372.4
கடவுள, இடனும் காசு_ெப.(காசு_ெப.) இல் கணி ெபறு நிலனும்
காம,_ெப.(காம,_ெப.) $சீவ.நா.2373.1
தடவள, முழங்கும்_ெப.எச்.(முழங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசந்த@ நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மறயாள, தங்கள் $சீ வ.நா.2373.2
இடவிய நிலத்ேதாடு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இழந்தவ,க்கு இரட்டி ஆக
$சீ வ.நா.2373.3
உடன் அவ விடுமின் என்றான் ஒளி நிலா உமிழும் பூணான் $சீவ.நா.2373.4
என்றலும் ெதாழு ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) நிலன்_ெப.(நிலன்_ெப.) உற@இ
எழுந் ேபாகி $சீவ.நா.2374.1
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ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) அதி,
முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) யான வங்கு_ஏவ.(வ
@
ங்கு_வி.)
@
எருத் ஏற்றிப் பம் ெபான்
$சீ வ.நா.2374.2
குன்று கண்டு அனய ேகாலக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
மாட மூதூ,ச் $சீவ.நா.2374.3
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இச முழங்கக்
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) திரு முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) அறவிக் கின்றான்
$சீ வ.நா.2374.4
ஒன்றுடப் பதின யாண்டக்கு உறுகடன் இறவன் விட்டான் $சீவ.நா.2375.1
இன்று உள @, உலகத் என்றும் உடன் உள @,
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாழ்மின் $சீ வ.நா.2375.2
ெபான்றுக பசியும் ேநாயும் ெபாருந்தல் இல் பகயும் என்ன $சீ வ.நா.2375.3
மன்றல மறுகு ேதாறும் அணி முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) ஆ,த்த அன்ேற
$சீ வ.நா.2375.4
ேநாக்கு ஒழிந் ஒடுங்கின @,க்கும் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ெகாளச் சாம்பின @,க்கும்
$சீ வ.நா.2376.1
பூக்குழல் மகளி,க்
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) புறக் கணித்
இடப்பட்டீ,க்கும் $சீவ.நா.2376.2
ேகாத் தரு நிதியம் வாழக் ெகாற்றவன் நகேராடு என்ன $சீவ.நா.2376.3
வக்குவா,
@
முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) ெகாட்டி விழு நக, அறவித்தாேன
$சீ வ.நா.2376.4
திருமகன் அருளப் ெபற்றுத் திரு நிலத் உறயும் மாந்த,_ெப.(மாந்த,_ெப.)
$சீ வ.நா.2377.1
ஒருவனுக்கு ஒருத்தி_ெப.(ஒருத்தி_ெப.) ேபால உளம் மகிழ்ந் ஒளியின் வகிப்
$சீ வ.நா.2377.2
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பரு வரு பகயும் ேநாயும் பசியும் ெகட்டு
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இப்பால் $சீவ.நா.2377.3
ெபரு விறல்_ெப.(விறல்_ெப.) ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.) ேவந்தற்கு
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ேபசல் உற்ேறன் $சீ வ.நா.2377.4
அலங்கல் ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குங்கும அருவர
மா,பன் $சீவ.நா.2378.1
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காrகயவ,களத் தருக என
அருள $சீவ.நா.2378.2
இலங்கு மால ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அருவிய எழில்_ெப.(எழில்_ெப.)
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.)
மணந்த_ெப.எச்.(மண_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2378.3
புலம்பு ந@ள் சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) ேபாய்க் ெகாண,ந் அருெளாடும்
ெகாடுத்தா,_வி.மு.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா._ஆ,_பட,.பன்.) $சீவ.நா.2378.4
ேமாடு ெகாள் நிலா முளத் எழு பருதி கண்டு அறியாப் $சீ வ.நா.2379.1
பாடு வண்ெடாடு_ெப.(வண்து_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) பறவயும் நடுக்குறும் காப்பின்
$சீ வ.நா.2379.2
மாட மா மணிச் சிவிகயின் மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) என இழிந்தா, $சீவ.நா.2379.3
வடு_ெப.(வ
@
டு_ெப.)
@
கண்டவ,_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ,_பட,.பன்.)
ேபான்று மின்னிடு ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அனயா, $சீவ.நா.2379.4
அன்று சூடிய_ெப.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாலய,
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாந்த, $சீ வ.நா.2380.1
ெபான்றி வாடிய ேமனிய, ெபான் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) சுருங்கா, $சீ வ.நா.2380.2
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) திரு விr மர மல, அடி ேமல் $சீ வ.நா.2380.3
ஒன்றி வழ்ந்தன,
@
குவளக் கண் உவக முத் உகேவ $சீவ.நா.2380.4
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இலங்கு பூண் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) மா,பு_ெப.(மா,பு_ெப.)
உற எடுத் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.)
முயங்க_குைற.எச்.(முயங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2381.1
மலங்கி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண்கள் வருபனி சுமந் உடன் ெவருவிக்
$சீ வ.நா.2381.2
கலங்கு ந@, இடக் கலக்கு உறு கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கயல்_ெப.(கயல்_ெப.)
இண ேபால் $சீவ.நா.2381.3
புலம்பி_வி.எச்.(புலம்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓடின ெசவி உற
ெநடியன ெபாலிந்ேத $சீ வ.நா.2381.4
ேவனல் வாய்ப் பட்டு விr முக தளிெராடு கrந்த $சீ வ.நா.2382.1
கானக் கா, முல்ல கா, மழக்கு எதி,ந்தன ேபால $சீவ.நா.2382.2
மான மங்கய, வாட்டமும் பrவும் தம் கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.)
$சீ வ.நா.2382.3
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெநய் மா,பகம் த@ண்டலும் த@,ந் ஒளி சிறந்தா,
$சீ வ.நா.2382.4
ேசல் உண் கண்ணிய, சிலம்ெபாடு_ெப.(சிலம்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) திலகமும்
திருத்தி $சீவ.நா.2383.1
மால நல்லன_குறி.வி.மு.(நல்_ெப.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட,.பன்.) மக் கமழ்
தகயன மிலச்சிக் $சீவ.நா.2383.2
ேகால ெமன்முலக் குங்குமம் இடு ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
எழுதிச்_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.+ச்_ஒற்.) $சீவ.நா.2383.3
ேசால ேவய் மருள்ேதாள் முத்ம் ெதாழு தக அணிந்தா, $சீ வ.நா.2383.4
நஞ்சி ேமய்ந் இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) களிக் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.)
மத,ப்பன ேபால $சீவ.நா.2384.1
அஞ்சி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண்கள் மத,த்தன அல,ந் உடன் பிறழப்
$சீ வ.நா.2384.2
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பஞ்சு சூழ் மணிேமகல பrந் அவ ெசாrய $சீ வ.நா.2384.3
வஞ்சி நுண் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கவின்
ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வகினன் மாேதா $சீவ.நா.2384.4
அr ெபான் கிண்கிணி அணிகிள, சிலம்ெபாடு_ெப.(சிலம்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
சிலம்பும் $சீவ.நா.2385.1
திருவச் சீறடிச் ெசழு மல,க் ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.)
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) மழக் கண் $சீவ.நா.2385.2
உருவ நுண் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒளி
மணி_ெப.(மணி_ெப.) வருமுல உரு ஆ, $சீவ.நா.2385.3
எr ெபான் ேமகல இலக்கண கடிவின ெநாடிவாம் $சீவ.நா.2385.4
ஆழி மால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அகன் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
ேகள்விகள் றேபாய் $சீவ.நா.2386.1
ஊழின் அன்றியும் உறுவின ஓரயின் முடிப்பான் $சீவ.நா.2386.2
சூழி யானயும் ளங்கு ெபான் சிவிகயும் உடயான் $சீ வ.நா.2386.3
ேவழ_ெப.அ.(ேவழம்_ெப.) ேவந்தற்கு விழுப் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
கணி விrத் உரத்தான் $சீவ.நா.2386.4
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) ெகாற்றவற்கு ஓதிய உய, ெபருநாளால் $சீவ.நா.2387.1
வங்கு_ஏவ.(வ
@
ங்கு_வி.)
@
ெவள்ளி அம் குன்று என விளங்கு ஒளி உடய
$சீ வ.நா.2387.2
ேதம் ெகாள் மாலயும் திலகமும்
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) குணத்த $சீவ.நா.2387.3
பாங்கின் பண்ணின நூற்று எட்டுப் படு மதக் களிேற $சீ வ.நா.2387.4
விளங்கு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கில் உடுத் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
சாந் ெமய் பூசித் $சீவ.நா.2388.1
ளங்கு மஞ்சிக ளச் சிறு காதினுள் ளங்க $சீவ.நா.2388.2
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வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகாள் மாலகள்
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முத் அணிந் வண்
முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) $சீவ.நா.2388.3
களம் ெகாள் ேவழத்தின் ஏற்றின, கடி முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) அறவான்
$சீ வ.நா.2388.4
ேகள்மின் ேகள்மின்கள் யாவரும் இனியன ேகள்மின் $சீவ.நா.2389.1
பூண்மின் நித்தில மணி_ெப.(மணி_ெப.) வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) பூசுமின்
சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) $சீவ.நா.2389.2
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) மின் நுண் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வருந்தினும் சூட்டு அணிந் அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஆ, $சீ வ.நா.2389.3
ஆணம் ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அருவில
வண்ணப் பட்டு உடுமின் $சீவ.நா.2389.4
பிள்ள ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பிறச் சிறு நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பட்டம் அணிமின் $சீவ.நா.2390.1
உள்ள_ெப.அ.(உள்_ெப.) ேமனியும் ஒளி, மணிக் கலங்களின் புனமின்
$சீ வ.நா.2390.2
வள்ளல் வாய்ெமாழி ஆன் படு பால் அமி, அல்லால் $சீவ.நா.2390.3
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ேமவினும் பிற உணப் ெபற@, எழு நாளும்
$சீ வ.நா.2390.4
வாழ மல்கிய மணிக் குலக் கமுெகாடு நடுமின் $சீ வ.நா.2391.1
தாழ நாற்றுமின் தாமங்கள் அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) குடம்
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2391.2
யாழின் பாடலும் ஆடலும் அரங்கு ேதாறும் இயற்றிப் $சீவ.நா.2391.3
ேபாழும் மால் விசும்பு எனப் பல ெபாலங்ெகாடி எடுமின் $சீவ.நா.2391.4
மால வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முடி மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) மணவின எழு
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $சீவ.நா.2392.1
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சீலம் இல்லன சினக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) அகற்றுக என்று
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2392.2
ேகாலம் ஆ, முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) இடி உமிழ் தழங்கு என
முழங்க_குைற.எச்.(முழங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2392.3
ந@ல_ெப.அ.(ந@லம்_ெப.) மாக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.)
நக, வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என அறந்தா,
$சீ வ.நா.2392.4
முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) ஆ,ந்தபின் மூ இரு நாள்கள் ேபாய் $சீவ.நா.2393.1
விரேவாடு எங்கணும் ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) வள விம்மின $சீவ.நா.2393.2
புர இல் ெபான் மணி_ெப.(மணி_ெப.) யாழ் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) தண்ணும
$சீ வ.நா.2393.3
அரவ வானின் அதி,ந்த அணி முழா $சீவ.நா.2393.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) விளக்குவ ேபால் விr பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கள்
$சீ வ.நா.2394.1
கண் விளக்கிக் கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) சாந்தினால் $சீவ.நா.2394.2
மண்_ெப.(மண்_ெப.) விளக்கி மல,ப் பலி சிந்தினா, $சீ வ.நா.2394.3
பண் விளக்கிய பங்கிளி இன் ெசாலா, $சீவ.நா.2394.4
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேமாட்டின ஆன்படு பால்
உல $சீவ.நா.2395.1
ேபாந் ெபாங்கிய_ெப.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆவியினால்
ெபாலிந் $சீ வ.நா.2395.2
ஏந் மாடங்கள் தாம் இழின் என்பன $சீ வ.நா.2395.3
பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கில் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ேபா,த்தன ேபான்றேவ
$சீ வ.நா.2395.4
திருவின் நல்லவ, ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) மல,ச் சீறடி $சீவ.நா.2396.1
674

பரவி_வி.எச்.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஊட்டிய பஞ்சு அரத்தக் களி
$சீ வ.நா.2396.2
விரவி மீ நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ேச,ந் ஒளி பூத் உராய்க் $சீவ.நா.2396.3
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.) நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபான்றேத
$சீ வ.நா.2396.4
பால் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) மணிக்க படுத்தவ
$சீ வ.நா.2397.1
ேபாலும் ஆடியில் ேநாக்கிப் ெபாலம்_ெப.(ெபாலம்_ெப.) கலக் $சீவ.நா.2397.2
ேகாலம் ெசய்பவ, ேகால ெவறிப்பினால் $சீ வ.நா.2397.3
மால வண்டினம் மாலக் கண் ெகாண்டேவ $சீவ.நா.2397.4
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மா மழ ேபாழ்ந் புதத் ெதாறும்
$சீ வ.நா.2398.1
மாகம் ஏந்வ ேபால் மணித் ேதாரணம் $சீ வ.நா.2398.2
ஆக நாற்றின தாமம் மணிக் குடம் $சீ வ.நா.2398.3
ஏக மாநக, வதி
@ நிரத்தேவ $சீ வ.நா.2398.4
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) மங்கய, கிண்கிணி ஆ,ப்பு ஒலி
$சீ வ.நா.2399.1
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) இன் ஒலி பண் அம யாழ் ஒலி $சீவ.நா.2399.2
ேமாடு ெகாள் முழவின் முழக்கு
ஈண்டிய_ெப.எச்.(ஈண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2399.3
மாட மா நக, மாக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஒத்தேத $சீவ.நா.2399.4
சுந்தரத் கள் பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கள் ெபான் கள் $சீ வ.நா.2400.1
அந்தரத் எழும் இன் புகயால் அேரா $சீ வ.நா.2400.2
இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) நக, சாறு அய,ந் இவ்வழி $சீவ.நா.2400.3
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வந் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபால் மலிவு உற்றேத
$சீ வ.நா.2400.4
நிரந் கன்னலும் ெநய்யும் ந@ந்தப் ெபய் $சீ வ.நா.2401.1
இரந் பால் அமி, எங்கும் ஊட்டுவா, $சீவ.நா.2401.2
பரந் பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கில் பல் மணிக் கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) $சீவ.நா.2401.3
சுரந் ெகாள்க_வியங்.வி.மு.(ெகாள்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எனச் சுமக்க
நல்குவா, $சீவ.நா.2401.4
வருக்கயின் பழம் வாழயின் கனி $சீ வ.நா.2402.1
திருக் ெகாள் மாங் கனி ெதளித்த ேதறல $சீவ.நா.2402.2
கருப்புச் சாற்ெறாடு கலந் க ெசய் $சீவ.நா.2402.3
புrந்த ெதங்கு_ெப.(ெதங்கு_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ந@ரும் பூrப்பா,
$சீ வ.நா.2402.4
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கமுகம் காய்க் குல $சீவ.நா.2403.1
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இல பளிதம் ஆதியா $சீவ.நா.2403.2
மாந்த,_ெப.(மாந்த,_ெப.) ெ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.) மா நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
$சீ வ.நா.2403.3
ஏந்தலாம் படித் அன்றி ஈட்டுவா, $சீ வ.நா.2403.4
தூமம் ஆ,ந்தன_வி.மு.(ஆ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட,.பன்.)
ப்புரவ்வுகள் $சீ வ.நா.2404.1
ஏமம்_ெப.(ஏமம்_ெப.) ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட,.பன்.) ஏந்தி
நிற்றலால் $சீவ.நா.2404.2
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நாம நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நக, நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெபான் கற்பகம்
$சீ வ.நா.2404.3
காம வல்லியும் களம் ெகாண்டிட்டேத $சீவ.நா.2404.4
வழு இல் மாந்தரும் மாவும் மல்கிய $சீ வ.நா.2405.1
ெதாழுதி தன்ன யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) சுமக்கேலன் எனா
$சீ வ.நா.2405.2
முழும் மண்மகள் முற்றும் வாய் திறந் $சீவ.நா.2405.3
அழுதிட்டாள் ெநய்யும் பாலும் ஆகேவ $சீ வ.நா.2405.4
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) எழுந் அலமரும் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
வாயில்கள்_ெப.(வாயில்_ெப.+கள்_பன்.குறி.) $சீவ.நா.2406.1
மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) எழுந் அலமரும் கமுகும் வாழயும் $சீ வ.நா.2406.2
மடி இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கில் உட மாக் கணாடியும் $சீவ.நா.2406.3
புட திரள் பூரண குடமும் பூத்தேவ $சீ வ.நா.2406.4
கடி மல, மங்கய, காய் ெபான் கிண்கிணி $சீ வ.நா.2407.1
உட மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெபான் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.)
ஒலிக்கும்_ெப.எச்.(ஒலி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேகாயிலுள் $சீ வ.நா.2407.2
குட நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) தம் ேகாதத் தா ேவய்ந்
$சீ வ.நா.2407.3
அடி நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ெபறாத ஓ, ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ஆ,ந்தேத
$சீ வ.நா.2407.4
ளங்கு ெபான் குழகளும் ேதாடும் சுண்ணமும் $சீவ.நா.2408.1
கிள,ந் அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) சாந் பூக் கமழ்ந் ேகழ்கிள, $சீவ.நா.2408.2
இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) கதி, எறி மணிப் பூணும் ஆரமும் $சீவ.நா.2408.3
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விளங்கி_வி.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேமல் உலகின
ெவறுப்பித் திட்டேத $சீவ.நா.2408.4
விrந் வான்_ெப.(வான்_ெப.) பூத் என விதானித் ஆய் கதி, $சீவ.நா.2409.1
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கலப் ெபாடியினால் ஆய் ெபான் பூ
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $சீவ.நா.2409.2
மருங்குல் ேபால் குயிற்றிய நகrல் மங்கலப் $சீ வ.நா.2409.3
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தவிசு அடுத்தன, பிணயல் மாலயா,
$சீ வ.நா.2409.4
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கிள, காணமும் மணியும் நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.)
ெபானும் $சீ வ.நா.2410.1
வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.) முத்தமும்
குவித்த_ெப.எச்.(குவி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மங்கலம் $சீ வ.நா.2410.2
இலங்கின மணி_ெப.(மணி_ெப.) விளக்கு
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) புக
$சீ வ.நா.2410.3
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆயிரத் எண்ம, கவr
ஏந்தின, $சீ வ.நா.2410.4
மங்கலப் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கணி வகுத்த ஓரயால் $சீ வ.நா.2411.1
மங்கல மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
வாழ்த்த_குைற.எச்.(வாழ்த்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏறலும் $சீவ.நா.2411.2
மங்கல அச்சுதம் ெதளித் வாய் ெமாழி $சீவ.நா.2411.3
மங்கலக் கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) முன் உறுத்தி வாழ்த்தினா, $சீவ.நா.2411.4
முழங்கின இன்னியம் ெமாய்த்த ஏத் ஒலி $சீ வ.நா.2412.1
ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண்ணினா,
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபான் அகல்
$சீ வ.நா.2412.2
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இழிந்தன, திரு மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) ஏற்ப ந@ரதில் $சீ வ.நா.2412.3
நிழன்றன சாமர நிர சங்கு ஆ,த்தேவ $சீவ.நா.2412.4
பால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) முளத்த ஓ, பவளப் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.)
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) $சீவ.நா.2413.1
ேபால் சுட,ந் இலங்கு ஒளிப் ெபான் ெசய் ேகாதய $சீவ.நா.2413.2
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) கடி மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) வின நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.)
ெபான் தாமரப் $சீவ.நா.2413.3
பூக் கடி ேகாயிலாள் புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஆக்கினா, $சீ வ.நா.2413.4
விரத் தல மால சூட்டி மின் அனா, அம் க ேசப்ப $சீவ.நா.2414.1
அரத்த சாந் அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாட்ட
ஆயிரத் எட்டு ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) $சீவ.நா.2414.2
நிரத்தன மண்ணு ந@,க்கு முரெசாடு_ெப.(முரசு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) முழவம்
விம்ம $சீ வ.நா.2414.3
வரத் தல வல ேபான்று மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) நனப்ப
அன்ேற $சீவ.நா.2414.4
கான் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) புதத்த ெதள் ந@, கவ,ந் ெபான் குடங்கள் ஆ,த்தி
$சீ வ.நா.2415.1
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) புதத்த ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
கண்ணவ, களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) ஏற்றி $சீவ.நா.2415.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) புதத்த பல் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) மதி
என மருண்டு_வி.எச்.(மருள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேநாக்கத்
$சீ வ.நா.2415.3
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) புதத்த மாலக் குட
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) திருவில் தந்தா, $சீவ.நா.2415.4
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இழத்த ெபான் நகrன் ெவள்ளி இடு மண மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) ஏத்தக்
$சீ வ.நா.2416.1
குழப் ெபாலிந் இலங்கு காதின் ெகாற்றவன்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்ற $சீ வ.நா.2416.2
மழக் கவின்று எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வா, ெகாள்
மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) அறுக ெநய் ேதாய்த் $சீவ.நா.2416.3
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) குழ திருவில்
வச_குைற.எச்.(வ
@
சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
@
மகளி,_ெப.) ெநய் ஏற்று கின்றா,
$சீ வ.நா.2416.4
மின் உமிழ் வரக் ேகாட்டு விளங்கு ஒளி இமயம்_ெப.(இமயம்_ெப.) என்னும்
$சீ வ.நா.2417.1
ெபான் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) ேபாலப் பூமி
ேமல் நிலவி வயம் $சீவ.நா.2417.2
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அடி நிழலின் வக ேநமி அம்
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.2417.3
மன்னுவாய் திருேவாடு என்று
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெநய் ஏற்றினாேர
$சீ வ.நா.2417.4
ந@டு நி, மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந@ரும் அல்லவும் $சீ வ.நா.2418.1
ஆடு ந@ரன அத்ம் மண்களும் $சீ வ.நா.2418.2
ஊடு மின் அனா, உrஞ்சி ஆட்டினா, $சீவ.நா.2418.3
கூடி_வி.எச்.(கூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இன்னியம் குழுமி ஆ,த்தேவ
$சீ வ.நா.2418.4
திருவ மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ெசன்னித் ேத,
மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) $சீவ.நா.2419.1
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ெபாரு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ெபான் குடம் உமிழும் ெபாங்கு ந@,
$சீ வ.நா.2419.2
பருதி தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ஒளி மறயப் பால் மதி $சீவ.நா.2419.3
ெசாrயும் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) கதி,த் ேதாற்றம் ஒத்தேவ $சீவ.நா.2419.4
ளங்கு மா மணித் தூண்கள் நான்கினால் $சீவ.நா.2420.1
விளங்கு ெவள்ளி ேவய்ந் ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மால சூழ் $சீவ.நா.2420.2
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகாள் மா மணிக் கூடம் ேச,த்தினா, $சீவ.நா.2420.3
இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) கதி, ெகாேலா
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்னேவ $சீவ.நா.2420.4
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பால் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
ஆய் ெபான் கம்பலம் $சீ வ.நா.2421.1
ேவய்ந்த ெபாங்கு அண ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ெபான் கட்டில் ேமல்
$சீ வ.நா.2421.2
ந@ந் நித்தில விதான ந@ழலாற்கு $சீ வ.நா.2421.3
ஏந்தினா, அணி ஏந் ந@,மயா, $சீவ.நா.2421.4
ஈரம்_ெப.(ஈரம்_ெப.) ெகான்ற பின் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) மணிச் சுட,
$சீ வ.நா.2422.1
ந@ர வாய் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) உமிழும் குஞ்சிய $சீவ.நா.2422.2
ஆ, அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) புக ெவறியினால் அமத் $சீ வ.நா.2422.3
ஏ, படச் ெசய்தா, எழுதிற்று என்னேவ $சீவ.நா.2422.4
ஈடு இல் சந்தனம்_ெப.(சந்தனம்_+ெப.) ஏந் தாமரத் $சீ வ.நா.2423.1
ேதாடின் பயில்வினால் பூசித் தூமல, $சீவ.நா.2423.2

681

வடு_ெப.(வ
@
டு_ெப.)
@
ெபற்றன_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட,.பன்.)
இன்ெறாடு என்னேவ $சீ வ.நா.2423.3
சூடினான்_வி.மு.(சூடு_வி.+இன்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.) அேரா
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) உண் கண்ணிேய $சீ வ.நா.2423.4
மல் பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மல,ந்
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா,பின் ேமல்
$சீ வ.நா.2424.1
வில் பகக் குலாய் ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) வில் இடக் $சீவ.நா.2424.2
கற்பகம் மல,ந் அகன்றேதா எனப் $சீவ.நா.2424.3
ெபாற்பு அகப் ெபாலங் கலங்கள் தாங்கினான் $சீ வ.நா.2424.4
உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.)
ஆ,ந்தன_வி.மு.(ஆ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட,.பன்.) உேராமப்
பட்டு உடுத் $சீ வ.நா.2425.1
எrயும் வா, குழ சுடர இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) $சீவ.நா.2425.2
திருவில் அன்ன தா,_ெப.(தா,_ெப.) திளப்பத் ேதம் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.)
$சீ வ.நா.2425.3
அr ெபய் கண்ணிய,க்கு அநங்கன் ஆயினான் $சீ வ.நா.2425.4
தா இல் தாழ் வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) தயங்க ந@, உற@இ $சீவ.நா.2426.1
ேமவி அச்சுதம் ெதளித்த பின் விரந் $சீவ.நா.2426.2
ஆவியும் புக சுழற்றி ஆடியும் $சீவ.நா.2426.3
வவு
@ இல் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சுட, விளக்குக் காட்டினா, $சீ வ.நா.2426.4
உவr மாக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஒல்_ஒ.குறி உr.ெசா.(ஒல்_ஒ.குறி.) என்
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திர $சீவ.நா.2427.1
இவr எழுவ ேபான்று இலங்கு ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மயி,க்
$சீ வ.நா.2427.2
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கவrத் ெதாக பல வசும்_ெப.எச்.(வ
@
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
@
காவல,_ெப.(காவல்_ெப.+அ,_பட,.பன்.) $சீவ.நா.2427.3
இவ,_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) ெதாக என்ப
இன்றி ஆயினா, $சீவ.நா.2427.4
அறுகு ெவண்மல, அளாய வாச ந@, $சீவ.நா.2428.1
இறவன் ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) கழுவி
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2428.2
மறுவில் மங்கலம் காட்டினா, மணக் $சீ வ.நா.2428.3
குறவு இல் க வினக் ேகாலம் ஆ,ந்தேத $சீவ.நா.2428.4
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) நிமி, கதி, ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.)
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) உற கழித்தன ேபாலும் $சீவ.நா.2429.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இமி, குவளக் கண் திரு மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) அனயாள
$சீ வ.நா.2429.2
பால் நிமி, கதி, ெவள்ளி மணமிசப் பல,_பதி.ெப.(பல,_ெப.)
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2429.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) நிமி, ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அன்னா,
மணி_ெப.(மணி_ெப.) அண மிச வத்தா, $சீவ.நா.2429.4
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) விள வள, ெபான்ேன
வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மணிேய $சீவ.நா.2430.1
திர விள அமி,தேம திரு விழ என
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2430.2
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) வள முழ விம்ம மணி_ெப.(மணி_ெப.)
கிள, ஒலி ஐம்பால் $சீவ.நா.2430.3
அர விள கல நல்லா, அறுகின் ெநய் அணிந்தனேர $சீவ.நா.2430.4
கள் அவிழ் கமழ் ேகாதக் காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) திருமகள $சீவ.நா.2431.1
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ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) அணி மதயான விழு மணிக் குடம் ஏற்றித்
$சீ வ.நா.2431.2
ெதள் அறல்_ெப.(அறல்_ெப.) மண்ணு ந@, ஆட்டின, ேதமல, ேமல் $சீவ.நா.2431.3
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) இழயவள் ஒத்தாள் உருவ நுண் நுசுப்பினாள்
$சீ வ.நா.2431.4
வான்_ெப.(வான்_ெப.) மல, நுர சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி கலன் சிந்தாத் $சீ வ.நா.2432.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மணல்_ெப.(மணல்_ெப.)
எக்க,த் தவழ் கதி, மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) $சீவ.நா.2432.2
ஏனய நறுஞ்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) சுண்ணம் குங்குமம் இடும் களியாத்
$சீ வ.நா.2432.3
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) இச பாடத் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) நடந்தேத $சீவ.நா.2432.4
நான்ற ெபான் மணி_ெப.(மணி_ெப.) மால நகுகதி,ப் பவளத் தூண் $சீவ.நா.2433.1
ஊன்றின ஒளிமுத்த மண்டபத் ஒளி, திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) $சீ வ.நா.2433.2
கான்றன கதி, காய்த்ம் வட்டணக் கதி, முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.)
$சீ வ.நா.2433.3
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான் விதானத்தின் ந@ழல்
உய்த் இrஇயினேர $சீவ.நா.2433.4
ம அணி மதயான மத்தக அகல் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $சீவ.நா.2434.1
ெநய் அணி குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) மால நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) உமிழ் குழ மங்க
$சீ வ.நா.2434.2
ெமய் அணி கலன் மால மின் இரும்கில் ஏந்திக் $சீ வ.நா.2434.3
க அணி குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) மாலக் கதிr முலயவ, சூழ்ந்தா, $சீவ.நா.2434.4
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வள அவி, ஆழிக் கால் ெபாலிந் அழகா,ந்த
$சீ வ.நா.2435.1
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ம விள கழுந@,க் கண் விலாசியும் அணி அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
$சீ வ.நா.2435.2
கவள அலங்கார மாலயும் கமழ் ேகாத $சீவ.நா.2435.3
ந வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) மிகு சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) நங்கயப் புனகின்றா,
$சீ வ.நா.2435.4
யானயுள் அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) அணிகிள, வல
மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) ஈ,ந் $சீவ.நா.2436.1
ஊனம் இல் ஒளி, ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் பதித் ஒளி மணி_ெப.(மணி_ெப.)
அழுத்தி $சீவ.நா.2436.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) உறச்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மங்கல மணிச் சீ ப்புத்
$சீ வ.நா.2436.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) கழிமதி ேபால்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உற ந@க்கினாேள $சீவ.நா.2436.4
ம நூற்ற அனய மா வழ்
@ ஓதி வகுத்ம் ெதாகுத்ம் விrத்ம் $சீவ.நா.2437.1
கந் நூல் திறத்தின் கலப்ப வாrக்
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நானக் கலவ
$சீ வ.நா.2437.2
ஐந் நூல் திறத்தின் அகிலின் ஆவி அளந்
கமழ_குைற.எச்.(கமழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஊட்டி $சீவ.நா.2437.3
எந் நூல் திறமும் உண,வாள் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஏற்று இமிலின் ஏற்ப
முடித்தாள் $சீ வ.நா.2437.4
கரும்பும் ேதனும் அமிழ்ம் பாலும்
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.)
ெசால் மடவாட்கு $சீவ.நா.2438.1
அரும்பும்_ெப.எச்.(அரும்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இலயும்
மயக்கி_வி.எச்.(மயக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
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ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முல்லச் சூட்டு மிலச்சித்
$சீ வ.நா.2438.2
திருந் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மின்னின் ெசம்ெபான்
பட்டம் ேச,த்தி $சீவ.நா.2438.3
விரும்பும்_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) மால நான்ற விழுப்ெபான் மகரம் ெசறித்தாள்
$சீ வ.நா.2438.4
கள்ளும் ேதனும் ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
குவளக் கமழ் பூ ெநrத் வாங்கிக் $சீவ.நா.2439.1
கிள்ள வள வாய் உகிrன் கிள்ளித் திலகம்_ெப.(திலகம்_ெப.) திகழப் ெபாறித்த்
$சீ வ.நா.2439.2
ெதள்ளும் மணிெசய் சுண்ணம் இலங்கத் திரு ந@, நுதலின் அப்பி $சீவ.நா.2439.3
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) பருகி மத,த்த வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண்
உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) புனந்தாள் $சீவ.நா.2439.4
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) மருப்பின் இயன்ற ேதாடும் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாள்
சுறவுக் குழயும் $சீ வ.நா.2440.1
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந@க்கிப் ெபாரு இல் திருவில்
உமிழ்ந் மின்னுப் ெபாழியும்_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.2440.2
ஏகம் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எrயும் மணியின்
இயன்ற கடிப்பு வாங்கி $சீ வ.நா.2440.3
ேமக விசும்பின் ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) விழய விளங்கச் ேச,த்தினாேள
$சீ வ.நா.2440.4
விலங்கு அரம் ெபாருத சங்கின் ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) வள ெதளி,க்கும்
முன்க $சீவ.நா.2441.1
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நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கிள, பவளம்_ெப.(பவளம்_ெப.) நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.)
ெபான் விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆழி மின்னக் $சீ வ.நா.2441.2
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
பணத்த ேதாளும் கவின் வள, கழுத்ம் ஆ,ந்த $சீ வ.நா.2441.3
வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.) ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிலா
நக்க_ெப.எச்.(நகு_வி.+க்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.நா.2441.4
மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) முகடு ேவய்ந்த மரகத மணிச் ெசப்பு அன்ன
$சீ வ.நா.2442.1
தூ மணி_ெப.(மணி_ெப.) முலகள் தம்மத் ெதாழுதகக்
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சாந்தின்
$சீ வ.நா.2442.2
காமரு காம வல்லிக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) கவின்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பூத்த் $சீ வ.நா.2442.3
தூ மணிக் ெகாழுந்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) யல் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.)
எழுதினாேள $சீ வ.நா.2442.4
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) சுமக்கல் ஆகாத நங்க நக மின்னு நுசுப்பு ேநாவப்
$சீ வ.நா.2443.1
பூண் சுமக்கலாத ெபான் ஞாண் வடத்ெதாடு புரள ேநாக்கிப் $சீவ.நா.2443.2
பாண்_ெப.(பாண்_ெப.) குலாய் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பாடும் படுகண மறந்
காமன் $சீவ.நா.2443.3
காண்கிேலன் கடிய என்னா உருகி ெமய் கரந்திட்டேன $சீ வ.நா.2443.4
அவாக் கிடந் அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) அணிகிள, திருவில் பூப்பத் $சீவ.நா.2444.1
தவாக் கதி,க்காசு கண்டா, ஆவியத் தளரச் சூட்டிக் $சீவ.நா.2444.2
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கவாய்க் கிடந் அணங்கு
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கண் ெகாளாப் பட்டு
உடுத்தாள் $சீவ.நா.2444.3
உவாக் கதி,த் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) அம் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
கதி,விrத் உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒத்தாள்
$சீ வ.நா.2444.4
இடச் ெசறி குறங்கு ெகௗவிக் கிம்புr இளக மின்னும் $சீவ.நா.2445.1
புடச் சிறு பரடு புல்லிக் கிண்கிணி சிலம்ேபாடு_ெப.(சிலம்பு_ெப.+ஓடு_கரு.ேவ.)
ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2445.2
நடச் சிறுபாதம் ேகால மணிவிரல் அணிந் நாகத் $சீவ.நா.2445.3
உடச் சிறு நாவின் ேதாக இrஇயினள் மால ேச,ந்தாள் $சீவ.நா.2445.4
அம் மல, அடியும் கயும் அணிகிள, பவழ வாயும் $சீவ.நா.2446.1
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) மல, நுதலும் நாவும் திருந் ஒளி உகிேராடு அம் ேகழ்
$சீ வ.நா.2446.2
விம்மிதப் பட்டு வழ_குைற.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
@
அலத்தகம்
எழுதியிட்டாள் $சீ வ.நா.2446.3
அம்மல,க் கண்டம் உள் இட்டு அrவயத் ெதrவ தாேன $சீவ.நா.2446.4
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) மத, மழக் கண்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வருமுலத் தடமும்
ேநாக்கிக் $சீ வ.நா.2447.1
காண் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.)
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) கண் விருப்புற்று ேநாக்கிப் $சீவ.நா.2447.2
பாணு வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அரற்றும் ேகாலச் சிகழிகப் படியும்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2447.3
ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) விருப்புற்று நின்றா, அவ்வளத் ேதாளினாேர
$சீ வ.நா.2447.4
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ெதருள்கலான் படத்தவன் காணில் ெசவ்வேன $சீ வ.நா.2448.1
மருள்கலா தவ,களும் மருள்வ, மம்ம, ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) $சீ வ.நா.2448.2
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) இலா,_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ,_பட,.பன்.) எங்ஙனம்
உய்வ, இன்னதால் $சீவ.நா.2448.3
அருள் இலா,_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ,_பட,.பன்.)
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணேம_ெப.(வண்ணம்_ெப.+ஏ_சாr.) $சீ வ.நா.2448.4
அல,ந்த_ெப.எச்.(அல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம் தாமர அல்லிப்
பாவயப் $சீவ.நா.2449.1
புலந் கண்
சிவந்தன_வி.மு.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட,.ஒரு.) ேபான்று
ந@, பிrந் $சீவ.நா.2449.2
இலங்கி மின் உமிழ்ந் உலாம் ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ஏந் ெபான் $சீவ.நா.2449.3
மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.) ஓ, கற்பக மணிக் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.)
ஆயினாள் $சீ வ.நா.2449.4
மருள் தகு மல்லிக மால வல்லவன் $சீவ.நா.2450.1
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) தகத் ெதாடுத்தன புனந்த பூஞ்சிக $சீவ.நா.2450.2
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ணித் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இட
இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நிலாச் $சீவ.நா.2450.3
சுருள் ணித் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வழித் ெதாகுத்த ஒத்தேத $சீ வ.நா.2450.4
ேகா மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) ஆய்க் கூற்றம் ேபாந்த
$சீ வ.நா.2451.1
ேபாமின் உம் உயி, உயக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய்
மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) $சீவ.நா.2451.2
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காமினம் எனக் கல சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) கிண்கிணி $சீ வ.நா.2451.3
தாம் மனும் வாயினால் சாற்றுகின்றேவ $சீவ.நா.2451.4
அருள் இலா,_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+ஆ,_பட,.பன்.)
இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.) தம, அன்ன,
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) $சீ வ.நா.2452.1
உருள் திர உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எலாம் உருளும் இன்று எனக் $சீ வ.நா.2452.2
கருதின கவr சாந் ஆற்றி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குட $சீவ.நா.2452.3
அrவய மறத்தன ஆல வட்டேம $சீவ.நா.2452.4
கரும்ேப ேதேன அமி,ேத காம,_ெப.(காம,_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) யாேழ
$சீ வ.நா.2453.1
அரும்பு ஆ, மல, ேமல் அணங்ேக மழல அன்னேம $சீ வ.நா.2453.2
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) ஆ, ேசால மயிேல குயிேல சுட,
வசும்_ெப.எச்.(வ
@
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
@
$சீவ.நா.2453.3
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பூண் மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) பாவாய்
பூவாய் பிணமாேன $சீவ.நா.2453.4
அம் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அனிச்சம்
மலரும்_ெப.எச்.(மல,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்னத் தூவியும்
$சீ வ.நா.2454.1
ெவம்ம ஆம் என்று அஞ்சி ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) மிதியாத
$சீ வ.நா.2454.2
ெபாம்ெமன் இலவப் பூம் ேபா அன நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அடி
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2454.3
இம்ெமன் கலயா, இடு என்று ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஒங்கினாள் $சீ வ.நா.2454.4
தூமாண் தூமக் குடம் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆய்ச் சுட, ெபான் தூண்
$சீ வ.நா.2455.1
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தாம் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) ஆய்த் தகயா, மணித் தூண்
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நூறு ஆய்ப் $சீவ.நா.2455.2
பூ மாண் தாமத் ெதாகயால்
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குளி, பந்த,
$சீ வ.நா.2455.3
ேவமானிய, தம் மகளின் விரும்ப_குைற.எச்.(விரும்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ேச,ந்தாள் $சீ வ.நா.2455.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஆ, காமன் சிலயும் கணயும் திற
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2456.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) ஆ, மதிவாள் முகமும் மடமான் மத,
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2456.2
ேகானா, மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வடிவும் ேநாக்கிக் குட
மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) $சீவ.நா.2456.3
ஆனா, கண் ஊடு அழல் ேபாய் அமயா, ஆனாேர $சீ வ.நா.2456.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அல, ேகாத வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண் வனமுல
வள,த்த தாய,_ெப.(தாய,_ெப.) $சீ வ.நா.2457.1
கண்டு உயி, உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கூற்றம் கயிறு_ெப.(கயிறு_ெப.) உrஇக் காட்டி யிட்டா, $சீ வ.நா.2457.2
உண்டு உயி, சில,_ெப.(சில,_ெப.) கண்
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று உத்தரா
சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) வத்தா, $சீ வ.நா.2457.3
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திர ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) எங்கும் த@தின ஆக
மாேதா $சீ வ.நா.2457.4
கண்ணினால் இன்று கண்டாம் கூற்றினக் காம,_ெப.(காம,_ெப.) ெசவ்வாய்
$சீ வ.நா.2458.1
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) உருவக் ேகாலத் ஒருபிடி
நுசுப்பின் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) ெசால் $சீவ.நா.2458.2
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வண்ணித்தல் ஆவ இல்லா வரு முல மத,வ ேநாக்கின் $சீ வ.நா.2458.3
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) உடப் ேபத ந@,மப் ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.)
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கண்ணிற்று அம்மா $சீவ.நா.2458.4
அரத்தகம் அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) மருளிச்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சீறடி அளிய தம்மால்
$சீ வ.நா.2459.1
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ஒலிப்பச் ெசன்னிக் குஞ்சிேமல்
மிதிப்ப ேநாற்றான் $சீவ.நா.2459.2
திருக்குலாய்க் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா,பின்
சீவகன்_ெப.(சீ வகன்_ெப.) நாங்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சீ வ.நா.2459.3
தrத்திலம் தவத்த என்று தா,_ெப.(தா,_ெப.) மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.)
ஏமுற்றாேர $சீ வ.நா.2459.4
ேகாவிந்தன் என்னும் ெசம்ெபான் குன்றின் ேமல் பிறந் கூ,ேவல் $சீவ.நா.2460.1
சீவகன்_ெப.(சீவகன்_ெப.) என்னும் ெசந்ந@,ப் பவள மா கடலுள் பாய்வான்
$சீ வ.நா.2460.2
பூ உந்தி அமுத யாறு பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) நுடங்கப்
ேபாந் $சீவ.நா.2460.3
தாஇr ேவள்விச் சால மடுவினுள்
தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.நா.2460.4
சாண் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெநடிய வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
கண் தள அவிழ் குவள பூப்பப் $சீவ.நா.2461.1
பூண் உட முலயின் பாரம் ெபாறுக்கலாச் சுளிவின் ேமலும் $சீவ.நா.2461.2
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) அட நடுங்கிக் கயால் நகமுகம் புதத்த ேதாற்றம்
$சீ வ.நா.2461.3
ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அரவு
ேச,ந்த_ெப.எச்.(ேச,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திங்கள
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.நா.2461.4
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முத் உமிழ் திரகள் அங்கம் ெமாய் ெகாள் பாதாலம் முத்த@ $சீ வ.நா.2462.1
ஒத்தன ேவல ேவள்வி ஒலிகடல் நான்கும் நாண $சீ வ.நா.2462.2
வத்த நான்_பதி.ெப.(நான்_தன்.ஒரு.) மறயும்
ந@ந்தி_வி.எச்.(ந@ந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) என்னும் சாலி $சீவ.நா.2462.3
வித்தி ேமல் உலகத் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) விளத் ெமய்கண்ட ந@ரா,
$சீ வ.நா.2462.4
தரு மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) தருப்ப ஆ,ந்த சமித இம் மூன்றினானும்
$சீ வ.நா.2463.1
விr மல, அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகால
ேவதிக இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆன் ெநய்
$சீ வ.நா.2463.2
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) அகலுள் ெபய்ேதா, ெபான் அகல்
ஆ,ந்த தூபம் $சீவ.நா.2463.3
இருமணி அகலுள் ந@, ெபய் இடவயின் இrஇயினாேர $சீவ.நா.2463.4
ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) ெபாr நிறயப் ெபய் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) உமிழ்
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் மூழிக் $சீ வ.நா.2464.1
கல் புr கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ஆன் பால் அவிெயாடு கலப்ப வத்
$சீ வ.நா.2464.2
முன் ெபrயான ஆகத் தருப்பயான் முடிந் மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.)
$சீ வ.நா.2464.3
ெபான் புr வரயும் ெபாய்த@, சமிதகள் இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.)
வத்தா, $சீவ.நா.2464.4
மந்திர விதியின் மாண்ட சிறு விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) தருப்ப சூழ்ந் $சீவ.நா.2465.1
முந் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) ெமாழிந்த ெநய்ய முன முதி, தருப்ப
தன்னால் $சீவ.நா.2465.2
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மந்திrத் அமய முக்கால் மண்ணி மற்று அதன ந@க்கிச் $சீவ.நா.2465.3
சிந்தித் மறயின் ெசந்த@த் தண்டிலத் அங்கண் வத்தா, $சீ வ.நா.2465.4
தண்டிலத் அகத்தில் சாண் ேமல் எண் விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) சமித நானான்கு
$சீ வ.நா.2466.1
எண் திசயவரும் ஏத்தத் டுப்பு ெநய் ெசாrத ேலாடும் $சீவ.நா.2466.2
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழல்
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.)
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வலம்
சுழன்று_வி.எச்.(சுழல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்ப $சீவ.நா.2466.3
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திர ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) எங்கும் திருவிள யாட
மாேதா $சீ வ.நா.2466.4
கர உடத் கிலில்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காஞ்சன
வட்டின் முந்ந@,த் $சீவ.நா.2467.1
திர இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வியாழம் ேதான்றத்
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) பிணி முழவும் சங்கும் $சீ வ.நா.2467.2
முரெசாடு_ெப.(முரசு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
முழங்கி_வி.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெமாய் ெகாள்
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.)
ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2467.3
அரசருள் அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) ஆய் ெபான் கலச ந@, அம் க ஏற்றான்
$சீ வ.நா.2467.4
குளி,மதி ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) ேகாள் விடுக்கின்றேத ேபால் $சீவ.நா.2468.1
தளி, புர ேகாத மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) தாமர முகத்தச்
ேச,ந்த_ெப.எச்.(ேச,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2468.2
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ஒளி, வளக் கயச் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) விடுத்
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.) இடக்க பற்றி $சீவ.நா.2468.3
வள, எr வலம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆய்
ெபான் கட்டில் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஏறினாேன $சீ வ.நா.2468.4
விளங்கு ஒளி விசும்பில் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அருந்ததி காட்டி ஆன் பால் $சீவ.நா.2469.1
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகாளப் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேகால மல, அடி கழ@ இய பின்ற $சீவ.நா.2469.2
இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) கதி,க் கலத்தின்
ஏந்த_குைற.எச்.(ஏந்து_வி.+அ_ெப.எச்.குறி.) அயினி கண்டு அம,ந் இருந்தான்
$சீ வ.நா.2469.3
ளங்கு எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) உழுவ ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) சீ,த்
ேதாகேயாடு இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒத்தான்
$சீ வ.நா.2469.4
ெபான் அம் காழில் ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
முத் விதானம் புண,ந் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) $சீவ.நா.2470.1
மன்னு மால பல தாழ்ந் மணப்புக விம்மி மல்கிய $சீ வ.நா.2470.2
அன்னத் தூவி அட, பஞ்சி அவி, மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) ஆதி ஆகப்
$சீ வ.நா.2470.3
பன்னிச் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பதின் ஐந்ம்
படுத்தா, பாவ மா,கேள $சீ வ.நா.2470.4
பனி மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) குளி,ப்பன பஞ்சின் ெமல்லிய $சீவ.நா.2471.1
கனி மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) குளி,ப்பன கண் ெகாளாதன $சீவ.நா.2471.2
எலி மயி,ப் ேபா,வ வத் எழினி வாங்கினா, $சீவ.நா.2471.3
ஒலி மயி,ச் சிகழிக உருவக் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அனா, $சீவ.நா.2471.4
விழுத்தகு மணிச் ெசவி ெவண்ெபான் கவின $சீவ.நா.2472.1
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எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெபாலி படியகம் இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) பக்கமும்
$சீ வ.நா.2472.2
ெதாழில்பட வத்தன, ளும்பும் ேமகலக் $சீவ.நா.2472.3
கழித்த ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.)
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அனய கண்ணினா,
$சீ வ.நா.2472.4
அம் கருங்காலி சீவி ஊறவத் அமக்கப் பட்ட $சீ வ.நா.2473.1
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) களி விராய காயும் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) பழுக் காயும்
த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) $சீ வ.நா.2473.2
எங்கணும் குளி,ந்த_ெப.எச்.(குளி,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இன்ன @,
இளம்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) காயும் மூன்றும்
$சீ வ.நா.2473.3
தம் களி ெசய்யக் கூட்டித் தயலா, க ெசய்தாேர $சீவ.நா.2473.4
க ெசய் கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நூறும்
காழ்க்கும் ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) இலயும் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.)
$சீ வ.நா.2474.1
எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.)
உண,ந்த_ெப.எச்.(உண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந@ரா, இன் முக வாசம்
ஊட்டிப் $சீவ.நா.2474.2
ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான் ெசப்பும் மாலப்
ெபருமணிச் ெசப்பும் சுண்ணம் $சீவ.நா.2474.3
ெதாய் அறப் ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தூ ந@,த் ெதாடு
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பவளச் ெசப்பும் $சீவ.நா.2474.4
தா மணி_ெப.(மணி_ெப.) நானச் ெசப்பும் சலஞ்சலக் கலன் ெபய் ெசப்பும்
$சீ வ.நா.2475.1
தூ மணித் கில்கள் ஆ,த்த வலம்புrத் லங்கு ெசப்பும் $சீவ.நா.2475.2
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காமந@,க் காம வல்லி கவின்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வள,ந்தேத ேபால்
$சீ வ.நா.2475.3
நாம ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் பாவ நயப்பன
ஏந்தினாேர $சீவ.நா.2475.4
விr கதி, ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) மின்னித் தா,_ெப.(தா,_ெப.) எனும் திருவில்
வசிக்
@
$சீவ.நா.2476.1
குrசில் மா ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.)
ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாழும்
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) காம மாr_ெப.(மாr.) $சீ வ.நா.2476.2
அrவதன் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) என்னும் அகன் குளம்_ெப.(குளம்_ெப.)
நிறந் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண் $சீவ.நா.2476.3
கr அம ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) சிந்திக் கலிங்குகள் திறந்த அன்ேற $சீவ.நா.2476.4
ேதாக்க அம் கிலினாள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ண முல ெபாரு ேசந்த
$சீ வ.நா.2477.1
ஏக்கு ஒசிவு இலாத வில்லான் இடு ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) இன் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) $சீவ.நா.2477.2
ேதக்கி வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இமிரும் ேகாத ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.)
தா,_ெப.(தா,_ெப.) உழக்க நந் $சீவ.நா.2477.3
பூக் ெகாய் வண்ட ெகாம்பின் ெபாற்பினள் ஆயினாேள $சீ வ.நா.2477.4
அணித் தகு பவளம்_ெப.(பவளம்_ெப.) ஏற்பக் கடந் முத் அழுத்தி அம் ெபான்
$சீ வ.நா.2478.1
ணித் அடி விளிம்பு ேச,த்தித் ெதாழு தகச்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வண்க $சீவ.நா.2478.2
மணிச் சிரல்_ெப.(சிரல்_ெப.) சிறகு_ெப.(சிறகு_ெப.) நாண வகுத்த சாந் ஆல
வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.) $சீவ.நா.2478.3
பணித் தகு மகளி,_ெப.) வசிப்
@
பாவயக் குளி,ப்பித் தாேர $சீ வ.நா.2478.4
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ேசந் ந@ண்ட_ெப.எச்.(ந@ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசழுந் தாமரக்
கண்களின் $சீவ.நா.2479.1
ஏந்தி மாண்ட முலக் கண்களின்
எழுதிச்_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.+ச்_ஒற்.) $சீவ.நா.2479.2
சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.) எழுதித் தக மாமல,
$சீ வ.நா.2479.3
ஆய்ந் சூட்டி அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) அஞ்சலி ெசய்தான்
$சீ வ.நா.2479.4
மணிெசய் வண
@
மழலக் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) பாண்டிெலாடு $சீவ.நா.2480.1
அணி ெசய் ேகாதயவ, பாடிய_ெப.எச்.(பாடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கீ தம்
$சீ வ.நா.2480.2
பணிவு இல் சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) பருகிப் பவளக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
$சீ வ.நா.2480.3
மணியும் முத்ம் மல,ந்திட்ட ஒத்தாேள $சீவ.நா.2480.4
எய்த் ந@,ச்சிலம்பு இன் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ேமகல $சீ வ.நா.2481.1
வித்தி மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) விளத்தாள் எனத்
$சீ வ.நா.2481.2
தத் ந@,த் தவளக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) கிண்கிணி $சீவ.நா.2481.3
உய்த் ஓ, பூசல்_ெப.(பூசல்_ெப.) உடன் இட்டன அன்ேற $சீ வ.நா.2481.4
ஏந்தி நாங்கள் உடேன இடு பூசல $சீவ.நா.2482.1
ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
ெகாடுங்_ெப.அ.(ெகாடும்_ெப.அ.) ேகாலினன்
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2482.2
ஆய்ந் ேகட்டும் அருளான் என்று அவிந்தன $சீவ.நா.2482.3
சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) ஏந் முலயாள் கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) தாேம
$சீ வ.நா.2482.4
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வடு_ெப.(வ
@
டு_ெப.)
@
மலி உலகினவ, ேபால விளயாடும் $சீ வ.நா.2483.1
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) மலி ேகாதெயாடு
தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) மின் ேபால் $சீவ.நா.2483.2
ஆடு ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உய, அலங்கல்
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) மா,பன் $சீவ.நா.2483.3
கூடு மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) களயும் வக கூறல் உறுகின்ேறன் $சீவ.நா.2483.4
உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) வள,ந் இளம
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உய,
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) காழ் $சீவ.நா.2484.1
இச்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ச்_ஒற்.) சவிய அல்ல என எழுதியவ ஊன்றிக்
$சீ வ.நா.2484.2
கச்சு விளிம்பு அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) கம்பல விதானம் $சீ வ.நா.2484.3
நச்சு மணி_ெப.(மணி_ெப.) நாக, உற நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) என விrத்தா,
$சீ வ.நா.2484.4
முத் அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) நிறந்த முள எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) மத யான
$சீ வ.நா.2485.1
மத்தகமும் திருமகள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வடிவும்பட மாேதா $சீ வ.நா.2485.2
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) எண்
முழம் என்று ஓதி நக, இழத்தா, $சீவ.நா.2485.3
ெமாய்த் எr ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் களின் நூல் முடிவு கண்டா,
$சீ வ.நா.2485.4
உழுந் பயறு_ெப.(பயறு_ெப.) உப்பு அrசி அப்பம் அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
கலங்கள் $சீவ.நா.2486.1
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ெகாழுந்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) படக் கூப்பி நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.)
ஆயிர மரக்கால் $சீவ.நா.2486.2
ெசழுந் படச் ெசந்ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) நிறத் அம் நுண் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
அறுகின் $சீ வ.நா.2486.3
ெகாழுந்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) குறத் அணிந் ெகால ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
கணவ, அமத்தா, $சீவ.நா.2486.4
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) இரட்ட திருவா, சுட, கணாடி
$சீ வ.நா.2487.1
ெபாங்கு ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) வா, முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) ேதாட்டி புண,
கும்பம் $சீ வ.நா.2487.2
மஙகலங்கள் எட்டும் இவ மணியின் புனந் ஏந்தி $சீவ.நா.2487.3
அம் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண் அrவய,கள் ெதன் கிழக்கில் நின்றா,
$சீ வ.நா.2487.4
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) உருவ மால வட கீ ழ் இருவ,_ெப.(இருவ,_ெப.)
மின் ேபால் $சீவ.நா.2488.1
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) உருவ வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) உருவி நின்றனா, ெதன்
ேமல்பால் $சீவ.நா.2488.2
உள் உருக ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உய, உழுத்
அகலும் ஏந்திக் $சீ வ.நா.2488.3
கள் உருவ மாலயவ, க ெதாழு நின்றா, $சீவ.நா.2488.4
ேதார மல, ந@, அறுகு ளும்பும் மணித் தாலம் $சீவ.நா.2489.1
ஆர_குைற.எச்.(ஆ,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வட ேமல்திசக் கண்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அவி, பஞ்சிச் $சீ வ.நா.2489.2
சீ, நிறய வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.)
திருத்தத் திரு ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.2489.3
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வார முறக் கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) வடக்கு
இருந்தன_வி.மு.(இரு_வி.ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட,.பன்.) கண்
மாேதா $சீ வ.நா.2489.4
பால் நுரயின் ெநாய்ய அணப் பங் கதி,கள் சிந்தித் $சீவ.நா.2490.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) இரவி திங்கெளாடு_ெப.(திங்கள்_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
சா,ந் இருந்தேத ேபால் $சீவ.நா.2490.2
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) நிர ெசய் கண்ணிெயாடு ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) என
இருந்தான் $சீவ.நா.2490.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உயர_குைற.எச்.(உய,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) குட மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) ெபருமாேன
$சீ வ.நா.2490.4
குளெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.) கனி
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெசாr ேசாலக் குளி, மணி_ெப.(மணி_ெப.) $சீ வ.நா.2491.1
வளம மல்கி எrய மடமந்தி க காய்த்வான் $சீ வ.நா.2491.2
இளம ஆடி இருக்கும்_ெப.எச்.(இருக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வனத் ஈ,ஞ் சட மாமுனி $சீவ.நா.2491.3
கிளய ந@ங்கிக் கிள, சாபத்தின் நாவிதன் ஆயினான் $சீவ.நா.2491.4
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகள்வி
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) கான் முளயாய் வழித்
ேதான்றினான் $சீவ.நா.2492.1
ேதாய்ந்த_ெப.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகள்வித் ற ேபாய்
அலங்காமும் ேதாற்றினான் $சீ வ.நா.2492.2
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) தன்னால் களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) ஊ,தி
சிறப்ெபாடு ேமயினான் $சீவ.நா.2492.3
வாய்ந்த ேகாலம் உடயான் ெபரு மஞ்சிக,க்கு ஏறு அனான் $சீவ.நா.2492.4
நித்தில வடமும் பூணும் ஆரமும் நிழன்று தாழ $சீவ.நா.2493.1
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ஒத் ஒளி, குழகள் காதில் நான்று ெபான் ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) ஆடப்
$சீ வ.நா.2493.2
பத் அரவு அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) பாவ கரக ந@, ெசாrயப் பாங்கின்
$சீ வ.நா.2493.3
வித்தகன் பூசி ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ேவந்தனுக்கு
இறஞ்சினாேன $சீ வ.நா.2493.4
நச்சு எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரவின் ேநாக்கின் மன்னர நடுங்க
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2494.1
வச்சிர வண்ணன்_ெப.(வண்ணன்_ெப.) காப்ப
வாழிய,_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய,_வியங்.வி.மு.குறி.)
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) என்னா $சீ வ.நா.2494.2
அச்சுதம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) அடி முடித் ெதளித் நங்க $சீவ.நா.2494.3
உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இமிரும் மால ஒளி முடிச்
சிதறினேன $சீவ.நா.2494.4
வாக்கினில் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான்
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) மங்கல விதியின் ஏந்தி $சீவ.நா.2495.1
ஆக்கிய மூ,த்தத் அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) வலக் கவுள் உறுத்தி ஆ,ந்த
$சீ வ.நா.2495.2
ேதன்கண் இன் அகிலின் ஆவி ேதக்கிடும் குழலினாள $சீவ.நா.2495.3
ேநாக்கலன் நுனித் ெநாய்தா இடக் கவுள் உறுத்தினாேன $சீ வ.நா.2495.4
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான் வாள
ந@க்கி_வி.எச்.(ந@க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அவி, மதிப் பாகக் கல்ேமல்
$சீ வ.நா.2496.1
காய்ந்த_ெப.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
கலப்பத் ேதய்த்ப் பூ நிற@இக் காம,_ெப.(காம,_ெப.) ெபான் ஞாண் $சீ வ.நா.2496.2
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ேதாய்ந்த_ெப.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
குறங்கில் வத்த் கிலினில் டத்த் தூய்தா $சீவ.நா.2496.3
வாய்ந்த கப் புரட்டி மாேதா மருள்தகப் பற்றினாேன $சீ வ.நா.2496.4
ஏற்றியும் இழித்ம் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒற்றியும்
$சீ வ.நா.2497.1
ேபாற்றிச் சந்தனம்_ெப.(சந்தனம்_+ெப.) பூசுகின்றான் எனக் $சீ வ.நா.2497.2
கூற்று அனான் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) ேகாலம் ெசய்தான் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
$சீ வ.நா.2497.3
ேதாற்றும் ெசஞ்சுட, ேபாலச் சுட,ந்தேத $சீவ.நா.2497.4
ேகாதப் பாரத்தி னாலும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நாணினும் $சீவ.நா.2498.1
ஏதிலான் முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ேநாக்கும்_ெப.(ேநாக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இளிவினும்
$சீ வ.நா.2498.2
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.)
ேநாக்கிய_ெப.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பால்மதி வாள்முகம்
$சீ வ.நா.2498.3
ஏதம் இன்றி எடுத்தனள் ெமல்லேவ $சீ வ.நா.2498.4
உருவச் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கயல்_ெப.(கயல்_ெப.)
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) நிறப் புள்_ெப.(புள்_ெப.) ெவrஇ $சீ வ.நா.2499.1
இrயல் உற்றன_வி.மு.(உறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட,.பன்.)
ேபான்று இணக் கண்மல, $சீவ.நா.2499.2
ெவருவி ஓட விசும்பில் குலாவிய $சீவ.நா.2499.3
திருவில் ேபால் புருவங்கள் திருத்தினான் $சீவ.நா.2499.4
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) மின்ன அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) குயம்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) களந் $சீ வ.நா.2500.1
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ஓரும் ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) திறல்_ெப.(திறல்_ெப.) கத்தrகத்
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) $சீவ.நா.2500.2
ந@rன் ெசய் அடி ஏத்பு ந@ங்கினான் $சீ வ.நா.2500.3
தாரன் மாலத் தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) இண,க் கண்ணியான் $சீவ.நா.2500.4
அன்னப் ெபட நடுக்கி அசந்
ேதற்றா_எதி,.ம.ெப.எச்.(ேதற்று_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) நடயாளும்
$சீ வ.நா.2501.1
மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) குட நடுக்கும் மால ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.)
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) மறேவானும் $சீ வ.நா.2501.2
மின்னும் மணிக் குடத்தின் ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.) ஏந்தப்
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) ஆடிப் $சீவ.நா.2501.3
ெபான் அம் கடி மலரும்_ெப.எச்.(மல,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கிலும் சாந்ம் புனந்தாேர $சீ வ.நா.2501.4
எம் சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) என்று இரங்கா ஆகம்_ெப.(ஆகம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) கவ,ந் இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) $சீ வ.நா.2502.1
தம் சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) ேவண்டாத முலக் கீ ழ் வாழ்வு தள,கின்ற
$சீ வ.நா.2502.2
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் பாவ நல்கூ, சிறு
நுசுப்பிற்கு $சீ வ.நா.2502.3
அஞ்சு உற்றுழிப் புல,ந் ஆங்கு அணிந்தா, அம் மணி_ெப.(மணி_ெப.) வடேம
$சீ வ.நா.2502.4
சுடுமண் மிச மாr_ெப.(மாr.) ெசாrயச் சூழ்ந் சுமந் எழுந் $சீ வ.நா.2503.1
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நிமி, ஆவி
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெநய் ேதாய் தளி,
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $சீ வ.நா.2503.2
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டி நுண் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வ,வாய் ஏழ மல,
மா,பன் $சீவ.நா.2503.3
கடி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மல,ப் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) களிப்பக் காமக்
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஆழ்ந்தான் $சீ வ.நா.2503.4
வழங்கு தாரவன் மா,பு_ெப.(மா,பு_ெப.)
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மட்டு உகப் $சீவ.நா.2504.1
புழுங்கு ேகாத ெபாற்பின் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ேபசலாம் $சீ வ.நா.2504.2
விழுங்கு ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) விடா தழ@ இக் கிடந் $சீ வ.நா.2504.3
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மின்னுக்
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) ஒத் ஒழிந்திட்டாள் $சீவ.நா.2504.4
தாம மா,பனும் தயலும் ெமய் உண,வு_ெப.(உண,வு_ெப.) $சீவ.நா.2505.1
ஆம் இ என்று அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) களித்தவ,
$சீ வ.நா.2505.2
தூமம் ெகாப்புளிக்கும் கில் ேசக்க ேமல் $சீவ.நா.2505.3
காமன் அப்பு அணக் கள் உக வகினா, $சீவ.நா.2505.4
மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மகிழ்ந் கண் இமத்தல்
ெசல்லான் $சீவ.நா.2506.1
காதலித் இருப்பக் கண்கள் கrந் ந@, வரக் கண்டு அம்ம $சீ வ.நா.2506.2
ேபதம பிறர உள்ளி அழுபவ,ச் ேச,தல்_ெதா.ெப.(ேச,_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
என்றாள் $சீவ.நா.2506.3
ேவதன ெபருகி_வி.எச்.(ெபருகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேவல்கண் த@
உமிழ்ந்திட்ட அன்ேற $சீவ.நா.2506.4
நாறு சாந் அழித் மால பrந் நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) கலன்கள் சிந்திச்
$சீ வ.நா.2507.1
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சீறுபு ெசம்ெபான் ஆழி மணிவிரல் ெநrத் விம்மா $சீவ.நா.2507.2
ஏறியும் இழிந்ம் ஊழ் ஊழ் புருவங்கள் முrய ெநாந் $சீ வ.நா.2507.3
ேதறு ந@, பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) தாமர முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) விய,த்
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.) $சீ வ.நா.2507.4
இற்ற என் ஆவி என்னா எrமணி இமக்கும் பஞ்சிச் $சீவ.நா.2508.1
சிற்றடிப் ேபா புல்லித் திருமகன் கிடப்பச் ேசந் $சீவ.நா.2508.2
ெபாற்ற தாமரயின் ேபாந் கருமுத்தம் ெபழிபேவ ேபால் $சீவ.நா.2508.3
உற்று ம கலந் கண்கள் ெவம்பனி
உகுத்த_ெப.எச்.(உகு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.நா.2508.4
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூண் நின்னச் சா,ந்
குலாய்க் ெகாழுந்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.)
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாம்ேப $சீவ.நா.2509.1
கண்டு கண் கrந் ந@ராய் உகுவ கரக்கலாேம $சீவ.நா.2509.2
பண்டியான் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாவப் பயத்த
யா,க்கு உரப்ெபன் ேதன்காள் $சீவ.நா.2509.3
வண்டுகாள் வருடி நங்க வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) தர ெமாழிமின் என்றான்
$சீ வ.நா.2509.4
பூவயும் கிளியும் ேகட்டுப் புழமுகம் வத் ேநாக்கிக் $சீவ.நா.2510.1
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) மடந்த உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) கல் ெகாேலா
இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) ெகாேலா $சீவ.நா.2510.2
சாவம் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) உருகி ஒன்றும் தவறு_ெப.(தவறு_ெப.)
இலன்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) அருளும் நங்க $சீவ.நா.2510.3
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கூழ் உண்டு நாளும் பிணி
உழந் இருத்ம் ேபதாய் $சீ வ.நா.2511.1

706

முற்றிம ெசால்லின்_நி.எச்.(ெசால்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) நங்க
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) அடிசில்_ெப.(அடிசில்_ெப.)
காட்டாள் $சீ வ.நா.2511.2
ெபான்ெதாடி தத்தயீேர ெபாத்ம் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) வாய என்ேற
$சீ வ.நா.2511.3
கற்பித்தா, பூவயா, தம் காரணக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) தம்மால்
$சீ வ.நா.2511.4
பழிெயாடு மிடந்த ேதனும் சீ றடி பரவினாற்கு $சீ வ.நா.2512.1
வழிபடு ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ெகாடுத்
அருளல் ேவண்டும் $சீவ.நா.2512.2
ஒழி படக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ேபால உயங்கவும் உருகி ேநாக்காப்
$சீ வ.நா.2512.3
பிழிபடு ேகாத ேபால் ஆம் ெபண்டிரக் ெகடப் பிறந்தாள் $சீ வ.நா.2512.4
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) யானும்
ஆக இதனக் கண்டு உயிர வாேழன் $சீ வ.நா.2513.1
நான்று யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) சாவல் என்ேற நலக் கிளி_ெப.(கிளி_ெப.)
நூலின் யாப்ப $சீவ.நா.2513.2
மான்ற அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.)
மருண்டு_வி.எச்.(மருள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நக்காள்
வாழிய_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இய_வியங்.வி.மு.குறி.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.)
ெபற்ேறன்_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) என்று $சீவ.நா.2513.3
ஆன்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) ஆரப் புல்லி அணிநலம்
பரவினாேன $சீவ.நா.2513.4
நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) ஓத ந@, நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ந@ள் தவேம ெசய்யினும் வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
ந@லம்_ெப.(ந@லம்_ெப.) $சீவ.நா.2514.1
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அறேயா அrவ வr ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் ஓக்கிலயால்
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ந@லம்_ெப.(ந@லம்_ெப.)
$சீ வ.நா.2514.2
கண் ஒவ்வாேயனும் களித் நகுதி நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $சீ வ.நா.2514.3
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) இேவா ம உண்பா, ேசrயேயா
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) ந@லம்_ெப.(ந@லம்_ெப.)
$சீ வ.நா.2514.4
பாண்குலாய்ப் படுக்கல் ேவண்டா பங்கிளி பூவ என்னும் $சீவ.நா.2515.1
மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) இலாதார வத்தா, என் உறா, என்று நக்கு
$சீ வ.நா.2515.2
நாண்குலாய்க் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நங்க நக
முக அமுதம் ஈந்தாள் $சீவ.நா.2515.3
பூண்குலாய்க் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா,பின்
ெபான் ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குன்று அனாற்ேக $சீவ.நா.2515.4
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) குவித்த_ெப.எச்.(குவி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அனய மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
ஆய எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சீ வ.நா.2516.1
புலம்புவித் அருளின் ந@ங்கிப் பகப்புலம் புக்க ேவந்தின் $சீ வ.நா.2516.2
கலங்குவித்த அனய நம்பி கவ,ந்திடக் கலாபம் ஏங்கச் $சீ வ.நா.2516.3
சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ெநந் இரங்கத் ேதன்தா, பrந் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.நா.2516.4
திரு நிறக் காம வல்லி திருக் கவின்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பூத்க் $சீவ.நா.2517.1
ெபருநிறம் கவினி ஆ,ந்த கற்பகம் பிணந்தேத ேபால் $சீ வ.நா.2517.2
அரு நிறக் குருசில்_ெப.(குருசில்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) மா,பத் அசந்தனள்
அலங்கல் ேவலும் $சீவ.நா.2517.3
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ெநr புறத் தடற்று வாளும் ந@லமும் நிக,த்த கண்ணாள் $சீவ.நா.2517.4
மணிக்கண் மாமயில் சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) மாதரும் $சீவ.நா.2518.1
அணிக் கந் அன்ன ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) அரச சீ யமும் $சீவ.நா.2518.2
பிணித்த_ெப.எச்.(பிணி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காதலால் பின்னிச்
ெசல்வுழிக் $சீ வ.நா.2518.3
கணித்த நாள்கள் ஏழ் கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
காலேய $சீவ.நா.2518.4
சூட்டும் சுண்ணமும் அணிந் சுந்தரம் $சீவ.நா.2519.1
ஓட்டி ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெபான் நூல் ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) தாெராடு
$சீ வ.நா.2519.2
பூட்டிக் குண்டலம் ெபாற்பப் ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பின் $சீ வ.நா.2519.3
ேமாட்டு முத் ஒளி, வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) வளாயினா, $சீவ.நா.2519.4
பால் நுர அன பந்கில் அணிந் $சீவ.நா.2520.1
ஆன் நிர இனத் அலங்கல் ஏறு அனான் $சீவ.நா.2520.2
மான் நிர இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) மருளும் ேநாக்கினா, $சீ வ.நா.2520.3
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) உயி, உணும் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ஆயினான்
$சீ வ.நா.2520.4
சுநந்த தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) சுட, ெபான் சூழித்
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) $சீ வ.நா.2521.1
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) கவ,ந் உண இலிற்றும் மும் மதத் $சீ வ.நா.2521.2
அநந்தன் அன்ன க யான ஏறினான் $சீவ.நா.2521.3
குனிந்த சாமர குளி, சங்கு ஆ,த்தேவ $சீவ.நா.2521.4
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இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பிடி நூறு
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இறு
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) நின்றேத ேபால் $சீ வ.நா.2522.1
கரும்ெபாடு_ெப.(கரும்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) காய்ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) ற்றிக்
கருப்புரக் கந்தில் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
$சீ வ.நா.2522.2
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) சூழ் மதத்த சூளாமணி எனும் சூழி யானப்
$சீ வ.நா.2522.3
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தகப் பிணயல் மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.)
முடிமிதித் ஏறினாேன $சீவ.நா.2522.4
சட்டகம் ெபான்னில் ெசய் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கதி, ெவள்ளி ேவய்ந்
$சீ வ.நா.2523.1
வட்ட நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) வாய்ப்ப நிரத் ேமல்
மணிகள் ேச,த்திச் $சீவ.நா.2523.2
சுட்டுதற்கு அrய முத்தின் ெதாத் வாய் நாற்ற முந்ந@,ப் $சீவ.நா.2523.3
பட்டவான் பவளக் காம்பின் குட நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) பருதி ஒத்தான்
$சீ வ.நா.2523.4
மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) பனக் குழாத்தின் பிச்சம் நிரத்தன
மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) சூழ்ந் $சீவ.நா.2524.1
புடக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ஏறித் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ெபாழிகதி,க் குப்ப
அன்ன $சீ வ.நா.2524.2
எடுத் எறி கவr வச_குைற.எச்.(வ
@
சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
@
இயம்_ெப.(இயம்_ெப.) பல
முழங்கி_வி.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆ,ப்பக் $சீவ.நா.2524.3
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பட ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) சூழக்
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) வதி
@ ேச,ந்தான் $சீவ.நா.2524.4
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அடி நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) உறுதல் நாணி அருவருத் அமrன் ஆலித்
$சீ வ.நா.2525.1
இடு மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) சிறக, ஆக எழுந் ேமல் பறப்ப ேபாலப் $சீவ.நா.2525.2
படு மழத் ளியின் பாய்மாப்
பரந்தன_வி.மு.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட,.பன்.) நிரந்த ெபான்
ேத, $சீ வ.நா.2525.3
இடநிலம் இன்றி ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) ஈண்டின மள்ள, ெதாக்கா,
$சீ வ.நா.2525.4
ெகாழு மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) ெபண்ண
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குரும்பயும் ெசப்பும் ெகான்ற
$சீ வ.நா.2526.1
இழ முலத் தடத்தினாள் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கணவனக் காண ஏகிக்
$சீ வ.நா.2526.2
கழும் ஒலி அரவ வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) கன
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ன $சீவ.நா.2526.3
குழும் ஒலி அரவம் ஈண்டிக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) நக,
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.நா.2526.4
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) இலச் சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ெதண்ண,@ உலா
முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) கிழிக்கும் மாடக் $சீவ.நா.2527.1
ெகாள் ெகாடிக் குழாத்தினாலும் ெகாழு நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.)
புகயினாலும் $சீ வ.நா.2527.2
ெதள்ளுறு சுண்ணத்தாலும் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) மல,த் களினாலும்
$சீ வ.நா.2527.3
புள்_ெப.(புள்_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ெபாழு காணா புலம்பிக் கூடு அடந்த
அன்ேற $சீவ.நா.2527.4

711

பந்ெதாடி மகளி,_ெப.) பாங்க, பrந் நூல்
ெசாrந்த_ெப.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காசு_ெப.(காசு_ெப.)
$சீ வ.நா.2528.1
சிந்தின தழல் என்று அஞ்சிச் சிற அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) நிலத்தச் ேசரா
$சீ வ.நா.2528.2
இந்திர_ெப.அ.(இந்திரன்_ெப.) ேகாபம்_ெப.(ேகாபம்_ெப.) ஆம் என்று
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) குனிந் குத்திச் $சீ வ.நா.2528.3
சிந்தயில் ேதம்பத் தாேம திருமணி
நக்க_ெப.எச்.(நகு_வி.+க்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.நா.2528.4
ெவள்ளம கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநாக்கின்
கிண்கிணி மிழற்றி ஆ,ப்பப் $சீவ.நா.2529.1
பிள்ளம காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) கூரப் பிறழந் ெபான் ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.)
வழத்
@
$சீ வ.நா.2529.2
ள்ளுபு ெசlஇய ேதாற்றம் ெதாடு கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) காமன் காமத்
$சீ வ.நா.2529.3
உள் உயி, அறியப் ெபண்ணாய்ப்
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ, ேதாற்றம் ஒத்தா,
$சீ வ.நா.2529.4
தன்ெநறி வளரக் காமன் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) முல
இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2530.1
முன்னேர வள,கின்றால் ேபால் முகிழ் முல முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) ஏந்திப்
$சீ வ.நா.2530.2
ெபான் எறி மணியின் ெபாங்கிக் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
புடப்ப ஓடிப் $சீவ.நா.2530.3
பின் நிற@இ வத்த ேபாலப் ெபம்பய, விம்பி நின்றா, $சீவ.நா.2530.4
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அணி நிலா வசும்_ெப.எச்.(வ
@
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
@
மால அரங்கு
புல்_ெப.(புல்_ெப.) எனப் ேபாகித் $சீவ.நா.2531.1
ணி நிலா வசும்_ெப.எச்.(வ
@
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
@
மாலப் பிற
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ேச,ந் $சீவ.நா.2531.2
மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிலா
வசும்_ெப.எச்.(வ
@
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
@
மால மங்கய,
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றா, $சீவ.நா.2531.3
பணி நிலா வசும்_ெப.எச்.(வ
@
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
@
பம் ெபான்
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.)
ஒத்தா, $சீ வ.நா.2531.4
வள் உகி,_ெப.(உகி,_ெப.) வrத்த சாந்தின் வன முல ேகாக்கினார $சீ வ.நா.2532.1
உள் உயி, உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கூற்றின் உடன்று கண் கrந் ெபாங்கக் $சீவ.நா.2532.2
கள் உயி, உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாலக் கப்பு ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) கயின் ஏந்தி $சீ வ.நா.2532.3
நள் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) விளக்கு இட்ட அன்ன நங்கமா, மல்கினாேர
$சீ வ.நா.2532.4
மட்டு ஒளித் உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாந்த,_ெப.(மாந்த,_ெப.) மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.) ேபால் மறந் வண்ணப்
$சீ வ.நா.2533.1
பட்டு ஒளித் ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) கதி,க் கலாபம் ேதான்றக்
$சீ வ.நா.2533.2
குட்ட ந@,க் குவளக் கண்கள் விருந் உண
விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றா, $சீவ.நா.2533.3
அட்டும் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மாலப் பவளக்

713

ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.)
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒத்தா, $சீ வ.நா.2533.4
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ந@திச்
ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) ெபருமகன் ஆக்கம் ேபாலப் $சீவ.நா.2534.1
பரந் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) இன்றி ேமலால் படா முல குவிந்த கீ ழால்
$சீ வ.நா.2534.2
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ந@தி ேகளா அரசனின்
சுருங்கி நந்ம் $சீவ.நா.2534.3
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) ெநாந்
ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வதி
@ மடந்தய,
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெகாண்டாேர $சீவ.நா.2534.4
ெசல்வ,க்ேக சிறப்புச்
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திருந் ந@,
மாந்த,_ெப.(மாந்த,_ெப.) ேபால $சீவ.நா.2535.1
அல்குற்கும் முலக்கும் ஈந்தா, அணிகம் ஆய எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$சீ வ.நா.2535.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) கூ,ந்தா,க்கு இல்ல சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) என்று
நுண் நுசுப்பு நய $சீவ.நா.2535.3
ஒல்கிப் ேபாய் மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) ேச,ந்தா, ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) குடங்கக் கண்ணா, $சீவ.நா.2535.4
கா, வள, மின்னு வசும்_ெப.எச்.(வ
@
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
@
குண்டலம் காய் ெபான் ஓல $சீ வ.நா.2536.1
ஏ, வள, பட்டம் ஏற்ப அணிந் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) சுமந்
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) $சீவ.நா.2536.2
ந@, வள, ந@லம்_ெப.(ந@லம்_ெப.) பூத் நிரத்த ேபால் நிரத்த ேமலால் $சீவ.நா.2536.3
வா, வள, முலயினா,தம் மாழ வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முகங்கள் மாேதா
$சீ வ.நா.2536.4
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குற அணி ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாேற
ேகாத கால் ெதாடர ஓடிச் $சீவ.நா.2537.1
சிற அழி ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் உந்தித் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெபாழிந்
ஒழுக ஏந்திப் $சீ வ.நா.2537.2
பற இச வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பாடப் பாகேம மறய நின்றா, $சீவ.நா.2537.3
பிற அணி ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ஓ, பால்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒத்தா, $சீ வ.நா.2537.4
ெபான் அr மால பூண்டு பூஞ்சிக குலாவி முன் க $சீ வ.நா.2538.1
மின் அrச் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ெதாட்டு விருப்ெபாடு விரந் ேபாவான்
$சீ வ.நா.2538.2
கன்னிய, ஆடி ேநாக்கித் தம்மத் தாம் கண்டு நாணிப் $சீவ.நா.2538.3
பின் அவ அணிந் ெசல்வா, இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெபறா ஒழிந் ேபானா,
$சீ வ.நா.2538.4
முத் உலாய் நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகால முல
முதல் முற்றம்_ெப.(முற்றம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சீ வ.நா.2539.1
வித்திய_ெப.எச்.(வித்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவங்க வயும்
@
விழுப்ெபானும் விளங்கக் காமத் $சீவ.நா.2539.2
ெதாத் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எrந் கண்டா, கண்
சுடச் சுட,ந் நின்றா, $சீவ.நா.2539.3
ஒத் ஒளி, காம வல்லி ஒருங்கு பூத்
உதி,ந்த_ெப.எச்.(உதி,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒத்தா, $சீ வ.நா.2539.4
உகி,_ெப.(உகி,_ெப.) வின ெசய் பஞ்சி ஒள்ெளாளி அரத்தம் ஊட்டி $சீவ.நா.2540.1
அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) கமழ் அங்க ேசப்ப அrவய, அலங்கல் தாங்கி
$சீ வ.நா.2540.2
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வகி,படு மழக்கண் சின்ன @, மாக் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) எதி,ந்தேவ ேபால்
$சீ வ.நா.2540.3
முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) கிழி மின்னின்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) முrந்
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) குழந் நின்றா, $சீ வ.நா.2540.4
முனித் தலக் கண்ணி ெநற்றிச் சிறா, முல முழாலின் பில்கிப் $சீவ.நா.2541.1
புனிற்றுப் பால் பிலிற்றித் ேதமா வடு இறுத் ஆங்குப்
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2541.2
நுனித்க் கண் அரக்கி ேநாக்கா ஒசிந் நின்றா,கள் அன்ேற $சீ வ.நா.2541.3
கனிப் ெபாற மலிந் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கற்பகப்
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) ஒத்தா, $சீவ.நா.2541.4
அவி, இழ சுடர முல்ல அலங்கல் அம் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ேசாரத்
$சீ வ.நா.2542.1
தவி, ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) காமம்_ெப.(காமம்_ெப.)
தாங்கித் தடமுலக் கால்கள் சாய $சீவ.நா.2542.2
இவ,_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) தரு பிறவி எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
இன்னம் ஆக என்று நின்றா, $சீ வ.நா.2542.3
சுவ,_ெப.(சுவ,_ெப.) ெசய் ஆங்கு எழுதப்பட்ட கிலிகப் பாவ ஒத்தா,
$சீ வ.நா.2542.4
ேவr நாறு அலங்கல் மால மின் இழ
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எங்கும் $சீ வ.நா.2543.1
பூrத்ப் புதவம் ேதாறும் குவளயும் மரயும் பூத்ப் $சீவ.நா.2543.2
பாrத்ப் பம் ெபான் நாக, உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.)
வழ்ந்தேத
@
ேபால் $சீவ.நா.2543.3
மாr_ெப.(மாr.) மா மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அனாரும் மந்தரும் மயங்கினாேர
$சீ வ.நா.2543.4

716

ேகாத தாழ் குடயின் ந@ழல் ெகாற்றவன் பருதி ஆக $சீ வ.நா.2544.1
மாதரா, முகங்கள் என்னும் தாமர மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.) ெதள் ந@,க்
$சீ வ.நா.2544.2
காதம் நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.)
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாய்கக் கடிநக,
குவளப் பூத்ப் $சீ வ.நா.2544.3
ேபறுகின்ற ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபருமழக்
கண்கள் மாேதா $சீ வ.நா.2544.4
மாந்தரும் மாவும் ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேமல்
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந@று $சீ வ.நா.2545.1
ேதம் தரு ேகாதயா, தம் ெதள் மட்டுத் வல மாற்ற $சீ வ.நா.2545.2
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான் நகரம் எங்கும்
அணிகல ஒளியினாேல $சீவ.நா.2545.3
காய்ந் கண் கலக்கப் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கற்பகம்
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.நா.2545.4
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாலிச ெபற்றா, பிண அனா, ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) யாமும் $சீவ.நா.2546.1
கண் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாலிச ெபற்றாம்
இன்று எனக் கரந் முந்ந@, $சீவ.நா.2546.2
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஆயுள் ெபற்று_வி.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மன்னுவாய் மன்ன
என்னாப் $சீவ.நா.2546.3
புண் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவலினான் ேமல் பூ
மழ தூவினாேர $சீவ.நா.2546.4
சுண்ணம் ேமல் ெசாrவா, ெதாழு ெதாங்கல் வழ்ப்பா,
@
$சீ வ.நா.2547.1
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தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) என் சந்தன ந@, ஆ,ந் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ளும்பும்
$சீ வ.நா.2547.2
வண்ணப் பந் எறிவா, வள ஒலிப்ப ஓச்சிக் $சீ வ.நா.2547.3
கண்ணி இட்டு எறிவா, கலவ ந@, ெதளிப்பா, $சீ வ.நா.2547.4
முந் சூ, தடிந்த முருகன் நம்பி என்பா, $சீவ.நா.2548.1
ஐந்ருவ அம்பின் அநங்கன் என்று அய,வா, $சீவ.நா.2548.2
கந்கன் வள,த்த சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) காண்மின் என்பா, $சீவ.நா.2548.3
சிந்தயில் களிப்பா, ேசண்_ெப.(ேசண்_ெப.) ெநடிய கண்ணா, $சீவ.நா.2548.4
ேதசிக முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திருந் பட்டு
உடயும் $சீ வ.நா.2549.1
பாசம் ஆக நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பல் மல,க்
கழுந@, $சீவ.நா.2549.2
மூசி வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இமிரும் ெமாய் அலங்கல் தாழக் $சீ வ.நா.2549.3
காசு_ெப.(காசு_ெப.) இல் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) ெசப்பிக் கண்ணினால் இரப்பா,
$சீ வ.நா.2549.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அறந்த தாரான் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்றக் $சீவ.நா.2550.1
கண்டிேலன் என் மாம க வளெயாடு என்பா, $சீ வ.நா.2550.2
ஒண்ெதாடி இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.)
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உருவு கண்டு வாழ்வா, $சீவ.நா.2550.3
ெபண்டிராய்ப் பிறந்தா, ெபrய, ேபாத என்பா, $சீவ.நா.2550.4
ெகாழித் இர ஓத ேவலிக் குமரனப்
பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நங்க $சீவ.நா.2551.1
விழுத் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) விளக்கி நின்றிட்ட என்பா, $சீவ.நா.2551.2
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பிழிப்ெபாலி ேகாத ேபால் ஆம் ெபண்டிrல் ெபrயள் ேநாற்றாள் $சீவ.நா.2551.3
சுழித் நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அறாத கற்பின்
சுநந்தேய ஆக என்பா, $சீவ.நா.2551.4
சாந் அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) கிழிய மாலத் தடமுல ெஞமுங்கப் புல்லிச்
$சீ வ.நா.2552.1
ேச,ந் எழும் நங்க மாேர திரு நங்க மா,கள் அல்லா, $சீவ.நா.2552.2
கூந்தலும் முலயும் முத்ம் ேகாதயும் சுமந் நவான் $சீவ.நா.2552.3
ேபாந்த அந் நங்க மா,கள் ெபாய்ந் நங்கமா,கள் என்பா, $சீவ.நா.2552.4
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) பட
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ந@ண்ட_ெப.எச்.(ந@ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இருமல,த்
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கண் என்னும் $சீவ.நா.2553.1
குடங்கயின் ெநாண்டு ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
பருகுவா, குவளக் ெகாம்பின் $சீவ.நா.2553.2
உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) எலாம் கண்கள்
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ஒருவ,க்கும் இன்றி ஏற்ப $சீ வ.நா.2553.3
அடங்க_குைற.எச்.(அடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாய் வத்திட்டு ஆரப்
பருகியிட்டு ஈமின் என்பா, $சீவ.நா.2553.4
முல முதல் றந்த அன்ேற மூrத்தாள் ஆளி யானத் $சீவ.நா.2554.1
தல நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) புரள ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேகாடு உண்டேத
ேபான்று தன்கச் $சீவ.நா.2554.2
சில இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) பிடித்த_ெப.எச்.(பிடி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஞான்ேற ெதவ்வரச் ெசகுத்த நம்பி $சீ வ.நா.2554.3
நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) உமிழ் குடயின் ந@ழல் ஞ்சுக வயம் என்பா, $சீவ.நா.2554.4
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இந் நகரப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) காட்டில்
இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.)
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வளளாறும் $சீ வ.நா.2555.1
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) நிக, இல் வாணிகன் இல் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
வள,ந்த_ெப.எச்.(வள,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாறும் $சீ வ.நா.2555.2
கந் நிக, இல் ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.) ெதாழப் ேபாந்தவும் கண்டால்
$சீ வ.நா.2555.3
என்ன தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
ெசய்யா_எதி,.ம.ெப.எச்.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) இகழ்ந் இருப்ப
என்பா, $சீ வ.நா.2555.4
ெபருமுழங்கு திர வரகள் ந@ந்திப் பிணி உறினும் $சீவ.நா.2556.1
திரு முயங்கல் இல்ல எனில் இல்ல ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஈட்டம்
$சீ வ.நா.2556.2
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) முழமும் ேசறல் இலேரனும்
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஊ,க்ேக $சீ வ.நா.2556.3
வரும் வழி வினாய் உழந்
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
மாேதா $சீ வ.நா.2556.4
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) குடித்தாலும் நவ இன்று தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) நின்றால்
$சீ வ.நா.2557.1
அஞ்சி ஒளித்தாலும் அரண்_ெப.(அரண்_ெப.) இல்ல தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
உலந்தால் $சீவ.நா.2557.2
குஞ்சரத்தின் ேகாட்டு இடயும் உய்வ, தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) மிக்கா,
$சீ வ.நா.2557.3
அஞ்சல் இல, என்றும் அறேன களகண் என்பா, $சீவ.நா.2557.4
முரல் வாய சூல் சங்கம்_ெப.(சங்கம்_ெப.) முட முள்_ெப.(முள்_ெப.) தாழ முக
விம்மும் $சீவ.நா.2558.1
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கர வாய முத் ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.)
ேமயும்_ெப.எச்.(ேமய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
ேச,ப்பன்_ெப.(ேச,ப்பன்_ெப.) $சீவ.நா.2558.2
உர வாய நக, பரவப் ேபாகி ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெபான் எயில்
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2558.3
விர வாய பூம் பிண்டி ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ேகாயிற்கு எழுந்தாேன
$சீ வ.நா.2558.4
அருகு மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அகவ அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ஏங்கக்
குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) கூவக் $சீவ.நா.2559.1
குருகு_ெப.(குருகு_ெப.) ெபாற உயி,க்கும் ெகாடு முள்_ெப.(முள்_ெப.) தாழ
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேதாட்டு $சீ வ.நா.2559.2
முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) ெபாற உயி,க்கும் ெமாய் பூங்காவில் பட ந@க்கித்
$சீ வ.நா.2559.3
திருகு கன கழலான் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
ேச,ந்தாேன $சீவ.நா.2559.4
திறந்த மணிக் கதவம்_ெப.(கதவம்_ெப.) திசகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) ேதக்கி $சீ வ.நா.2560.1
மறந்த_ெப.எச்.(மற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அகில்_ெப.(அகில்_ெப.)
புகயான் மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) வலம் ெசய்
$சீ வ.நா.2560.2
பிறந்ேதன் இனிப் பிறேவன் பிறவா தாயப்
ெபற்ேறன்_வி.மு.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+ஏன்_தன்.ஒரு.) என்று $சீவ.நா.2560.3
இறஞ்சி முடிளக்கி ஏத்திக் கயால் ெதாழுதாேன $சீ வ.நா.2560.4
திரு மறு மா,பின திலகமுக் குடயின $சீவ.நா.2561.1
அருமற தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அந்தண,_ெப.(அந்தண,_ெப.) தாதய $சீ வ.நா.2561.2
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அருமற தாங்கிய_ெப.எச்.(தாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அந்தண,_ெப.(அந்தண,_ெப.) தாத நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $சீ வ.நா.2561.3
எr புர மர மல, இண அடி ெதாழும் $சீவ.நா.2561.4
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உண, கடவுள உருெகழு திறலின $சீவ.நா.2562.1
நில விr கதி, அணி நிக, அறு ெநறியின $சீவ.நா.2562.2
நிலவிr கதி, அணி நிக, அறு ெநறிய நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
$சீ வ.நா.2562.3
அல, ெகழு மர மல, இண அடி ெதழும் $சீவ.நா.2562.4
மறு அற உண,ந்தான மலம் அறு திகிrய $சீ வ.நா.2563.1
ெபாறி வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புண்ணிய முதல்வன
$சீ வ.நா.2563.2
ெபாறி வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.)
ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புண்ணிய முதல்வ
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $சீவ.நா.2563.3
நற விr மர மல, நகும்_ெப.எச்.(நகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அடி
ெதாழும் $சீவ.நா.2563.4
நந்தா விளக்குப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ஆக என நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.) ேகாடி
$சீ வ.நா.2564.1
ெநாந்தா,க் கடந்தான் ெகாடுத்தான் பின்ன நூறு மூதூ, $சீவ.நா.2564.2
கந் ஆ, கடாத்த களிறும் ெகாடித் ேத,கள் நூறும் $சீவ.நா.2564.3
ெசந்தாமர ேமல் நடந்தான்_வி.மு.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) அடி
ேச,த்தினாேன $சீவ.நா.2564.4
வாடத மால மணி_ெப.(மணி_ெப.) மால ெபான் மால முத்த $சீவ.நா.2565.1
ந@டு ஆர_குைற.எச்.(ஆ,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மால நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
மாண்ட பவழ மால $சீவ.நா.2565.2
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மாடு ஆ,ந் இழியும் அருவி மல, ெபாற்ப ஏற்றிக் $சீவ.நா.2565.3
கூடா,க் கடந்தான் வலம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) புக்கான் $சீ வ.நா.2565.4
உலமரு ெநஞ்சின் ஒட்டா மன்னவ,
ஊ,ந்த_ெப.எச்.(ஊ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யான $சீ வ.நா.2566.1
வலமருப்பு ஈ,ந் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) கிள, கட்டில் ஏறி $சீவ.நா.2566.2
நிலமகள் கணவன்_ெப.(கணவன்_ெப.) ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.) குழாத்
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிவந் இருந்தான் $சீவ.நா.2566.3
புலமகள் புகழப் ெபாய்த@, பூ மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) புண,ந் மாேதா $சீவ.நா.2566.4
எத்_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+த்_ஒற்.) ணத் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெசய்தான்
ெகால் என்று எழுந் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2567.1
வித்திய_ெப.எச்.(வித்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புகழினாற்கு விருந்
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2567.2
ஒத்தன நல்கித் தன்ன
உழந்தனள்_வி.மு.(உழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அள்_பட,.ஒரு.)
வள,த்த தாய்க்குச் $சீவ.நா.2567.3
சித்திரத் ேதவிப் பட்டம் திருமகன் நல்கினாேன $சீவ.நா.2567.4
இனக் களி யான மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) உடயான்
என்று ஏத்தத் $சீ வ.நா.2568.1
தனக்கு இளயான நாட்டித் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) தனக்கு என்று கூறிச்
$சீ வ.நா.2568.2
சினக் களி யான மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) மகளிரச் ேச,த்தி நம்பன்
$சீ வ.நா.2568.3
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மனக்கு இனி உறக என்று வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகழு
நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஈந்தான் $சீவ.நா.2568.4
ஆழ் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வயத் இல்லா அருநிதி அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) $சீ வ.நா.2569.1
சூழ் மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆழி ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் சூட்ெடாடு கண்ணி
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) $சீவ.நா.2569.2
ேதாழ,கட்கு அருளித் ெதால்ல உழந்தவ, தம்மத்
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2569.3
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என நிதியும்
நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) ெகாடுப்பித் தாேன $சீவ.நா.2569.4
வள,த்த கத் தாய,_ெப.(தாய,_ெப.) தம்ம
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என அருளித் தங்கள்
$சீ வ.நா.2570.1
கிளக்கு எலாம் சிறப்புச் ெசய் ேகட்டவ,
மருள_குைற.எச்.(மருள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஐந் ஊ, $சீ வ.நா.2570.2
விளத் உள ெகடாத வகல் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) இறுப்புத் தண்டக்
$சீ வ.நா.2570.3
ெகாளக் ெகாடுத் அயா உயி,த்தான் ெகாற்றவன் என்ப அன்ேற $சீவ.நா.2570.4
கத்தலம் மந்தி ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கம்
மகப் ேபான்று தன்கண $சீவ.நா.2571.1
பத்திம விடா ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) படக் கலம்_ெப.(கலம்_ெப.)
நவின்ற_ெப.எச்.(நவில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான்ேத,
$சீ வ.நா.2571.2
மத்ன மன்ன,க்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) வள நிதி மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ெசய் மான் ேத, $சீ வ.நா.2571.3
தத் ந@, மிசச் ெசல் மாவும் தவழ் மதக் களிறும் ஈந்தான் $சீ வ.நா.2571.4
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ேகாமகன் ேகால மான் ேத,க் ேகாவிந்தன் என்னும் ெகாய்தா, $சீவ.நா.2572.1
மாமற்கு மடங்கல் ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) கட்டியங் காரன் என்ற
$சீ வ.நா.2572.2
த@மகன் உடய எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ேத,ந்தனன் ெகாடுத்ச்
ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) $சீ வ.நா.2572.3
ஓவல் இல் கறவ ஒத்தான் உேலாக பாலற்கு மாேதா $சீ வ.நா.2572.4
ேப, இட, தன்கண் ந@க்கிப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புண ஆய ேதாழற்கு
$சீ வ.நா.2573.1
ஓ, இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெசய் ெபான்னால்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) உரு
இயற்றி_வி.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.நா.2573.2
பா, இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) பரவ நாட்டி அவன சrத எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$சீ வ.நா.2573.3
தா,_ெப.(தா,_ெப.) உட மா,பன் கூத்த் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெசய் நடாயி
னாேன $சீவ.நா.2573.4
ஊன்விள யாடும் வ ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) உறுவலி சிந்தித் ஏற்பத்
$சீ வ.நா.2574.1
தான்விள யாடி ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ, தக
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஆலத் $சீ வ.நா.2574.2
ேதன்விள யாடும் மால அணிந் ெபான் பீடம் ேச,த்தி $சீ வ.நா.2574.3
ஆன்விள யாடும் ஐந் ஊ, அதன் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ஆக்கினாேன
$சீ வ.நா.2574.4
ெகாட்டேம கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) குளி,
தாமர $சீவ.நா.2575.1
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ெமாட்டின் வங்கிய
@
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முல ெமாய்
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) $சீ வ.நா.2575.2
அட்டும் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அழியும் ம மாலயா, $சீவ.நா.2575.3
பட்டம் எண்மரும் பா, ெதாழ எய்தினா, $சீவ.நா.2575.4
பஞ்சி சூழ் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) பல் வள வங்கு_ஏவ.(வ
@
ங்கு_வி.)
@
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $சீவ.நா.2576.1
வஞ்சி நுண் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வம்பு அணி
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முல $சீ வ.நா.2576.2
விஞ்சயன் மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) சீறடி வழ்ந்தன,
@
$சீ வ.நா.2576.3
அம் சில் ஓதிஅரும்பு அவிழ் ேகாதயா, $சீவ.நா.2576.4
வடு_ெப.(வ
@
டு_ெப.)
@
இல் ஐந்தரக் ேகாடி விருத்தி ேமல் $சீ வ.நா.2577.1
நாடி ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெதாறும் நங்க மா,க்கு
$சீ வ.நா.2577.2
ஆடு சாந் அடிசில்_ெப.(அடிசில்_ெப.) புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) ஆக்கினான்
$சீ வ.நா.2577.3
ேகாடு வால் ஒளிக் குங்குமக் குன்று அனான் $சீவ.நா.2577.4
ஆன மும் மதம்_ெப.(மதம்_ெப.)
ஆடிய_ெப.எச்.(ஆடு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காடு_ெப.(காடு_ெப.) எலாம்
$சீ வ.நா.2578.1
மான ேநாக்கிய, வாய் ம ஆடின $சீ வ.நா.2578.2
ேவனல் மல்கி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேத,
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) $சீவ.நா.2578.3
பானல் மல்கி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பால் அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.)
பாய்ந்தேவ $சீவ.நா.2578.4
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மாr_ெப.(மாr.) மல்கி வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகழு மண்_ெப.(மண்_ெப.)
மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) $சீவ.நா.2579.1
வாr மல்கி வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.)
இலள்_குறி.வி.மு.(இல்_ெப.+அள்_பட,.ஒரு.) ஆயினாள் $சீ வ.நா.2579.2
ஆrய அடிசில்_ெப.(அடிசில்_ெப.) தளி ஆன் ெநய் வா,ந் $சீவ.நா.2579.3
ஏr ஆயின_வி.மு.(ஆகு_வி.+இன்_இ.கா.+ன_பட,.பன்.) எங்கணும் என்பேவ
$சீ வ.நா.2579.4
ஏக ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குட இன் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.)
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) அளி $சீவ.நா.2580.1
மாகமாய்க் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) எல்ல நிழற்றலால் $சீ வ.நா.2580.2
ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பூமியும் ெபான் கிள, பூமியும்
$சீ வ.நா.2580.3
நாக, நாகமும் நாணி ஒழித்தேவ $சீ வ.நா.2580.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ேமய்ந் வr முரல் பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) சிகக்
$சீ வ.நா.2581.1
ெகண்ட ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணா,களும்
ேகள்வரும் $சீவ.நா.2581.2
உண்டு மூத் இடயூறு இல, ேசறலால் $சீவ.நா.2581.3
பண்ட ஊழியின் பா, மலி உற்றேவ $சீ வ.நா.2581.4
ெசரு நாடு ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) சுட, ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) திருகு
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் கன கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) கால் $சீ வ.நா.2582.1
திரு நாடு ேதம் பந்தா,ச் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) ெசவ்வி ெபறா ஒழிந்
$சீ வ.நா.2582.2
ெபரு நாட்டு அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கலங்கள் சுமந் ேபரும்
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) ெபறாஅ $சீ வ.நா.2582.3
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ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாட்டு அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) உணங்க உரேவான்
ெகாற்றம்_ெப.(ெகாற்றம்_ெப.) உய,ந்தேத $சீ வ.நா.2582.4
வலயவ, முன்rல்_ெப.(முன்றில்_ெப.)
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
என வாள பாயச் $சீ வ.நா.2583.1
சிலயவ, குரம்ப அங் கண் மான் இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேசப்ப $சீவ.நா.2583.2
நில திrந் ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.)
நிங்கி_வி.எச்.(ந@ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உத்தர குருவும் ஆகிக்
$சீ வ.நா.2583.3
ெகால கடிந் இவறல் இன்றிக் ேகாத் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) நடாத்ம்
அன்ேற $சீவ.நா.2583.4
கதம்_ெப.(கதம்_ெப.) கனல்_ெப.(கனல்_ெப.) யான ெநற்றிக் கட்டிய பட்டேம
ேபால் $சீவ.நா.2584.1
மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) கமழ் ேகாத அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) மனாக் கிடந்
இமத்க் காமப் $சீ வ.நா.2584.2
பதம்_ெப.(பதம்_ெப.) பல
பா,க்கும்_ெப.எச்.(பா,_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) பாவ மற்று அநங்க மால $சீ வ.நா.2584.3
விதம்படக் கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) விளத்த விளம்பல் உற்ேறன் $சீவ.நா.2584.4
ஈ,நதண் ேகாத இளயா, குழாத்திடயாள் எம் ேகான் அடி ேச,வல் என்று
$சீ வ.நா.2585.1
ஆ,ந்த ெசந்தாமர முகத்தினாள் அடிகள் வந் ஈங்கு அகன் கட உளாள்
$சீ வ.நா.2585.2
சா,ந்த சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) தட மா முலத் தயல் வல்ேல
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றான் $சீவ.நா.2585.3
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ேச,ந் மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) முடி வரவில் திளக்கும் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.)
ெபான் ெசறி கழலினான் $சீ வ.நா.2585.4
அருவில நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) ெசய் ேபா,வ
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) நாண அடி ஒங்கிச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2586.1
உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) ஒவ்வா ஒசியும் நுசுப்பு ஒல்கிக்
ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) அடி ெதாழுத பின் $சீ வ.நா.2586.2
மருவு இன் சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) கூப்பி ஓல மரபின்
ந@ட்ட_குைற.எச்.(ந@ட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2586.3
இரவி என்ன விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஒளி இறவன் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆங்கு
அ ேநாக்குேம $சீவ.நா.2586.4
அடிகள் கண்டு ஆங்கு உவந் அருளுக அநங்கமால அடி வழ்ச்சி
@
முன்
$சீ வ.நா.2587.1
ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) ேவலான் ெகாதித் அரங்கின் ந@க்கிக்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) சிற வத்த பின் $சீவ.நா.2587.2
கடி ெசய் பந்தா,க் கமழ் மால ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கந்கற்குச் சிறுவ
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) $சீவ.நா.2587.3
படி அனல் காய் பசு_ெப.(பசு_ெப.) மணிகள் ேவய்ந்
ஓங்கும்_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பம் ெபான்
ெசறிகழலினாய் $சீவ.நா.2587.4
என்ன நாளும் அரற்றப் ெபாறான் விடுப்பப் ேபாகி இன மழகள் ெமாய்த்
$சீ வ.நா.2588.1
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ஞ்சும் அடிக் குடிலினுள் அன்றி
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாடகத்தினத்
$சீ வ.நா.2588.2
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ன்னி நம்பி உருவு த@ட்டித் ெதாங்கல் ேவய்ந் ெதாழு ஆற்ற
ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) $சீ வ.நா.2588.3
மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) மன்ன மதி ேதாய் குடயாய் மகளி,_ெப.)
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) மறத் ஒழிதிேயா $சீவ.நா.2588.4
கண்கள் ஞ்சா கதி, முத்தேம காலும் க ஆ, வள கழலுமால் $சீவ.நா.2589.1
பண் ெகாள் ெசால்லா, மாம ந@ங்கிப் பம் ெபான் ேபா,த்த படா முலகளும்
$சீ வ.நா.2589.2
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ெகாள் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.)
நண்பின்மய வயக்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உடன் அறயேவா
$சீ வ.நா.2589.3
ெபண்கள் ஆவி விடுத் ஒழிபேவா ெபrேயா, நண்பு அடந்தா, ெபய,பேவா
$சீ வ.நா.2589.4
அறன் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ஆய் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
அளிக்கும்_வி.எச்.(அளி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ஆர_குைற.எச்.(ஆ,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மால
அணி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குடப் $சீ வ.நா.2590.1
புறன் நிழலின் அயேலேனா யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) புல்லா
மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) நிணம்_ெப.(நிணம்_ெப.)
ெபாழியும்_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) $சீவ.நா.2590.2
மறன் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) மத யானயாய்
வந்த_ெப.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என் ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.)
வாமேலக $சீவ.நா.2590.3
திறன் அழியாம இன்ேன விடுத் அருளுக ேத, ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.)
ேவந்தேன $சீவ.நா.2590.4
புள்ளும் யாழும் குழலும் ஏங்கப் புனந் வல்லான் நினந்
இயற்றிய_ெப.எச்.(இயற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2591.1
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பள்ளிச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் பட அமளி ேமல் மழல மணி_ெப.(மணி_ெப.)
யாழ் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ெவௗவிக் $சீ வ.நா.2591.2
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) ெசால் அலங்காரப் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ெகாடியப்
புல்லி மணிக் குவட்டின $சீவ.நா.2591.3
எள்ளி வங்கித்
@
திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ேமல் குழ வில்
வச_குைற.எச்.(வ
@
சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
@
இருந்தாேன $சீவ.நா.2591.4
அங் க ேசப்பக் குருகு_ெப.(குருகு_ெப.)
இரங்க_குைற.எச்.(இரங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அலங்கல் அம்
பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) யல்
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2592.1
மங்க நல்லா, பவழ அம்மி அரத்த சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) மல, ெபய் மால
$சீ வ.நா.2592.2
ெபாங்கு தூமக் ெகாழு ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) புக புrந்த பஞ்சமுக
வாசமும் $சீவ.நா.2592.3
தங்கு தாம மா,பினாற்கும் தயலாட்கும்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏந்தினாேர
$சீ வ.நா.2592.4
அருளும் ஆறு என்ன அநங்கமால அடித்தி ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அன்ேறா
எனத் $சீவ.நா.2593.1
ெதருளலான் ெசல்வக் களி மயக்கின் நால் திசக்கும் என்
அறிவு_ெப.(அறிவு_ெப.) அளக்கிய
கருதி_வி.எச்.(கருது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.நா.2593.2
மருளின் ெசான்னாய் மறப்ேபேனா யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) நின்ன
என்ன மகிழ் ஐங் கண $சீ வ.நா.2593.3
உருளும் முத் ஆ, முகிழ் முலயினாள் உள்ளத் உவக ேதாற்றினாேள
$சீ வ.நா.2593.4
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முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) முக அரங்கின் ேமல்
முrந் ந@ண்ட_ெப.எச்.(ந@ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புருவக் ககள்
$சீ வ.நா.2594.1
ெநறியின் வட்டித் ந@ண்ட_ெப.எச்.(ந@ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உண்
கண் ெசன்றும் வந்ம் பிறழ்ந்ம் ஆடப் $சீ வ.நா.2594.2
ெபாறி ெகாள் பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ேமகலகளும்
புண,ந்த_ெப.எச்.(புண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இன்னியங்கள்
ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
$சீ வ.நா.2594.3
அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட,.ஒரு.) நாடகம்_ெப.(நாடகம்_ெப.)
கண்டான் பந்தா, அல,ந் மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) குழந்தேத
$சீ வ.நா.2594.4
நால் மருப்பின் மத யான நறிய பந்தாமர மடந்தயத் $சீவ.நா.2595.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) மத,ப்பத் திளத் ஆங்கு
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) திருவின் சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.)
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கவ,ந்த_ெப.எச்.(கவ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்
$சீ வ.நா.2595.2
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) மத,த்த ஒளி ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கண்ணா, பரவ
இவ்வாறு ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற
$சீ வ.நா.2595.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) அகத்ம் நிலத்ம் இல்லா வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) மணிப் பூணினான் $சீ வ.நா.2595.4
நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) மீ இறத்தல்
ெசல்லா_எதி,.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) இச முழவும் யாழும் $சீவ.நா.2596.1
இரங்கு த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) குழலும் ஏங்கக் கிண்கிணி
சிலம்ெபாடு_ெப.(சிலம்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ஆ,ப்பப் $சீவ.நா.2596.2
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பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் ெசவ்வாய்த் ேதசிகப் பாவ ேகால
$சீ வ.நா.2596.3
அரங்கின் ேமல் ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) காட்டி அரசன
மகிழ்வித்தாேள $சீ வ.நா.2596.4
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பட மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) தம்மக் காதலின் விடுத்க்
காமன் $சீவ.நா.2597.1
ெதாடுத்த ேகால் மா,பில்_ெப.(மா,பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) தங்கத் தூமல,க்
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அனாள $சீவ.நா.2597.2
வடித்த இன் அமி,தின் ஆரப் பருகலின் மழக் கண் ெசவ்வாய் $சீவ.நா.2597.3
டித் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உண்ணத்
தூங்கும்_ெப.எச்.(தூங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) தளி, ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அன்ேற $சீவ.நா.2597.4
இளம அம் கழனிச் சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) ஏ, உழு எr ெபான்
ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) $சீவ.நா.2598.1
வள முயங்கு_ஏவ.(முயங்கு_வி.) உருவ ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) ேபாய் வனப்பு_ெப.(வனப்பு_ெப.)
வித்திக் $சீவ.நா.2598.2
கிள நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) இசயும் கூத்ம் ேகழ்த் எழுந்
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காம $சீவ.நா.2598.3
விள பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) இனிதின் ய்த் வண
@
ேவந் உறயும் மாேதா
$சீ வ.நா.2598.4
ந@, ஏந்தி ெநய்ம் மிதந் நிணம்_ெப.(நிணம்_ெப.) வாய்ப் பில்கி அழல் விம்மிப்
$சீ வ.மு.2599.1
ேபா, ஏந்திப் பூ அணிந் புலவு
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) புகழ் ேவேலான்
$சீ வ.மு.2599.2
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கா, ஏந் இடி முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) ஆ,ப்பப் காய் ெபான் கலன் சிந்திப்
$சீ வ.மு.2599.3
பா, ஏந்திச் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) பட்டதாம் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) பக,வேத
$சீ வ.மு.2599.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) பால் சுட, விலக்கி ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) ேபாழ்ந்
விசும்பு ஏந்தி $சீ வ.மு.2600.1
மண்_ெப.(மண்_ெப.) பால் திலகம்_ெப.(திலகம்_ெப.) ஆய் வான்_ெப.(வான்_ெப.)
பூத் ஆங்கு மணி_ெப.(மணி_ெப.) மல்கிப் $சீவ.மு.2600.2
பண் பால் வrவண்டும் ேதனும் பாடும் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) பிண்டி
$சீ வ.மு.2600.3
எண் பால் இகந் உய,ந்தாற்கு இசந்த ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) இயன்றேத
$சீ வ.மு.2600.4
அடிசில்_ெப.(அடிசில்_ெப.) கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) கழ@ இக் கருன ஆ,ந்த
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வாள $சீவ.மு.2601.1
மடுவில் மத,த் உணரா வாழத் தண்டில் பல ஞ்சும் $சீவ.மு.2601.2
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ந@,க் கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) சூழ் நியமம் ேச,த்தி
விழவு அய,ந் $சீவ.மு.2601.3
வடி ந@, ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண்ணா, கூத்ம் பாட்டும் வகுத்தாேர
$சீ வ.மு.2601.4
அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பதமும் அடகும் காயும்
குள ெநல்லும் $சீ வ.மு.2602.1
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெகாழும் பழனும் கிழங்கும் தந் நவ த@,த்தா,க்கு
$சீ வ.மு.2602.2
இல்லேய கம்மாறு என்று இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அவ,க்கு ஈந்தாள் $சீவ.மு.2602.3
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வில்ேலான் ெபருமாட்டி விளங்கு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கண் விசயேய
$சீ வ.மு.2602.4
தனிேய ய, உழந் தாழ்ந் வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
@
சுடு காட்டுள் $சீவ.மு.2603.1
இனியாள் இட, ந@க்கி_வி.எச்.(ந@க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஏமம்_ெப.(ஏமம்_ெப.) ேச,த்தி உயக்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.மு.2603.2
கனியா, ெமாழியாட்கும் மயிற்கும் காம,_ெப.(காம,_ெப.) பதி
நல்கி_வி.எச்.(நல்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.மு.2603.3
முனியா தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) காண ெமாய் ெகாள் மாடத் எழுவித்தாள்
$சீ வ.மு.2603.4
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.)
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆங்கு ஐந்நூற்று ஐவ,க்கு
அளந் ஆன் பால் $சீ வ.மு.2604.1
வண்ணச் சுவ அமுதம் வக நாளும் ேகாவிந்தன் $சீவ.மு.2604.2
ெவண்ெணய் உருக்கி ெநய் ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஆகச் ெசாrந் ஊட்டப்
$சீ வ.மு.2604.3
பண்ணிப் பrவு அகன்றாள் பந்தா, ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) பயந்தாேள
$சீ வ.மு.2604.4
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) ஆ, புன ேகாத சுநந்த ேச,ந் ெதாழுதாளப் $சீவ.மு.2605.1
பீடு_ெப.(பீடு_ெப.) ஆ, ெபருஞ்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) சிறுவ,_ெப.(சிறுவ,_ெப.)
பயந்த@, வம்மின் எனப் புல்லி $சீவ.மு.2605.2
நாடு ஆ, புகழாள நாண ெமாழிகள் பல கூறிக் $சீவ.மு.2605.3
ேகாடாக் குரு குலத்த விளக்கிட்டாள விளக்கினாள் $சீ வ.மு.2605.4
மற ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) உரப்பன ேபால் மல,ந் ந@ண்டு ெசவி வாய் வத்
$சீ வ.மு.2606.1
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உறகின்ற ஓடு அrக் கண் உருவக் ெகாம்பின் எண்மரும் $சீவ.மு.2606.2
இறவி அடி பணிய எடுத்ப் புல்லி உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஆளும் $சீ வ.மு.2606.3
சிறுவ,ப் பயந் இறவன் ெதளிவ,@ என்றாள் திரு அன்னாள் $சீவ.மு.2606.4
ெபாங்கும் மணிமுடி ேமல் ெபாலிந் எண் ேகாதத் ெதாக ஆகிக் $சீவ.மு.2607.1
கங்குல்_ெப.(கங்குல்_ெப.) கனவு_ெப.(கனவு_ெப.) அகத்ேத கண்ணுள்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வந்த@, ந@,
$சீ வ.மு.2607.2
எங்கும் பிrயற்பீ, என்று கண்கள் மல,ந் இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
$சீ வ.மு.2607.3
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) உண் நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) பந்தா,க்
ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) இங்ேக
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றாள் $சீவ.மு.2607.4
சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) நடப்ப ேபால் ேச,ந் பூத் தூய்ப் பல,_பதி.ெப.(பல,_ெப.)
வாழ்த்தத் $சீ வ.மு.2608.1
தங்கா விருப்பின் தம் ெபருமான் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) முடி த@ட்டி
$சீ வ.மு.2608.2
எங்ேகா பணி என்னா அஞ்சா நடுங்கா இருவில் கண் $சீ வ.மு.2608.3
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இடு தவிசில் இருந்தான்
ேபா, ஏறு அனயாேன $சீ வ.மு.2608.4
ெகாற்றவி மகன ேநாக்கிக் கூறினள் என்ப நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) ேகாக்கு
$சீ வ.மு.2609.1
உற்றதப் பிற,கள் கூற உண,ந்தன ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
நானும் $சீ வ.மு.2609.2
இற்று என உரப்பக் ேகண்ேமா இலங்கு பூண் அலங்கல் மா,பின் $சீவ.மு.2609.3
ெசற்றவ,ச் ெசகுத்த வ ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) சீ வக சாமி என்றாள்
$சீ வ.மு.2609.4
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நாகத்தால் விழுங்கப் பட்ட நக மதிக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ேபாலப்
$சீ வ.மு.2610.1
ேபாகத்தால் விழுங்கப் பட்டுப் புறப்படான் புன்ெசால் நாணான் $சீவ.மு.2610.2
ஆகத்தான் அமச்ச, நுண்நூல் ேதாட்டியால் அழுத்தி
ெவல்லும்_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.ண_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.மு.2610.3
பாக,க்கும் ெதாடக்க நில்லாப் பகடு_ெப.(பகடு_ெப.) ேபால் ெபாங்கியிட்டான்
$சீ வ.மு.2610.4
நுண்மதி ேபான்று ேதான்றா நுணுகிய நுசுப்பினா, தம் $சீவ.மு.2611.1
கண்வலப் பட்ட ேபாழ்ேத கடு நவ அரேவாடு
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.மு.2611.2
ெபண்மயப் ெபண்ம என்னா, ேப, உண,வு_ெப.(உண,வு_ெப.) உடய ந@ரா,
$சீ வ.மு.2611.3
அண்ணலத் ெதருட்டல்
ேதற்றா_எதி,.ம.ெப.எச்.(ேதற்று_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) அமச்சரும்
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) விட்டா, $சீவ.மு.2611.4
கல் சிற அழித் ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) கடற்கு அவாய் ஆங்குக் கற்ேறா,
$சீ வ.மு.2612.1
ெசால் சிற அழித் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ண முல றத்தல் ெசல்லான்
$சீ வ.மு.2612.2
வில் சிற ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாலும்
புருவத் விளங்கு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கண் $சீவ.மு.2612.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) சிறப் பட்டு
நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நகரமும்
காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) விட்டான் $சீவ.மு.2612.4
பிளிறுவா, முரசத்தானப் ெபருமகன் பிழப்பு நாடிக் $சீவ.மு.2613.1
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ெமன்று உமிழப் பட்ட கவழம் ேபால் தக,ந் நில்லா
$சீ வ.மு.2613.2
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ஒளிறு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உடந்த பின் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ஆனான்
$சீ வ.மு.2613.3
ெவளிறு முன் வித்திப் பின்ன வச்சிரம் விளத்தலாேமா $சீவ.மு.2613.4
வன கலக் குயவன் நாணின் மன்னர அறுத் முற்றிக் $சீ வ.மு.2614.1
கன குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) உருமின் ஆ,ப்பக் காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.)
நின்ன ேவண்டி_வி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.மு.2614.2
வின மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ெபாறியில் என்னப் ேபாக்கி விண்_ெப.(விண்_ெப.)
விரும்பப் புக்கான் $சீவ.மு.2614.3
புன முடி ேவந்த ேபாவல் ேபாற்று_ஏவ.(ேபாற்று_வி.) என
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வழ்ந்தான்
@
$சீ வ.மு.2614.4
சீத ந@, ெதளித்ச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் திருந் சாந் ஆற்றி தம்மால்
$சீ வ.மு.2615.1
மாதரா, பலரும் வச_குைற.எச்.(வ
@
சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
@
வள,ந் எழு
சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) ேபாலப் $சீவ.மு.2615.2
ேபாெதாடு கலங்கள் ேசார எழுந் ெபான்
ஆர_குைற.எச்.(ஆ,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மா,பன் $சீவ.மு.2615.3
யா எனக்கு அடிகள் முன்ேன அருளிய என்னச்
ெசான்னாள்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) $சீவ.மு.2615.4
பிறந் நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாழ்நாள் இத்ண என்ப
ஒன்றும் $சீ வ.மு.2616.1
அறிந்திலம் வாழ்ம் என்னும் அவாவினுள் அழுந் கின்றாம் $சீவ.மு.2616.2
கறந் கூற்று உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஞான்று கண் புதத் இரங்கின் அல்லால் $சீவ.மு.2616.3
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இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) யாவ,
மீ ட்பா, இற்று எனப் ெபய,க்கலாேமா $சீவ.மு.2616.4
சுமத் தயி, ேவய்ந்த ேசாற்றின் ய்த் இனி ஆக நம்ம $சீ வ.மு.2617.1
அமத்த நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) என்னும் நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) விழுங்கப் பட்டு
அன்ன அங்கண் $சீ வ.மு.2617.2
இமத்த கண் விழித்தல் அன்றி இறந் பாடு எய் கின்றாம் $சீவ.மு.2617.3
உமத்ழிச் ெசாறியப் ெபற்றாம் ஊதியம் ெபrம் ெபற்றாம் $சீ வ.மு.2617.4
கடுவளி புடக்கப் பட்ட கண மழக் குழாத்தின் நாமும் $சீ வ.மு.2618.1
விடு_ஏவ.(விடு_வி.) வின புடக்கப் பாறி வற்று
@
வற்று
@
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) அல்லால் $சீவ.மு.2618.2
உடன் உற பழக்கம் இல்ல ஒழி மதியத்த காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) $சீவ.மு.2618.3
வடு உடத் என்று பின்னும் மா ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதவி
ெசான்னாள்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) $சீவ.மு.2618.4
முருந் அனய தூ முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) முற்று இழயா,
ேசr_ெப.(ேசr_ெப.) $சீவ.மு.2619.1
இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) இளமக் கள் உண்டு
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெதrதல் இன்றிக் $சீவ.மு.2619.2
கருந்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) தலகள் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தலகள் ஆய்க்
கழியும்_ெப.எச்.(கழி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முன்ேன $சீவ.மு.2619.3
அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவமும் தானமும் ஆற்றுமிேன கண்டீ,
$சீ வ.மு.2619.4
உடற்றும் பிணித் த@ உடம்பின் உயி, ெபய்திட்டு $சீ வ.மு.2620.1
அடுத் உண,வு_ெப.(உண,வு_ெப.) ெநய் ஆக ஆற்றல்_ெப.(ஆற்றல்_ெப.) வ
ஆகக் $சீ வ.மு.2620.2
குடித் உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கூற்றம்
குடில் பிrயா முன்ேன $சீவ.மு.2620.3
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ெகாடுத் உண்மின் கண்டீ, குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) புrமின் கண்டீ,
$சீ வ.மு.2620.4
உழந்தாலும் புத் அச்சு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இட்டு ஊ,தல்
ேதற்றா_எதி,.ம.ெப.எச்.(ேதற்று_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.மு.2621.1
இழந்தா, பலரால் இடும்ப ந@, யாற்றுள் $சீவ.மு.2621.2
அழுந்மால் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பண்டி அச்சு இறா முன்ேன
$சீ வ.மு.2621.3
ெகாழுஞ்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) சீ லம் கூலியாக்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஊ,மின் பாகீ ,
$சீ வ.மு.2621.4
பிறந்தவ,கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) அவாப் ெபrய, ஆகித் $சீவ.மு.2622.1
றந் புகழ் ேவண்டா, ஓ, ற்று அவிழும் ஈயா, $சீ வ.மு.2622.2
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) கr ேசய்த் என்ப யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
அறியாேரல் $சீவ.மு.2622.3
ெவறும்_ெப.அ.(ெவறும்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அ அம்மா
விடுத்திடுமின் என்றாள் $சீ வ.மு.2622.4
முல்ல முக ெசாrந்தால் ேபான்று இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) பால்
அடிசில்_ெப.(அடிசில்_ெப.) மகளி,_ெப.)
ஏந்த_குைற.எச்.(ஏந்து_வி.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.மு.2623.1
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) கருனயால் நாள்வாயும் ெபான் கலத் நயந்
உண்டா,கள் $சீவ.மு.2623.2
அல்லல் அடய அடகு இடுமின் ஓட்டு அகத் என்று அயில்வா,க் கண்டும்
$சீ வ.மு.2623.3
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) நமரங்காள் நினயன்மின் ெசய்தவேம நினமின்
கண்டீ, $சீவ.மு.2623.4
அம் ெபான் கலத் அடுபால் அம,ந் உண்ணா அrவ அந்ேதா $சீவ.மு.2624.1
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ெவம்பிப் பசி நலிய_குைற.எச்.(நலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெவவ் வினயின்
ேவறாய் ஓ, அகல் க ஏந்திக் $சீவ.மு.2624.2
ெகாம்பின் ெகாள ஒசிந் பிச்ச எனக்
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிற்பாள் கண்டு $சீ வ.மு.2624.3
நம்பன்மின் ெசல்வ நமரங்காள் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறேம நினமின்
கண்டீ, $சீவ.மு.2624.4
வண்ணத் கில் உடுப்பின் வாய் விட்டு அழுவ ேபால் வருந்ம்
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $சீவ.மு.2625.1
நண்ணாச் சிறு கூற பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஓ, க
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) உடுத் நாளும் $சீ வ.மு.2625.2
அண்ணந் அடகு உrஇ அந்ேதா வினேய என்று அழுவாள் கண்டும்
$சீ வ.மு.2625.3
நண்ணன்மின் ெசல்வ நமரங்காள் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறேம நினமின்
கண்டீ, $சீவ.மு.2625.4
ம திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வா,
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ேமல் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மல்லிக
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) மால சூடிக் $சீவ.மு.2626.1
க திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ஏந்திக் காமன் ேபால் காrகயா, மருளச் ெசன்றா,
$சீ வ.மு.2626.2
ஐ திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கண்டம் குரப்ப ஓ,
தண்டு_ெப.(தண்து_ெப.) ஊன்றி_வி.எச்.(ஊன்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அறிவின் தள்ளி $சீ வ.மு.2626.3
ெநய் திரண்டால் ேபால் உமிழ்ந்
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
இளமேயா நிலயாேத காண் $சீ வ.மு.2626.4
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என்றலும் சுநந்த ெசால்லும் இறவிதான்
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஐயா $சீவ.மு.2627.1
நன்றும் அஃ ஆக அன்ேற
ஆயினும்_நி.எச்.(ஆய்_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.+உம்_சாr.) ஆக யானும்
$சீ வ.மு.2627.2
ஒன்றினன் றப்பல் என்ன ஓள் எr
தவழ்ந்த_ெப.எச்.(தவழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவண்ெணய்க்
$சீ வ.மு.2627.3
குன்று ேபால் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) இன்றிக் குழந் ெமய்ம் மறந்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.) $சீ வ.மு.2627.4
ஓ, உயி, ஒழித் இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) ேபாவ
ேபால் $சீவ.மு.2628.1
ஆrயன் ஒழிய_குைற.எச்.(ஒழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அங்கு ஒளவ
மா,கள்தாம் $சீவ.மு.2628.2
சீrய றெவாடு சிவிக ஏறினா, $சீவ.மு.2628.3
மாrயின் மடந்தமா, கண்கள் வா,ந்தேவ $சீவ.மு.2628.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ெபாறின் ேமல் ேபாய
நாளினும் $சீ வ.மு.2629.1
புன்ம உற்று அழுகுரல் மயங்கிப் பூப் பrந் $சீ வ.மு.2629.2
இந் நக, கால் ெபாரு கடலின் எங்கணும் $சீவ.மு.2629.3
மன்னனில் ஆகுலம் மயங்கிற்று என்பேவ $சீ வ.மு.2629.4
அழு பின் அணி நக, ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) $சீவ.மு.2630.1
ெதாழு தகு சிவிககள் சூழப் ேபாய பின் $சீவ.மு.2630.2
இழு அம எr சுட, விளக்கு இட்ட அன்னவள் $சீவ.மு.2630.3
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பழு இல் சீ,ப் பம்ம தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) நண்ணினாள்
$சீ வ.மு.2630.4
அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவக் ெகாடிக் குழாம்
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) ேபால்
$சீ வ.மு.2631.1
இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) பக,வுழி இழிந் க ெதாழு
$சீ வ.மு.2631.2
ஒருங்கு எம உயக் ெகாண்மின் அடிகள் என்றாள் $சீவ.மு.2631.3
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) ெநடுந்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.)
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கண்ணி என்பேவ $சீவ.மு.2631.4
ஆ, அழல் முளr அன்ன அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
அr தானம் $சீவ.மு.2632.1
சீ, ெகழு நிலத் வித்திச் சீல ந@, ெகாடுப்பின் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.)
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) $சீ வ.மு.2632.2
பா, ெகழு நிலத்ள் நாறிப் பல் புகழ்
ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பின்னால் $சீ வ.மு.2632.3
தா,_ெப.(தா,_ெப.) ெகழு ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.)
தயலாய் விளக்கும் என்றாள் $சீவ.மு.2632.4
அறவுர பின்னக் ேகட்டும் அடிகள் மற்று
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) வல்ேல $சீவ.மு.2633.1
றவு தந் அருளுக என்னத் தூ நக, இழத் ேமலால் $சீ வ.மு.2633.2
நற விr தாமம் நாற்றி வானகம் விதானித் ஆய்ந் $சீவ.மு.2633.3
திறவிதின் தவிசு தூபம் திருச் சுட, விளக்கு இட்டாேர $சீ வ.மு.2633.4
பாலினால் சீறடி கழுவிப் பந்கில் $சீ வ.மு.2634.1
நூலினால் இயன்றன நுனித்த ெவண்மய $சீ வ.மு.2634.2
காலனக் கண் புதத் ஆங்கு ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முல $சீவ.மு.2634.3
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ேமல் வளாய் வக்கினா,
@
விதியின் என்பேவ $சீவ.மு.2634.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உலாம் மாலயும் கலனும் சிந்பு $சீவ.மு.2635.1
பால் நிலாக் கதி, அன அம் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பந்கில் $சீ வ.மு.2635.2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உலாய்த் தட முல முற்றம்_ெப.(முற்றம்_ெப.) சூழ்ந்
அேரா $சீவ.மு.2635.3
ேவனிலான் வருெநறி ெவண்முள் வித்தினா, $சீவ.மு.2635.4
முன்னுபு கீ ழ்த் திச ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெமாய்ம்மல, $சீ வ.மு.2636.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நிறத் தவிசின் ேமல்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நங்கமா, $சீவ.மு.2636.2
இன் மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) உகுக்கிய
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாகய $சீவ.மு.2636.3
பன் மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) குழாம் ஒத்தா, பாவ மா,கேள $சீவ.மு.2636.4
மணி_ெப.(மணி_ெப.) இயல் சீ ப்பு இடச் சிவக்கும் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) $சீ வ.மு.2637.1
அணி இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கூந்தல ஒளவ மா,கள்தாம் $சீவ.மு.2637.2
பணிவு இல,
பறித்தன,_வி.மு.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ,_பட,.பன்.) பரமன்
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நூல் $சீவ.மு.2637.3
ணி ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) சிந்தியாத் றத்தல் ேமயினா, $சீவ.மு.2637.4
கன்னிய, ஆயிர, காய் ெபான் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அனா, $சீ வ.மு.2638.1
ெபான் இயல் படலிக ஏந்திப் ெபான்மயி, $சீவ.மு.2638.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) படாமேய அடக்கி நங்கமா,
$சீ வ.மு.2638.3
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ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) மயி,_ெப.(மயி,_ெப.)
உகுத்த_ெப.எச்.(உகு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
மயிலின் ேதான்றினா, $சீ வ.மு.2638.4
ெபான் குடம் திரு மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெபாழியப்
ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபால் $சீ வ.மு.2639.1
எற்பு உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) எண் இலாக் குணங்களான் நிறத் $சீவ.மு.2639.2
உற்று உடன் உயி,க்கு அருள்
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓம்பினா, $சீவ.மு.2639.3
முற்று உடன் உண,ந்தவன் அமுதம் முன்னினா, $சீவ.மு.2639.4
புகழ்ந் உர மகிழ்ச்சியும் ெபாற்பு இல் பல் சனம் $சீ வ.மு.2640.1
இகழ்ந் உரக்கு இரக்கமும் இன்றி அங்க நூல் $சீவ.மு.2640.2
அகழ்ந் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெபாதிந்த ெநஞ்சினா,
$சீ வ.மு.2640.3
திகழ்ந் எr விளக்கு எனத் திலகம்_ெப.(திலகம்_ெப.) ஆயினா, $சீ வ.மு.2640.4
அல மணிக் கவr மான் ேத, அடு களி யான பாய்மா $சீவ.மு.2641.1
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ெநளி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அம் தான நிரந் பூச் சுமப்ப
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $சீவ.மு.2641.2
சில மல, தானும் ஏந்திச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
சீ, ெபருக வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$சீ வ.மு.2641.3
இல மல,ப் பஞ்சிப் பாதத் எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) முடி த@ட்டினாேன
$சீ வ.மு.2641.4
கடியவ முன்பு ெசய்ேதன் கண்ணினால் காணச் சில் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$சீ வ.மு.2642.1
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அடிகள் இந் நகrன் உள்ேள உறக என அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) கூற
$சீ வ.மு.2642.2
முடி ெகழு மன்னற்கு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) மறு ெமாழி ெகாடா ேதவி
$சீ வ.மு.2642.3
படிமம் ேபான்று இருப்ப ேநாக்கிப் பம்ம தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
ெசால்லினாேள $சீவ.மு.2642.4
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) அல்ல ந@யும் காவல நினக்கு யாமும் $சீவ.மு.2643.1
ஏதிலம் என்று கண்டாய் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நங்க என்னத் $சீ வ.மு.2643.2
தா அல, தாம மா,பன் உrமயும் தானும் மாேதா $சீவ.மு.2643.3
ேபா அவிழ் கண்ணி ஈ,த்ப் புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) வரப் புலம்பினாேன
$சீ வ.மு.2643.4
ஏதிலன் ஆயினாலும் இறவ, தம் அறத்த ேநாக்கக் $சீ வ.மு.2644.1
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) அடிகள் என்னக் கண் கனிந் உருகிக்
காசு_ெப.(காசு_ெப.) இல் $சீவ.மு.2644.2
மா தவ மகளி,_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) மா
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ேதவியார $சீ வ.மு.2644.3
ஏதம் ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இல்ல நம்பிக்கு இன் உர ெகாடுமின் என்றா,
$சீ வ.மு.2644.4
திர வள, இப்பி ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திருமணி
ஆர_குைற.எச்.(ஆ,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மா,பின் $சீ வ.மு.2645.1
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) வள, சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) ஆ,ந்த
வரக் குன்று அனய திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
$சீ வ.மு.2645.2
விர வள, ேகாத ேவேலாய்
ேவண்டிய_ெப.எச்.(ேவண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவண்டிேனம் என்று
$சீ வ.மு.2645.3
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உர விளத் உரப்பக் காள உள்ளகம் குளி,ந்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.மு.2645.4
அடிகேளா றக்க ஒன்றும் உற்றவ, யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) அல்ல,
$சீ வ.மு.2646.1
சுடு ய, என்கண் ெசய்தாய்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) சுநந்த
ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) ஒளவ அல்ல $சீவ.மு.2646.2
ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.)
ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.)
ெசய்தாய்_வி.மு.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) ெகாடியேயா
ெகாடிய_ெப.அ.(ெகாடிய_ெப.அ.) என்னா $சீவ.மு.2646.3
இட, உற்று ஓ, சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) முன்
இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) அழுகின்ற ஒத்தான் $சீவ.மு.2646.4
ெசன்றேதா ெசல்க_வியங்.வி.மு.(ெசல்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) இப்பால்
திருமகள் அனய நங்க $சீ வ.மு.2647.1
இன்று இவள்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.) றப்ப
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) உவந் இருப்ேபன் ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
$சீ வ.மு.2647.2
என்று எனக்கு ஒழியும் அம்மா பழி என இலங்கு ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான்
$சீ வ.மு.2647.3
குன்று அனான் குளி,ப்பக் கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்கு அருளுக என்றான் $சீவ.மு.2647.4
பந் அட்ட விரலினா, தம் படாமுல கிழித்த பந்தா, $சீ வ.மு.2648.1
நந்தட்டன் தன்ன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நங்கயா, அடிகள் ெசான்னா,_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.)
$சீ வ.மு.2648.2
ெநாந்திட்டு முனிய ேவண்டா றந்திலம் நும்ம என்னக் $சீ வ.மு.2648.3
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கந் அட்ட திணி திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாளான் கற்பகம்
மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.) ஒத்தான் $சீவ.மு.2648.4
றந்த இந் நங்கமா, தம் தூ மல, அனய பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) $சீவ.மு.2649.1
உறந்த என் ெசன்னிப் ேபாதின் மிசய என்று
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏத்திக் $சீவ.மு.2649.2
கறந்த பால் அனய கந்திக் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அடுத் உருவப் பம் பூண்
$சீ வ.மு.2649.3
பிறங்கு தா,_ெப.(தா,_ெப.) மா,பன் ேபாந் ெபரு மணக்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்கான் $சீவ.மு.2649.4
வடி நிர ெநடிய கண்ணா, மாமிமா, விடுப்ப ஏகிக் $சீவ.மு.2650.1
கடி நிர சிவிக ஏறிக் கதி, மணிக் குட பின்
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.மு.2650.2
உட திரப் பரவ அன்ன ஒளிறு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) மறவ,_ெப.(மறவ,_ெப.)
காப்பக் $சீ வ.மு.2650.3
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) நிரக் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்கா, குங்குமக்
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அனாேர $சீவ.மு.2650.4
முழு உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஏத்ம் மூr
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) தான மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $சீ வ.மு.2651.1
ெதாழு தகு ெபருமாட்டி தூமணிப் பாவ அன்னாள் $சீவ.மு.2651.2
ெபாழி தரு மழ ெமாக்குள் ேபாகம் விட்டு ஆச
ந@க்கி_வி.எச்.(ந@க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.மு.2651.3
வழி வரு தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வகினள்
ெதய்வம்_ெப.(ெதய்வம்_ெப.) அன்னாள் $சீவ.மு.2651.4
உட திர முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) சிந்த ஓசனிக்கின்ற
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) $சீவ.மு.2652.1
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பட, கதி,த் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ஆகப் பரந்வான்
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்னா $சீ வ.மு.2652.2
அட, பிணி அவிழும் ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) அல கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
கானல்_ெப.(கானல்_ெப.) ேச,ப்பன்_ெப.(ேச,ப்பன்_ெப.) $சீவ.மு.2652.3
குட ெகழு ேவந்தற்கு இப்பால் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
கூறல் உற்ேறன் $சீவ.மு.2652.4
றவின் பால் பட,தல்_ெதா.ெப.(பட,_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) அஞ்சித் ெதாத் ஒளி
முத்த் தாமம் $சீவ.மு.2653.1
உறகின்ற உருவக் ேகாலச் சிகழிக மகளி,_ெப.) இன்பத் $சீ வ.மு.2653.2
இறவன மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) ெசய் மயக்குவான் அமச்ச,
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.மு.2653.3
நிறய ந@, வாவி சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) கலந் உடன் பூrத்தாேர $சீ வ.மு.2653.4
ந@, அணி மாட வாவி ேந,ம் புண நிறத் ந@ள் ந@,ப் $சீவ.மு.2654.1
ேபா, அணி மால சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) புன மணிச் சிவிறி சுண்ணம்
$சீ வ.மு.2654.2
வா, அணி முலயினா,க்கும் மன்ன,க்கும் வகுத் வாவி $சீ வ.மு.2654.3
ஏ, அணி ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இந் ந@,
இறவ கண்டு அருளுக என்றா, $சீவ.மு.2654.4
கணமல அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) மங்க கட்டியங்காரன் ஆகப் $சீ வ.மு.2655.1
பண முல மகளி,_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) பவித்திரன் படய ஆக
$சீ வ.மு.2655.2
இண மல, மால சுண்ணம் எr மணிச் சிவிறி ஏந்திப் $சீ வ.மு.2655.3
புண புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) தழுவித் தூந@,ப் ேபா,த் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.)
ெதாடங்கினாேர $சீவ.மு.2655.4
தூமல, மால வாளாச் சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) எழப் புடத்ம்
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ேசா, $சீ வ.மு.2656.1
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தாமரச் சதங்க மால சக்கரம்_ெப.(சக்கரம்_ெப.) என்ன வழ்த்ம்
@
$சீவ.மு.2656.2
காமரு கணயம் ஆகக் கண்ணிகள் ஒழுக விட்டும் $சீவ.மு.2656.3
ேதாமரம் ஆகத் ெதாங்கல் சிதறுபு மயங்கினாேர $சீ வ.மு.2656.4
அரக்கு ந@,ச் சிவிறி ஏந்தி ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) தார ெசல்லப் $சீ வ.மு.2657.1
பரப்பினாள் பாவ தத்த பந் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) மகளி,_ெப.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சீவ.மு.2657.2
தrக்கில, ஆகித் தாழ்ந் தட முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) குளிக்கும் மின் ேபால்
$சீ வ.மு.2657.3
ெசருக்கிய ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் ேசப்பச் சீத ந@, மூழ்கினாேர
$சீ வ.மு.2657.4
தானக மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) ஏறித் தயலா, தம்பப் பாய்வா, $சீ வ.மு.2658.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) அகத் இழியும் ேதாக மட மயில்_ெப.(மயில்_ெப.)
குழாங்கள் ஒத்தா, $சீவ.மு.2658.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) இrயத்
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) ந@, குளித் எழும் திருவின் அன்னா, $சீ வ.மு.2658.3
பால் மிசச் ெசாrயும் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) பனிக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
முளத்த ஒத்தா, $சீவ.மு.2658.4
கண்ணி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எறிய_குைற.எச்.(எறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அஞ்சிக் கால் தள,ந் அசந்
ேசா,வா, $சீவ.மு.2659.1
சுண்ணமும் சாந்ம் வழத்
@
ெதாழுதன, இரந் நிற்பா, $சீ வ.மு.2659.2
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) மல, மால ஓச்ச ஒசிந் கண் பிறழ ஒல்கி
$சீ வ.மு.2659.3
ெவண்ெணயின் குழந் நிற்பா, ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கணா, ஆயினாேர
$சீ வ.மு.2659.4
கூந்தல ஒருக ஏந்திக் குங்குமத் தார பாயப் $சீ வ.மு.2660.1
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பூந்கில் ஒருக ஏந்திப் புகும் இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) காண்டல் ெசல்லா,
$சீ வ.மு.2660.2
ேவந்தனச் சரண் என்று எய்த_குைற.எச்.(எய்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
விம்முறு யரம் ேநாக்கிக் $சீ வ.மு.2660.3
காய்ந் ெபான் சிவிறி ஏந்திக் கா, மழ ெபாழிவ ஒத்தான் $சீவ.மு.2660.4
வக்கினான்
@
தார ெவய்தாச் சந்தனத் தளி, நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மால
$சீ வ.மு.2661.1
ஓக்கினா, கண்ணி சுண்ணம் உடற்றினா, உருவச் சாந்தின் $சீவ.மு.2661.2
பூக் கமழ் கிலும் ேதாடும் மாலயும் ெசாrயப் ேபா, ேதாற்று $சீவ.மு.2661.3
ஆக்கிய அநங்கன் ேசன ஆறு அல் ஆறு
ஆயிற்று_வி.மு.(ஆகு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.மு.2661.4
அன்னங்கள் ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அம்
பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தாமர அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) ேமய்வா, $சீவ.மு.2662.1
ெபான் மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ஆகிக் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ேபா,த்தன,
குனிந் நிற்பா, $சீ வ.மு.2662.2
இன் மல,க் கமலம் ஆகிப் பூ முகம்_ெப.(முகம்_ெப.)
ெபாருந்த_குைற.எச்.(ெபாருந்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வப்பா, $சீவ.மு.2662.3
மின்னும் ேமகலயும் ேதாடும் ெகாடுத் அடி ெதாழு நிற்பா, $சீ வ.மு.2662.4
பண் உர மகளி,_ெப.) மால பந்கில் கவ,ந் ெகாள்ளக் $சீவ.மு.2663.1
கண் உர மகளி,_ெப.) ேச,ந் கா, இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) திவளும் மின் ேபால்
$சீ வ.மு.2663.2
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) உரப் பிடிக்கக் கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ெபான் அr
மால தாழ $சீவ.மு.2663.3
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) நுர உடுத் நின்றா, ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.)
ேநாக்கு உண்ண_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நின்றா,
$சீ வ.மு.2663.4
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தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) பட உடயத் தத்த சந்தனத் தார வக்கி
@
$சீவ.மு.2664.1
ஒன்ப முகத்தின் ஓடி உறுவலி அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) பாயப் $சீ வ.மு.2664.2
ெபான் படு சுணங்கு ேபா,த்த ெபாங்கு இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முலயில்
தூவான் $சீ வ.மு.2664.3
முன்பு அடு குலிகத் தார முழு வலி முறுக்கல் உற்றான் $சீ வ.மு.2664.4
ெமய்ப்படு தார வழின்
@
ேநாம் இவட்கு என்ன அஞ்சிக் $சீ வ.மு.2665.1
கப்பட மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) நிற்பக் கப்பு அயல் மால வாங்கிச்
$சீ வ.மு.2665.2
ெசப்பட முன்க யாப்பத் திருமகன் ெதாலந்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.) $சீ வ.மு.2665.3
பப்புட அல்குலாளப் பாழியால் படுக்கல் உற்ேற $சீ வ.மு.2665.4
அடுத்த சாந் அலங்கல் சுண்ணம் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) கவர அஞ்சி $சீ வ.மு.2666.1
உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பட்டு
ஒளிப்ப_குைற.எச்.(ஒளிப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒண்ெபான் ேமகல ஒன்றும்
ேபசா $சீ வ.மு.2666.2
கிடப்ப மற்று அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) ேநாக்கிக் ெகட்ட உன் கில் மற்று என்ன
$சீ வ.மு.2666.3
மடத்தக நாணிப் புல்லி மின்னுச் ேச, பருதி ஒத்தான் $சீவ.மு.2666.4
விம் அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) புகயின் ேமவி உடம்பின ேவ ெசய் $சீவ.மு.2667.1
ெகாம் என நாவி நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
கூந்தல உல,த்தி ெநாய்ய $சீவ.மு.2667.2
அம் மல, உேராமப் பூம் பட்டு
உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் அனிச்ச மால
$சீ வ.மு.2667.3
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ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) மல,த் திருவின் அன்னா, சிகழிகச் ேச,த்தினாேர
$சீ வ.மு.2667.4
கா, ெகாள் குன்று அன கண் கவ, ேதாளினான் $சீவ.மு.2668.1
ந@, ெகாள் ந@, அணி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
கனற்றலின் $சீவ.மு.2668.2
வா, ெகாள் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) முல வம்பு அணி ேகாதயா,
$சீ வ.மு.2668.3
ஏ, ெகாள் சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) உண்டாடும் மற்று என்பேவ $சீவ.மு.2668.4
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) வாய்க் கதி, ெவம்பலின் ேமல் நிலத் $சீ வ.மு.2669.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உலாம் குளி,ச் சந்தனச் ேசற்றிடத் $சீ வ.மு.2669.2
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உலாய்த் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.)
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) முலத் தங்கினான் $சீவ.மு.2669.3
பால் நிலாக் கதி, பாய்தரு பள்ளிேய $சீவ.மு.2669.4
முழும் ெமய்ந் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) மூழ்கலின் ந@, சுமந் $சீ வ.மு.2670.1
எழு கண் இரங்கப் புருவக் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) $சீவ.மு.2670.2
ெதாழுவ ேபால் முrயச் ெசாr பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) சிக $சீவ.மு.2670.3
அழுவ ேபான்று அணி நித்திலம் உக்கேவ $சீவ.மு.2670.4
எழுத்தின் பாடலும் ஆடலும் என்று இவ $சீவ.மு.2671.1
பழுத்த கற்பகப் பன் மணிக் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அனா, $சீவ.மு.2671.2
அழுத்தி அன்ன அணிவளத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மிசக் $சீவ.மு.2671.3
கழிக்கும் ஐங் கணக் காமற்கும் காமேன $சீவ.மு.2671.4
ந@, ளும்பு வயிற்றின் நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.)
$சீ வ.மு.2672.1
பா, ளும்ப முழங்கலின் பல் கல $சீ வ.மு.2672.2
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ஏ, ளும்ப ெவrஇ இறவன் தழ@ இக் $சீவ.மு.2672.3
கா, ளும்பு ெகாம்பின் கவின் எய்தினா, $சீவ.மு.2672.4
இழிந் கீ ழ்நில இன் அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) ேசக்க ேமல் $சீவ.மு.2673.1
கிழிந் சாந் அழியக் கிள, ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) முல $சீ வ.மு.2673.2
ெதாழிந் மட்டு ஒழுகத் த தா,_ெப.(தா,_ெப.) ெபார $சீவ.மு.2673.3
அழிந்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+ந்த்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) ேமகல அம்
சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) ஆ,த்தேவ $சீவ.மு.2673.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இறால் அன த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) சுவ இன் அட
$சீ வ.மு.2674.1
ஆன் அறா முலப் பால் அமு அல்ல ஒன் $சீவ.மு.2674.2
றானும் ேமவல, அச்சுறவு
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.மு.2674.3
மான் அறா மட ேநாக்கிய, என்பேவ $சீவ.மு.2674.4
கூதி,_ெப.(கூதி,_ெப.) வந் உலாவலின் குவவு ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) முல
$சீ வ.மு.2675.1
ேவ ெசய் சாந்தமும் ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) ேதறலும்
$சீ வ.மு.2675.2
ேபா அவிழ் மாலயும் புகயும் சுண்ணமும் $சீவ.மு.2675.3
காதலித்தா, கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) குவளக் கண்ணினா, $சீ வ.மு.2675.4
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அறா மல,த் ெதாங்கலா, கவின் $சீவ.மு.2676.1
அரும்பு கின்றா, கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அமி,தேம எனா $சீவ.மு.2676.2
விரும்பு கின்றான் இளேவனில் ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) ஐஞ் $சீ வ.மு.2676.3
சரங்கள் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அழுத்தலின்
தரணி மன்னேன_ெப.(மன்னன்_ெப.+ஏ_சாr.) $சீ வ.மு.2676.4
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குழ முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) இடவயின் ேகாட்டி
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.மு.2677.1
அழல் நிறத் ேதறல் உள் மதி கண்டு ஐ என $சீவ.மு.2677.2
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) முகப் பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெகடப்
பருகி ந@ள் விசும்பு $சீவ.மு.2677.3
உழல் எனா ேநாக்குவாள் மதி கண்டு ஊடினாள் $சீவ.மு.2677.4
பருகிேனற்கு ஒளித் ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) பசல ேநாெயாடும் $சீவ.மு.2678.1
உருகிப் ேபாய் இன்னும் அற்று உள என்று உள் சுடக் $சீவ.மு.2678.2
குருதி_ெப.(குருதி_ெப.) கண் ெகாளக் குணமால ஊடினாள் $சீ வ.மு.2678.3
உருவத் தா,_ெப.(தா,_ெப.) உறத்
தழ@ இ_வி.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) உடற்றி ந@க்குவான்
$சீ வ.மு.2678.4
நங்க நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) முக ஒளி எறிப்ப நல்மதி $சீவ.மு.2679.1
அங்கு அேதா உள் கருத் அழகின் ேதய்ந்த $சீவ.மு.2679.2
மங்க நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) மனத்தினால்
வருந்தல்_ெதா.ெப.(வருந்து_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) என்று
அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.) $சீ வ.மு.2679.3
ெபாங்கு இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வன முல ெபாருந்தினான் அேரா
$சீ வ.மு.2679.4
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) விம்மு பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ேகாத மாதரா,
$சீ வ.மு.2680.1
பங்கயப் பகப் பருவம்_ெப.(பருவம்_ெப.) வந் என $சீவ.மு.2680.2
எங்கும் இல்லன எலி மயி,த் ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) $சீவ.மு.2680.3
ெபாங்கு பூம் புகப் ேபா,வ ேமயினா, $சீவ.மு.2680.4
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கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) இன் புகக் குவவு ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) முலச்
$சீ வ.மு.2681.1
சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தமால மாலயும் $சீவ.மு.2681.2
ஆய்ந் தாங்கினா, அரவ ேமகல $சீ வ.மு.2681.3
காய்ந் நித்திலம் கடிய சிந்தினா, $சீ வ.மு.2681.4
அளிந்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.)
பழம் இஞ்சி ஆ,ந்த ந@, $சீவ.மு.2682.1
விளந்த வல் விளவு அrசி ேவrயும் $சீவ.மு.2682.2
வளந்த மின் அனா, மகிழ்ந் சண்பகம் $சீவ.மு.2682.3
உளந் மல்லிக ஒலியல் சூடினா,_வி.மு.(சூடு_வி.+இன்_இ.கா.+அ,_பட,.பன்.)
$சீ வ.மு.2682.4
ெதாத் உட மல,த் ெதாங்கல் கண் ெபார $சீவ.மு.2683.1
முத் உட முலக் கண் கண் ெநாந்த என்று $சீவ.மு.2683.2
எய்த் அடிச் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.)
இரங்கும்_ெப.எச்.(இரங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) இன்
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) $சீ வ.மு.2683.3
கத் எடுத்தலின் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) தாழ்ந்தேத $சீ வ.மு.2683.4
ெபான் பனிப்பு உறும் ெபாற்பினா, நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) $சீ வ.மு.2684.1
அன்பன் இத்தல அணங்க அத்தல $சீவ.மு.2684.2
முன் பனித் தல முழும் ந@ங்கிப் ேபாய்ப் $சீவ.மு.2684.3
பின் பனித்தல ேபண வந்தேத $சீ வ.மு.2684.4
ெவள்ளி ேலாத்திரம்
விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மல,க் $சீவ.மு.2685.1
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கள் ெசய் மாலயா, கண் ெகாளாத் கில் $சீவ.மு.2685.2
அள்ளி ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அரத்த அல்குலா,
$சீ வ.மு.2685.3
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) எrம் மணி_ெப.(மணி_ெப.) உருவப் பூணினா,
$சீ வ.மு.2685.4
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) உணும்
ெசவ்_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) எலி மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) $சீவ.மு.2686.1
அந் ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) அளவு ஆய் ெபான் கம்பலம் $சீவ.மு.2686.2
மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) உய்ப்பன மகிழ்ந் தாங்கினா, $சீ வ.மு.2686.3
என்ன, ஒப்பும் இல்லவ,கள் என்பேவ $சீவ.மு.2686.4
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) இன் சுவ அம,ந்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) ெதாறும் $சீவ.மு.2687.1
பாடல்_ெப.(பாடல்_ெப.) ெமய்ந் நிற@இப் பருகிப் பண் சுவத் $சீவ.மு.2687.2
ஓடு மா மதி உrஞ்சும் ஒண்ெபானின் $சீவ.மு.2687.3
மாடக் கீ ழ் நில மகிழ்ந் வகினா, $சீவ.மு.2687.4
புrக் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) மடந்தய, ெபாம்மல் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
முல $சீவ.மு.2688.1
திருக் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) குருசில்_ெப.(குருசில்_ெப.+ண_விளி.ேவ.)
தா,_ெப.(தா,_ெப.) திளக்கும் ேபாrனுள் $சீவ.மு.2688.2
ெசருக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) சிறு பற சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) கிண்கிணி
$சீ வ.மு.2688.3
அrப் பற ேமகல ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆ,த்தேவ
$சீ வ.மு.2688.4
ஏச் ெசயாச் சில நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ஏழமா, முலத் $சீவ.மு.2689.1
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தூச் ெசயாக் குங்குமம் தந்த_ெப.எச்.(தா_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) $சீவ.மு.2689.2
வாய்ச்சியால் இட்டிக ெசத்ம் மாந்த,_ெப.(மாந்த,_ெப.) தம் $சீவ.மு.2689.3
பூச் ெசயா ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ேபால் ெபாலிந் ேதான்றுேம $சீவ.மு.2689.4
குரவம்_ெப.(குரவம்_ெப.) பாவ ெகாப்புளித்க் குளி, சங்கு ஈ,ந்த கேள ேபால்
$சீ வ.மு.2690.1
மரவம்_ெப.(மரவம்_ெப.) பாவ வயிறு ஆரப் பருகி
வாட_குைற.எச்.(வாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அ நடப்ப $சீவ.மு.2690.2
விரவித் ெதன்றல் விடு_ஏவ.(விடு_வி.) தூதா ேவனிலாற்கு விருந் ஏந்தி
$சீ வ.மு.2690.3
வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
வயா மரங்கள்_ெப.(மரம்_ெப.+கள்_பட,.பன்.) இல ஊழ்த் இண,
ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அல,ந்தனேவ $சீ வ.மு.2690.4
இளி வாய்ப் பிரசம்_ெப.(பிரசம்_ெப.) யாழ் ஆக இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) கண்
ம்பி குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ஆகக் $சீவ.மு.2691.1
களிவாய்க் குயில்கள் முழவு ஆகக் கடிபூம் ெபாழில்கள் அரங்கு ஆகத்
$சீ வ.மு.2691.2
தளி, ேபால் மடவா, தணந்தா, தம் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வளயும் மாமயும் $சீ வ.மு.2691.3
விளியாக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இங்கு
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) விருந்தா
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெதாடங்கினான்_வி.மு.(ெதாடங்கு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.)
$சீ வ.மு.2691.4
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) ஆடும் விருப்பினால் வியன் காய் ெநல்லிச் சாந்
அரத் $சீவ.மு.2692.1
நான எண்ெணய் கப்பு உரத் நறுந@, ஆடி அமி, உயி,க்கும் $சீவ.மு.2692.2
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ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஆ, அகிலின் புக ேச,த்தி வகுத் நாவிக் குழம்பு உற@இ
$சீ வ.மு.2692.3
ஆனாப் பளித நறுஞ்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) சுண்ணம் உகிrன் உழு ஆங்கு
அணிந்தாேர $சீவ.மு.2692.4
முத்தா, மருப்பின் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வளத்த முரண்
ெகாள் யானத் தடக்கயின் $சீவ.மு.2693.1
ஒத்ேத, உடய மல்லிகயின் ஒலியல் மால உறுப்பு அடக்கி $சீவ.மு.2693.2
வத்தா, மணி_ெப.(மணி_ெப.) நூற்றன ஐம்பால் வளய முடித்
வான்_ெப.(வான்_ெப.) கழுந@, $சீ வ.மு.2693.3
உய்த் ஆங்கு அதனுள் ெகாள அழுத்திக் குவள ெசவித் தா உறுத்தாேர
$சீ வ.மு.2693.4
புக ஆ, வண்ணப் பட்டு உடுத்ப் ெபான் அம் கலகள் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) சூழ்ந்
$சீ வ.மு.2694.1
நக ஆ, கவுள கிண்கிணியும் சிலம்பும் நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) நாச் சீறடி ேமல்
$சீ வ.மு.2694.2
பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெகாண்டா, ேபால் சுமாஅய்க்
கண்பின் பரூஉக் காம்பு_ெப.(காம்பு_ெப.) அனய கணக் கால் சூழ்ந் $சீவ.மு.2694.3
அக ஆ,ந் இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பrயகம் தாேம கவினச் ேச,த்தினா, $சீவ.மு.2694.4
பிடிக்க_குைற.எச்.(பிடிக்க்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) கடந்தன ேபால் பஞ்சி
ஆ,ந்த திரள் குறங்கு $சீ வ.மு.2695.1
கடித்க் கிடந் கவின் வளரும்_ெப.எச்.(வள,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காய் ெபான் மகரம் கதி, முல ேமல் $சீ வ.மு.2695.2
உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சாந்தின் மிசச் ெசக்க, ஒளி
ெகாள் முந்நாள் பிற ஏய்ப்பத் $சீவ.மு.2695.3
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டிக்கும் கதி, ேச, ண முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) திருவில் உமிழ்ந் சுட,ந்தனேவ
$சீ வ.மு.2695.4
குழியப் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) ேகால் முன்க மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆ,
கந்தள்_ெப.(காந்தள்_ெப.) குவி விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) ேமல் $சீவ.மு.2696.1
கழியப் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) அருவிலய சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேமாதிரம் கனலத் $சீவ.மு.2696.2
தழியப் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) தட ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) சலாக மின்னத் தாழ்ந்
இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.மு.2696.3
விழி கண் மகர குண்டலமும் ேதாடும் காதில் மிள,ந்தனேவ $சீவ.மு.2696.4
நாண்_ெப.(நாண்_ெப.) உள் இட்டுச் சுட,
வச_குைற.எச்.(வ
@
சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
@
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மாணிக்க
நகுதாலி $சீவ.மு.2697.1
ேபணி நல்லா, கழுத் அணிந் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கண் கரும விருந்
ஊட்டி $சீ வ.மு.2697.2
ந@ள் ந@, முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) நிர முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) கடுச் சுட்டு
உrஞ்சக் கதி, உமிழ்ந் $சீவ.மு.2697.3
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ந@,க் கடலுள் பவள வாய்த் ெதாண்டக் கனிகள்
ெதாழுதனேவ $சீ வ.மு.2697.4
மால மகளி,_ெப.) அணிந்ததன் பின் பஞ்ச வாசம் கவுள்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சீவ.மு.2698.1
ேசால மஞ்ஞத் ெதாழுதி ேபால் ேதாக ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான்
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) திவளக் $சீ வ.மு.2698.2
காலில் சிலம்பும் கிண்கிணியும் கலயும் ஏங்கக் கதி, ேவலும் $சீ வ.மு.2698.3
ந@லக் குவள நிரயும் ேபால் கண்ணா, காவில் இருந்தாேர $சீவ.மு.2698.4
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மணி_ெப.(மணி_ெப.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஒன்ேற நலம்_ெப.(நலம்_ெப.)
பருக மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.) ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) தாமரத்
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேபாலத் $சீ வ.மு.2699.1
அணிேவல் மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) பருக
அல,ந்த_ெப.எச்.(அல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.)
ஆ, மழக் கண்ணா, $சீவ.மு.2699.2
பணி ஆ, பண்ணுப் பிடி ஊ,ந் பரூஉக் கால் ெசந்ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) கதி, சூடித்
$சீ வ.மு.2699.3
தணியா, கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) விளயாடித் தக பாராட்டத் தங்கினா,
$சீ வ.மு.2699.4
எண்ணற்கு அrய குங்குமச் ேசற்று எழுந் நான ந@, வள,ந் $சீவ.மு.2700.1
வண்ணக் குவள மல, அள_இ மணிக் ேகால் வள்ளத்
அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.)
ஏந்த_குைற.எச்.(ஏந்து_வி.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.மு.2700.2
உண்ணற்கு இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ம மகிழ்ந்தா, ஒலியல் மால
புறம்_ெப.(புறம்_ெப.) தாழக் $சீவ.மு.2700.3
கண்ணக் கழு ந@, ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) விரலால் கிழித் ேமாந்தா, கனி
வாயா, $சீ வ.மு.2700.4
இவ்வாறு எங்கும் விளயாடி இளயான் மா,பின் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) பருகிச்
$சீ வ.மு.2701.1
ெசவ்வாய் விள,த்த் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெமலிந்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முலயின்
முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) கருகி $சீவ.மு.2701.2
அவ்வாய் வயிறு கால் வங்கி
@
அனிச்ச
மலரும்_ெப.எச்.(மல,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெபாற
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.மு.2701.3
ஒவ்வாப் பஞ்சி ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அண ேமல் அசந்தா,
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெபான் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அன்னா, $சீ வ.மு.2701.4
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த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) பால் சுமந் முல வங்கித்
@
திருமுத்
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.)
ேபால் $சீவ.மு.2702.1
காம்பு_ெப.(காம்பு_ெப.) ஏ, ேதாளா, களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ஈன்றா, கடகள்
ேதாறும் கடி முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) $சீவ.மு.2702.2
தம் பால் பட்ட தனிச் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ேகால் தரணி
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) மகிழ் தூங்கி $சீ வ.மு.2702.3
ஓம்பா ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெபான் ெசாr மாr_ெப.(மாr.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) உண்ணச் சிதறினான் $சீவ.மு.2702.4
காடி ஆட்டித் தராய்ச் சாறும் கன்னல் மணியும் நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.)
ெநய்யும் $சீ வ.மு.2703.1
கூடச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் ெகாளத் ேதய்த்க்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) நாளும் வாய் உற@இப்
$சீ வ.மு.2703.2
பாடற்கு இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) பகுவாயும் கண்ணும் ெபருக
உகி,_ெப.(உகி,_ெப.) உறுத்தித் $சீவ.மு.2703.3
ேதடித் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) திப்பிலி ேதய்த் அண்ணா
உrஞ்சி மூக்கு_ெப.(மூக்கு_ெப.) உய,த்தா, $சீவ.மு.2703.4
யாழும் குழலும் அணி முழவும் அரங்கம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) பரந்
இசப்பத் $சீவ.மு.2704.1
ேதாழன் விண்ேணான் அவண்_ெப.(அவண்_ெப.)
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வயங்காக் கூத்
வயங்கிய_ெப.எச்.(வயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் $சீவ.மு.2704.2
காழ் ஆ, ெவள்ளி மல ேமலும் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.)
மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) கடி நக,க்கும் $சீவ.மு.2704.3
வழா
@
ஓக அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) விட்டான்
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெபற்றாrன் விரும்பினா, $சீவ.மு.2704.4
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தத்தம் நிலனும் உய,வு_ெப.(உய,வு_ெப.) இழிவும் பகயும் நட்பும் தம் தசயும்
$சீ வ.மு.2705.1
வத் வழுஇல் சாதகமும் வகுத்த பின்ன,த் ெதாகுத்த நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$சீ வ.மு.2705.2
சச்சந்தணேன சுதஞ்சணேன தரணி கந்க் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) விசயன்
$சீ வ.மு.2705.3
தத்தன் பரதன் ேகாவிந்தன் என்று நாமம் தrத்தாேர $சீவ.மு.2705.4
ஐ ஆண்டு எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ம ஆடி அறிந்தா,
கலகள் பட நவின்றா, $சீவ.மு.2706.1
ெகாய் பூ மால குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) மின்னும் ெகாழும் ெபான் ேதாடும்
குண்டலமும் $சீவ.மு.2706.2
ஐயன் மா,கள் ளக்கு இன்றி ஆலும் கலிமா ெவகுண்டு ஊ,ந்தா, $சீ வ.மு.2706.3
ெமாய்யா, அலங்கல் மா,பற்கு முப்ப
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிறந்தேத $சீவ.மு.2706.4
பூ நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் ேகாடிகம் புரயும் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
$சீ வ.மு.2707.1
வ நிற_ெப.(நிறம்_ெப.)
@
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அனாரும் ேவந்தனும்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாழ்தில் $சீவ.மு.2707.2
தூ நிறத் கிலின் மூடிப் படலிக
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.மு.2707.3
மா நிறத் தளி, நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மல்லிக மால
ெசான்னாள்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆள்_பட,.ஒரு.) $சீவ.மு.2707.4
தட முல முகங்கள் சாடிச் சாந் அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) கிழிந்த மா,பின்
$சீ வ.மு.2708.1
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குட வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) அனய ேகாலக் குங்குமக் குவவுத்
ேதாளாய் $சீ வ.மு.2708.2
ெதாட மல, ெவறுக்க ஏந்தித் ன்னினன் ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.)
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $சீவ.மு.2708.3
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) அ காண்க என்றாள் இறவனும்
எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றான் $சீவ.மு.2708.4
முடித் தல முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) மின்னும் முகிழ் முல
முற்றம்_ெப.(முற்றம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சீ வ.மு.2709.1
ெபாடித்ப் ெபான் பிதி,ந்த ஆகத் இளயவ, புகழ்ந் சூழக் $சீவ.மு.2709.2
கடுத்த வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கனல ஏந்திக் கன்னிய, காவல்_ெப.(காவல்_ெப.)
ஓம்ப $சீவ.மு.2709.3
இடிக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) சீ யம் ஒப்பான் இழ ஒளி விளங்கப் புக்கான்
$சீ வ.மு.2709.4
இலங்கு ெபான் ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) மா,பின் இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.)
உrம சூழக் $சீ வ.மு.2710.1
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான் காவு காண்பான்
காமுறப் புக்கேத ேபால் $சீவ.மு.2710.2
அலங்கு ெபான் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அனாரும் மன்னனும்
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாேதா $சீவ.மு.2710.3
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கவின்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காவு
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஒளி நந்திற்று அன்ேற $சீவ.மு.2710.4
புலவியுள் மகளி,_ெப.) கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) ேபா உகுக்கின்றேத ேபால்
$சீ வ.மு.2711.1
குலவிய சிறக,ச் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.)
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) குயில்_ெப.(குயில்_ெப.) குடயக் ெகாம்ப,
$சீ வ.மு.2711.2
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நிலவிய தா ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந@ள் மல,
மணலில் ேபா,த்க் $சீ வ.மு.2711.3
கலவியில் படுத்த_ெப.எச்.(படு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காய் ெபான்
கம்பலம் ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.மு.2711.4
காசு_ெப.(காசு_ெப.) நூல் பrந் சிந்திக் கம்பலத் உக்கேத ேபால் $சீ வ.மு.2712.1
மூசு ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ெமாய்த்
முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) உண்டு யில மஞ்ஞ $சீ வ.மு.2712.2
மாசு இல் பூம் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) வகி வள,ந் எழு மகளி,_ெப.) ஒப்பத்
$சீ வ.மு.2712.3
தூசு ேபால் சிறக, அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ெதாழுதிேயாடு இrயச்
ேச,ந்தா, $சீவ.மு.2712.4
காதிக் கண் அrந் ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.)
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உண, கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) காலத் $சீவ.மு.2713.1
ஆதிக் கண் மரங்கள்_ெப.(மரம்_ெப.+கள்_பட,.பன்.)
ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம் ெசாl, இதனின்
உங்கள் $சீவ.மு.2713.2
காதலின் காணல் உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) எலாம் காண்மின் என்றான் $சீ வ.மு.2713.3
ந@திக் கண் நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ேகால் நிலவு_ெப.(நிலவு_ெப.) வற்று
@
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பூணான் $சீவ.மு.2713.4
வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) மகளி,_ெப.) என்ன வா,
கயிற்று_ெப.(கயிறு_ெப.+று_( )ஊசல் ஊ,ந்ம் $சீவ.மு.2714.1
கானவ,_ெப.(கானம்_ெப.+அ,_பட,.பன்.) மகளி,_ெப.) என்னக் கடிமல,
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெகாய்ம் $சீ வ.மு.2714.2
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ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இமி, குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) ஏறிச்
சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) எதி,
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கூயும் $சீவ.மு.2714.3
ேகான் அம, மகளி,_ெப.) கானில் குழாம் மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) பிrவ ஒத்தா,
$சீ வ.மு.2714.4
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) அருவி
ஆடிச் சந்தனம்_ெப.(சந்தனம்_+ெப.) நிவந்த ேசாலப் $சீவ.மு.2715.1
படு மதம்_ெப.(மதம்_ெப.)
கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பந் தளி,க் கவr ஏந்திப் $சீவ.மு.2715.2
பிடி மகிழ்ந் ஓப்ப நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) அரசு_ெப.(அரசு_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.மு.2715.3
வடி மத, மழக் கண் நல்லா, மன்னன மகிழ்ந் நின்றா, $சீ வ.மு.2715.4
ெகாழு மடல்_ெப.(மடல்_ெப.) குமr_ெப.(குமr_ெப.) வாழத் கில் சுருள்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்றச்
$சீ வ.மு.2716.1
ெசழுமல,க் காம வல்லி ெசருக் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) சிற்பம் ஆகக்
$சீ வ.மு.2716.2
கழுமணிச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் ஆழிக் கவிரல் உகிrன்
கிள்ளி_ெப.(கிள்ளி_ெப.) $சீவ.மு.2716.3
விழு முலச் சூட்டி நின்றா, விண்ணவ,_ெப.(விண்ணவ,_ெப.) மகளி,_ெப.)
ஒத்தா, $சீ வ.மு.2716.4
கடதயி,க் குரல ேவங்க கண் உறச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நண்ணி_வி.எச்.(நண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.மு.2717.1
மிட மயி,க் கவr நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ஆன் கன்று_ெப.(கன்று_ெப.) உணக்
கண்டு நிற்பா, $சீ வ.மு.2717.2
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புட திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாம்மல் வனமுல
ெபாறுக்கல் ஆற்றா, $சீவ.மு.2717.3
நட ெமலிந் இகலி அன்ன நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நட நயந் நிற்பா,
$சீ வ.மு.2717.4
எம் வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) இங்கு என இரங்கு நல்லியாழ் $சீவ.மு.2718.1
ெவம்மயின் விழயப் பண்ணி எஃகு நுண் ெசவிகள் வழச்
@
$சீவ.மு.2718.2
ெசம்மயின் கனிந்த காமத் தூ விட்டு ஓத முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.)
$சீ வ.மு.2718.3
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முல மகளி,_ெப.) வழ்
@ பூம் ெபாம்பருள் விம்பினாேர
$சீ வ.மு.2718.4
பிடி மருள் நடயினா, தம் ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கவின் குழயப் புல்லித்
$சீ வ.மு.2719.1
ெதாட மல,க் கண்ணி ேச,த்திச் சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) உண
மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.) மால $சீவ.மு.2719.2
உட ம ஒழுகச் சூட்டி உருவத் தா,_ெப.(தா,_ெப.) குழய வகிக் $சீவ.மு.2719.3
கடிமல, மகளி,_ெப.) ஒத்தா, காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) களி
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஒத்தான் $சீவ.மு.2719.4
இழந்தவ, நலத்த எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) திr ஏறு ேபாலக் $சீவ.மு.2720.1
குழந்த தா,_ெப.(தா,_ெப.)
ெநகிழ்ந்த_ெப.எச்.(ெநகிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தானக் ெகாற்றவன்
ெபய,ந் ேபாகி $சீ வ.மு.2720.2
வழிந் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) வா,ந் ேசாரும் வருக்கயின் ந@ழல் ேச,ந்தான்
$சீ வ.மு.2720.3
767

விழந்த அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) கடுவன்_ெப.(கடுவன்_ெப.) ஆங்கு ஓ,
மந்திய விளித்த அன்ேற $சீவ.மு.2720.4
அளித் இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மந்தி தன்ன ஆ,வத்தால் விடா புல்லி
$சீ வ.மு.2721.1
ஒளித் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெபாம்ப,ச் ேச,ந் ஆங்கு
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சிற மகிழ்ச்சி_ெப.(மகிழ்ச்சி_ெப.) ஆ,ந் $சீ வ.மு.2721.2
தளி,த் தலப் ெபாம்ப, ந@ங்கித் தம் இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.)
ேச,ந்த_ெப.எச்.(ேச,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.மு.2721.3
களித் தலக் கூட்டம்_ெப.(கூட்டம்_ெப.) காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மந்தி கண்டு
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.மு.2721.4
பரத்தய, ேதாய்ந்த_ெப.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா,பம்
பத்தினி மகளி,_ெப.) த@ண்டா, $சீவ.மு.2722.1
திருத்தகத் அன்று ெதள் ந@, ஆடி ந@, வம்மின் என்ன $சீவ.மு.2722.2
உரத்த என் மனத்தில்_ெப.(மனம்_ெப.+அத்து_சாr.+இல்_இட.ேவ.) இல்ல உய,
வரத் ேதன உண்பா, $சீவ.மு.2722.3
வருத்ம் காஞ்சிரமும் ேவம்பும் வாய்க் ெகாள்வா, யாவ, ெசால்லாய்
$சீ வ.மு.2722.4
ஈகு இனி என்ன ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எவன்
ெசய்தி எனக்கு வாழ்நாள் $சீ வ.மு.2723.1
ந@ங்கிற்றுச் சிறி நிற்பின் காண்டியால் ந@யும் என்னத் $சீ வ.மு.2723.2
தூங்கித் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ளங்க மந்தி ெதாழுத்தேயன்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்று $சீவ.மு.2723.3
தாங்குபு தழுவிக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
தன்னத் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) பழித்த அன்ேற $சீவ.மு.2723.4
கண்ணினால் குற்றம்_ெப.(குற்றம்_ெப.) கண்டும் காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.)
ெதளிப்பத் ேதறிப் $சீவ.மு.2724.1
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ெபண்மயால் பழித்த மந்தி ெபரு மகிழ் உவக
ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.மு.2724.2
திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) நிலப் பலவின் ேதம் ெகாள்
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பழம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கீ றிப் $சீ வ.மு.2724.3
பண் உறு சுளகள் கயால் பகுத் உணக்
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீ வ.மு.2724.4
இன் கனி கவரும்_ெப.எச்.(கவரு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மந்தி
கடுவேனாடு இrய ஆட்டி_வி.எச்.(ஆட்டு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$சீ வ.மு.2725.1
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) கனி சிலதன்
உண்ண_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நச்சுேவல்
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.மு.2725.2
என்ெபாடு மிடந்த காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) இழிெபாடு ெவறுத்
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.) $சீ வ.மு.2725.3
அன்புட அrவ கூட்டம்_ெப.(கூட்டம்_ெப.) பிறன் உழக்
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒத்தேத $சீவ.மு.2725.4
கப் பழம் இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மந்தி கட்டியங்
காரன் ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.மு.2726.1
இப்பழம் ரந் ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
சிலதனும் என்ன ஒத்தான் $சீவ.மு.2726.2
இப்பழம் இன்று ேபாகத் இன்பேம ேபாலும் என்று $சீ வ.மு.2726.3
ெமய்ப்பட உண,வு_ெப.(உண,வு_ெப.)
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மீ ட்டு இ கூறினாேன
$சீ வ.மு.2726.4
ெமலியவ, ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) ேவெராடும் கீ ழ்ந் ெவௗவி $சீ வ.மு.2727.1
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வலியவ, ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேமல
வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) இகந் அரம்பு
ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.மு.2727.2
கலி அ பிறவி கண்டாம் காலத்தால் அடங்கி ேநாற்று $சீ வ.மு.2727.3
நலிவு இலா உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எய்தல் நல்லேத ேபாலும் என்றான்
$சீ வ.மு.2727.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வின என்னும் நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) ெபான் கற்பக
மகளி,_ெப.) என்னும் $சீ வ.மு.2728.1
பல் பழ மணிக் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.)
ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பrசில்
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) உண்ணப் பூத்ச் $சீவ.மு.2728.2
ெசல்வப் ெபான் சிறுவ,_ெப.(சிறுவ,_ெப.) என்னும் தாமங்கள் தாழ்ந்
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.மு.2728.3
ஒல்கிப் ேபாம் பாவக் காற்றின்
ஒழிக_வியங்.வி.மு.(ஒழி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புண,ச்சி_ெப.(புண,ச்சி_ெப.) என்றான்
$சீ வ.மு.2728.4
ேவட்கம என்னும் நாவின் காம ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேதறல் மாந்தி
$சீ வ.மு.2729.1
மாட்சி ஒன்றானும் இன்றி மயங்கிேனற்கு இருள ந@ங்கக் $சீவ.மு.2729.2
காட்டினா, ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ஆவ, க விளக்கு அதன என்று
$சீ வ.மு.2729.3
ேதாட்டியால் ெதாடக்கப் பட்ட ெசாr மதக் களிற்றின் மீ ண்டான் $சீவ.மு.2729.4
கந்நிற எஃகம் ஏந்திக் கன மணிக் குழ வில்
வச_குைற.எச்.(வ
@
சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
@
$சீ வ.மு.2730.1
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மந் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வா,தளி, கவr
வச_குைற.எச்.(வ
@
சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
@
$சீ வ.மு.2730.2
ெமய்ந் ெநறி மகிழ்ந் நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.)
ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) வாய்க் காமன் ஒத்தான் $சீ வ.மு.2730.3
ெமாய்ந் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) மால ேவய்ந் முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) உலாம்
முடியினாேன $சீவ.மு.2730.4
நடுச் சிக முத்த் தாமம் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) நான்று
நக்கப் $சீ வ.மு.2731.1
படுத்தன, பம் ெபான் கட்டில்
பாடினா,_வி.மு.(பாடு_வி.+இன்_இ.கா.+ஆ,_பட,.பன்.) கீ தம் தூபம்
$சீ வ.மு.2731.2
எடுத்தன, எழுந் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஆ, எr மணி_ெப.(மணி_ெப.) வண
@
ஆ,த்த $சீவ.மு.2731.3
ெகாடிப் பல பூத்ச் சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குங்குமக்
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) ஒத்தான் $சீ வ.மு.2731.4
ெமள்ளேவ புருவம் ேகாலி விலங்கிக் கண் பிறழ
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.மு.2732.1
முள்_ெப.(முள்_ெப.) எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) இலங்கச் ெசவ்வாய்
முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) தூ ஆதி ஆக $சீ வ.மு.2732.2
அள்ளிக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உண்ணக்
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) கனிவித்தா, பனிவில்
தாழ்ந்த_ெப.எச்.(தாழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.மு.2732.3
வள் இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.) மால மா,பன் வச்சிர மனத்தன் ஆனான்
$சீ வ.மு.2732.4
முல முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) சுமந்த முத்தத் ெதாத் ஒளி, மாலயாரும்
$சீ வ.மு.2733.1
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மல முகந்த_ெப.எச்.(முக_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அனய மா,பின்
மன்னனும் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாழ்தில்
$சீ வ.மு.2733.2
ெகால முகக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) அனாற்கு நாழிக
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கூறக் $சீ வ.மு.2733.3
கலமுக மல்ல, புல்லிக்
கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ந@, ஆட்டினாேர
$சீ வ.மு.2733.4
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கில் மால சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) விழுக்கலம்
வதியில்
@
ேச,த்தி $சீவ.மு.2734.1
நுண் கில் திரகள் ேச,ந்த_ெப.எச்.(ேச,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நூற்று
உலா மண்டபத்க் $சீவ.மு.2734.2
கண் திரள் முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) காவிக் கண் மகளி,_ெப.)
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.மு.2734.3
எண் திச மருங்கும் ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இனிதினின்
ஏறினாேன $சீவ.மு.2734.4
ெநய் வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) கனிந் வாசம் நிறந் வான்_ெப.(வான்_ெப.) வறகள்
ஆ,ந் $சீ வ.மு.2735.1
குய் வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) கழுமி ெவம்மத் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) சுவ குன்றல்
இன்றி $சீவ.மு.2735.2
ஐவருள் ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) அன்ன அடிசில்_ெப.(அடிசில்_ெப.) நூல்
மடயன் ஏந்த_குைற.எச்.(ஏந்து_வி.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.மு.2735.3
ம வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) மால மா,பன் வான்_ெப.(வான்_ெப.)
சுவ அமி,தம் உண்டான் $சீ வ.மு.2735.4
கப்ெபாடி சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) ஏந்திக் கரக ந@, வதியில்
@
பூசி $சீ வ.மு.2736.1
மப்படு மழக் கண் நல்லா, மணிச் ெசப்பின் வாசம் ந@ட்டச் $சீவ.மு.2736.2
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ெசப்பு அடு பஞ்ச வாசம் திச எலாம்
கமழ_குைற.எச்.(கமழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாய்க்ெகாண்டு $சீ வ.மு.2736.3
ஒப்பு உட உறுவ, ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
வணங்கும்_ெப.எச்.(வணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எழுக_வியங்.வி.மு.(எழு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றான் $சீவ.மு.2736.4
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) பூசின் ஓ, ஆண்டு ஒழிவு இன்றி
விடா நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.மு.2737.1
ெபrயவ, ேகண்ம ேபாலும் ெபறற்கு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) வாச
எண்ெணய் $சீ வ.மு.2737.2
அrவய, பூசி ஆடி அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) புக ஆவி ஊட்டித் $சீ வ.மு.2737.3
திரு விழ கிலும் பூணும் திறப்படத் தாங்கினாேர $சீ வ.மு.2737.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வர,_ெப.(வ
@
ர,_ெப.)
@
உள வழி
நயந் நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.மு.2738.1
ெபாற்ற தாமரயினாளின் பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) சிக முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.)
மின்னக் $சீவ.மு.2738.2
ெகாற்றவன் ெதாழு ேச,ந்தா, ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அனா, வாமன்
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) $சீவ.மு.2738.3
மற்று அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) மகிழ்ந் புக்கு
மணி_ெப.(மணி_ெப.) முடி ளக்கினாேன $சீவ.மு.2738.4
கடி மல,ப் பிண்டிக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) கமலத் $சீவ.மு.2739.1
அடி மல, சூடியவ, உலகில் யாேர $சீவ.மு.2739.2
அடி மல, சூடியவ, உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.மு.2739.3
வடி மல, தூவ_குைற.எச்.(தூவு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வருகின்றா, அன்ேற
$சீ வ.மு.2739.4
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முத் அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முக் குடக் கீ ழ்
மூ,த்தி திருவடியப் $சீவ.மு.2740.1
பத்திமயால் நாளும் பணிகின்றா, யாேர $சீவ.மு.2740.2
பத்திமயால் நாளும் பணிவா, பகட்டு எருத்தின் $சீ வ.மு.2740.3
நித்தில ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குடக் கீ ழ் ந@ங்காதா, அன்ேற
$சீ வ.மு.2740.4
கருமக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
க வலச் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) $சீவ.மு.2741.1
எr மல,ச் ேசவடிய ஏத்வா, யாேர $சீ வ.மு.2741.2
எr மல,ச் ேசவடிய ஏத்வா, வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேதாய் $சீ வ.மு.2741.3
திரு முத் அவி, ஆழிச் ெசல்வேர அன்ேற $சீவ.மு.2741.4
வண்ண மா மல, மால வாய்ந்தன $சீவ.மு.2742.1
சுண்ணம் குங்குமம் தூமத்தால் புனந் $சீவ.மு.2742.2
அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) அருச்சித்தான்
அேரா $சீவ.மு.2742.3
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இல் இன்பேம விழந்த ேவட்கயான் $சீ வ.மு.2742.4
இலங்கு குங்கும மா,பன் ஏந் சீ , $சீவ.மு.2743.1
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாள் சாரண, நாதன் ேகாயில $சீ வ.மு.2743.2
வலம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆய் மல,ப்
பிண்டி மா நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) $சீ வ.மு.2743.3
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கல் மிசக் கண்டு
வாழ்த்தினான் $சீ வ.மு.2743.4
உrம தன்ெனாடும் வலம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) சீ ,த் $சீவ.மு.2744.1
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திருமகன் பணிந் இருப்பச் ெசய்தவ, $சீவ.மு.2744.2
இரு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) மனற்கு இன்பேம எனப் $சீ வ.மு.2744.3
ெபரு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) மனன் ெபrம் வாழ்த்தினான் $சீவ.மு.2744.4
ெதருளேலன் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) த@வின எனும்
$சீ வ.மு.2745.1
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) விலங்க
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எrயும் ந@ள் சுட,
$சீ வ.மு.2745.2
அருளுமின் எனக்கு அடிகள் என்றனன் $சீவ.மு.2745.3
மருள் விலங்கிய_ெப.எச்.(விலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) மன்னேன_ெப.(மன்னன்_ெப.+ஏ_சாr.) $சீவ.மு.2745.4
பால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பனி மதி பரவத் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) கதி,
$சீ வ.மு.2746.1
ேமல் பட மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ெசாrவ ஒப்பேவ $சீவ.மு.2746.2
நூல் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) நுனித்த
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) $சீ வ.மு.2746.3
ேகால் கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) மன்னனுக்கு உரக்கும் என்பேவ $சீவ.மு.2746.4
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெநய் ேதாய்ந்தன த@விய திருமணி அனய $சீ வ.மு.2747.1
வானின் உய்ப்பன வரகதி தருவன மதிேயா, $சீ வ.மு.2747.2
ஏன யாவரும் அமு எனப் பருகுவ புகல்வ $சீ வ.மு.2747.3
மானம் இல் உய, மணி_ெப.(மணி_ெப.) வண்ணன்_ெப.(வண்ணன்_ெப.)
நுவலிய வலித்தான் $சீ வ.மு.2747.4
அருமயின் எய்ம் யாக்கயும் யாக்கய அழிவும் $சீ வ.மு.2748.1
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திரு ெமய் ந@ங்கிய_ெப.எச்.(ந@ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ன்பமும் ெதளி
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ணிவும் $சீவ.மு.2748.2
குரும எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குண நில ெகாட
ெபறு பயனும் $சீவ.மு.2748.3
ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) வட்ெடாடும்
@
ேபசுவல் ேகள் இ
ெபrேயாய் $சீ வ.மு.2748.4
பரவ ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திர வட கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) படுநுகத்
ளயுள் $சீ வ.மு.2749.1
திர ெசய் ெதன் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) இட்ட ஓ, ேநான் கழி சிவணி
$சீ வ.மு.2749.2
அரச அத்ள அக வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) ெசறிந் என அrதால்
$சீ வ.மு.2749.3
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) ேயானிகள் பிழத் இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) மானிடம்
ெபறேல $சீவ.மு.2749.4
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) ேவய் நரல் ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) விள
கானவ,_ெப.(கானம்_ெப.+அ,_பட,.பன்.) இடனும் $சீ வ.மு.2750.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கூ,ம் பனி
குலத்திடும் நிலக்களக் குறும்பும் $சீவ.மு.2750.2
உண்டு ந@, என உரயினும் அrயன ஒருவி $சீ வ.மு.2750.3
மண்டு த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) புனல்_ெப.(புனல்_ெப.) வளம்_ெப.(வளம்_ெப.)
ெகழு நாடு எய்தல் அrேத $சீவ.மு.2750.4
வில்லின் மாக் ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) நிணத் தடி விளிம்பு அடுத்த $சீவ.மு.2751.1
பல்லினா,களும் படுகடல் பரதவ,_ெப.(பரதவ,_ெப.) முதலா $சீவ.மு.2751.2
எல்ல ந@ங்கிய_ெப.எச்.(ந@ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இழி_வி.(இழி_வி.)
ெதாழில்_ெப.(ெதாழில்_ெப.) இழி_வி.(இழி_வி.) குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ஒருவி
$சீ வ.மு.2751.3
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நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ெபறுதலும் நரபதி அrேத $சீவ.மு.2751.4
கருவி_ெப.(கருவி_ெப.) மா மழ கன
ெபயல்_ெதா.ெப.(ெபய்_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) ெபாழிந் என வழிநாள்
$சீ வ.மு.2752.1
அருவி ேபால் ெதாட,ந் அறாதன அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பிணி அழலுள்
$சீ வ.மு.2752.2
கருவில் காய்த்திய கட்டளப் படிமயில் பிழயா $சீவ.மு.2752.3
உருவின் மிக்க_ெப.அ.(மிக்க_ெப.அ.) ஓ, உடம்ப ெபறுதலும் அrேத
$சீ வ.மு.2752.4
காமன் அன்ன ஓ, கழிவனப்பு அறிெவாடு_ெப.(அறிவு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
ெபறினும் $சீ வ.மு.2753.1
நாம நால் கதி நவதரு ெநறி பல ஒருவி $சீவ.மு.2753.2
வாமன் நூல் ெநறி வழு அறத் தழுவின, ஒழுகல் $சீவ.மு.2753.3
ஏம ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குட இறவ மற்று யாவம் அrேத
$சீ வ.மு.2753.4
இன்ன தன்மயின் அருமயின்
எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாழுேத $சீவ.மு.2754.1
ெபான்னும் ெவள்ளியும் புண,ந் என வயிற்று அகம்_ெப.(அகம்_ெப.)
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.மு.2754.2
மின்னும் ெமாக்குளும் என நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) வயினும்
@
வயும்
@
$சீ வ.மு.2754.3
பின்ன ெவண்ெணயின் திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பின் பிழக்கவும் ெபறுேம $சீவ.மு.2754.4
ெவண்ெணய் ஆய வங்குபு
@
கூன் புற யாம $சீவ.மு.2755.1
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வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) எய்தலும் வழுக்கவும்
ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அ வழுக்கா
$சீ வ.மு.2755.2
ஒண்ம வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) மதி உருெவாடு திரு எனத் ேதான்றிக்
$சீ வ.மு.2755.3
கண் அனா, அழக் கவிழினும் கவிழும் மற்று அறி ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.)
$சீ வ.மு.2755.4
அழிதல்_ெதா.ெப.(அழி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) இன்றி அங்கு அருநிதி
இரவல,க்கு ஆ,த்தி $சீ வ.மு.2756.1
முழும் ேப, ெபறும்_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
எல்லயுள் முrயினும் முrயும் $சீ வ.மு.2756.2
வழு இல் ெபாய்கயுள் மல, என வள,ந் ம ஆடிக் $சீவ.மு.2756.3
ெகழ@ இ யினாெராடும் கிள அழக் ெகடுதலும் ெகடுேம $சீவ.மு.2756.4
ெகடுதல் அவ்வழி இல் எனின் ேகள்விகள் றேபாய் $சீவ.மு.2757.1
வடி ெகாள் கண்ணிய, மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) குழந் அநங்கன் என்று இரங்கக்
$சீ வ.மு.2757.2
ெகாடயும் ேகாலமும் குழகும் தம் அழகும் கண்டு
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.மு.2757.3
விடயில் ெசல்வுழி விளியினும் விளியும் மற்று அறி ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.)
$சீ வ.மு.2757.4
எr ெபான் ேமகல இலங்கு அrச் சிலம்ெபாடு_ெப.(சிலம்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.)
சிலம்பும் $சீவ.மு.2758.1
அr ெபான் கிண்கிணி அணி இழ அrவய,ப் புண,ந் $சீவ.மு.2758.2
ெதrவு இல் ேபாகத்க் கூற்றுவன்_ெப.(கூற்றுவன்_ெப.) ெசகுத்திடச் சிதந்
$சீ வ.மு.2758.3
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முrயும் பல்சன முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) புடத் அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) குழந்
அழேவ $சீ வ.மு.2758.4
ேகாத மங்கய, குவி முலத் தடத் இடக் குளித்க் $சீ வ.மு.2759.1
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) மக்களக் கண்டு உவந் இனிதினில் கழிப்பப்
$சீ வ.மு.2759.2
ேப ெசய் பிணிப் ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) புலி_ெப.(புலி_ெப.) பாய்ந்திடப்
பிணம் ஆம் $சீவ.மு.2759.3
ஓத மாக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) உட கலத்தவ,
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) உறேவ $சீவ.மு.2759.4
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) பப் பயக் கழியத் தம் கடப் பிடி சுருங்கி $சீவ.மு.2760.1
ஊம, ேபாலத் தம் உர அவிந் உறுப்பினில் உரயாத் $சீவ.மு.2760.2
தூய்மயில் குளம்_ெப.(குளம்_ெப.) தூம்பு_ெப.(தூம்பு_ெப.) விட்டு ஆம்
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) உண,த்தி $சீவ.மு.2760.3
ஈமம் ஏறுதல் ஒருதல இகல் அம, கடந்ேதாய் $சீவ.மு.2760.4
ஈங்கு இ அன்றியும் இமயவ, அமயல,க்
கடந்த_ெப.எச்.(கட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.மு.2761.2
தாங்கும் மா வண்கச் சக்கரம்_ெப.(சக்கரம்_ெப.) மிக்கு உய, பிறரும்
$சீ வ.மு.2761.3
யாங்கணா, அவ,_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) ஊெராடு ேப,
எமக்கு_பதி.ெப.(எம்_பதி.ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) உரயாய் $சீவ.மு.2761.4
ெவவ்வின ெசய்யும்_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மாந்த,_ெப.(மாந்த,_ெப.) உயி, எனும் நிலத் வித்தி $சீ வ.மு.2762.1
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) வின விளயுள்
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அவ்விடத்
அவ,கள் ன்பம் $சீவ.மு.2762.2
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இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) என உரத்ம் என்று நினப்பினும் பனிக்கும்
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) $சீ வ.மு.2762.3
ெசவ்விதின் சிறி கூறக் ேகள் மதி ெசல்வ ேவந்ேத $சீவ.மு.2762.4
ஊழ் வின ரப்ப ஓடி ஒன்றும் மூழ்த்தத்தின் உள்ேள $சீ வ.மு.2763.1
சூழ் குலப் ெபண்ண ெநற்றித் ெதாடுத்த த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) கனிகள் ஊழ்த்
$சீ வ.மு.2763.2
வழ்வன
@
ேபால வழ்ந்
@
ெவருவரத் தக்க ன்பத் $சீவ.மு.2763.3
ஆழ் ய, உழப்ப ஊணும் அருநவ நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) கண்டாய் $சீவ.மு.2763.4
இட்டி ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) குந்தம் கூ, வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எrநுனச் சுrக
கூட $சீவ.மு.2764.1
நட்டவ நிரத்த பூமி நவ உட நரக,
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.மு.2764.2
உட்பட எழுந் வழ்ந்
@
ஆங்கு ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) தக,த்திட்ட
வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) $சீவ.மு.2764.3
எட்டு எலாத் திசயும் சிந்திக் கிடப்பவால் அடக்கம் இல்லா, $சீவ.மு.2764.4
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) தடி
தின்ற_ெப.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ேவகத்தால் மீ ட்டு மாலப் $சீ வ.மு.2765.1
பந் ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) மகளி,_ெப.) ஆடும் பந் என எழுந்
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.மு.2765.2
வந் உடந் உருகி வழ்ந்
@
மாழ்குபு கிடப்ப, கண்டாய் $சீவ.மு.2765.3
கந் அடு ெவகுளி ேவகக் கடா முகக் களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) ேவந்ேத
$சீ வ.மு.2765.4
வயிர முள்_ெப.(முள்_ெப.) நிரத்
ந@ண்ட_ெப.எச்.(ந@ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வா,சின
இலவம்_ெப.(இலவம்_ெப.) ஏற்றிச் $சீ வ.மு.2766.1
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ெசயிrல் த@ மடுப்ப, கீ ழால் ெசல்நுனக் கழுவில் ஏற்றி $சீ வ.மு.2766.2
மயிருக்கு ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) ஆக வாங்கி அகத் அகத்திடுவ, மன்னா
$சீ வ.மு.2766.3
உயிரப் ேப உறுத்ம் மாந்த,_ெப.(மாந்த,_ெப.) உயிரப் ேபறுக்கும் ஆேற
$சீ வ.மு.2766.4
டிக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) குரல ேபழ்வாய்த் ெதாட,ப் பிணி உறுத்த
ெசந்நாய்_ெப.(ெசந்நாய்_ெப.) $சீ வ.மு.2767.1
மடுத்திட வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) ஊசி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) அழுந்தக் ெகௗவிப் $சீவ.மு.2767.2
புடத்திட அலறி ஆற்றா, ெபான்றினும் ெபான்றல் ெசல்லா, $சீவ.மு.2767.3
உடுப்பு இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ேவட்டம் ெசய்தா, உழப்பவால் ன்பம் மாேதா
$சீ வ.மு.2767.4
வாள மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) தடிகள் தின்றா,
வருக_வியங்.வி.மு.(வா_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என உருக
ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.மு.2768.1
பாளத்தக் ெகாடிற்றின் ஏந்திப் பகுத் வாய் புகுத்தல் ஆற்றா, $சீவ.மு.2768.2
ஊளக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஓடுகின்றா,
உள் அடி ஊசி பாயத் $சீவ.மு.2768.3
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ஒற்றித் தப்பி வழ்ந்தா,
@
தறிவல மானின் பட்டா,
$சீ வ.மு.2768.4
காதலாள் கrந் நயக் கடியேவ கனந் கன்றி $சீ வ.மு.2769.1
ஏதிலான் தாரம் நம்பி எளி என
இறந்த_ெப.எச்.(இற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாவத் $சீ வ.மு.2769.2
ஊ உல உருக ெவந்த_ெப.எச்.(ெவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) அழல் ெசப்புப் பாவ $சீவ.மு.2769.3
ஆ தகா என்னப் புல்லி அலறுமால் யான ேவந்ேத $சீவ.மு.2769.4
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சிலயினால் மாக்கள் ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசழுங் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேவட்டம் ஆடி $சீவ.மு.2770.1
வலயினால் மீ ன்கள் வாr வாழ் உயி,க் கூற்றம் ஆன $சீவ.மு.2770.2
ெகாலநரக் கும்பி தன்னுள் ெகாந் அழல் அழுத்தி இட்டு $சீ வ.மு.2770.3
நலிகுவ, நாளும் நாளும் நரகர நாம ேவேலாய் $சீ வ.மு.2770.4
பாரகம் கழுந, ேபாலப் பரூஉத் தடி பலரும் ஏந்தி $சீவ.மு.2771.1
வர@ ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ெவகுளி ேதாற்றி விழுப்பு அற அக்கி இட்டுக்
$சீ வ.மு.2771.2
காரகல் ெபாrப்ப, கண்ணுள் சுrகய நடுவ, ெநஞ்சில் $சீவ.மு.2771.3
பாரக் கூ,ந்தறிகள் நட்டுப் பன எனப் பிளப்ப, மாேதா $சீ வ.மு.2771.4
நாப் புட ெபய,த்தல் ஆற்றா, நயந் ந@, ேவட்டு ேநாக்கிப் $சீவ.மு.2772.1
பூப்புட அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாய்க புக்கு ந@,
உண்ணல் உற்றால் $சீவ.மு.2772.2
சீப்படு குழம்ப ஆகிச் ெசல்லல்_ெப.(ெசல்லல்_ெப.) உற்று அந்ேதா என்னக்
$சீ வ.மு.2772.3
கூப்பிடு குரலாய் நிற்ப, குறப் பனக் குழாங்கள் ஒத்ேத $சீ வ.மு.2772.4
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மல,த் தாமம் நான்று நான ந@, பிலிற்றும் பந்த,க்
$சீ வ.மு.2773.1
குறுகலும் குட ெநய் ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாந்
அழல் ேபான்று ெபாங்கிப் $சீவ.மு.2773.2
பற அலகு அனய ெவண்பல் பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) கழல்_ெப.(கழல்_ெப.)
குண்டு பங்கண் $சீவ.மு.2773.3
உறு ய, நரக, தம்ம உருகச் சுட்டிடுங்கள் அன்ேற $சீவ.மு.2773.4
ெவந் உருக்கு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ெசம்பின்
விதவயுள் அழுத்தி இட்டும் $சீ வ.மு.2774.1
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எந்திர ஊசல்_ெப.(ஊசல்_ெப.) ஏற்றி எr உண மடுத்ம் ெசக்கில் $சீவ.மு.2774.2
சுந் எழுந் அரத்ம் ேபாகச் சுண்ணம் ஆ நுணுக்கி இட்டும் $சீ வ.மு.2774.3
மந்தரத் அனய ன்பம் வகலும் உழப்ப மாேதா $சீ வ.மு.2774.4
உழும் பகட்டு எரு ேபால உரன் அறு தாள, ஆகிக் $சீவ.மு.2775.1
ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) களி அளற்றுள் வழ்ந்ம்
@
ெகாழும் புக மடுக்கப்
பட்டும் $சீ வ.மு.2775.2
அழுந்ம் இந் நரகம் தன்னுள்
ெசல்பவ,_வி.அ.ெப.(ெசல்_வி.+ப்_ெபாரு.உரு.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ,_பட,.ப
ன்.) யா, ெகால் என்னின் $சீவ.மு.2775.3
எழுந் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) இமிரும் பந்தா, இறவ ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.)
ேகண்ேமா என்றான் $சீவ.மு.2775.4
ெகால்வேத கன்றி நின்றா, ெகாடியவ, கடிய ந@ரா, $சீ வ.மு.2776.1
இல்லேய இம்ம அல்லால் உம்மயும் உயிரும் என்பா, $சீவ.மு.2776.2
அல்லம் தவமும் இல்ல தானமும் இழவு என்பாரும் $சீ வ.மு.2776.3
ெசல்ப அந் நரகம் தன்ணுள் த@ வினத் ேத,கள் ஊ,ந்ேத $சீ வ.மு.2776.4
எr ந@ரேவ நரகம் அந் நரகத் ன்பத் $சீவ.மு.2777.1
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ந@ரேவ விலங்கு தாம் உடய ன்பம் $சீவ.மு.2777.2
ெபரு ந@ர வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கண் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.)
அணங்கு பூந்தா, $சீவ.மு.2777.3
அருந@ர ேவந் அட,த்த அச்சு அணங்கு ேவேலாய் $சீவ.மு.2777.4
கழ ெபாதி,ப்பத் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெசாrந் காய்த் தினகள் ஆ,த்ம்
$சீ வ.மு.2778.1
மழ தவமும் குன்றில் வயமா
முழங்க_குைற.எச்.(முழங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.மு.2778.2
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உழ அளிய தாம் உறூஉம் ன்பங்கள் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ேமல்
$சீ வ.மு.2778.3
விழவு அயரா ேவந் உறூஉம் ன்பேம கண்டாய் $சீ வ.மு.2778.4
நிணம்_ெப.(நிணம்_ெப.) பிலிற்றும் வாய, ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) இமக்கும்
கண்ண, $சீ வ.மு.2779.1
குணன்_ெப.(குணன்_ெப.) நஞ்ச, கூற்று அனய ேகாள் நாய்_ெப.(நாய்_ெப.)
மடுப்பக் $சீவ.மு.2779.2
கண மஞ்ஞ அஞ்சிக் கழுத் ஒளிப்ப_குைற.எச்.(ஒளிப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
கண்டாய் $சீவ.மு.2779.3
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) மல்கு பூந்தா, மழ
தழ@ இய_ெப.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கயாய் $சீவ.மு.2779.4
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ஆர_குைற.எச்.(ஆ,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மஞ்சள்_ெப.(மஞ்சள்_ெப.) உrஞ்சி மல, சூட்டிக் $சீ வ.மு.2780.1
கண் ஆ, மறி அறுத்க் கயால் உதிரம் தூய் $சீ வ.மு.2780.2
உண்ணேர
@ ேதவ,@ உவந் என்ப இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) $சீவ.மு.2780.3
நண்ணா,க் கடந்ேதாய் நமன் உலகின் நால் மடங்ேக $சீவ.மு.2780.4
மங்க மனா அனய ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) சூல் மட உடும்பு $சீ வ.மு.2781.1
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) வr வரால்
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ந@, இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வாள $சீவ.மு.2781.2
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கருன புல்லுதற்கு ேவறு ேவறாக் குறப்ப
$சீ வ.மு.2781.3
அங்காந் அழுகின்ற ஆ, கண்ேண ேநாக்குேம $சீவ.மு.2781.4
கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அரணம்_ெப.(அரணம்_ெப.) ஆகா காடு_ெப.(காடு_ெப.)
அரணம்_ெப.(அரணம்_ெப.) ஆகா $சீவ.மு.2782.1
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குடல் அரணம்_ெப.(அரணம்_ெப.) ஆகா குன்று அரணம்_ெப.(அரணம்_ெப.) ஆகா
$சீ வ.மு.2782.2
அடுயரம் ஊ,ந் அலப்ப ஆங்கு அரணம்_ெப.(அரணம்_ெப.) காணாப்
$சீ வ.மு.2782.3
படு யரத்தாேல பதத் அளிய ேவேம $சீவ.மு.2782.4
முழுப் பதக, தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ரந் முள்_ெப.(முள்_ெப.) தாற்றில் குத்தி
$சீ வ.மு.2783.1
உழப்பு எரு ெபான்றப் புடத் உழு விட்டால்_நி.எச்.(விடு_வி.+ஆல்_நி.எச்.குறி.)
$சீ வ.மு.2783.2
கழித் உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காக்க
கடிேவாரும் இன்றிப் $சீ வ.மு.2783.3
புழுச் ெசாrயத் ன்பம் ெபாறுக்கலா ெபான்றும் $சீவ.மு.2783.4
நிரம்பாத ந@, யாற்று இடுமணலுள் ஆழ்ந் $சீவ.மு.2784.1
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பார ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) ேபால் ெபய்
பண்டம் தாங்கி $சீ வ.மு.2784.2
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) ஒற்றி மூக்கு_ெப.(மூக்கு_ெப.) ஊன்றித்
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) தவழ்ந் வாங்கி $சீவ.மு.2784.3
உரம்_ெப.(உரம்_ெப.) ெகட்டு உறுப்பு அழுகிப் புல்_ெப.(புல்_ெப.) உண்ணா
ெபான்றும் $சீவ.மு.2784.4
ேபாழ் மதி ேபால் கூ, இரும்பின் பூ நுதல்கள் ேபாழ்ந்திடவும் $சீவ.மு.2785.1
காழ் நுதியின் குத்ண்டும் கா, மழ ேபால்
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அதி,ந்ம் $சீவ.மு.2785.2
வழ்
@ பிடிகள் சிந்தித்ம் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) தம்
உள் சுட ெவந் $சீவ.மு.2785.3
ஆழ்த்த கந் இளக யான அலம் வருேம $சீவ.மு.2785.4
எr வளப்ப ெவம்புக உண்டு இன் உயி, விட்டு ஏகும் $சீவ.மு.2786.1
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அr வளப்பக் குஞ்சரமும் ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) ேபால் ந@ராம் $சீவ.மு.2786.2
வr வளக்கும் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மயி,க்கும் முத்திற்கும்
மாந்த,_ெப.(மாந்த,_ெப.) $சீவ.மு.2786.3
திரு வளத்த மா,ப ெசகுத்திடுவ, ேதங்கா, $சீவ.மு.2786.4
ேவள்வி வாய்க் கண்படுத்ம் ெவவ் வின ெசய் ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) க
$சீ வ.மு.2787.1
வாளின் வாய்க் கண் படுத்ம் வாரணத்தின் ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) உr ேபால்
$சீ வ.மு.2787.2
ேகாள் இமிழ்ப்பு ந@ள் வல வாய்க் கண்படுத்ம் இன்னணேம $சீ வ.மு.2787.3
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) உலப்பித்திட்டா, நம, அலாதா,
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சீவ.மு.2787.4
ெகால்வாரும் கூட்டுள் ெசறிப்பாரும் ஆடவ,கள் $சீவ.மு.2788.1
அல்லாரும் நாய்_ெப.(நாய்_ெப.) ேவட்டம் ஆடாத மாத்திரேய $சீவ.மு.2788.2
அல்லாத பங் கிளியும் பூவயும் ஆதியா $சீவ.மு.2788.3
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) கிள பிrத்திட்டு ஏம் உறு ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
ெசய்பேவ $சீ வ.மு.2788.4
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) மல அனய மாதவர வ உரக்கும் $சீவ.மு.2789.1
பல்லவேர அன்றிப் பகுத் உணாப் பாவிகளும் $சீ வ.மு.2789.2
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) வில
பகரும்_ெப.எச்.(பக,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆய் ெதாடிய,
ஆதியா, $சீ வ.மு.2789.3
வில் ெபாரு ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) மன்னா விலங்காய்ப் பிறப்பேவ
$சீ வ.மு.2789.4
தம்ம நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ேநாக்கித் தாங்கா, மகிழ் தூங்கிச் $சீ வ.மு.2790.1
ெசம்ம மல, மா,பம் மட்டித் இளயா, ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $சீவ.மு.2790.2
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ெகாம்மக் குழகு ஆடும் ேகால வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) மா,ப,
$சீ வ.மு.2790.3
ெவம்ம மிகு ன்பம் ேவந்ேத சில ேகளாய் $சீவ.மு.2790.4
ஈருள் தடி மூடி ஈண்டும் மலப் பண்டப் $சீவ.மு.2791.1
ேபா,வ புழு ெமாய்ப்பப் ெபால்லாக் குட, சூடிச் $சீவ.மு.2791.2
சா,தற்கு அrதாகித் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.)
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அறா
அள்ளல்_ெப.(அள்ளல்_ெப.) $சீவ.மு.2791.3
ந@,வாய்ச் சுரம்_ெப.(சுரம்_ெப.) ேபாந்தா, தம்ம நினயாேரா $சீவ.மு.2791.4
அம் ெசால் மடவா, தம் ஆ,வக் களி
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.மு.2792.1
ெநஞ்சத் அயில் ஏற்றும் ந@ள் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கழு ஊ,ந்ம்
$சீ வ.மு.2792.2
குஞ்சிக் களியானக் ேகாட்டால் உழப்பட்டும் $சீவ.மு.2792.3
ஞ்சிற்று உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அந்ேதா ன்பக் கடலுள்ேள $சீவ.மு.2792.4
பண்ணா, களிேற ேபால் பாய் ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.) உய, நாவாய்
$சீ வ.மு.2793.1
கண்ணா, கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) மண்டிக்
காற்றில்_ெப.(காற்று_ெப.+இல்_இட.ேவ.) கவிழுங்கால் $சீவ.மு.2793.2
மண்ணா, மணிப் பூேணாய் மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) உறும் ன்பம் $சீ வ.மு.2793.3
நண்ணா நரகத்தின் நான்காம் மடி அன்ேற $சீ வ.மு.2793.4
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) த@ப் புக உண்டும் ேசற்றுள் நில நின்றும் $சீவ.மு.2794.1
அந்ேதா என மாற்றால் ஆற்றப் புட உண்டும் $சீவ.மு.2794.2
தந்த@க எனா முன் க வக்கத்
@
தள,வுற்றும் $சீ வ.மு.2794.3
ெநாந்தா, குடிச் ெசல்வ, ேநான்ம நுகம் பூண்டா, $சீ வ.மு.2794.4
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கண் சூன்றிடப் பட்டும் கால் க களந் ஆங்ேக $சீ வ.மு.2795.1
அண்பல் இறக் கயால் ஆற்றத் தக, ெபற்றும் $சீ வ.மு.2795.2
நுண் சாந் அரப்பா, ேபால் ேநாவ முழங்கயால் $சீ வ.மு.2795.3
புண் ெசய்திடப் பட்டும் புன்கண்_ெப.(புன்கண்_ெப.) உழப்பேவ $சீவ.மு.2795.4
மாலக் குட மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) வயம் அகற்றுவான் $சீவ.மு.2796.1
காலக் கதி ன்பம் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ன்பம்
$சீ வ.மு.2796.2
ேசால மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அன்னா, ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ேச,வில,
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) $சீவ.மு.2796.3
ேவலக் கடேல ேபால் ன்பம் விளயுேம $சீவ.மு.2796.4
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) ேச, உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) என்னும்
ஓங்கல்_ெப.(ஓங்கல்_ெப.) மரச் ேசால $சீவ.மு.2797.1
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ேச, பிணி என்னும் ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) த@க்
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) தங்கிக் $சீவ.மு.2797.2
கான் ேச, கவின் என்னும் காம,_ெப.(காம,_ெப.) மல, வாடத் $சீவ.மு.2797.3
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ேச, மல, மா,ப த@த்திட்டு இறக்குேம $சீவ.மு.2797.4
ெகாட்டுப் பிடி ேபாலும் கூனும் குறள் ஆம $சீ வ.மு.2798.1
விட்டு நடப்பன ேபால் சிந்ம் விளந் சீ $சீவ.மு.2798.2
அட்டும் உயவு ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) அல்லாப் பிற ேநாயும் $சீவ.மு.2798.3
பட்டா, உறு ன்பம் பன்னிச் ெசாலலாேமா $சீவ.மு.2798.4
ேவட்டன ெபறாம ன்பம் விழ நரப் பிrதல்_ெதா.ெப.(பிr_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ன்பம் $சீவ.மு.2799.1
ேமாட்டு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) இளம
ந@ங்க_குைற.எச்.(ந@ங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மூப்பு வந் அடதல் ன்பம்
$சீ வ.மு.2799.2
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ஏட்டு எழுத் அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) இன்றி எள்ளற்பாடு
உள்ளிட்டு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சீவ.மு.2799.3
சூட்டு அணிந் இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேவேலாய் ன்பேம மாந்த,க்கு_ெப.(மாந்த,_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.) என்றான்
$சீ வ.மு.2799.4
திருவில் ேபால் குலாய ேதம் தா,த் ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) தம் தன்ம ெசப்பின்
$சீ வ.மு.2800.1
கருவத்ச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேதான்றா, கால்
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ேதாய்தல் ெசல்லா, $சீவ.மு.2800.2
உருவேமல் எழுதல் ஆகா ஒளி உமிழ்ந்
இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $சீ வ.மு.2800.3
பருதியின் இயன்ற ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பல் மல,க் கண்ணி வாடா $சீவ.மு.2800.4
அம் கயும் அடியும் ேநாக்கில் தாமர
அல,ந்த_ெப.எச்.(அல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.மு.2801.1
பங்கயம் அனய ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கண்_ெப.(கண்_ெப.) பகு ஒளிப்
பவழம்_ெப.(பவழம்_ெப.) ெசவ்வாய் $சீவ.மு.2801.2
ெசங்கதி, முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) முத்தின் ெதளி நக
திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசய்யாள்_வி.மு.(ெசய்_வி.+ஆ_எதி,.ம.+அள்_பட,.ஒரு.) $சீவ.மு.2801.3
ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கட மழக் கண்
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெவய் உறத்
திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.மு.2801.4
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குவளக் கண்ணித் தள
அவிழ் ேகாத மால $சீவ.மு.2802.1
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வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) முடி வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) வில்லும்
வா, குழ சுடரும்_ெப.எச்.(சுட,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மா,பில்_ெப.(மா,பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) $சீவ.மு.2802.2
பூண் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) நிலவும்
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மின்ெனாடு
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) $சீவ.மு.2802.3
ஊண் உட அமி,தம் ேவட்டால் உண்ப மனத்தினாேல $சீவ.மு.2802.4
சித, அr ஒழுகி ஓடிச் ெசவி உறப் ேபாழ்ந்
ந@ண்ட_ெப.எச்.(ந@ள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.மு.2803.1
மத, அr மழக் கண் அம்பா வாங்கு வில் புருவம் ஆகத் $சீவ.மு.2803.2
த மணிக் கலாபம் மின்னத் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) மல,க் காமன்
அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) $சீவ.மு.2803.3
புத மல, மா,பத் எய்யப் பூ அண
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வழ்வா,
@
$சீவ.மு.2803.4
பூத் தத ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) ேபான்று ெபான் இழ
சுடரும்_ெப.எச்.(சுட,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.)
$சீ வ.மு.2804.1
ஏத் தரும் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அனார இரு நடு ஆகப் புல்லிக் $சீவ.மு.2804.2
காய்த்தியிட்டு உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) ெவம்பிக் கடந்திடுகின்ற
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) $சீவ.மு.2804.3
ந@த் ந@,க் கடல ந@ந்ம் புண என விடுத்தல் ெசல்லா, $சீவ.மு.2804.4
ெபாங்கல் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முலகள் என்னும் ேபாெதாடு ெபாரு
பூந்தா, $சீவ.மு.2805.1
அம் கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) ெதாடயல் மால கிழிந் அழகு_ெப.(அழகு_ெப.)
அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வகிக் $சீவ.மு.2805.2
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ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) அல, ேகாத நல்லா, குர கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
அமி,தம் ஆகத் $சீவ.மு.2805.3
தங்கல, பருகி ஆரா, தாழ்ந் கண் இமத்தல் ெசல்லா, $சீவ.மு.2805.4
கருவியின் இசகள் ஆ,ப்பக் கற்பக மரத்தின் ந@ழல் $சீவ.மு.2806.1
ெபாரு கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) அனய கண்ணும் புருவமும் அரவம்
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.மு.2806.2
அரவ ேமகலகள் அம் ெபான் கிண்கிணி
சிலம்ெபாடு_ெப.(சிலம்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ஆ,ப்பத் $சீவ.மு.2806.3
திரு அனா, ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) கண்டும் திருெவாடு
திளத்ம் ஆனா, $சீவ.மு.2806.4
பனி முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) முளத்த நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.)
பசுங்_ெப.அ.(பசுைம_ெப.) கதி,த் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ஒப்பக் $சீ வ.மு.2807.1
குனி மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) உழு ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.) குஞ்சரம் குனிந்
குத்த $சீ வ.மு.2807.2
இனிதினின் இலங்கு ெபான் ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) ஏற்றுமின் குழகள்
ெபாங்கத் $சீவ.மு.2807.3
னிவு இல, களிற்ேறாடு ஆடித் ெதாழுதகக் கழிப்ப, ேவந்ேத $சீவ.மு.2807.4
கடிக வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) மின்னக் கற்பகக் காவு
கண்டும் $சீவ.மு.2808.1
ெதாடி_ெப.(ெதாடி_ெப.) கவின் அறாத ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ேதவிய, சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வாமன் $சீ வ.மு.2808.2
அடி கயின் ெதாழு பூத்தூய் அஞ்சலி ெசய் வேட
@
$சீவ.மு.2808.3
முடிக_வியங்.வி.மு.(முடி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.)
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பிறவி
ேவண்ேடம்_வி.மு.(ேவண்டு_வி.+ண_எதி,.ம.+ஏம்_தன்.பன்.) முனவ என்று
இரப்ப அன்ேற $சீவ.மு.2808.4
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மலம் குவித் ஆவி வாட்டி வாய் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) அமி,தம்
ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.மு.2809.1
இலங்கு ெபான் கலசம் அன்ன எr மணி_ெப.(மணி_ெப.) முலகள் பாயக்
$சீ வ.மு.2809.2
கலந்தன, ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின்
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) கதி, கழன்று_வி.எச்.(கழல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவய்ேயான் $சீவ.மு.2809.3
புலம்பு ேபால் புலம்பித் ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ெபாற்பு உகுத் இருப்ப அன்ேற
$சீ வ.மு.2809.4
எல்ல மூ ஐந் நாள்கள் உள என இமக்கும் கண்ணும் $சீ வ.மு.2810.1
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) மால
வாடும்_ெப.எச்.(வாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.)
உட அமி, உண்டாrன் $சீவ.மு.2810.2
பல் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ய்த்த இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) பழு எனக் கவல்ப
கண்டாய் $சீவ.மு.2810.3
பில்கித் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
ஒழுகும்_ெப.எச்.(ஒழுகு_வி.+உம்_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பந்தா,ப் ெபரு நில
ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.) ேவந்ேத $சீவ.மு.2810.4
ேதவேர தாமும் ஆகித் ேதவரால் ெதாழிக்கப் பட்டும் $சீவ.மு.2811.1
ஏவல் ெசய் இறஞ்சிக் ேகட்டும் அணிகம் மாப்பணிகள் ெசய்ம் $சீ வ.மு.2811.2
ேநாவ ெபrம் ன்ப ேநாயினுள் பிறத்தல் ன்பம் $சீ வ.மு.2811.3
யாவம் ன்பம் மன்ேனா யாக்க ெகாண்டவ,கட்கு என்றான் $சீ வ.மு.2811.4
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) விம்மு குளி, பிண்டிக் குழவி_ெப.(குழவி_ெப.)
ஞாயிற்று_ெப.(ஞாயிற்று_ெப.) எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ஏய்ப்பச் $சீவ.மு.2812.1
சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) சுமந்த மணி_ெப.(மணி_ெப.) அண ேமல்
ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ஏத்திச் சிறப்பு_ெப.(சிறப்பு_ெப.) அயர $சீவ.மு.2812.2
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எங்கும் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
ந@ங்க_குைற.எச்.(ந@ங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எந்த ெபருமானா,
$சீ வ.மு.2812.3
தங்கு ெசந்தாமர அடி என் தலயேவ என் தலயேவ $சீவ.மு.2812.4
இலங்கு ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் எயில் மூன்றும் எr ெபான் முத்தக் குட
மூன்றும் $சீ வ.மு.2813.1
வலம் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அல, தூஉய்
அடி ஏத்ம் வயம் மூன்றும் பட மூன்றும் $சீவ.மு.2813.2
கலங்கா உய,ந்த_ெப.எச்.(உய,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அதிசயங்கள்
மூன்றும் காம,_ெப.(காம,_ெப.) நூல் மூன்றும் $சீ வ.மு.2813.3
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாள் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) பால் குணக் கடலும்
உடயா, நம்ம உடயாேர $சீ வ.மு.2813.4
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.)
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) அணி முடி ேமல்
மலிந்த_ெப.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சூளா மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ேபாலும் $சீ வ.மு.2814.1
ெவன்ேறா, ெபருமான் அறவாழி ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) விr
பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தாமர ேமல் $சீவ.மு.2814.2
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திருவா, அடி ஏத்தித்
ெதளியும் ெபாருள்கள் ஓ, ஐந்ம் $சீ வ.மு.2814.3
அன்றி ஆறும் ஒன்பானும்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்பா, அறேவாேர
$சீ வ.மு.2814.4
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) இன்பத் இந்திரனும் ெபட்ட ெசய்கச் சிறு குரங்கும்
$சீ வ.மு.2815.1
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உrய ெசய்க_வியங்.வி.மு.(ெசய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.) வினப் பயத்த
உண்ணும்_ெப.எச்.(உண்ணு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) எனேவ உண,ந்
அவன $சீவ.மு.2815.2
அrய, என்ன மகிழாம் எளிய, என்ன இகழாம் $சீ வ.மு.2815.3
இரு சா, வினயும் ெதளிந்தாேர இறவன் நூலும் ெதளிந்தாேர $சீவ.மு.2815.4
உறுவ,ப் ேபணல் உவ,ப்பு இன்ம உலயா இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) தல நிற்றல்
$சீ வ.மு.2816.1
அறிவ, சிறப்பிற்கு எதி, விரும்பல் அழிந்ேதா,
நிறுத்தல்_ெதா.ெப.(நிறு_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) பக,தல்
$சீ வ.மு.2816.2
சிறியா, இனத்ச் ேச,வு இன்ம சினம்_ெப.(சினம்_ெப.) கவிடுதல் ெசருக்கு
அவித்தல் $சீவ.மு.2816.3
இறவன் அறத் உளா,க்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இனிய,
ஆதல்_ெதா.ெப.(ஆகு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) இ ெதளிேவ $சீவ.மு.2816.4
ெசறியச் ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெதளிந்தா, ேசரா, விலங்கில்
ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ஆகா, $சீவ.மு.2817.1
குறுகா, நரகம் ஓ, ஏழும் கீ ழ் முத்ேதவ, குழாம் த@ண்டா, $சீ வ.மு.2817.2
அறியா_ெப.எச்.(அr_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) உரத்ேதன் அ
நிற்க_வியங்.வி.மு.(நில்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) ஆேற நரகம் ஆகாத
$சீ வ.மு.2817.3
ெபாறியா, ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பூமியுள் விலங்கும்
ஆவ, ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) சாரா, $சீவ.மு.2817.4
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
திருமணி இலங்கு ந@,மய $சீவ.மு.2818.1
ேகாத்தன ேபால் குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) நூற்றுக் ேகாடியும் $சீவ.மு.2818.2
காத்தன காவல பதின் எண் ஆயிரம்_ெப.(ஆயிரம்_ெப.) $சீ வ.மு.2818.3
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பாத்தன பண்ணவ, சீலம் என்பேவ $சீவ.மு.2818.4
ெமாய் அம, ஞாட்பினுள் முரண் ெகாள் மன்னவ, $சீ வ.மு.2819.1
ெமய்புகு ெபான் அணி கவசம் ஒப்பன $சீவ.மு.2819.2
மயல் ஐம் ெபாறி மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) வாட்டி வகலும் $சீ வ.மு.2819.3
ெசய்வின நுணுக்குவ சீ லம் என்பேவ $சீவ.மு.2819.4
மணித் ண, அனய தம் குஞ்சி வண் கயால் $சீ வ.மு.2820.1
பணித்தன, பறித்தலின் பரவ மா நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) $சீ வ.மு.2820.2
ணித் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ணி சுமந் அனய திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ெபாற
$சீ வ.மு.2820.3
அணித்தகு முடியினாய் ஆதி ஆகேவ $சீ வ.மு.2820.4
ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கண்
ெசவ்வாய்ப் பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) மன பிழக்கும் மாந்த,_ெப.(மாந்த,_ெப.)
$சீ வ.மு.2821.1
மrஇ_வி.எச்.(மr_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அவாய்ப் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
ெசால் கூ, முள்_ெப.(முள்_ெப.) மத்திகப் புடயும் அன்றி $சீவ.மு.2821.2
ஒருவ,_ெப.(ஒருவ,_ெப.) வாய் உமிழப் பட்ட தம்பலம்
ஒருவ,_ெப.(ஒருவ,_ெப.) வாய்க்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சீவ.மு.2821.3
அrயவ ெசய்ப வயத் ஆண்_ெப.(ஆண்_ெப.) பிறந்தா,கள் அன்ேற $சீவ.மு.2821.4
ஒழுக்கேம அன்றித் தங்கள் உள் உண,வு_ெப.(உண,வு_ெப.)
அழிக்கும்_ெப.எச்.(அழி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மட்டும் $சீ வ.மு.2822.1
புழுப் பயில் ேதனும் அன்றிப் பிறவற்றின் புண்ணும் மாந்தி $சீவ.மு.2822.2
விழுப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) இழக்கும் மாந்த,_ெப.(மாந்த,_ெப.) ெவறு
விலங்கு என்று மிக்கா, $சீவ.மு.2822.3
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பழித்தன ஒழித்தல்_ெதா.ெப.(ஒழி_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) சீலம் பா,மிச
அவ,கட்கு என்றான் $சீ வ.மு.2822.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நிலத் இட்ட வித்தின் நயம்_ெப.(நயம்_ெப.)
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) விளந் ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.)
$சீ வ.மு.2823.1
பின் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ெபருக
ஈனும்_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெபறல்_ெதா.ெப.(ெபறு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
ெகாடயும் ேபசின் $சீவ.மு.2823.2
புன் நிலத் இட்ட வித்தின் புற்கு என விளந் ேபாகம் $சீவ.மு.2823.3
மின் எனத் றக்கும் தானத் இயற்கயும் விrத்ம் அன்ேற $சீவ.மு.2823.4
ஐவகப் ெபாறியும் வாட்டி யாமயின் அடங்கி ஐந்தின் $சீ வ.மு.2824.1
ெமய் வக ெதrயும் சிந்த விளக்கு
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எrய விட்டுப் $சீவ.மு.2824.2
ெபாய் ெகால களவு_ெப.(களவு_ெப.) காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) அவா
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) புகா ேபாற்றிச் $சீ வ.மு.2824.3
ெசய்தவம் நுனித்த சீலக் கன கதி,த் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ஒப்பா,
$சீ வ.மு.2824.4
வாய்ச்சி வாய் உறுத்தி மாந்த,_ெப.(மாந்த,_ெப.) மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) ெதாறும்
ெசத்தினாலும் $சீவ.மு.2825.1
பூச்சுறு சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) ஏந்திப் புகழ்ந் அடி
பணிந்த_ெப.எச்.(பணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாம் $சீவ.மு.2825.2
தூக்கி இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.)
ேநாக்கித் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) வின என்று ேதறி $சீவ.மு.2825.3
நாச் ெசறு பராவு ெகாள்ளா,_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.பன்.) நம,
பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) என்றும் உள்ளா, $சீவ.மு.2825.4
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பால் கதி,த் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ெகாட்பின் பருமித்த
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) ேபால $சீ வ.மு.2826.1
நூல் கதி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கண்ணால்
நுகத் அளவு எல்ல ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$சீ வ.மு.2826.2
ேமல் கதிக்கு ஏணி_ெப.(ஏணி_ெப.) ஆய விழுத்தவ, மனயில்
வந்தால்_நி.எச்.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆல்_நி.எச்.குறி.) $சீவ.மு.2826.3
காற்கு ஒசி ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) ேபாலக் க ெதாழு இறஞ்சி மாேதா
$சீ வ.மு.2826.4
ெதாடிக் கயால் ெதாழு வாழ்த்தித் தூமணி நிலத்ள் ஏற்றிப் $சீவ.மு.2827.1
ெபாடிப் புன கிலின் ந@க்கிப் புகழ்ந் அடி கழ@ இய பின்ற $சீவ.மு.2827.2
அடுத்த சாந் அகிலின் ஆவி ஆய் மல, அருச்சித் ஆனா, $சீவ.மு.2827.3
ெகாடுப்ப, நால் அமி,தம் மூன்றின் குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) புrந்
அடங்கினா,க்ேக $சீவ.மு.2827.4
ஒன்ப வகயின் ஓதிற்று உத்தம,க்கு
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஆ,ந்த $சீவ.மு.2828.1
இன்பதம் அருளி ஈதல்_ெதா.ெப.(ஈ_வி._தல்_ெதா.ெப.குறி.)
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என ெமாழிப யா,க்கும்
$சீ வ.மு.2828.2
ன்பு உற விலங்கு ெகான்று_வி.எச்.(ெகால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெசாrந் ேசாறு ஊட்டினா,க்கும் $சீவ.மு.2828.3
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) வழங்கினா,க்கும்
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) நமக்கு_பதி.ெப.(நம்_தன்.பன்.+க்கு_ெகா.ேவ.) அறியல்
ஆகா $சீவ.மு.2828.4
கூற்று நா_ெப.(நா_ெப.) அலறுவ அனய கூ, இல $சீ வ.மு.2829.1
ஏற்ற ந@,த் ளும்பு வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) இறவ ஈங்கு இனிப் $சீவ.மு.2829.2
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ேபாற்றின ேகள்மதி ெபாரு இல் புண்ணிய,க்கு $சீவ.மு.2829.3
ஆற்றிய ெகாடப் பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) அறியக் கூறுவாம் $சீவ.மு.2829.4
கடிப்பு வா, அங்குலி ெகாள @இய க ரந் $சீவ.மு.2830.1
அடுத் வா, மயி,த் தி அலற ஊதலின் $சீவ.மு.2830.2
ெபாடித்த ெபான் தாமர அனய ெபாங்கு அழல் $சீவ.மு.2830.3
இடக் கிடந் எவ்வளவு இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) காய்ந்தேவ $சீவ.மு.2830.4
காய்ந்த_ெப.எச்.(காய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அவ்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.) அளவினால் ெகௗவும் ந@ர ஒத் $சீவ.மு.2831.1
ஆய்ந் அறி ெகாடயின அளவில் புண்ணியம் $சீவ.மு.2831.2
ேதாய்ந் உயி, உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) ஒழியத்
ெதாக்க நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $சீவ.மு.2831.3
வந்
@ ேபாய் வயிற்று அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) விதியின் எய்ேம $சீவ.மு.2831.4
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ஒன்பம் வயிற்றில்
ேச,ந்த_ெப.எச்.(ேச,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் $சீவ.மு.2832.1
வங்க வான்_ெப.(வான்_ெப.) கில் ெபாதி மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெசய் பாவ ேபால்
$சீ வ.மு.2832.2
அங்கு அவ,_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) இரட்டகள் ஆகித் ேதான்றலும்
$சீ வ.மு.2832.3
சிங்கினா, இரு மு குரவ, என்பேவ $சீவ.மு.2832.4
இற்று அவ,_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) ேதவராய்ப் பிறப்ப ஈண்டு
உடல்_ெப.(உடல்_ெப.) $சீவ.மு.2833.1
பற்றிய விசும்பு இடப் பரவும்_ெப.எச்.(பர_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மா
முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) $சீவ.மு.2833.2
ெதற்று என வந்
@ எனச் சிதந் ேபாகுமால் $சீவ.மு.2833.3
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மற்ற அம் மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) தம் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.)
ெசப்புவாம் $சீவ.மு.2833.4
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) குழவிகள் பிற,கள் யாவரும் $சீ வ.மு.2834.1
புறந்தரல் இன்றிேய வள,ந்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$சீ வ.மு.2834.2
அறந்தன, ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) இலா ஐம்ப ஆயிட $சீ வ.மு.2834.3
நிறந்தன, கல குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) உறுப்பு ந@ரேவ $சீ வ.மு.2834.4
ேசால மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) அரும்பித் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) சுடெராடு
பூத்தேத ேபால் $சீ வ.மு.2835.1
மாலயும் கலனும் ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) வடகமும்
கிலும் நான்று $சீ வ.மு.2835.2
காலயும் இரவும் இல்லாக் கற்பக மரத்தின் ந@ழல் $சீ வ.மு.2835.3
பால யாழ் மழல ேவறாய்ப் பல் மணிக் ெகாம்பின்
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.) $சீ வ.மு.2835.4
இலங்கு ெபான் குவடு சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.)
எழுதிய_ெப.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அனய
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ேமல் $சீ வ.மு.2836.1
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கிள, குழகள் நான்று சாந்தின் வாய் நக்கி மின்னக்
$சீ வ.மு.2836.2
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) கலந்
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மா,பில்_ெப.(மா,பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) கற்பக மால தாழக் $சீ வ.மு.2836.3
விலங்கு அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) அனய காள ேவனில்_ெப.(ேவனில்_ெப.) ேவந்
என்னச் ேச,ந்தான் $சீவ.மு.2836.4
குண்டலம் குலவி மின்னப் ெபான்னr மால தாழத் $சீ வ.மு.2837.1
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ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அமி,தின்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பாவயின் பாவ நிற்ப
$சீ வ.மு.2837.2
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) அல, மால மா,பன் விதியினால்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மாேதா $சீவ.மு.2837.3
கண்டனன் கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) காதலின் ஒருவ,_ெப.(ஒருவ,_ெப.) ஆனா,
$சீ வ.மு.2837.4
ெகாதி நுனக் காமன் அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) ெகாப்புளித் உமிழ்ந்
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) $சீவ.மு.2838.1
மநிற ெபய் விம்மும் மணிக் குடம் இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ேபால
$சீ வ.மு.2838.2
நுதி முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.)
சூடி_வி.எச்.(சூடு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேநாக்குந, ஆவி வாட்ட
$சீ வ.மு.2838.3
விதி முல ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) ஆகித் தாெராடு மிடந்த
அன்ேற $சீவ.மு.2838.4
இமத்த நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) கண்கள் என்ன இகழ்ந்தனி, என்று சீற
$சீ வ.மு.2839.1
அமத் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ேகாலம்
ஆர_குைற.எச்.(ஆ,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உண்டு அறுக்கல்
ஆற்றா_ெப.எச்.(ஆற்று_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.மு.2839.2
இமத்தன வஞ்சி என்ன இளயவள் சிலம்பில்_ெப.(சிலம்பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
குஞ்சி $சீவ.மு.2839.3
நமத்த பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தாமம் ேதாய நகமுக விருந் ெபற்றான்
$சீ வ.மு.2839.4
இன் நகில் ஆவி விம்மும் எழு நில மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) ேச,ந்ம்
$சீ வ.மு.2840.1
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ெபான் மல,க் காவு புக்கும் புrமணி வண
@
ஓ,த்ம் $சீ வ.மு.2840.2
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மல, நான வாவி ந@, அணி நயந்ம் ெசல்வத்
$சீ வ.மு.2840.3
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) பருகிக் காமத்
ெதாங்கலால் பிணிக்கப் பட்டா, $சீவ.மு.2840.4
பூ முற்றும் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கண்ணாளும் ெபான்
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) குன்று அனானும் $சீவ.மு.2841.1
காமுற்று நினந்த எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) கற்பக
மரங்கள்_ெப.(மரம்_ெப.+கள்_பட,.பன்.) ஏந்தத் $சீ வ.மு.2841.2
தாம் உற்றுக் கழிப்ப, தானம் இடய
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந@ரா, $சீ வ.மு.2841.3
ஏமுற்றுக் கரும பூமி இருநிதிக் கிழம ேவந்ேத $சீவ.மு.2841.4
அடங்கல,க்கு ஈந்த தானப் பயத்தினால் அலறும் முந்ந@,த் $சீவ.மு.2842.1
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) நடுவுள் த@வு பல உள அவற்றுள்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.மு.2842.2
உடம்ெபாடு முகங்கள் ஒவ்வா, ஊழ் கனி மாந்தி வாழ்வ, $சீ வ.மு.2842.3
மடங்கல் அம் சீ ற்றத் ப்பின் மான ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) ஏேற $சீ வ.மு.2842.4
ெசப்பிய சீலம் என்னும் திருமணி மால சூழ்ந்தா, $சீ வ.மு.2843.1
கப்பத்ள் அமர, ஆவ, காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) இன் அமி,தம் உண்டா,
$சீ வ.மு.2843.2
ஒப்ப_குைற.எச்./உ.உரு.(ஒப்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந@,
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
குட நிழற்றி இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) $சீவ.மு.2843.3
கப் படுத் அலங்கல் ஆழிக் காவல,_ெப.(காவல்_ெப.+அ,_பட,.பன்.) ஆவ,
ேகாேவ $சீ வ.மு.2843.4
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வட்டின
@
இயற்க நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) விளம்பின் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.)
கதி,ப் $சீ வ.மு.2844.1
பாட்டரும் பனிமதி பழித்த முக் குட $சீ வ.மு.2844.2
ேமாட்டு இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) ெகாழுமல,ப் பிண்டி மூ,த்தி நூல்
$சீ வ.மு.2844.3
ஈட்டிய ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அகத் இயன்ற என்பேவ $சீவ.மு.2844.4
உள் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) இ என உண,தல் ஞானம் ஆம் $சீ வ.மு.2845.1
ெதள்ளிதின் அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ெதளிதல்
காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) ஆம் $சீவ.மு.2845.2
விள் அற இருமயும் விளங்கத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உேள $சீவ.மு.2845.3
ஒள்ளிதின் தrத்தல ஒழுக்கம் என்பேவ $சீவ.மு.2845.4
கூடிய மும்மயும் சுட,ந்த ெகாந் அழல் $சீவ.மு.2846.1
ந@டிய_ெப.எச்.(ந@டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வின மரம்_ெப.(மரம்_ெப.)
நிரத்ச் சுட்டிட $சீ வ.மு.2846.2
வடு_ெப.(வ
@
டு_ெப.)
@
எனப்படும் வின
விடுதல்_ெதா.ெப.(விடு_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அங்கு $சீ வ.மு.2846.3
ஆடு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ேதாளினாய் அநந்த நான்மேய $சீவ.மு.2846.4
கட இலா அறிெவாடு_ெப.(அறிவு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.)
வrயம்
@
$சீ வ.மு.2847.1
கிட இலா இன்பமும் கிளந்த அல்லவும் $சீவ.மு.2847.2
உடய தம் குணங்கேளாடு
ஓங்கி_வி.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விண்_ெப.(விண்_ெப.)
ெதாழ $சீ வ.மு.2847.3
அடதலான் ேமல் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) அறியப் பட்டேத $சீவ.மு.2847.4
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மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) எனப் ெபய, வரயின் அவ்வர $சீவ.மு.2848.1
ஏதம் இல் எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) அணி பவள வாய்த் ெதாடுத் $சீவ.மு.2848.2
ஆதியில் அறவுர அருவி வழ்ந்
@
என $சீ வ.மு.2848.3
மா ய, மலம் ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ஆடினான் $சீவ.மு.2848.4
எல்ல இல் அறவுர இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ேகட்ட பின் $சீவ.மு.2849.1
ெதால்ல எம் பிறவியும் ெதாகுத்த பாவமும் $சீவ.மு.2849.2
வல்லேய பணிமின் அம் அடிகள் என்றனன் $சீவ.மு.2849.3
மல்ல ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.)
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெபான்
மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.) மா,பினான் $சீவ.மு.2849.4
கதி, விடு_ஏவ.(விடு_வி.) திருமணி அம் கக்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒத் $சீவ.மு.2850.1
எதி,வம் இறந்தம் எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றம்
$சீ வ.மு.2850.2
அதி,வு அறு தவ விளக்கு எறிப்பக் கண்டவன் $சீ வ.மு.2850.3
பத, அறு திருெமாழி பணிக்கும் என்பேவ $சீவ.மு.2850.4
முழு ந@, வள ேமய்தலின் முத் ஒழுகிப் $சீவ.மு.2851.1
ெபாழி ந@, நிலவின் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ேபாழ்ந் அrசிக் $சீவ.மு.2851.2
கழு ந@, ஒழுகக் கழு ந@,
மலரும்_ெப.எச்.(மல,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.மு.2851.3
தழு ந@ர தாதகி என்று உளேத $சீ வ.மு.2851.4
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) பாய்ந் உகளக் கடி அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) ெவrஇ
$சீ வ.மு.2852.1
வியன் ந@ள் சுட, ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) மதி ேச,வ ேபால் $சீ வ.மு.2852.2
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அயேல அல, தாமர ேச,ந் உறயும் $சீ வ.மு.2852.3
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) சூழ்ந்தன ஊ, வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ஆ,ந்தனேவ
$சீ வ.மு.2852.4
அவணத்தவ, கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) புகயச்
$சீ வ.மு.2853.1
சிவணிச் சிறுகால் கமுகம் ெபாழில்_ெப.(ெபாழில்_ெப.) ேச,ந் $சீவ.மு.2853.2
உவண் உய்த்திட மஞ்சு என நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உலவும் $சீவ.மு.2853.3
பவணத் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பாங்கினதால் அளிேதா $சீவ.மு.2853.4
மதியும் சுடரும்_ெப.எச்.(சுட,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) வழி காணல்
உறாப் $சீவ.மு.2854.1
ெபாதியும் அகிலின் புகயும் ெகாடியும் $சீவ.மு.2854.2
நிதியின் கிழவன்_ெப.(கிழவன்_ெப.) இனிதா உறயும் $சீ வ.மு.2854.3
பதி ெபான் நகrன் படி ெகாண்டேவ $சீவ.மு.2854.4
ஏமம்_ெப.(ஏமம்_ெப.) ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ப்புரவு எய்திய_ெப.எச்.(எய்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.மு.2855.1
பூமி மா திலகம்_ெப.(திலகம்_ெப.) எனும் ெபான் கிள, $சீவ.மு.2855.2
நாம நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நக, வதிகள்
@
தாம் எலாம் $சீவ.மு.2855.3
காம வல்லி கிடந்தன ேபான்றேவ $சீவ.மு.2855.4
பங் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.)
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) பவணமா ேதவன்-ெப.(ேதவன்_ெப.) என்பான்
$சீ வ.மு.2856.1
சங்கினுள் முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) ஒப்பாள் சயமதி
பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நம்பி $சீவ.மு.2856.2
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ஐங் கணக் காமன் அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) அேசாதரன்
அரச சீ யம் $சீவ.மு.2856.3
தங்கிய_ெப.எச்.(தங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேகள்வியாற்குத் தயலா,ச்
ேச,த்தினாேர $சீ வ.மு.2856.4
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முல ெபாரு ேதம் தா,_ெப.(தா,_ெப.)
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) குழந் அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வகிக் $சீவ.மு.2857.1
கிள நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) இசயும் கூத்ம் கிள,ந்தவ கனற்ற நாளும்
$சீ வ.மு.2857.2
வள மயங்கு_ஏவ.(மயங்கு_வி.) உருவ ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) வாய் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) பருகி மந்தன் $சீவ.மு.2857.3
விள மத் ேதறல் மாந்தி ெவற்றிப் ேபா, அநங்கன் ஆனான் $சீவ.மு.2857.4
இலங்கு அr பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண் இளயவ, புலவி ந@ங்கச் $சீவ.மு.2858.1
சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) எனும் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பாடச் சீறடிப் ேபா
புல்லி $சீ வ.மு.2858.2
அலங்கல் வாய்ச் ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ேச,த்தி அrமத, மழக் கண் பில்க
$சீ வ.மு.2858.3
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கவ,ந் உண்டு நண்ணா, நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.)
உறக் கழிக்கும் மாேதா $சீவ.மு.2858.4
மங்கய, தம்ெமாடு மடங்கல் ெமாய்ம்பினான் $சீவ.மு.2859.1
பங்கயப் பனித் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) ேசரப் பா,ப்பு அனம் $சீ வ.மு.2859.2
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) ேப, இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
இrயச் ெசவ்வேன $சீவ.மு.2859.3
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேமல் பறந்
விண்_ெப.(விண்_ெப.) புதந்த என்பேவ $சீவ.மு.2859.4
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ேவய்ந்த ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தாமரக் ேகாத ேபால விசும்பில்
பறக்கின்ற ெவள்ள அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) $சீவ.மு.2860.1
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.)
ஆடத் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) கண்ணி ஆகாயம்_ெப.(ஆகாயம்_ெப.) என்னும்
அrவ சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) $சீவ.மு.2860.2
ேதாய்ந்த_ெப.எச்.(ேதாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
காதலன்_ெப.(காதலன்_ெப.) பற்ற அற்றுச் ெசாrகின்ற ேமகல ேபால்
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
@
வாள $சீவ.மு.2860.3
பாய்ந் கப்பக் கிழிந்த கூழப் பனித் தாமர சூழ் பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) ேகாயிேல
$சீ வ.மு.2860.4
விரும்பு ெபான் தட்டிட ெவள்ளிக் கிண்ணம் ஆ,ந் $சீ வ.மு.2861.1
இருந்தன_வி.மு.(இரு_வி.ந்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட,.பன்.) ேபான்று
இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) அன்னப் பா,ப்பு இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) $சீ வ.மு.2861.2
ெபாருந் ெபான் தாமர ஒடுங்கிப் புக்கு ஒளித் $சீவ.மு.2861.3
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்டான்
இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) ேகாக்கள் நம்பிேய $சீவ.மு.2861.4
உrமயுள் பட்டிருந் ஒளிக்கின் றா,களப் $சீவ.மு.2862.1
ெபரும_ெப.(ெபருமான்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) ெகாண,க
எனப் ேபசு காஞ்சுகி $சீவ.மு.2862.2
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மகற்கு ஈந்தனன் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
புக்கனன் $சீவ.மு.2862.3
எr முயங்கு_ஏவ.(முயங்கு_வி.) இலங்கு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) காள என்பேவ
$சீ வ.மு.2862.4
வட மலப் ெபான் அனா, மகிழ்ந் தாமரத் $சீவ.மு.2863.1
தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) உறவ,க்கு
@
இவ தடங்கள் அல்லேவ $சீ வ.மு.2863.2
வட முல என நடாய் வருடிப் பால் அமு $சீ வ.மு.2863.3
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உடன் உற@இ ஓம்பினா, ேதம் ெபய் ேகாதயா, $சீ வ.மு.2863.4
கண்டான் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) கதி, மா முடி
மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $சீவ.மு.2864.1
தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) தாமர சூழ் தடத்தின் பிrத்தா,கள் யாேர $சீ வ.மு.2864.2
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) தா,_ெப.(தா,_ெப.) இளங்ேகா என்று உழயவ, கூற
வல்ேல $சீ வ.மு.2864.3
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஈங்கு வம்மின் ெகால
ேவலவன் தன்ன என்றான் $சீவ.மு.2864.4
படு கண் முழவும் பசும் ெபான் மணி_ெப.(மணி_ெப.) யாழும் ஏங்க $சீ வ.மு.2865.1
இடுகும் நுசுப்பினவ, ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நம்பி $சீ வ.மு.2865.2
அடிகட்கு அடிகள் அருள் இற்று என்று இறஞ்ச வல்ேல $சீவ.மு.2865.3
கடி விம்மு தாரான் கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) கயின் ெதாழு ேச,ந்தான்
$சீ வ.மு.2865.4
அணி ேச, இடக்க விரலால் வலத் ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) $சீவ.மு.2866.1
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேச, வள வாய்வதின் வத் வலத் $சீ வ.மு.2866.2
அணி ேமாதிரம் சூழ் விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) வாய் புதயாப் $சீவ.மு.2866.3
பணியா முடியால் பணிந்தான் இளேயான் $சீ வ.மு.2866.4
கிளப் பிrவு_ெப.(பிrவு_ெப.) அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சிற
இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.) ேகட்டிேயல் $சீவ.மு.2867.1
வினளக்கிய வித் அனாய் இரு மற்று ஈங்கு எனத் $சீ வ.மு.2867.2
திளக்கும் மா மணிக் குழ சுடரச் ெசப்பினான் $சீவ.மு.2867.3
வளக் கயா, கவr ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எறிய_குைற.எச்.(எறி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
மன்னேன_ெப.(மன்னன்_ெப.+ஏ_சாr.) $சீவ.மு.2867.4
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அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) கூறின் அலங்கல் அணி
ேவேலாய் $சீவ.மு.2868.1
மறம்_ெப.(மறம்_ெப.) புr ெகாள் ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) வழியாப் புகுந்
ஈண்டிச் $சீவ.மு.2868.2
ெசறும் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) த@ வினகள்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) கடி ஓடி $சீவ.மு.2868.3
உறும் ெபrய_ெப.அ.(ெபrது_ெப.) ன்பம் உயி,க் ெகாலயும் ேவண்டா
$சீ வ.மு.2868.4
ெமய் உர விளங்கும்_ெப.எச்.(விளங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேமல் உலக ேகாபுரங்கள் $சீவ.மு.2869.1
ஐயம் இல நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புகழ் வயகத்
மன்னும் $சீவ.மு.2869.2
மயல் விள மா நரக ேகாபுரங்கள் கண்டீ, $சீ வ.மு.2869.3
ெபாய் உரயும் ேவண்டா புறத் இடுமின் என்றான் $சீவ.மு.2869.4
முளr முகம்_ெப.(முகம்_ெப.) நாக முள எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) உழு கீ ற
$சீ வ.மு.2870.1
அளவில் ய, ெசய்வ,_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அ,_பட,.பன்.)
இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) அதனாலும் $சீ வ.மு.2870.2
விளவு அrய மா யரம் வழ்
@ கதியுள் உய்க்கும் $சீ வ.மு.2870.3
களவு_ெப.(களவு_ெப.) கடன்_ெப.(கடன்_ெப.) ஆகக் கடிந்திடுதல் சூேத
$சீ வ.மு.2870.4
மடத்தகய நல்லா, மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) கrய_ெப.அ.(கருைம_ெப.)
மாற்றா,_ெப.(மாற்றா,_ெப.) $சீவ.மு.2871.1
பிட,த்தல ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ேபால்
பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) மனகள் ேசrன் $சீவ.மு.2871.2
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எடுப்ப_குைற.எச்.(எடுப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அrய ன்பத் இடப் படுவ,
இன்னா $சீ வ.மு.2871.3
நடுக்கு உடய காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) விடுத்திடுதல் நன்ேற $சீவ.மு.2871.4
ெதருளின் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஏறுதற்குச் ெசம்ெபான் $சீவ.மு.2872.1
இருளில் படு கால் புகழ் வித் இல்ல எனின் எல்லா $சீ வ.மு.2872.2
அருளும் நக வயம் நக ஐம் ெபாறியும் நயப் $சீவ.மு.2872.3
ெபாருளும் நக ஈட்டும் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) அன்ேற $சீவ.மு.2872.4
ெபாய்ெயாடு மிடந்த ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆச உருள்
ஆயம்_ெப.(ஆயம்_ெப.) $சீவ.மு.2873.1
ம படும் வினத் கள் வழக்கு ெநறி மாயம் $சீ வ.மு.2873.2
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கலன் ெசம்ம சுடு
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) த@க் $சீவ.மு.2873.3
க தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) நுனித்த கவறு
ஆடல்_ெதா.ெப.(ஆடு_வி.+அல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஒழிக_வியங்.வி.மு.(ஒழி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்றான் $சீவ.மு.2873.4
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) உடயா, கறுெவாடு ஆ,வம் உடயாரும் $சீவ.மு.2874.1
தாமெமாடு சாந் புனவா, பசியின் உண்பா, $சீவ.மு.2874.2
ஏமம்_ெப.(ஏமம்_ெப.) உடயா,கள் இவ,_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) அல்ல,
இவ இல்லா $சீவ.மு.2874.3
வாமன் அடி அல்ல பிற வந்தியன்மின் என்றான் $சீவ.மு.2874.4
பூவ கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) ேதாக புண, அன்னெமாடு பல் மா $சீவ.மு.2875.1
யாவ அவ தம் கிளயின் நிங்கி_வி.எச்.(ந@ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அழ_குைற.எச்.(அழு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாங்கிக் $சீவ.மு.2875.2
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காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) ெசய் வத்தவ,கள் தம் கிளயின் ந@ங்கிப் $சீவ.மு.2875.3
ேபாவ, புகழ் நம்பி இ ெபாற்பில கண்டாய் $சீ வ.மு.2875.4
அல்லித் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) அற்ற_ெப.எச்.(அறு_வி.+ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேபாம் அறாத நூலதனப் ேபாலத் $சீ வ.மு.2876.1
ெதால்லத் தம் உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) ந@ங்கத் த@வின ெதாட,ந் ந@ங்காப்
$சீ வ.மு.2876.2
புல்லிக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உயிரச் சூழ்ந்
புக்குழிப் புக்குப் பின்னின்று $சீவ.மு.2876.3
எல்லயில் ன்ப ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) த@ச் சுட்டு எrத்திடுங்கள் அன்ேற
$சீ வ.மு.2876.4
அறவிய மனத்த, ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆ,
உயி,க்கு அருளச் ெசய்யின் $சீவ.மு.2877.1
பறவயும் நிழலும் ேபாலப் பழவின உயிேராடு ஆடி $சீவ.மு.2877.2
மறவி ஒன்றானும் இன்றி மனத்தேத சுரக்கும் பால $சீவ.மு.2877.3
கறவயின் கறக்கும் தம்மால் காமுறப் பட்ட எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$சீ வ.மு.2877.4
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) யூபத் இட்ட தவழ் நட யாம ந@ள்
ந@,த் $சீவ.மு.2878.1
ெதாடு மணிக் குவளப் பட்டம் ணெயாடு நினப்பேத ேபால் $சீவ.மு.2878.2
கடுமணிக் கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) கண் நல்லா, காமமும் ெபாருளும் சிந்தித்
$சீ வ.மு.2878.3
அடு மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆவி ந@ப்பா, அறிவினால்
சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) ந@ரா, $சீவ.மு.2878.4
வறு
@ அழி வின ெசய் காலன் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) வலயில் பட்டால் $சீவ.மு.2879.1
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சாறு அழி குவள மாலயவரயும் தனமும்
ந@க்கி_வி.எச்.(ந@க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.மு.2879.2
ஆறு இழி_வி.(இழி_வி.) வரயின்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) நினப்ப,
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் $சீவ.மு.2879.3
ஏறு எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) ெநறியின் ஏறி இரு விசும்பு ஆளும் ந@ரா,
$சீ வ.மு.2879.4
ன்னி மற்று அறத்தக் ேகட்ேட கில் ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) உற்றேத ேபால்
$சீ வ.மு.2880.1
மின்னுத் தா,_ெப.(தா,_ெப.) மா,பன் ெமய் ெவந் ஆலியின் உருகிப் ெபண்பால்
$சீ வ.மு.2880.2
அன்னப் பா,ப்பு அன்று
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தடத்
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விடுவித் இட்டான் $சீவ.மு.2880.3
பின்னத் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கிளகள் கூட்டம்_ெப.(கூட்டம்_ெப.)
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தக வித்தினாேன $சீவ.மு.2880.4
ெமய்ப்படு மு புண் த@,ப்பான்
ேமவிய_ெப.எச்.(ேமவு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) முயற்சி ேபால
$சீ வ.மு.2881.1
ஒப்புடக் காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) தன்ன உவ,ப்பிேனாடு ஒழித்ப்
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) $சீவ.மு.2881.2
இப்படித் இ என்று அஞ்சிப் பிறவி ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ெவருவினாேன
$சீ வ.மு.2881.3
மப்படு மழக் கண் நல்லா, வாய்க்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அமுதம் ஒப்பான்
$சீ வ.மு.2881.4
ஆளியால் பாயப் பட்ட அடு களி யான ேபால $சீவ.மு.2882.1
811

வாளி வில் தடக்க மந்தன் வாய் விட்டு புலம்பிக் காம $சீ வ.மு.2882.2
நாளினும் நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) ய்த்ேதன் நச்சு அற ஆக நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.)
ெபான் $சீவ.மு.2882.3
ேதாளிய,த் றந் தூய்தாத் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெசய்வல் அடிகள் என்றான்
$சீ வ.மு.2882.4
சிறுவன்_ெப.(சிறுவன்_ெப.) வாய் ெமாழியக் ேகட்ேட ேத,
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) தானும்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.மு.2883.1
உறு களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) உழவ மற்று உன் ஒளி முடித் தாயம்
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.மு.2883.2
அற கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) காத் உன் அலங்கல்
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) தாயம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சீ வ.மு.2883.3
ெபறு தகு புதல்வற்கு ஈந் பின்ன ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) றத்தி என்றான்
$சீ வ.மு.2883.4
ெகாலச் சிற உய்ந்
ேபாகும்_ெப.எச்.(ேபா_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_ெப.எச்.குறி.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஒருவனக் குறுக_குைற.எச்.(குறுக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஓடி $சீவ.மு.2884.1
அலத்தன, ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பற்றி
அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சிற அழுத்கின்றா, $சீ வ.மு.2884.2
ெதாலப்ப அருஞ்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) சுற்றத்தாேரா பகவேரா அடிகள் என்ன
$சீ வ.மு.2884.3
விலப் ெபரு மணிய முந்ந@, நடுக்கடல் வழ்த்த
@
ஒத்தான் $சீ வ.மு.2884.4
காதலம் அல்லம் ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நம்_பதி.ெப.(நம்_பதி.ெப.)
பிறவி தம்முள் $சீவ.மு.2885.1
ஏதிலம் யாங்கள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) இனிக் ெகாளும் உடம்பினானும்
$சீ வ.மு.2885.2
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ஆதலால் சுற்றம்_ெப.(சுற்றம்_ெப.) இல்ல அ பட்டவாறு என்று அம்
பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) $சீவ.மு.2885.3
தா அல, மா,பன் அற்புத் தள அறப் பrந்திட்டாேன $சீவ.மு.2885.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ெபாறி குயிற்றி வல்லான்
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ, நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.)
ெபான் பாவ $சீ வ.மு.2886.1
ெபான் ெபாறி கழல எல்லாப் ெபாறிகளும் கழல்வேத ேபால் $சீவ.மு.2886.2
ெசால் ெபாறி ேசார எல்லாப் ெபாறிகளும் ேசா,ந் நம்பன் $சீவ.மு.2886.3
இல் ெபாறி இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.)
ந@க்கி_வி.எச்.(ந@க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இரு ஆயிர, சூழச் ெசன்றான்
$சீ வ.மு.2886.4
தணக்கு இறப் பறித்த_ெப.எச்.(பறி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாம்
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) அள விடுத்தல்
ெசல்லா_எதி,.ம.ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.மு.2887.1
நிணம்_ெப.(நிணம்_ெப.) புட உடும்பு அனார யாதினால் ந@க்கல்
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.மு.2887.2
மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) புட மால மா,பன் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) ெசாேல ஏ
ஆகக் $சீ வ.மு.2887.3
கணக் கவின் அழித்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணா,த்
றந் ேபாய்க் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) ஆனான் $சீவ.மு.2887.4
மம் ஆ,ந் அணங்கு நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) சூழ் தாrனானும் $சீ வ.மு.2888.1
தாமம் ஆ, ஒலியல் ஐம்பால் சயமதித் திருவும் ஆ,ந்த $சீவ.மு.2888.2
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) மாசு உண்ட காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) கதி, வளத்
ேதாளினாரும் $சீ வ.மு.2888.3
நாமம் நால் கதியும் அஞ்சி நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தவத் உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.)
ெகாண்டா, $சீவ.மு.2888.4
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ஆசாரம் நாணத் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெசய் அல,க் கற்பகத் தா,ச்
$சீ வ.மு.2889.1
சாசாரன் என்னும் தக சால் ஒளித் ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ேகாவாய்
$சீ வ.மு.2889.2
மாசாரம் ஆய மணி_ெப.(மணி_ெப.) வான்_ெப.(வான்_ெப.)
உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஆண்டு
வந்தாய்_வி.மு.(வா_வி.+ந்த்_இ.கா.+ஆய்_முன்.ஒரு.) $சீ வ.மு.2889.3
தூசு ஆ,ந்த அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) ளும்பும் நலத்தாெராடு என்றான்
$சீ வ.மு.2889.4
மின் ஆ, சிலம்பின் சிலம்பும் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.)
ேமல் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) $சீவ.மு.2890.1
மன்னா பிrத்தாய் பிrந்தாய் சிற வத்த அதனால் $சீ வ.மு.2890.2
ெபான் ஆர_குைற.எச்.(ஆ,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மா,ப சிறப் பட்டன ேபாலும்
என்றான் $சீவ.மு.2890.3
இன்னாப் பிறவிப் பிணிக்கு இன் மருந் ஆய ெசால்லான் $சீ வ.மு.2890.4
மஞ்சு இவ,_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) மணி_ெப.(மணி_ெப.)
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) அனய மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.)
$சீ வ.மு.2891.1
வஞ்சம் இல் அறவுர ெபாதிந்த வாய் ெமாழி $சீ வ.மு.2891.2
அஞ்சினன் இருந்ழி அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.) வழ்ந்
@
என $சீவ.மு.2891.3
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) உமிழ் ேவலினான் நடுங்க வழ்ந்தேத
@
$சீவ.மு.2891.4
வா, அணி மணித் டி
மருட்டும்_ெப.எச்.(மருட்டு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நுண் இடக்
$சீ வ.மு.2892.1
கா, அணி மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அனா, சூழக் காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.)
$சீ வ.மு.2892.2
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ஏ, அணி மணி_ெப.(மணி_ெப.) முடி இறஞ்சி ஏத்தினான் $சீவ.மு.2892.3
சீ, அணி மாதவ, ெசழும் ெபான் பாதேம $சீவ.மு.2892.4
நலத் திரு மட மகள்_ெப.(மகள்_ெப.)
நயந்த_ெப.எச்.(நய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாமர $சீவ.மு.2893.1
நிலத் இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) இரு சுட, நிமி,ந் ெசல்வ ேபால்
$சீ வ.மு.2893.2
உலப்பு அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவத்தினால் ஓங்கு_ஏவ.(ஓங்கு_வி.)
சாரண, $சீவ.மு.2893.3
ெசலத் திரு விசும்பு ஒளி சிறந்த_ெப.எச்.(சிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
என்பேவ $சீ வ.மு.2893.4
சாரண, ேபாய பின் சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.)
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.மு.2894.1
வா, அணி வன முல வஞ்சிக் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அனா, $சீவ.மு.2894.2
ேபா, அணி புலவு ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கண்கள் பூத்தன $சீவ.மு.2894.3
ந@, அணி குவள ந@, நிறந்த ேபான்றேவ $சீவ.மு.2894.4
ெபான் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) நிலாக் கதி, ெபாழிந் ேபா,த்த
ேபால் $சீவ.மு.2895.1
ெதன் வரச் சந்தனம்_ெப.(சந்தனம்_+ெப.) திளக்கும் மா,பினான் $சீவ.மு.2895.2
மின் இவ,_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) நுசுப்பினா,
ெமலிய_குைற.எச்.(ெமலி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெமல்லேவ $சீவ.மு.2895.3
இன் உர ெகாடான் ெகாடிக் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.மு.2895.4
அம் சுர ெபாழிந்த_ெப.எச்.(ெபாழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பால் அன்ன
ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) மயி,ப் $சீ வ.மு.2896.1
பஞ்சி ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) அணயின் ேமல் பரவ அல்குலா,
$சீ வ.மு.2896.2
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மஞ்சு இவ,_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) மதிமுகம் மழுங்க வகினா,
$சீ வ.மு.2896.3
நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) உயி,த் அணி நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கrந் நயேவ
$சீ வ.மு.2896.4
ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) அரவு
ேமய்ந்த_ெப.எச்.(ேமய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மிச்சிலின் ெமலிந் ேமகப்
$சீ வ.மு.2897.1
புள்_ெப.(புள்_ெப.) வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.)
பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புள்_ெப.(புள்_ெப.) ேபால்
ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.) அலா உரத்தல் ேதற்றா, $சீ வ.மு.2897.2
கள் வயிற்று அல,ந்த_ெப.எச்.(அல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாதக்
கலாப வில் உமிழும் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $சீவ.மு.2897.3
ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) எயிற்றவ,கள் ெபான் பூத் ஒளி மணி_ெப.(மணி_ெப.)
உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) ந@த்தா, $சீ வ.மு.2897.4
கிளிச் ெசாலின் இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெசால்லா, கிண்கிணி
சிலம்ெபாடு_ெப.(சிலம்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) ஏங்கக் $சீவ.மு.2898.1
குளித் ந@, இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ேகாலக் ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.)
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) பிறழ்பேவ ேபால் $சீவ.மு.2898.2
களித் ந@, சுமந் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண் கலாஅய் பிறழ்ந் அலமந்
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.மு.2898.3
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தா,_ெப.(தா,_ெப.)
அலங்கல் ஆழி அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) றவு உரத்ம்
அன்ேற $சீவ.மு.2898.4
புன மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) அழுந்தக் குத்திப் புலிெயாடு ெபாரு
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.மு.2899.1
கன குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) உருமுச் சீற்றக் கதழ் விட உrவ ேபா,த்த
$சீ வ.மு.2899.2
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ன குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) முரசத் தானத் ேதான்றலத் தம்மின் என்றான்
$சீ வ.மு.2899.3
நன மல, அலங்கல் கண்ணி நந்தனும் ெதாழு ேச,ந்தான் $சீவ.மு.2899.4
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அணி அலங்கல் மா,பில்_ெப.(மா,பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
குங்குமக் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.)
அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.மு.2900.1
அடி பணிந் அருளு வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.)
அரசருள் அரச என்னப் $சீவ.மு.2900.2
படுசின ெவகுளி நாகப் பத்தல பனித் மாழ்க $சீவ.மு.2900.3
இடி உமிழ் முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) நாண இன்னணம் இயம்பினாேன
$சீ வ.மு.2900.4
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) உடக் ேகாட்டு நாகு_ெப.(நாகு_ெப.) ஆன் சுrமுக ஏற்ற
ஊ,ந் $சீ வ.மு.2901.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உடக் குவளச் ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ேகழ்
நாகு_ெப.(நாகு_ெப.) இளந்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) ேதர புல்லிக் $சீவ.மு.2901.2
கான் உடக் கழனிச் ெசந்ெநல் கதி, அணத் ஞ்சும் நாடு $சீ வ.மு.2901.3
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) மிடத் தானத் தாயம் வற்று
@
இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
ஆள்ேமா என்றான் $சீவ.மு.2901.4
கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) அலால் காடு_ெப.(காடு_ெப.) ஒன்று_ெப.(ஒன்று_ெப.)
இல்லாக் கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) சூழ் பழன
நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.மு.2902.1
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) உலாம் கண்ணி விண்ேணா,_ெப.(விண்ேணா,_ெப.)
றக்கமும் வடும்
@
ேவண்ேடன் $சீவ.மு.2902.2
அரும்பு உலாய் அல,ந்த_ெப.எச்.(அல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அம்
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) தாமர அனய பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) $சீவ.மு.2902.3
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விரும்பி_வி.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) வழிபட்டு அன்ேறா வாழ்வ என் வாழ்க்க
என்றான் $சீவ.மு.2902.4
குன்று என மருண்டு_வி.எச்.(மருள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேகால
மணி_ெப.(மணி_ெப.) வண்டும் குழாம் ெகாள் ேதனும் $சீவ.மு.2903.1
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெமாய்த் இமிரும் யானச்
சீவகற்கு இளய நம்பி $சீ வ.மு.2903.2
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) வற்று
@
இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) மின்னும் மணிக்
குவடு அனய ேதாளான் $சீவ.மு.2903.3
ஒன்றும் மற்று அரசு_ெப.(அரசு_ெப.) ேவண்டான் உவப்பேத ேவண்டினாேன
$சீ வ.மு.2903.4
ெபாலிவு உடத் ஆகுேமனும் ெபாள்ளல் இவ்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+வ்_ஒற்.)
உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) என்று
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.மு.2904.1
வலி உட மருப்பின் அல்லால் வாரணம்_ெப.(வாரணம்_ெப.) தடக்க வயா
$சீ வ.மு.2904.2
ஒலி உட உருமுப் ேபான்று நிலப்படா ஊன்றின் வ ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
$சீ வ.மு.2904.3
கலி கடிந் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
காளயக் ெகாண,மின் என்றான் $சீவ.மு.2904.4
கழு மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆர_குைற.எச்.(ஆ,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மா,பின்
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) காய் ெபான்
$சீ வ.மு.2905.1
எழு வள,ந் அனய திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) இளயவ,
தம்முள் மூத்த $சீ வ.மு.2905.2
தழு மல,க் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) ேபாலும் தத்த நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நம்பி $சீவ.மு.2905.3
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விழுமணிப் பூணினான் வற்று
@
இrஇ_வி.எச்.(இr_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) விதியின்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.மு.2905.4
பால் வள பரந் ேமயும்_ெப.எச்.(ேமய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
படுகடல் வளாகம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சீ வ.மு.2906.1
ேகால் வளயாமல் காத் உன் குட நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ஞ்ச
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.மு.2906.2
நூல் விளந் அனய நுண்ெசால் புலவேராடு அறத்த ஓம்பின் $சீவ.மு.2906.3
ேமல் விளயாத இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) ேவந்த மற்று இல்ல கண்டாய்
$சீ வ.மு.2906.4
வாய்ப்படும் ேகடும் இன்றாம் வrசயின் அrந் நாளும் $சீ வ.மு.2907.1
காய்த்தெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) கவளம் த@ற்றின் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.)
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) ேமயின் $சீ வ.மு.2907.2
வாய்ப்படல் இன்றிப் ெபான்றும் வல்லன் ஆய் மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.)
ெகாள்ளின் $சீவ.மு.2907.3
ந@த்த ந@, ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) நிதி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சுரக்கும் அன்ேற
$சீ வ.மு.2907.4
ெநல்_ெப.(ெநல்_ெப.) உயி, மாந்த,க்கு_ெப.(மாந்த,_ெப.+க்கு_ெகா.ேவ.)
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ந@, உயி, இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.)
ெசப்பின் $சீவ.மு.2908.1
புல்_ெப.(புல்_ெப.) உயி, புகந் ெபாங்கு முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) அழல்
இலங்கு வாள்க $சீவ.மு.2908.2
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) அம் களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.) மால ெவண்குட
மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) கண்டாய் $சீ வ.மு.2908.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) உயி, ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) தன்னுள் நாம
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) நம்பி என்றான் $சீ வ.மு.2908.4
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ஆ, வலம் சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆழி அல மணித்
ேதர வல்லான் $சீவ.மு.2909.1
ேந, நிலத் ஊரும்_ெப.எச்.(ஊ,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) ந@டு பல் காலம்_ெப.(காலம்_ெப.)
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.மு.2909.2
ஊ, நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) அறிதல்_ெதா.ெப.(அறி_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ேதற்றா_எதி,.ம.ெப.எச்.(ேதற்று_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஊருேமல்
முறிந் வழும்_ெப.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
@
$சீவ.மு.2909.3
தா,_ெப.(தா,_ெப.) நில மா,ப ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.) தன்மயும் அன்ன ஆேம
$சீ வ.மு.2909.4
காய்ந் எறி கடுங்கல் தன்னக் கவுள்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) களிறுேபால
$சீ வ.மு.2910.1
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அறிவுடய,
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) அருெளாடு ெவகுளி மாற்றி
$சீ வ.மு.2910.2
ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.) தாம் விழப எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
ெவளிப்படா, மறத்தல்_ெதா.ெப.(மற_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.) கண்டாய்
$சீ வ.மு.2910.3
நாந்தக உழவ,_ெப.(உழவ,_ெப.) ஏேற நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆவ என்றான் $சீவ.மு.2910.4
குடின் பழியாம ஓம்பின் ெகாற்ற ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.)
மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) மற்று உன் $சீ வ.மு.2911.1
அடி வழிப் படுவ, கண்டாய் அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) புகழ் ெகடுதல் அஞ்சி
$சீ வ.மு.2911.2
ெநாடியல் ஓ, எழுத்ம் ெபாய்ய நுண் கல ந@த்தம் ந@ந்திக் $சீவ.மு.2911.3
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) எடுத்தவ,க்கு நல்கு_ஏவ.(நல்கு_வி.) ெகாழித் உண,
குமர என்றான் $சீவ.மு.2911.4
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ேசல் நடந்தாங்கும் ஓடிச் ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
உலாய்ப் பிறழும்_ெப.எச்.(பிறழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண் $சீவ.மு.2912.1
மான் மட ேநாக்கின் மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) மால நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மந்தன் $சீ வ.மு.2912.2
கால் நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அனய மான் ேத,க்
காளயக் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $சீவ.மு.2912.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உடன் அணிந் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேபால் இளவரசு
ஆக்கினாேன $சீவ.மு.2912.4
கூ, எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.)
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெகாவ்வக்
ெகாழுங்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) கனிக் ேகாலச் ெசவ்வாய் $சீவ.மு.2913.1
ஏ, அணி மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அம் சாயல்_ெப.(சாயல்_ெப.) இலக்கண
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.)
$சீ வ.மு.2913.2
சீ, உடச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் கண்ணிச் சிறுவனச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.)
ெபான் மாr_ெப.(மாr.) $சீ வ.மு.2913.3
ேப, அறந் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) உண்ணப் ெபரு நம்பி ஆக ெவன்றான்
$சீ வ.மு.2913.4
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ெதாழாத
மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) தாம் சுமந்
ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.மு.2914.1
ெபான் திகழ் உருவில் தம்பி புதல்வனத் தந்
ேபாற்றி_வி.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.மு.2914.2
மின் திகழ் முடியும்_ெப.எச்.(முடி_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) சூட்டி
வற்று
@
இrஇ_வி.எச்.(இr_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேவந் ெசய்தான்
$சீ வ.மு.2914.3
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குன்று இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) குழ@ இய ேபாலும் குஞ்சரக் குழாத்தி னாேன
$சீ வ.மு.2914.4
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ெசதிள் எடுக்கும்
_ெப.எச்.(எடு_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மான்ேத,
நித்திலம் விளந் முற்றி_வி.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$சீ வ.மு.2915.1
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரக்
ேகாட்ட நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மும் மதத்த
நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) $சீ வ.மு.2915.2
குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
குமர,க்கு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
ெகாடுத்தனன்_வி.மு.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.ஒரு.)
நிதியும் நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.மு.2915.3
உலம் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வரக்
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) ஓ, இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) அனய ேதாளான்
$சீ வ.மு.2915.4
நூற்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகள்வி நுண் ெசவி
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ெகாள் ஞாட்பில் $சீ வ.மு.2916.1
ேவற்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.)
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா,பின் வில்வலான்
ேதாழ, மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) $சீ வ.மு.2916.2
நால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) வளாகம்
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நம்பி
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) கண்கள் ஆகப் $சீ வ.மு.2916.3
பால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேகள்வி யாரப் பழிப்பு அற நாட்டி னாேன
$சீ வ.மு.2916.4
காவல,_ெப.(காவல்_ெப.+அ,_பட,.பன்.) அகலம்_ெப.(அகலம்_ெப.) என்னும்
கழனியுள் உழு காம,_ெப.(காம,_ெப.) $சீவ.மு.2917.1
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மா வலம் விளத்த ேகாட்டு மழ களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.)
அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.)
$சீ வ.மு.2917.2
பூ அல, ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) அனார விடுக்கிய ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
புக்கான் $சீவ.மு.2917.3
தூ அல, ஒலியலா, தம் வலக் கண்கள் டித்த அன்ேற $சீவ.மு.2917.4
ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபானால்
ெசறிய_ெப.எச்.(ெசறி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவய்ந் திருமணி முகடு
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.மு.2918.1
ெவம்பு ந@ள் சுடரும்_ெப.எச்.(சுட,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.)
விலங்கிய_ெப.எச்.(விலங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
மாடம்_ெப.(மாடம்_ெப.) எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$சீ வ.மு.2918.2
அம் ெபானால் ெதளிந்த_ெப.அ.(ெதளிவு_ெப.) பாவ அனயவ,த் தம்மின்
என்றான் $சீவ.மு.2918.3
பம் ெபானால் வள,க்கப் பட்ட பன
திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அனய ேதாளான்
$சீ வ.மு.2918.4
தின் பளித மாலத் திரள் தாமம் திகழ் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) பூ $சீவ.மு.2919.1
நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) ஒளி ெசய் தாமம் நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) பூ
நவின்ற_ெப.எச்.(நவில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாமம் $சீ வ.மு.2919.2
ெபான் ெதளித்த தாமம் புr முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) மிள, தாமம்
$சீ வ.மு.2919.3
மின்ெதளித்த மின்னு மணி_ெப.(மணி_ெப.)
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
@
திரள் தாமம் $சீவ.மு.2919.4
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ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ேபால்
ெநடிய தாமத் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எங்கும்
$சீ வ.மு.2920.1
மான்று மணம்_ெப.(மணம்_ெப.) விம்மு புக மல்கி நுரேய ேபால் $சீவ.மு.2920.2
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மணிக் கால்
அமளித் தூ அணயின் ேமலா, $சீவ.மு.2920.3
மூன்று_ெப.(மூன்று_ெப.) உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
விற்கும்_ெப.எச்.(வில்_வி.+க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) முல
முற்று இழயினாேர $சீவ.மு.2920.4
இன்ன அருள் என்று இளய, ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஞVமிறு ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.மு.2921.1
மின்னின் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாவ மிளி, ேமகலகள்
மின்னப் $சீவ.மு.2921.2
ெபான் அrய கிண்கிணியும் பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) சிலம்பும் ஏங்க
$சீ வ.மு.2921.3
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) அடி ேச,ந் இறஞ்சி
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) என நின்றா,
$சீ வ.மு.2921.4
கலவ மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) கால்
குவித்த_ெப.எச்.(குவி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாலும் கமழ் ஐம்பால்
$சீ வ.மு.2922.1
நிலவும் மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேமகல நிலா உமிழும் பம் பூண் $சீவ.மு.2922.2
இலவ மல, வாயின் அணி கூ, எயிற்றின @ேர $சீ வ.மு.2922.3
உலவும் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) வத் உறுதி ேகண்மின் இ என்றான்
$சீ வ.மு.2922.4
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வாய் அழல் உயி,க்கும் ஆழி மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.)
குறிப்பு_ெப.(குறிப்பு_ெப.) ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
$சீ வ.மு.2923.1
ேவய் அழத் திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
முலப் பரவ அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) $சீவ.மு.2923.2
ேதாய் பிழி அலங்கலா, தம் ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.)
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெதாலந் வாடிக் $சீவ.மு.2923.3
காய் அழல் ெகாடியச் ேச,ந்த_ெப.எச்.(ேச,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கற்பக மால ஒத்தா, $சீவ.மு.2923.4
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பிறப்பின் அல்லால்
வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.)
காணும்_ெப.எச்.(காண்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) காலப் $சீ வ.மு.2924.1
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குளத் என்றும் ேதான்றா பிறநுதல் பிண அன @ேர
$சீ வ.மு.2924.2
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெகாடத் தானம்
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) ெதrயின்
மண்_ெப.(மண்_ெப.) ேமல் $சீவ.மு.2924.3
மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) உடயவ,கட்கு அல்லால் மற்றய,க்கு ஆவ உண்ேட
$சீ வ.மு.2924.4
அட்டு ந@, அருவிக் குன்றத் அல்ல வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) ேதான்றா $சீ வ.மு.2925.1
குட்ட ந@, குளத்தின் அல்லால் குப்ப ேமல் குவள பூவா $சீ வ.மு.2925.2
விட்டு ந@, வினவிக் ேகள்மின் விழுத்தக அவ,கள் அல்லால் $சீவ.மு.2925.3
பட்ட பகுத் உண்பா, இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) பா, மிச இல்ல கண்டீ,
$சீ வ.மு.2925.4
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நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) ஒலி பரந்த_ெப.எச்.(பர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.)
மகளி,_ெப.) தூவும் $சீவ.மு.2926.1
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) பலிச் ேசாற்றின்
ஈதல்_ெதா.ெப.(ஈ_வி._தல்_ெதா.ெப.குறி.) ெபr அr ஆகுேமனும் $சீ வ.மு.2926.2
சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) ஒலி ேகாதயா, தம் மன
வயின்_ெசா.உரு.(வயின்_ெசா.உரு.) தூண் ெதாறு ஊட்டும் $சீவ.மு.2926.3
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) பலி அனத்ம் ஈயின் அ ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.)
குன்று கண்டீ, $சீவ.மு.2926.4
அற்றவ, வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.)
ந@க்கி_வி.எச்.(ந@க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆ, உயி,
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நிற்கும்_ெப.எச்.(நில்_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
$சீ வ.மு.2927.1
ற்ற அவிழ் ஈதல்_ெதா.ெப.(ஈ_வி._தல்_ெதா.ெப.குறி.) ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான்
றக்கத்திற்கு ஏணி_ெப.(ஏணி_ெப.)
ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.மு.2927.2
முற்று உயி, ஓம்பித் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஊெனாடு
றப்பின் யா,க்கும் $சீவ.மு.2927.3
மற்று உர இல்ல மண்ணும் விண்ணும் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) அடிய அன்ேற
$சீ வ.மு.2927.4
மாலப் பந்ம் மாலயும் ஏந்தி ம வா, பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) $சீவ.மு.2928.1
ேசால மஞ்ஞச் சூழ் வளயா, ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) விளயாடி $சீவ.மு.2928.2
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.)
காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
மன்னவ, ஆவா, நறவு உண்ணாச் $சீவ.மு.2928.3
சீலம் காக்கும்_ெப.எச்.(கா_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
சிறு உபகாரம் உடயாேர $சீ வ.மு.2928.4
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மாசித் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) மாசின சின்னத் ணி முள்ளின் $சீவ.மு.2929.1
ஊசித் ன்னம் மூசிய ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உட ஆகப்
$சீ வ.மு.2929.2
ேபசிப் பாவாய் பிச்ச எனக் க அகல் ஏந்திக் $சீ வ.மு.2929.3
கூசிக் கூசி நிற்ப, ெகாடுத் உண்டு அறியாதா, $சீவ.மு.2929.4
காட்டு அகத் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) ரக்கும் மாக்கல
$சீ வ.மு.2930.1
ஓட்டு உடத் தாம் எனின் உய்யும் நங்கள $சீ வ.மு.2930.2
ஆட்டியிட்டு ஆ, உயி, அளந் கூற்றுவன்_ெப.(கூற்றுவன்_ெப.) $சீ வ.மு.2930.3
ஈட்டிய விள மப் ேபால உண்ணுேம $சீ வ.மு.2930.4
புள்ளுவ, கயினும் உய்யும் புள்_ெப.(புள்_ெப.) உள $சீவ.மு.2931.1
கள் அவிழ் ேகாதயீ, காண்மின் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வின $சீவ.மு.2931.2
ஒள்ளியான் ஒருமகன் உரத்த என்னன்மின் $சீவ.மு.2931.3
ெதள்ளியீ, அறத் திறம்_ெப.(திறம்_ெப.) ெதrந் ெகாள்மிேன $சீ வ.மு.2931.4
மாய்தலும் பிறத்தலும் வள,ந் வங்கலும்
@
$சீவ.மு.2932.1
ேதய்தலும் உடமயத் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ெசப்புமால் $சீவ.மு.2932.2
வாய் புகப் ெபய்யினும் வழுக்கி நல்லறம் $சீவ.மு.2932.3
காய்வ கலதிமப் பால ஆகுேம $சீ வ.மு.2932.4
புள்ளி_ெப.(புள்ளி_ெப.) ந@, வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
@
ெபருகிப் புன் புலால்_ெப.(புலால்_ெப.) $சீ வ.மு.2933.1
உள் வள,ந் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) வழித் ேதான்றிப் ேப,
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) $சீவ.மு.2933.2
உள்குேமல் முழுப் புலால்_ெப.(புலால்_ெப.) குரம்ப உய்ந் ேபாய் $சீவ.மு.2933.3
ெவள்ள ந@, இன்பேம விளக்கும் என்பேவ $சீவ.மு.2933.4
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பால்ளி பவள ந@, ெபருகி_வி.எச்.(ெபருகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
$சீ வ.மு.2934.1
ஊற்று ந@,க் குறும்_ெப.அ.(குறும்_ெப.அ.) புழ உய்ந் ேபாந்த பின் $சீவ.மு.2934.2
ேசற்று ந@,க் குழியுேள அழுந்திச் ெசல் கதிக்கு $சீவ.மு.2934.3
ஆற்று உணாப் ெபறா அழு அலறி வழுேம
@
$சீ வ.மு.2934.4
திருந்திய நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் கற்பகம்
$சீ வ.மு.2935.1
ெபாருந்திய_ெப.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபாருெளாடு
ேபாகம் பூத்தலால் $சீவ.மு.2935.2
வருந்தினும் அறத்திறம் மறத்தல்_ெதா.ெப.(மற_வி.+த்தல்_ெதா.ெப.குறி.)
ஓம்புமின் $சீவ.மு.2935.3
கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) எனத்
திரண்ட_ெப.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.)
கால ேவல்கண,@ $சீவ.மு.2935.4
மந்திர மருந் இவ இல்லயாய் விடின்_நி.எச்.(விடு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
$சீ வ.மு.2936.1
ஐந் தல அரவின யாவ, த@ண்டுவா, $சீவ.மு.2936.2
சுந்தரச் சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) சூழ் மால இல்லேயல் $சீவ.மு.2936.3
மந்தரும் மகளிர மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) ேச,கிலா, $சீ வ.மு.2936.4
ெபான் லாம் ெபான் அன @, தரும் பாகுந@, $சீவ.மு.2937.1
தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) அலால் சிறுவர யானும்
ெசால் சில $சீ வ.மு.2937.2
இன்று எலாம் எம் மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.) இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.)
ேபசினால் $சீவ.மு.2937.3
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ெவன்று_வி.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) உலாம் ேவல்கண,@
விழுத்தக்கீ ,கேள $சீவ.மு.2937.4
ெமய்ப் படு சாந்ம் பூவும் மிக_குைற.எச்.(மிகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) கமழுேமனும் $சீவ.மு.2938.1
கப்படு சாந்ம் பூவும் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
அலால் கலக்கல் ஆகா $சீவ.மு.2938.2
ஐப் படு பித் ெநய்த்ேதா, அசும்பு ேசா, அழுகல் புன் ேதால் $சீவ.மு.2938.3
ெபாய்ப் பட உரத்த உண்ேடா ெபான் அன @, நம்முள் நாமால் $சீவ.மு.2938.4
அனிச்சத் அம் ேபா ேபாலத் ெதாடுப்பேவ குழந் மாழ்கி $சீ வ.மு.2939.1
இனிச் ெசத்தாம் பிறந்த_ெப.எச்.(பிற_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாழ்ேத
என்று நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) இதன எண்ணித் $சீவ.மு.2939.2
தனிச் சித்தம்_ெப.(சித்தம்_ெப.) வத்தல் ேதற்றாம் தள,ந் கண்
பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேநாக்கிப் $சீவ.மு.2939.3
பனித்ம் என்று உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ேபாழ்ேத பழு
இலா அறிவின் என் ஆம் $சீவ.மு.2939.4
ந@ல்_ெப.அ.(ந@லம்_ெப.) நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஐம்பால்
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.) ந@ங்கிப்
$சீ வ.மு.2940.1
பால் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) படா முல பயின் தூங்கி
$சீ வ.மு.2940.2
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) மழக் கண் தாமும் இம குறந் அழுகி
ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $சீ வ.மு.2940.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) கரக்கும்
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) தயl, ெமய்ய அன்ேற $சீ வ.மு.2940.4
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குஞ்சரம் அயா உயி,த் அனய குய் கமழ் $சீவ.மு.2941.1
அம் சுவ அடிசில அம,ந் உண்டா,கள் தாம் $சீ வ.மு.2941.2
இஞ்சி மா நக, இடும் பிச்ச ஏற்றலால் $சீவ.மு.2941.3
அஞ்சிேனன் றப்பல் யான்_பதி.ெப.(யான்_தன்.ஒரு.) ஆ,வம் இல்லேய
$சீ வ.மு.2941.4
ஒருவ,_ெப.(ஒருவ,_ெப.) தம் வலி ெகடும் உடன்று
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேமல் $சீவ.மு.2942.1
இருவ,_ெப.(இருவ,_ெப.) மற்று இயந் எழுந் இருப்பின் என்ப ேபால்
$சீ வ.மு.2942.2
உருவ நுண் நுசுப்பு இற இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) மணிப் $சீ வ.மு.2942.3
பrய_குைற.எச்.(பr_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) கண் படா முலப் பம் ெபான்
ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அன @, $சீ வ.மு.2942.4
காதலம் கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இதனின் இப்புறம் $சீவ.மு.2943.1
ஏதிலம் என்ற ெசால் ெசவிச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எய்தலும் $சீவ.மு.2943.2
மாதரா, மழ மல,த் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.) கண் மல்குந@, $சீ வ.மு.2943.3
ேபா உலாம் மா,பின் வாய்ப் ெபாழிந் வழ்ந்தேவ
@
$சீ வ.மு.2943.4
ெசருக்கி நிணம்_ெப.(நிணம்_ெப.)
தின்று_வி.எச்.(தின்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_வி.எச்.குறி.) சிவந்
மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) உயி, ெசற்ற $சீவ.மு.2944.1
ெநருப்புத் தல ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கண்ணா,
கண்ண,_ெப.(கண்ண
@
,_ெப.)
@
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) மணிப்பூண் $சீவ.மு.2944.2
பரப்பினி்டப் பாய்ந் குளம்_ெப.(குளம்_ெப.) ஆய்ப் பால் ஆ, படா முலய
$சீ வ.மு.2944.3
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வருத்தி மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெநடுங் ேகாட்டு அருவி ேபால வழ்ந்தனேவ
@
$சீ வ.மு.2944.4
அழல் ஏந் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) கடுஞ் ெசால் உரும் ஏறு உண்டு ஆங்கு
அல, சிந்தி $சீ வ.மு.2945.1
நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) ஏந் பூம் ெகாடிகள் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ேச,ந் ஆங்கு
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ேச,ந் $சீவ.மு.2945.2
கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) ஏந் ேசவடிக்_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.+க்_ஒற்.) கீ ழ்க்
கண்ண,_ெப.(கண்ண
@
,_ெப.)
@
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) கலம்_ெப.(கலம்_ெப.)
நிரப்பக் $சீ வ.மு.2945.3
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) ஏங்குமாறு ஏங்கி அழுதா, ேகாத மடவாேர
$சீ வ.மு.2945.4
குலிக அம் ேசற்றுள் நாறிக் குங்கும ந@ருள் ஓங்கிப் $சீவ.மு.2946.1
ெபாலிக_வியங்.வி.மு.(ெபாலி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பாடப் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
தாமரகள் ேபாலும் $சீவ.மு.2946.2
ஒலி கழல்_ெப.(கழல்_ெப.) அடிகள் நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) கீ ழ்ப் பிழத்த என்
உரமின் என்னப் $சீ வ.மு.2946.3
புலி_ெப.(புலி_ெப.) நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) பட்ட மான் ேபால் ேபாகு உயி,
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நின்றா, $சீவ.மு.2946.4
அருந்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) தவிசு
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எம்மச் சுமந் அயா உயி,த்த
ஆண்மப் $சீவ.மு.2947.1
ெபருந்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) தகு குறங்குகாள் ந@, ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) உயி,
அளியதா ேம $சீவ.மு.2947.2
வருந்மால் என்று ேநாக்கீ , வாடுமால் ஆவி என்ன @, $சீ வ.மு.2947.3
விருந்தின,_ெப.(விருந்தின,_ெப.) ேபால நின்ற@, ெவற்றுடல் காண்மின்
என்பா, $சீ வ.மு.2947.4
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ேகாதயும் கிலும் ஏந்திக் குங்குமம்
எழுதிக்_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.+க்_ஒற்.) ெகாய்
பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) $சீவ.மு.2948.1
தா ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அளகத் அப்பித்
தட முல வருடிச் ேச,ந் $சீவ.மு.2948.2
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காம,_ெப.(காம,_ெப.) க
விரல்_ெப.(விரல்_ெப.) அளிய ந@ரும் $சீவ.மு.2948.3
ஏதில, ஆகிக் ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) எண்ணேம
எண்ணி_வி.எச்.(எண்ணு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ன @ேர $சீவ.மு.2948.4
பஞ்சி ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஆ,ந்த சீறடி பனித்தல்
அஞ்சிக் $சீ வ.மு.2949.1
குஞ்சி ேமல் ஏற்ற ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) ெகாப்புளித்திட்ட எம்ம
$சீ வ.மு.2949.2
வஞ்சித்த@, மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெசய் ேதாள்காள் வாங்குபு தழுவிக் ெகாள்ள @,
$சீ வ.மு.2949.3
ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) ந@, வலியீ,
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிற்பீேரா ந@ரும் என்பா,
$சீ வ.மு.2949.4
முட்டு வட்டு அனய ேகால முத் உலாய்க் கிடந் மின்ன $சீ வ.மு.2950.1
மட்டு விட்டு அல,ந்த_ெப.எச்.(அல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாத
மெவாடு மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நாளும்
$சீ வ.மு.2950.2
ஒட்டி இட்டு உறய எங்கட்கு உய, அண ஆய மா,ப $சீ வ.மு.2950.3
நட்பு_ெப.(நட்பு_ெப.) விட்டு ஒழியும் ஆயின்_நி.எச்.(ஆ_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
நன்ம யா, கண்ண அம்மா $சீவ.மு.2950.4
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மாக் கவின் வளரத் த@ண்டி_வி.எச்.(த@ண்டு-வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
மணி_ெப.(மணி_ெப.) நக நக்கு நாளும் $சீவ.மு.2951.1
பூக் கவின் ஆ,ந்த பந்தா, புன மத் ேதெனாடு ஏந்தித் $சீ வ.மு.2951.2
தாக்கி_வி.எச்.(தாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) எம் முலகள் தம்ம
ெநருக்கினாய் தரணி மன்னின் $சீவ.மு.2951.3
ந@க்கி_வி.எச்.(ந@க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.)
எம்ம ேநாக்காய் ந@த்திேயா ந@யும் என்பா, $சீவ.மு.2951.4
அன்னேம ேதாக நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) யாழ் அமுதேம
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.)
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) $சீ வ.மு.2952.1
இன்னேர நங்கமா, என்று ஏத்திய_ெப.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
பவளச் ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) நா_ெப.(நா_ெப.) $சீவ.மு.2952.2
என்ன ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.)
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எம்ம
இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) நா_ெப.(நா_ெப.) ஆயினாேய $சீ வ.மு.2952.3
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) ேபால் ஈரம்_ெப.(ஈரம்_ெப.) இன்றி வலித்தன
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) என்பா, $சீவ.மு.2952.4
பூணினால் ெநருங்க_குைற.எச்.(ெநருங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ெநாந்
ெபாதி,த்தன ெவம்பி என்று $சீவ.மு.2953.1
நாணினால் வருத்தம்_ெப.(வருத்தம்_ெப.) த@,ப்பான் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
முலக் கண்கள் தம்மப் $சீவ.மு.2953.2
ேபணி ந@, எழுதி_வி.எச்.(எழுது_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ஓம்பிப் ேப,
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தந்த@, $சீ வ.மு.2953.3
காண்மிேனா இன்று எம் வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) கண்ணிl, கண்கள்
என்பா, $சீ வ.மு.2953.4
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ெசன்னி_ெப.(ெசன்னி_ெப.) ேமல் மிதித்த அம் ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) சீ றடித்
திருவில் வச_குைற.எச்.(வ
@
சு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
@
$சீவ.மு.2954.1
மின்னி வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) சிந்த ெவறு நிலத் உறந்
ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) எம் $சீ வ.மு.2954.2
இன்னக முறுவல்_ெப.(முறுவல்_ெப.) பா,த்தாய் இன்று எம ஆவி பா,த்தாய்
$சீ வ.மு.2954.3
மன்னிய மால வண்டா, மணி_ெப.(மணி_ெப.) முடி
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) என்பா, $சீவ.மு.2954.4
வங்கு_ஏவ.(வ
@
ங்கு_வி.)
@
பால் கடலும் நஞ்சாய் விளந்ததால்
விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெவய்ேயான் $சீவ.மு.2955.1
பாங்கு இலா இருள ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) பா, மறத்
இட்டதாேலா $சீ வ.மு.2955.2
த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) கதி,த் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) த@ச் ெசாrந்ததால் திசகள் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.)
$சீ வ.மு.2955.3
தாங்குமாறு என்ன ஆவி தrக்கிேலம் ேதவ,@ காேளா $சீவ.மு.2955.4
விண்ேணா,_ெப.(விண்ேணா,_ெப.) மட மகள்_ெப.(மகள்_ெப.) ெகால் விஞ்ச
மகேள ெகால் $சீவ.மு.2956.1
கண்ணா, கழி வனப்பில் காந்தருவ தத்த என்று $சீவ.மு.2956.2
எண் ஆய வான்_ெப.(வான்_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் ெமய்
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏமுற்றுப் $சீவ.மு.2956.3
பண்ணால் பயின்ற@, இனி என் பயில்வேர
@ $சீ வ.மு.2956.4
ெகால் ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெநடு்ங் கண் குணமால குஞ்சரத்தால்
$சீ வ.மு.2957.1
அல்லல் ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) உற்றாளுக்கு அன்று களிறு_ெப.(களிறு_ெப.)
அட,த்ப் $சீ வ.மு.2957.2
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புல்லிப் புண, முலயின் பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) குவட்டின் ேமல் உறந்தாய்
$சீ வ.மு.2957.3
எல்ேல மற்று எம் ெபருமாற்கு இன்று இவளும் மின்னாேளா $சீவ.மு.2957.4
தூம்பு_ெப.(தூம்பு_ெப.) உடய ெவள்_ெப.எஅ.(ெவள்_ெப.அ.) எயிற்றுத் த்தி அழல்
நாகப் $சீவ.மு.2958.1
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) உடய ேநாக்கிப் பம பவழவாய் $சீ வ.மு.2958.2
ேதம்பு உடய இன் அமுதாச் ேச,ந்தாய்க்கு இனி அேவ $சீவ.மு.2958.3
ஆம்புடய நஞ்சு_ெப.(நஞ்சு_ெப.) அடங்கிற்று இன்று ஊறிற்று ஆகாேத
$சீ வ.மு.2958.4
தாழ்ந் உலவி ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) முல ேமல் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.)
ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) வில் விலங்கப் $சீ வ.மு.2959.1
ேபாழ்ந் அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணினால்
ஏப் ெபற்றுப் ேபாகலாய் $சீ வ.மு.2959.2
தாழ்ந் அமர, இன் அமி,தம் தக்க நாட்டு ஆகாேத $சீ வ.மு.2959.3
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
@
என வழ்ந்தாய்
@
ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) இன்று அவும் விட்டாேயா $சீவ.மு.2959.4
கண்ேணா கயேலா கழுந@ேரா காவிேயா $சீவ.மு.2960.1
ெபண்ேணா அமுேதா பிணேயா எனப் பிதற்றித் $சீவ.மு.2960.2
ண் என் சிலத் ெதாழிலும் காட்டி முன் இன்புற்ற@, $சீவ.மு.2960.3
புண் ேமல் கிழிேபால் றத்தல் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஆேமா $சீ வ.மு.2960.4
ெபான் நகர வதி
@ புகுந்த@ , ெபாழி முகிலின் $சீவ.மு.2961.1
மின்னின் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நுடங்க_குைற.எச்.(நுடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நின்றாள்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அள்_பட,.ஒரு.) தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.)
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் $சீ வ.மு.2961.2
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மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) நக, எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) ேபா,ப்ப வலப்
பட்டீ,க்கு $சீவ.மு.2961.3
இன்ேன ஒளி இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இன்னா
இடுகினேவா $சீ வ.மு.2961.4
ெசங்கச்சு இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முலயா, திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) கறஊ,
பல்லினா, $சீ வ.மு.2962.1
மங்கய,கள் காப்ப மகிழ்ந்தாள ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) மகிழ்ந் $சீ வ.மு.2962.2
பங்கயேம ேபால்வாளப் பா,ப்பான் ஆய்ப் பண் அணத்த் $சீ வ.மு.2962.3
தங்கினாய் ேகாேவ றத்த தகவு_ெப.(தகவு_ெப.) ஆேமா $சீவ.மு.2962.4
புல்லா,_ெப.(புல்லா,_ெப.) உயி, ெசகுத்த ெபான் அம் திணி ேதாளாய்
$சீ வ.மு.2963.1
மல் ஆ, அகன் மா,ப மட்டு ஏந்தி வாய் மடுத்திட்டு $சீவ.மு.2963.2
எல்லாரும் காண இலக்கணேயாடு ஆடினாய் $சீ வ.மு.2963.3
அல்லாந் அவள்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அள்_பட,.ெபண்.ஒரு.) நடுங்க அன்பின்
அகல்வாேயா $சீ வ.மு.2963.4
கல்ேலா மரனும் இரங்கக் கலுழ்ந் உருகி $சீவ.மு.2964.1
எல்லாத் திச ேதாறும் ஈண்டி இன மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) ேபால் $சீவ.மு.2964.2
ெசால்லாத் ய,வா, ெதாழுவா, அழுவா, ஆய் $சீவ.மு.2964.3
அல்லாந் அகன் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) ஆழ்கடல் ேபால் ஆயிற்ேற
$சீ வ.மு.2964.4
பூப் பrவா, ெபான் ெசய் கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) பrவா, ெபான் வளய
$சீ வ.மு.2965.1
ந@ப்பி, எனப் புடப்பா, ந@ள் தாமம் சிந்வா, $சீவ.மு.2965.2
ஏப் ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மான் பிண ேபால்
ஏங்குவா, இன் உயிரக் $சீ வ.மு.2965.3
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காப்பேரல் காவலனா, காவாேரா இன்று என்பா, $சீ வ.மு.2965.4
கழுந@ரும் தாமரயும் கண்டனேவ ேபாலும் $சீ வ.மு.2966.1
முழுந@, ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கண்ணும் முகமும் உலறிச் $சீவ.மு.2966.2
ெசழுந@, மணிக் ெகாடிகள் காழகம் ேச, ெகாம்பாய் $சீவ.மு.2966.3
அழுந@ர வாய் அலறி அல்லாப்ப ேபான்றாேர $சீ வ.மு.2966.4
பண்ணா, பண முழவம் பாடு அவிந் பல் மணியாழ் மழல ந@ங்கிப் $சீ வ.மு.2967.1
புண்ணா, புன குழலும் ஏங்கா புன பாண்டில் இரங்கா வான்பூங் $சீ வ.மு.2967.2
கண்ணா, ஒலி கவுள கிண்கிணியும் அம் சிலம்பும் கலயும் ஆரா $சீ வ.மு.2967.3
மண்ணா, வலம்புrயும் வாய் மடங்கிக் ேகான் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
மடிந்த அன்ேற $சீவ.மு.2967.4
அணியா, மணி_ெப.(மணி_ெப.) அரக்கு வட்டு அழுத்தி வத்த அனய ெசங்கண்
மாத்தாள் $சீ வ.மு.2968.1
பிணியா, ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) ருத்தி அன்ன
ெபரும்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கவுள பிற ஏ, ேகாட்ட $சீ வ.மு.2968.2
பணியா, கமழ் கடாத் அண்ணல்_ெப.(அண்ணல்_ெப.) அரசுவாப் பண்ணா,
பாய்மா $சீவ.மு.2968.3
இணயாம் இல்லாத கண்ண,_ெப.(கண்ண
@
,_ெப.)
@
வழ்த்
@
உண்ணா
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இனந்ததாேம $சீவ.மு.2968.4
கழித்த கடிப் பிணயும் க வளயும் மாலயும் களந் முத்ம் $சீ வ.மு.2969.1
ெதாழித்த நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) சாந்ம் சுண்ணமும் பல் மணியும் கலனும்
சிந்தி $சீவ.மு.2969.2
விழித் வியன் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) பல் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) பரந்
இமக்கும் பனியா, வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) $சீவ.மு.2969.3
பழித்ப் பசும் ெபான் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) குடி ேபாயிற்று
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.மு.2969.4
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அழலா, சுர எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) சின ஐந் தல
சுமந்த ெவகுளி நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) $சீவ.மு.2970.1
நிழலா, திருமணியும் ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) திரு முடி ேமல் நிலவி
வசும்_ெப.எச்.(வ
@
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
@
$சீவ.மு.2970.2
சுழல் ஆ, பசும் ெபான்னும் ேவய்ந் ெசாr கதி, ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.)
பஞ்சி ஆ,ந்த $சீ வ.மு.2970.3
கழலான் நகரம் அமு கட கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேபால் கலங்கிற்று அன்ேற
$சீ வ.மு.2970.4
ந@, நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) குளத் மாr_ெப.(மாr.) ெசாrந் என
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) ெநய் ள்ளும் $சீ வ.மு.2971.1
ேந, நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) ெபாrயும் குய்யும் வறகளும் நிவந்த வாசம்
$சீ வ.மு.2971.2
பா, நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) அடிகில் பள்ளி_ெப.(பள்ளி_ெப.) தளிெயாடு சால
எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) $சீவ.மு.2971.3
ஊ, நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) உயி,த்தல் இன்றி உயி,
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேபான்ற_ெப.எச்.(ேபால்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீ வ.மு.2971.4
ேகாள் புலிச் சுழல் கண் அன்ன ெகாழுஞ்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) சுவக் கருன
முல்ல $சீ வ.மு.2972.1
ேமாட்டு இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) முகயின் ெமாய் ெகாள் ெகாக்கு
உகி,_ெப.(உகி,_ெப.) நிமிரல் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ேசாறு $சீவ.மு.2972.2
ஊட்டுறு கறி ெகாள் ேதமாங்கனி சுவத் தயிெராடு ஏந்தி $சீவ.மு.2972.3
ேவட்டவரப் ெபறா வதி
@ ெவறு நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.மு.2972.4
மந்த, தம் வண்கயால் முன் மணி_ெப.(மணி_ெப.) வள்ளத்
எடுத்த_ெப.எச்.(எடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதறல் $சீவ.மு.2973.1
பந் கில் மகளி,_ெப.) ேமவா, பாசிழ பசும் ெபான் மால $சீவ.மு.2973.2
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சிந்திேய கரந்தா, ெசால் ேபால் ெமய்யின் கண்
ேச,தல்_ெதா.ெப.(ேச,_வி.+தல்_ெதா.ெப.குறி.) இன்றாய்ச் $சீவ.மு.2973.3
சந்தனச் சாந்ெதாடு ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) தாம் கவின்
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.மு.2973.4
தாழி வாய் மறக்கும் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) என் தடம்_ெப.(தடம்_ெப.)
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) குவளக் கண்ணா, $சீவ.மு.2974.1
மூழி வாய் முல்ல மால முலமுகம் முrந்
நக்க_ெப.எச்.(நகு_வி.+க்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.மு.2974.2
யாழின் வாய் முழவம் விம்ம ஆட்டு ஒழிந் அய,ந் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.)
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) $சீ வ.மு.2974.3
ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) வாய்க்
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பாடலும்
ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.மு.2974.4
அருங்கலம் நிறந்த அம்பூம் பவழக்கால்
திகழும்_ெப.எச்.(திகழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பம்ெபான்
$சீ வ.மு.2975.1
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கிடுகு என்னும் ேகாலப் ேபrம
ெபாருந்தி_வி.எச்.(ெபாருந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ெமல்ல_வி.அ.(ெமன்ைம_ெப.) $சீவ.மு.2975.2
ஒருங்கு உடன் நகரம் எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) உறங்குவ
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஒல்_ஒ.குறி
உr.ெசா.(ஒல்_ஒ.குறி.) என் $சீவ.மு.2975.3
கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கல் என் சும்ம கரந்தம்
ஒத்த_குைற.எச்.(ஒத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.மு.2975.4
கல உலாய் நிமி,ந்த_ெப.எச்.(நிமி,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) விள அமுதம் அன்னா,
$சீ வ.மு.2976.1
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முல உலாய் நிமி,ந்த_ெப.எச்.(நிமி,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமாய்தா,
முழவு முத் உrஞ்சி மின்னச் $சீவ.மு.2976.2
சில உலாய் நிமி,ந்த_ெப.எச்.(நிமி,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா,பன்
திருநக, ெதருள்கலாதாய் $சீவ.மு.2976.3
நில இலா உலகின் தன்ம ந@,ம மீ க் கூறிற்று அன்ேற $சீ வ.மு.2976.4
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) புகயும் ேவள்விக் ெகாழும்
புகயும் $சீ வ.மு.2977.1
எந் கில் புகயும் மாலக்கு இடும் புகயும் $சீவ.மு.2977.2
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ஒருவ,க்கு ஈயா அதிேலாப $சீவ.மு.2977.3
மாந்த,_ெப.(மாந்த,_ெப.) புகேழ ேபால் ேதான்றா மறந்தனேவ $சீவ.மு.2977.4
புல்_ெப.(புல்_ெப.) உண் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) புலம்பு விடு_ஏவ.(விடு_வி.)
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ேபால் $சீவ.மு.2978.1
நல்ல_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வள ேபாழ் அரவம் நார நரல் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.)
ேபால் $சீவ.மு.2978.2
கல்லா இளய, கலங்காச் சிrப்பு_ெப.(சிrப்பு_ெப.) ஒலியும் $சீ வ.மு.2978.3
ெகால் யானச் சங்கு ஒலியும் கூடா ஒழிந்தனேவ $சீவ.மு.2978.4
ெபாற்பு உடய பூ மால சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) புன கலன்கள் $சீ வ.மு.2979.1
கற்பு_ெப.(கற்பு_ெப.) உடய மங்கயrன் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.) அவ
இழந்த_ெப.எச்.(இழ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.மு.2979.2
நற்பு உடய ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஆ, நறவு நயம்_ெப.(நயம்_ெப.)
புல்லா,_ெப.(புல்லா,_ெப.) $சீ வ.மு.2979.3
ெசால் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேபால் ேவட்கப்படா ேசா,ந் ஒழிந்தனேவ
$சீ வ.மு.2979.4
த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) பால் கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) மறந் ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.)
அவி மடங்கித் $சீ வ.மு.2980.1
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தூம்பு_ெப.(தூம்பு_ெப.) ஆ, ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கம்மாத்
த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) ற்றாவாய் $சீவ.மு.2980.2
ஆம் பால் உர மடங்கி யாரும் பிற,-பிற,_அ.ெதா.(பிற,-பிற,_அ.ெதா.) பிற,
ஆய்க் $சீ வ.மு.2980.3
காம்பு_ெப.(காம்பு_ெப.) ஆ, நடு இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கண் காேட ேபால்
ஆயிற்ேற $சீவ.மு.2980.4
ந@, முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) ந@ல_ெப.அ.(ந@லம்_ெப.)
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) ேமக மால் யானத் $சீ வ.மு.2981.1
ேத, முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) தானத் திருமாலின் முன் றப்பான்
$சீ வ.மு.2981.2
பா, முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திர ேபால்
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) தம் பால,க்கு ஈந் $சீவ.மு.2981.3
ஊ, முழு நாடும்_ெப.எச்.(நாடு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) உரேவான்
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ேச,ந்தேவ $சீவ.மு.2981.4
ெகால் உலப் ெபாங்கு அழல் கிடந்த_ெப.எச்.(கிட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கூ, இல $சீ வ.மு.2982.1
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.)
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மதியுள் வத்த ேபால் $சீ வ.மு.2982.2
ெசல்ல_குைற.எச்.(ெசல்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ந@ண்டு
அகன்று_வி.எச்.(அகன்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.)
சிவந்த_ெப.எச்.(சிவ_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்ணினா, $சீவ.மு.2982.3
அல்லல் உற்று அழுபவ,க்கு அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) ெசால்லினான்
$சீ வ.மு.2982.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) பரவ ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.)
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) உடன் நிறுப்பின் வயம் $சீ வ.மு.2983.1
அற்றம் இல் தவத்திற்கு என்றும் ஐயவி அனத்ம்
ஆற்றா_ெப.எச்.(ஆற்று_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.மு.2983.2
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இற்று என உண,ந் நிற்பின் திருமகள் என்றும் ந@ங்காள் $சீ வ.மு.2983.3
பற்ெறாேட நிற்பின் என்றும் திருமகள் பற்றல் ெசல்லாள் $சீவ.மு.2983.4
உப்பு இலிப் புழுக்கல் காட்டுள் புல மகன்_ெப.(மகன்_ெப.) உகுப்ப ஏகக்
$சீ வ.மு.2984.1
கப் பலி உண்டியானும் ெவள்ளில் ேமல் கவிழ ந@ரும் $சீ வ.மு.2984.2
மப் ெபாலி கண்ணின் ந@ரால் மன அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) ெமழுகி வாழ
$சீ வ.மு.2984.3
இப்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) ேவண்டுகின்ற@, இதன
ந@, ேகண்மின் என்றான் $சீவ.மு.2984.4
ெகால் சின யான
பா,க்கும்_ெப.எச்.(பா,_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கூ,
உகி,த் தறுகண் ஆளி $சீ வ.மு.2985.1
இல் எலி பா,த் ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
இறப்பின்_நி.எச்.(இற_வி.+ப்ப்_ெபாரு.உரு.+இன்_நி.எச்.குறி.) கீ ழ்
இருத்தல்_ெதா.ெப.(இரு_வி.+த்த்_இ.கா.+அல்_ெதா.ெப.குறி.) உண்ேட
$சீ வ.மு.2985.2
பல் வின ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ந@ந்திப் பகா இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.)
பருகின் அல்லால் $சீவ.மு.2985.3
நல்வின விளயுள் என்னும் நஞ்சினுள் குளித்தல் உண்ேட $சீவ.மு.2985.4
ஆற்றிய மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.) என்னும் அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) இலா,கள் ஆகின்_நி.எச்.(ஆகு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.)
$சீ வ.மு.2986.1
ேபாற்றிய_ெப.எச்.(ேபாற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மணியும் ெபான்னும்
பின் ெசலா ெபான் அன @ேர $சீவ.மு.2986.2
ேவற்றுவ, என்று நில்லா விழுப் ெபாருள்_ெப.(ெபாருள்_ெப.) பரவ
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.) $சீவ.மு.2986.3

842

ேநாற்பவ,க்கு உrய ஆகும்_ெப.எச்.(ஆகு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
ேநான்மின் ந@ரும் என்றான் $சீவ.மு.2986.4
காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) அம் ேசற்றுள்
பாய்ந்த_ெப.எச்.(பாய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மதி எனும் கலங்கல் ந@ர
$சீ வ.மு.2987.1
ஊ வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
உடுத்த_ெப.எச்.(உடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாரான் உவ,ப்பினின்
உrஞ்சித் ேதற்ற $சீ வ.மு.2987.2
மாதரா, ெநஞ்சம்_ெப.(ெநஞ்சம்_ெப.) ேதறி மாதவம் ெசய்ம் என்றா,
$சீ வ.மு.2987.3
காதலான் காதல்_ெப.(காதல்_ெப.) என்னும் நிகளத்தால்
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கணாேர $சீவ.மு.2987.4
தூமம் சால் ேகாத யீேர ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) வின ந@த்தம்
ந@ந்தி_வி.எச்.(ந@ந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.மு.2988.1
நாமம் சால் கதியின் நிங்கி_வி.எச்.(ந@ங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) ெபான் ேமல் உலகின் உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.)
$சீ வ.மு.2988.2
ஏமம்_ெப.(ஏமம்_ெப.) சால் இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.)
ேவண்டின்_நி.எச்.(ேவண்டு_வி.+இன்_நி.எச்.குறி.) என்ெனாடும் வம்மின்
என்றான் $சீவ.மு.2988.3
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) சாய்த் அட,த்
ெவன்ற_ெப.எச்.(ெவல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.அ_ெப.எச்.குறி.) காஞ்சனக்
குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) அன்னான்_ெப.(அன்னன்_ெப.+அன்_பட,.ஒரு.)
$சீ வ.மு.2988.4
நாடகம்_ெப.(நாடகம்_ெப.) நயந் காண்பா, நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) கிள, கண்கள்
சூன்றும் $சீவ.மு.2989.1
ஆடகக் கலத்ள் ஆன் பால் அமி,தின நயந் உண்பார $சீ வ.மு.2989.2
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ந@டு அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) ெவகுண்டும் கயால் பிடித் ந@று அட்டி இட்ேடம்
$சீ வ.மு.2989.3
ேகாடகம் அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகால
முடியினாய் றத்ம் என்றா, $சீ வ.மு.2989.4
சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) கிழிய முயங்கித் தட மலரால் $சீ வ.மு.2990.1
கூந்தல்_ெப.(கூந்தல்_ெப.) வழிபட்ட ேகாேவ ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) ெசல்
உலகில் $சீ வ.மு.2990.2
வாய்ந் அடிேயம் வந் உன் வழிபடும் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) இன்ேற ேபால்
$சீ வ.மு.2990.3
காய்ந் அருளல் கண்டாய் எனத் ெதாழுதா, காrகயா, $சீ வ.மு.2990.4
ெதண்_ெப.அ.(ெதண்_ெப.அ.) திர ந@த்தம் ந@ந்தித் த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) கதி, சுமந்
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) $சீவ.மு.2991.1
விண்_ெப.(விண்_ெப.) பட,ந்த அனய மால ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) குட
ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.) ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $சீ வ.மு.2991.2
கண் திரள் முத்த மாலக் கதி, முல நங்கமார $சீவ.மு.2991.3
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திர வியக்கும் ேகள்வி விசயகண் அபயம்
வத்தான் $சீவ.மு.2991.4
கடி மல, நிறந் பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கற்பகக்
ெகாம்பும் காம,_ெப.(காம,_ெப.) $சீ வ.மு.2992.1
வடிமல, மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.) காம வல்லியும் தம்மத் தாேம
$சீ வ.மு.2992.2
உட மல, ெகாய் ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உகுத்திடு
கின்ற ஒத்தா, $சீ வ.மு.2992.3
பட மல, ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் நல்லா, பாசிழ ந@க்கு கின்றா,
$சீ வ.மு.2992.4
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தழுமல,த் தாமம் நான்று சந் அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) மணந் விம்மும்
$சீ வ.மு.2993.1
ெசழுமணி நிலத்ச் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் திரு முத்த விதான ந@ழல்
$சீ வ.மு.2993.2
எழுமயும் ெபறுக_வியங்.வி.மு.(ெபறு_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) என்னும்
எழில்_ெப.(எழில்_ெப.) முல ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.) சூழ்ந்தா, $சீவ.மு.2993.3
கழுமிய கிலின் காமன் கண் புடத்
இரங்க_குைற.எச்.(இரங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மாேதா $சீவ.மு.2993.4
நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) புக நான நாவிக் குழம்ெபாடு பளிதச் சுண்ணம்
$சீ வ.மு.2994.1
அறிந்தவ, ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மால
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பங் கூந்தலாய் ெபான்
$சீ வ.மு.2994.2
நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) தரு ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) ந@லக் கதி,க் கற்ற
உமிழ்வேவ ேபால் $சீவ.மு.2994.3
ெசறிந் இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) உகுத்ச் ெசம்ெபான் குணக்ெகாடி ஆயினாேர
$சீ வ.மு.2994.4
இலம் ெபr என இரந்தவ,கட்கு
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.மு.2995.1
கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) ெசாr காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) கடகக் க இண
$சீ வ.மு.2995.2
புலம் புrந் உய,ந்தன இறண்டு_ெப.(இரண்டு_ெப.) ெபான் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.)
$சீ வ.மு.2995.3
வலம்புr_ெப(வலம்புr_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெசாrகின்ற ேபான்றேவ
$சீ வ.மு.2995.4
என்பு அrந் எrதலக் ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஈண்டிய_ெப.எச்.(ஈண்டு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.மு.2996.1
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அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) அrந் இடுகலா உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.)
ஆ,க_வியங்.வி.மு.(ஆ,_வி.+க_வியங்.வி.மு.) என $சீ வ.மு.2996.2
மின் ெசாr ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) கலம்_ெப.(கலம்_ெப.)
வசும்_ெப.எச்.(வ
@
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
@
வண் ககள் $சீவ.மு.2996.3
ெபான் ெசாr தாமரப் ேபா ேபான்றேவ $சீவ.மு.2996.4
பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கில் புன கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) மால பூசு சாந்
$சீ வ.மு.2997.1
ஆய்ந் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உண உவந் அருளி மாமணி $சீ வ.மு.2997.2
காந்திய கற்பகக் கானம்_ெப.(கானம்_ெப.) ஆயினான் $சீ வ.மு.2997.3
ஏந்திய_ெப.எச்.(ஏந்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) முடி
இறவன் என்பேவ $சீவ.மு.2997.4
ேதய் பிற உருவக் ேகணித் ேதறு ந@, மல,ந்த_ெப.அ.(மல,ந்த_ெப.அ.) ேதனா,
$சீ வ.மு.2998.1
ஆய் நிறக் குவள அஞ்சிக் குறுவிழிக்
ெகாள்ளும்_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண் $சீவ.மு.2998.2
ேவய் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) அழித்த_ெப.எச்.(அழி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) ேதாள்_ெப.(ேதாள்_ெப.) விசயயத் ெதாழு வாழ்த்திச்
$சீ வ.மு.2998.3
ேசய்_ெப.(ேசய்_ெப.) நிறச் சிவிக ேச,ந்தான் ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.)
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஏகினாேர
$சீ வ.மு.2998.4
நரம்பு_ெப.(நரம்பு_ெப.) எழுந் இரங்கின வண
@
நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.)
குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) $சீ வ.மு.2999.1
பரந் பண் உயி,த்தன பய ெமல்லேவ $சீ வ.மு.2999.2
விருந் பட்டு இயம்பின முழவம் வங்கு_ஏவ.(வ
@
ங்கு_வி.)
@
ஒலி $சீவ.மு.2999.3
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சுரந்தன சுட, மணிப் பாண்டில் என்பேவ $சீவ.மு.2999.4
மங்குலாய் அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) புக மணந் கற்பகப் $சீவ.மு.3000.1
ெபாங்கு பூ மாலகள் ெபாலிந் பூஞ்சுணம் $சீவ.மு.3000.2
தங்கி இத்_சுட்.(இ_பதி.ெப.+த்_ஒற்.) தரணியும் விசும்பும் தாமேரா $சீவ.மு.3000.3
ெசங்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) கதி,த் திருமணிச் ெசப்புப் ேபான்றேவ $சீவ.மு.3000.4
திலக முக் குடச் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) திருநக, $சீ வ.மு.3001.1
பலரும் ஏத்தின, பாடின, ஆடின, $சீ வ.மு.3001.2
குலவு பல்லியம் கூடிக் குழுமி
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சீவ.மு.3001.3
உலக ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) ஒலிப்ப ேபான்றேவ $சீ வ.மு.3001.4
கான் நிரத்தன காெவாடு பூம் ெபாய்க $சீவ.மு.3002.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) நிரத்தன ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான்
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) $சீவ.மு.3002.2
ேமல் நிரத்தன ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.)
அக்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+க்_ஒற்.) ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) $சீவ.மு.3002.3
வான்_ெப.(வான்_ெப.) உrப்பன ேபான்று மணந்தேவ $சீ வ.மு.3002.4
ேகாலம் முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாடு உய,
தூபயும் $சீ வ.மு.3003.1
சூலம்_ெப.(சூலம்_ெப.) ெநற்றிய ேகாபுரத் ேதாற்றமும் $சீவ.மு.3003.2
ஞாலம்_ெப.(ஞாலம்_ெப.)
முற்றிய_ெப.எச்.(முற்று_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெபான்
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அேரா
$சீ வ.மு.3003.3
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) உற்று உடன் கண்
உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.) ேபான்றேவ $சீவ.மு.3003.4
847

வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) ேதாரணம் கற்பக மால தாழ்ந் $சீவ.மு.3004.1
ஏயிற்று இந்திரன்_ெப.(இந்திரன்_ெப.) ெபான் நகrன் புறம்_ெப.(புறம்_ெப.)
$சீ வ.மு.3004.2
ேபாயிற்ேற அகிலின் புக ேபா,த் உராய் $சீவ.மு.3004.3
ஞாயிற்று_ெப.(ஞாயிற்று_ெப.) ஒள்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ஒளி நய நடந்தேவ
$சீ வ.மு.3004.4
ெசய்ய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) தாமரப் பூவினுள் ேதம் கமழ்
$சீ வ.மு.3005.1
ெபாய் இல் சீ ,த்தி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) தாமர
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபான்று $சீவ.மு.3005.2
ஐயம் ெசய் அடு பால் நிறப் புள்_ெப.(புள்_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.)
$சீ வ.மு.3005.3
ம இல் தாமர மத்தகம் ேச,ந்தேவ $சீ வ.மு.3005.4
மல்லன் மாக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அன்ன கிடங்கு அணிந் $சீவ.மு.3006.1
ஒல்_ஒ.குறி உr.ெசா.(ஒல்_ஒ.குறி.) என் சும்மய புள்_ெப.(புள்_ெப.) ஒலித்
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.மு.3006.2
ெசல்வ ந@,த் திருக் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) இம் மண்மிச $சீவ.மு.3006.3
இல்லேயல் றக்கம் இனி என்பேவ $சீவ.மு.3006.4
விளங்கு ஒளி விசும்பு அறுத் இழிந் மின்னு தா,த் $சீவ.மு.3007.1
ளங்கு ஒளி மணி_ெப.(மணி_ெப.) வணன் ெதாழு ன்னினான் $சீவ.மு.3007.2
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகழு மணிவர ெநற்றிப் பால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
$சீ வ.மு.3007.3
இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) கதி,ப் பருதி ஒத் இறவன் ேதான்றினான்
$சீ வ.மு.3007.4
வின உதி,த்தவ, வடிவு இன்ன என்னேவ $சீ வ.மு.3008.1
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வன கதி,த் தடக்க வத் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வாமனா, $சீ வ.மு.3008.2
கன கதி,த் திருமுகம் அருக்கன் ஆக வான்_ெப.(வான்_ெப.) $சீவ.மு.3008.3
புன மல,த் தாமர பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒத்தேவ
$சீ வ.மு.3008.4
இrந்தன இருவின இலி,த்த ெமய்ம் மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) $சீவ.மு.3009.1
ெசாrந்தன கண் பனி தித்க் காதலால் $சீவ.மு.3009.2
அrந்த மணி_ெப.(மணி_ெப.) மிடறு அல, ெபய்ம் மாr_ெப.(மாr.) தூஉய்த்
$சீ வ.மு.3009.3
திrந்தனன் வல முற திலக மன்னேன_ெப.(மன்னன்_ெப.+ஏ_சாr.)
$சீ வ.மு.3009.4
முத் ஒளி, தாமமும் உருவ மாமணித் $சீவ.மு.3010.1
ெதாத் ஒளி, தாமமும் ெசாr ெபான் தாமமும் $சீவ.மு.3010.2
தத் ந@,த் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
பவழத்_ெப.(பவழம்_ெப.+த்_ஒற்.) தாமமும் $சீவ.மு.3010.3
வத்த பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தாமமும் மலிந் தாழ்ந்தேவ $சீவ.மு.3010.4
மணி_ெப.(மணி_ெப.) வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) எறி திர மணந்
சூழ்ந்த_ெப.எச்.(சூழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேபால் $சீவ.மு.3011.1
ணி மணி_ெப.(மணி_ெப.) முக்குட
ெசாrந்த_ெப.எச்.(ெசாr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.)
கதி, $சீவ.மு.3011.3
பணி மணிக் கா, இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) பருகு கின்றேத $சீ வ.மு.3011.4
முழாத் திரள் ெமாய்ம் மல,த் தாமம் தாழ்ந் ேமல் $சீவ.மு.3012.1
வழாத் திரு மல, எலாம் மல,ந் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.)
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) $சீ வ.மு.3012.2
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குழாத்ெதாடும் இற ெகாளக் குனிந் கூய்க் குயில்_ெப.(குயில்_ெப.)
$சீ வ.மு.3012.3
விழாக் ெகாள விrந்த_ெப.எச்.(விr_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வரன்_ெப.(வ
@
ரன்_ெப.)
@
பிண்டிேய $சீவ.மு.3012.4
பிண்டியின் ெகாழு நிழல்_ெப.(நிழல்_ெப.) பிறவி ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.)
ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.மு.3013.1
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) அல, கன கதி, வரன்_ெப.(வ
@
ரன்_ெப.)
@
ேதான்றினான்
$சீ வ.மு.3013.2
உண்டு இவண்_ெப.(இவண்_ெப.) அற அமி, உண்மிேனா எனக் $சீவ.மு.3013.3
ெகாண்டன_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+அ_பட,.பன்.)
ேகாடண ெகாற்ற முற்றேம $சீ வ.மு.3013.4
வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) மல, மழ ெசாrய மன்னிய $சீவ.மு.3014.1
ஊன்_ெப.(ஊன்_ெப.) இவ,_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) பிறவிய ஒழிக்கும்
உத்தமன் $சீவ.மு.3014.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இமி, தாமர திளக்கும் ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.)
$சீ வ.மு.3014.3
ேகான் அம,ந் ஏத்திய_ெப.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) குறுகினான்
அேரா $சீவ.மு.3014.4
குரு குலம்_ெப.(குலம்_ெப.) சீ வக குமரன் ேகாத்திரம் $சீவ.மு.3015.1
அருகல் இல் காசிபம் அடிகள்
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) என்று $சீவ.மு.3015.2
எr மணி_ெப.(மணி_ெப.) முடி நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) உறுத்தி ஏத்தினான்
$சீ வ.மு.3015.3
புr மணி_ெப.(மணி_ெப.) வணகள்
@
புலம்ப_குைற.எச்.(புலம்பு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) என்பேவ $சீவ.மு.3015.4
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மன்னவன்_ெப.(மன்னவன்_ெப.) றவு எனத் றத்தல் மாண்பு_ெப.(மாண்பு_ெப.)
எனப் $சீவ.மு.3016.1
ெபான் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) வாய் திறந்த ஆங்குப் புங்கவன்
$சீ வ.மு.3016.2
இன் உர எயிறு_ெப.(எயிறு_ெப.) வில்
உமிழ_குைற.எச்.(உமிழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
@
$சீ வ.மு.3016.3
மின்னி ஓ, வியன் மழ முழங்கிற்று ஒத்தேத $சீவ.மு.3016.4
காய் களிற்றின் இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மருப்பின் கவளம்
ேபான்று ஏமாராக் கதியுள்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.மு.3017.1
ஆய் களிய ெவவ் வினயின் அல்லாப்பு உற்று அஞ்சிேனன் அறிந்தா, ேகாேவ
$சீ வ.மு.3017.2
ேவய் களிய வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அறய விrந்
அல,ந்த_ெப.எச்.(அல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாமரயின் விர ேச,
ேபாதின் $சீவ.மு.3017.3
வாய் ஒளிேய ெபற_குைற.எச்.(ெபறு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மல, அடிய வலம்
ெகாண்டா, வருந்தா, ேபாலும் $சீவ.மு.3017.4
ேசடு ஆ, ெபான் திருமணி வரத் ெதாத் அணிந் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஓம்பும்
$சீ வ.மு.3018.1
வாடா மால வா, தளி,ப் பிண்டி வாம நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) நாளும் $சீவ.மு.3018.2
பாடாதாரப் பாடா உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) பண்ணவ,
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) அடிப் பூச் $சீவ.மு.3018.3
சூடாதா, தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) சூடா, மாலச் சுட, மணி_ெப.(மணி_ெப.)
ெநடு_ெப.அ.(ெநடு_ெப.அ.) முடிேய $சீவ.மு.3018.4
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வயம் மூன்றும் உடன் ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வளரும்_ெப.எச்.(வள,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) எயிற்று_ெப.(எயிற்று_ெப.)
$சீ வ.மு.3019.1
ஐய அrமான்_ெப.(அrமான்_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) அண ேமல்
அம,ந்ேதாய் நின்ன அமராதா, $சீவ.மு.3019.2
ெவய்ய_குறி.வி.மு.(ெவய்_ெப.+அ_பட,.பன்.) ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.)
ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) வின உதப்ப வழ்ந்
@
ன்பக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அழுந்தி
$சீ வ.மு.3019.3
ெநய்யும் நுண் நூல் நாழிகயின் நிரம்பா
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சுழல்வாேர $சீ வ.மு.3019.4
ெதாழுதிப் பல் மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) குழாம் சூழத் ளும்பா
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
ேபால் $சீவ.மு.3020.1
முழும் வயம் உடன் ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முவாய்
வலவயாய் இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) $சீவ.மு.3020.2
அழு வினகள் அல்லாப்ப அறந்ேதாய் நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) ெசால்
அறந்தா,கள் $சீ வ.மு.3020.3
பழுஇல் நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) ெநய்க் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சுட,ேபால்
பல்லாண்டு எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) பrயாேர $சீவ.மு.3020.4
ெசழும் ெபான் ேவய்ந் மணி_ெப.(மணி_ெப.) அழுத்தித் திருவா,
வரம்_ெப.(வரம்_ெப.) நிரத் அதனுள் $சீ வ.மு.3021.1
ெகாழுந்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.)
மலரும்_ெப.எச்.(மல,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ெகாளக் குயிற்றிக்
குலாய சிங்கா தனத்தின் ேமல் $சீவ.மு.3021.2
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பருதி இருந்தால் ேபால்
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) எந்த ெபருமாேன
$சீ வ.மு.3021.3
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அழுந்ேதன் வந் உன் அடி அடந்ேதன் அருவாய்ப் ேபாதல் அழகிேதா
$சீ வ.மு.3021.4
குண்டலமும் ெபான் ேதாடும் பந்தாரும் குளி, முத்ம் $சீவ.மு.3022.1
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அலம்பு மாலயும் மணித் ெதாத்ம்
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) திவள $சீ வ.மு.3022.2
விண்டு_ெப.(விண்டு_ெப.) அல, பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தாமரயின் விர தம்ப
ேமல் நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.மு.3022.3
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அல, பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) திருவடிய
மணிமுடியின் வணங்கினான் $சீவ.மு.3022.4
நில விலகி உயி, ஓம்பி நிமி,ந் ஒளி,ந் பசி
பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) $சீ வ.மு.3023.1
உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
ெகட_குைற.எச்.(ெகடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விழிக்கும்
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) அற ஆழி $சீவ.மு.3023.2
அலக இலாக் குணக் கடல அகல் ஞான வரம்பான $சீ வ.மு.3023.3
வில இலா மணி_ெப.(மணி_ெப.) முடியான் விண்_ெப.(விண்_ெப.) வியப்ப
இறஞ்சினான் $சீவ.மு.3023.4
தூய்த் திரள் மணித் தாமம் ெசாrந் ெபான் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) நக்கப்
$சீ வ.மு.3024.1
பூத்திரள் மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாலப் ேபா,ச் சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.) ேபாதகம்
ேபால் $சீவ.மு.3024.2
ஏத்த_குைற.எச்.(ஏத்து_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அrய குணக் கடல இகல் இன்ப
வரம்பானத் $சீ வ.மு.3024.3
ேதாத்திரத்தால் ெதாழு இறஞ்சித் றப்ேபன் என்று எழுந் இருந்தான்
$சீ வ.மு.3024.4
முடி அணி அமரரும் முல நல்லா,களும் $சீவ.மு.3025.1
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புட பணிந் இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
அப்_சுட்.(அ_பதி.ெப.+ப்_ஒற்.) புலவன் ெபான் நக, $சீ வ.மு.3025.2
கடி மல,க் கற்பகம் காம வல்லிேயாடு $சீவ.மு.3025.3
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) விராய் எங்கணும்
பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஒத்தேத $சீவ.மு.3025.4
ஒத் ஒளி ெபருகிய_ெப.எச்.(ெபருகு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) உருவப்
ெபான் நக, $சீவ.மு.3026.1
வித்தகன் வலம் ெசய் விழுப் ெபான் பூமி ேபாய் $சீவ.மு.3026.2
மத்தக மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) என வள,த்த கவினச் $சீ வ.மு.3026.3
சித்திரக் காவகம் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.)
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.மு.3026.4
ஏம ந@, உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ஓ, இம்மிப் பால் என $சீவ.மு.3027.1
நாம ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) நரபதி
ந@க்கி_வி.எச்.(ந@க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நன்கலம் $சீவ.மு.3027.2
தூமம் ஆ, மாலயும் றக்கின்றான் அேரா $சீவ.மு.3027.3
காமனா, கலம்_ெப.(கலம்_ெப.) கழிக்கின்ற ஒத்தேத $சீவ.மு.3027.4
மணி_ெப.(மணி_ெப.) உற கழிப்ப ேபால மங்கலப் $சீ வ.மு.3028.1
பணி வரு பந்கில் ந@க்கிப் பால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) $சீவ.மு.3028.2
அணிெபற அரும்பிய_ெப.எச்.(அரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அருக்கன்
ஆம் எனத் $சீவ.மு.3028.3
திணி நிலத் இயன்ற ஓ, திலகம்_ெப.(திலகம்_ெப.) ஆயினான் $சீவ.மு.3028.4
மலிந்த_ெப.எச்.(மலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.)
மாலகள் வண்ணப் பூந்கில் $சீ வ.மு.3029.1
நலிந் மின் நகு மணி_ெப.(மணி_ெப.) நன்_ெப.அ.(நல்_ெப.அ.) ெபான் ேப, இழ
$சீ வ.மு.3029.2
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ெமலிந்தெனன் சுமந் என ந@க்கி_வி.எச்.(ந@க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ேமல் நிலப் $சீ வ.மு.3029.3
ெபாலிந்த_ெப.எச்.(ெபாலி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ, கற்பகம் ேபாலத்
ேதான்றினான் $சீவ.மு.3029.4
திருந்திய கீ ழ்த்திச ேநாக்கிச் ெசவ்வேன $சீவ.மு.3030.1
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ, இடி
குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) சிங்கம்_ெப.(சிங்கம்_ெப.)
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ேமல் $சீவ.மு.3030.2
சுrந்த தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உள மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) றப்ப ஒத்தனன்
$சீ வ.மு.3030.3
எrந் எழும் இளஞ்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) சுட,
இலங்கும்_ெப.எச்.(இலங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மா,பினான்
$சீ வ.மு.3030.4
அம் சுட,த் தாமரக் கயினான் மணிக் $சீவ.மு.3031.1
குஞ்சி ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) படலிகக் குமரன் ந@ப்ப $சீ வ.மு.3031.2
ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) சுட,க் கருங்_ெப.அ.(கருைம_ெப.) கதி,க் கற்ற ேதறு
ந@, $சீ வ.மு.3031.3
மஞ்சுட மதியினுள் ெசாrவ ஒத்தேத $சீவ.மு.3031.4
ேவலவாய் மணி_ெப.(மணி_ெப.) இல ஊழ்த் வழ்ப்ப
@
ஓ, $சீ வ.மு.3032.1
கால வாய்க் கற்பக மரத்தின் காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) $சீவ.மு.3032.2
மால வாய் அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) தவழ் குஞ்சி மாற்றலின் $சீவ.மு.3032.3
ேசால வாய்ச் சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ெதாழு
ெசான்னேவ $சீ வ.மு.3032.4
தம் கிட இலாத் திருக் ேகசம் தன்னயும் $சீவ.மு.3033.1
ெகாங்கு_ெப.(ெகாங்கு_ெப.) உடக் ேகாதயும் ெகாய் ந@க்கினாய் $சீவ.மு.3033.2
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நும்_திr.(நும்_முன்.ஒரு.) கட
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
நாம்_பதி.ெப.(நாம்_தன்.பன்.) வாழும் வாழ்க்கயம் $சீவ.மு.3033.3
எம் கிடயவ, இனி எங்குச் ெசல்பேவ $சீவ.மு.3033.4
என்றன ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) இரங்கு
வண்ெடாடு_ெப.(வண்து_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) $சீவ.மு.3034.1
ெசன்றன விடுக்கிய ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) ெபான் மயி,_ெப.(மயி,_ெப.)
$சீ வ.மு.3034.2
இன்ெறாடு ெதாழுதனம் நும்ம யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) என $சீவ.மு.3034.3
மன்றல்_ெப.(மன்றல்_ெப.) உண்டு அவ வலம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெசன்றேவ
$சீ வ.மு.3034.4
ேமல் படு கற்பக மால ேவய்ந் ெபான் $சீவ.மு.3035.1
ஏற்பு உடப் படலிக எடுத்க்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய் $சீ வ.மு.3035.2
நால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கடந் அவன்_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.)
நேமா என்று இட்டிடப் $சீவ.மு.3035.3
பால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பனிமதி ேபால வழ்ந்தேத
@
$சீ வ.மு.3035.4
ஏவா இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அடிகள்
இவ,_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) வாய்ச் ெசால் $சீவ.மு.3036.1
ேகாவா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெகாழித்க் ெகாண்டாேல ேபாலுமால்
$சீ வ.மு.3036.2
சாவா கிடந்தா, ெசவிச் சா,த்தின் அப்ெபாழுேத $சீவ.மு.3036.3
மூவா அமர, ஆய் முத் அணிந் ேதான்றுவேர $சீவ.மு.3036.4
ேதாளா மணி_ெப.(மணி_ெப.) குவித்தால் ேபான்று இலங்கு
ெதால்_ெப.அ.(ெதான்ைம_ெப.) குலத்ச் $சீவ.மு.3037.1
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சூளா மணியாய்ச் சுடர இருந்தான $சீ வ.மு.3037.2
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) ஆ,முடி வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) வில்
திளத் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அரற்றும் $சீவ.மு.3037.3
தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ஆர_குைற.எச்.(ஆ,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏத்திப் ேபாய்த்
தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புக்காேன $சீவ.மு.3037.4
புக்கான் சுதஞ்சணனும் ெபான் தாமர மகளி,_ெப.) $சீ வ.மு.3038.1
ெதாக்காேல ேபாலும் தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) ேதவிக் குழாம்
சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீ வ.மு.3038.2
மிக்கான் குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) பாடி ஆடி மிகு த@ம்பால் $சீ வ.மு.3038.3
ெதாக்க கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ேபால் சுதங்கள் நிறந்தனேவ $சீவ.மு.3038.4
பற்று ஆ,வம் ெசற்றம் முதலாகப் பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) உr ேபால்
$சீ வ.மு.3039.1
முற்றத் றந் முனிகளாய் எல்லாரும் $சீவ.மு.3039.2
உற்று உயி,க்குத் த@ம்பால் சுரந் ஓம்பி உள்ளத் $சீ வ.மு.3039.3
மற்று இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) ேசரா மணி_ெப.(மணி_ெப.) விளக்கு வத்தாேர
$சீ வ.மு.3039.4
ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) அடி சாரக் குஞ்சரங்கள் ெசல்வன ேபால்
$சீ வ.மு.3040.1
பூ மாண் திருக் ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.) புங்கவன் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.)
ேச,ந் ஏத்தித் $சீவ.மு.3040.2
தாம் ஆ,ந்த சீ லக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ஆடிச் சங்கு இனத்ள் $சீ வ.மு.3040.3
தூ மாண் வலம்புrயின் ேதாற்றம் ேபால் புக்காேர $சீவ.மு.3040.4
மட்டு அல, வன மல,ப் பிண்டி வாமனா, $சீவ.மு.3041.1
விட்டு அல, தாமரப் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) வங்கு_ஏவ.(வ
@
ங்கு_வி.)
@
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) $சீவ.மு.3041.2
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அட்டு அல, பருதியின் அளிக்கச்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$சீ வ.மு.3041.3
பட்ட ஓ, ெபாருளின் இனிப் பழிச்சு கின்றேத $சீவ.மு.3041.4
கயல்_ெப.(கயல்_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) உகளிப்
பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முல்ல அம் ெபாம்பில்
காம,_ெப.(காம,_ெப.) $சீவ.மு.3042.1
புயல்_ெப.(புயல்_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) ெமாக்குள்
வன்கண்_ெப.(வன்கண்_ெப.) குறுமுயல் புலம்பிக் குன்றத் $சீவ.மு.3042.2
அயல் வள,கின்ற ஆமான் குழவிேயாடு இrந் ெசந்ெநல் $சீ வ.மு.3042.3
வயல்_ெப.(வயல்_ெப.) வள, கரும்பில்_ெப.+இல்_இட.ேவ.)
பாயும்_ெப.எச்.(பாய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மகத நாடு என்ப
உண்ேட $சீவ.மு.3042.4
இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பிடி
தழ@ இய_ெப.எச்.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யான இழி_வி.(இழி_வி.)
மதம்_ெப.(மதம்_ெப.) கலந் ேசறாய்ச் $சீவ.மு.3043.1
சுரும்ெபாடு_ெப.(சுரும்பு_ெப.+ஒடு_கரு.ேவ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.)
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆ,க்கும் கில் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மாட வதிப்
@
$சீ வ.மு.3043.2
ெபருங்_ெப.அ.(ெபரும்_ெப.அ.) கடி நகரம் ேபசின் இராசமா கிருகம் என்ப,
$சீ வ.மு.3043.3
அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கடி அமர, ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.)
அணிநக, ஆய ஒன்ேற $சீவ.மு.3043.4
எr மிடந்த அனய மால இன மணி_ெப.(மணி_ெப.) திருவில்
வசும்_ெப.எச்.(வ
@
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
@
$சீவ.மு.3044.1
திருமுடி ஆர_குைற.எச்.(ஆ,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) மா,பின் ேசணிகன் என்ப
நாமம் $சீ வ.மு.3044.2
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அருமுடி மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) சூழ_குைற.எச்.(சூழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
அல, அணி பிண்டி ேவந்தன்_ெப.(ேவந்தன்_ெப.) $சீவ.மு.3044.3
திருவடி விருந் ெசய்வான்_வி.மு.(ெசய்_வி.+வ்_இ.இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) திரள்
முரசு_ெப.(முரசு_ெப.) அறவித்தாேன $சீவ.மு.3044.4
ெபான் நா_ெப.(நா_ெப.) வழியால் புகழ் நா_ெப.(நா_ெப.) வழித்
ஆய்ந்த_ெப.எச்.(ஆய்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.)
ேகால் $சீ வ.மு.3045.1
மின் ஆ, மணிப் பூணவன் ேமவி விண்காறும்
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.மு.3045.2
முன்ேனா, வகுத்த முக வாசம் ெபாதிந்த ெவந்ந@, $சீவ.மு.3045.3
மன் ஆர_குைற.எச்.(ஆ,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வாய்க்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உமிழ்ந்தான்
மணிமால ேவேலான் $சீவ.மு.3045.4
த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) பால் நுர ேபால் திகழ் ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பட்டு
உடுத் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) ஆ, $சீவ.மு.3046.1
ேதம் பாய_குைற.எச்.(பாய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.)
ெமழுகிக் கலன் ேதறல் மால $சீவ.மு.3046.2
தாம் பால தாங்கிப் புகழ் தாமரக் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) அன்ன
$சீ வ.மு.3046.3
ஆம் பால் மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) ேவய்ந் அயிராவணம் ஏறினாேன
$சீ வ.மு.3046.4
எறி சுரும்பு_ெப.(சுரும்பு_ெப.) அரற்றும் மால எr மணிச் ெசப்பு
ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) $சீ வ.மு.3047.1
ெபாறிவr வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) பாடும் பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) சுண்ணம்
நிறந்த ெபான் ெசப்பு $சீவ.மு.3047.2
அறிவr உண,வு_ெப.(உண,வு_ெப.) நாணித் தல பனித் அஞ்சும்
சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) $சீவ.மு.3047.3
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ெசறி இரும்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பவழச்_ெப.(பவழம்_ெப.+ச்_ஒற்.) ெசப்புத்
ெதண்கடல் திரயின் ேநேர $சீ வ.மு.3047.4
வந் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
மயங்கி_வி.எச்.(மயங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) மூசு மலயச்
ெசஞ்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) ஆ,ந்த $சீவ.மு.3048.1
சந்தனச் ெசப்பும் கங்க தரு மணல்_ெப.(மணல்_ெப.) அலக ஆற்றாச்
$சீ வ.மு.3048.2
சுந்தரம் ெபய்த_ெப.எச்.(ெபய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) யானத் தூ
மருப்பு_ெப.(மருப்பு_ெப.) இயன்ற ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) ெசப்பு
$சீ வ.மு.3048.3
அந்தரத் அல,ந்த_ெப.எச்.(அல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பல்
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) எனத் உள அனத்ம் மாேதா $சீ வ.மு.3048.4
ம ெபாதி குவள வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண் மல்லிகக் ேகாத நல்லா,
$சீ வ.மு.3049.1
ெநய் ெபாதி ெநஞ்சின் மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
பிறக்கிடுவ ேபாலும் $சீவ.மு.3049.2
ெகாய் சுவல் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) மான்ேத, குழுமணி ஓட யான $சீவ.மு.3049.3
ெமய் ெபாதிந் உய,ந்த_ெப.எச்.(உய,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) விரப் பலி சுமந்த அன்ேற $சீ வ.மு.3049.4
ெகாடிக் குழாம் குஞ்சி பிச்சக் குழாம் நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) ேகால மால
$சீ வ.மு.3050.1
முடிக் குழாம் மூr வானம்_ெப.(வானம்_ெப.) பால் ெசாrகின்ற
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.மு.3050.2
குடக் குழாம் இவற்றின் பாங்க,க் குளித்த குளி, சங்கு ஆ,க்கும் $சீ வ.மு.3050.3
படக் குழாம் பாrல் ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
பால் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பழித்த அன்ேற $சீ வ.மு.3050.4
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கன கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) கவரச்
ெசல்லும்_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) கண மழத்
ெதாகுதி_ெப.(ெதாகுதி_ெப.) ேபாலும் $சீ வ.மு.3051.1
நன மல,ப் பிண்டி நாதன் நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) அறம்_ெப.(அறம்_ெப.)
ெகாள்ள_குைற.எச்.(ெகாள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) சாற்றிப் $சீவ.மு.3051.2
புன முடி மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) ஈண்டிப் ெபான் எயில் புறத் விட்டா,
$சீ வ.மு.3051.3
வின உடத் இன்ப ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.)
விரும்பிய_ெப.எச்.(விரும்பு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேவட்கயாேன
$சீ வ.மு.3051.4
வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) சூழ் பூப்பலி சுமந் தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) வலம்
$சீ வ.மு.3052.1
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) சூழ்ந் எழுமுற
இறஞ்சிக் ேகான் அடி $சீவ.மு.3052.2
எண்திச அவ,களும் மருள_குைற.எச்.(மருள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
ஏத்தினான் $சீவ.மு.3052.3
ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) திரப் புணr_ெப.(புணr_ெப.) சூழ்
ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) ேவந்தேன $சீவ.மு.3052.4
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) வள, பவழச்_ெப.(பவழம்_ெப.+ச்_ஒற்.) ெசந்த@ப் பருதி முன்
பட்டேத ேபால் $சீவ.மு.3053.1
இகல் வின எறிந்த ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) இண அடி ஒளியின் ேதான்றா
$சீ வ.மு.3053.2
அகல் விசும்பு உறயும் ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ஒளி அவிந் இருப்ப
மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) $சீவ.மு.3053.3
முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) கிழி மதியம் ேபாலும் முனிக்குழாம் ேநாக்கினாேன
$சீ வ.மு.3053.4
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கண் ெவறி ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆங்கு ஓ, கடுந்
தவன் உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.)
ேநாக்கி_வி.எச்.(ேநாக்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.மு.3054.1
ஒண்_ெப.அ.(ஒள்_ெப.அ.) ெநறி ஒருவிக் ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) ஒளி
திரண்டு_வி.எச்.(திரள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) இருந்ததாம் ெகால்
$சீ வ.மு.3054.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) ெநறி வழுவி
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
@
விண்ணவன்
ஒருவன்_ெப.(ஒருவன்_ெப.) ெகால் என்று $சீ வ.மு.3054.3
எண் ெநறி யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) ஓரா இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) இ
கூறினாேன $சீவ.மு.3054.4
விளங்கு ஒளி விசும்பு அறுத் இழிந் விண்ணவன் $சீவ.மு.3055.1
இளங்_ெப.அ.(இளம்_ெப.அ.) கதி, எனத் றந் இருப்பக் கண்டனம் $சீவ.மு.3055.2
வளம்_ெப.(வளம்_ெப.) ெகழு முக்குட அடிகள் வாய்ெமாழி $சீவ.மு.3055.3
ளங்கினன் எனத் ெதாழு இறஞ்சினான் அேரா $சீவ.மு.3055.4
மன்னவ ேகள்மதி வானில் வாழ்பவ, $சீவ.மு.3056.1
ெபான் இயல் கற்பகப் ேபாக_குைற.எச்.(ேபாக்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) பூமியா,
$சீ வ.மு.3056.2
என்னம் றவல, இறவன் வாய்ெமாழி $சீவ.மு.3056.3
ெசான்ன_ெப.எச்.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆறு அல்ல
எப்ெபாருளும் ேதான்றுேம $சீ வ.மு.3056.4
அடிகளுக்கு இடம்_ெப.(இடம்_ெப.) மருங்கு_ெப.(மருங்கு_ெப.)
இருந்த_ெப.எச்.(இர_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஆய் மல,க் $சீ வ.மு.3057.1
கடி கமழ் தாமரக் கண்ணினான் இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.)
$சீ வ.மு.3057.2
வடிவேம வாய் திறந் உரக்கும் வானவன் $சீவ.மு.3057.3
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ஒடிவறு ேப, ஒளி உட்கத் தக்கேத $சீ வ.மு.3057.4
திருவிேனாடு அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மா,பின்
சீவக சாமி என்பான் $சீவ.மு.3058.1
உருவிேனாடு ஒளியும் ேநாக்கின் ஒப்பும உலகின் இல்ல $சீ வ.மு.3058.2
மருவினா, இமத் ேநாக்கின் மனம்_ெப.(மனம்_ெப.) பிறி
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிற்பா, $சீவ.மு.3058.3
அr இவன்_பதி.ெப.(இ_சுட்.+அன்_பட,.ஆண்.ஒரு.) முகத் ேநாக்கல்
அழகு_ெப.(அழகு_ெப.) ஒளி அன்ன என்றான் $சீவ.மு.3058.4
மாதவன்_ெப.(மாதவன்_ெப.) சrதமும் றந்த வண்ணமும் $சீவ.மு.3059.1
ஏதம் இன்று இயம்புமின் அடிகேளா எனப் $சீ வ.மு.3059.2
ேபா அல, புன முடி இறஞ்சி ஏத்தினான் $சீவ.மு.3059.3
காதலின் கணம்_ெப.(கணம்_ெப.) ெதாழக் காவல்_ெப.(காவல்_ெப.)
மன்னேன_ெப.(மன்னன்_ெப.+ஏ_சாr.) $சீவ.மு.3059.4
பாட்டு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ேகவலப் பரவ மாக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
$சீ வ.மு.3060.1
கூட்டு அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெகாழுந்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.) திர முகந்
மா முனி $சீவ.மு.3060.2
ேமாட்டு இரு மணி_ெப.(மணி_ெப.) முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) முழங்கிப்
ெபய்தலின் $சீவ.மு.3060.3
ஊட்ட_குைற.எச்.(ஊட்டு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.)
அற அமி, உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) உண்டேத $சீவ.மு.3060.4
சீவகன்_ெப.(சீவகன்_ெப.) திருவினம் ஆக யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) என
$சீ வ.மு.3061.1
நா_ெப.(நா_ெப.) அகம்_ெப.(அகம்_ெப.) தழும்ப
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
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ஏத்தி_வி.எச்.(ஏத்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நன்று_ெப.(நன்று_ெப.) அேரா
$சீ வ.மு.3061.2
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) ஆதியாக் கணங்கள் க ெதாழப் $சீவ.மு.3061.3
பாவம்_ெப.(பாவம்_ெப.) இல் சுதன்மரால் பாடப் பட்டேத $சீ வ.மு.3061.4
முல்ல சூழ் முல்ல ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) முயெலாடு கவr
ேமயும்_ெப.எச்.(ேமய்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.மு.3062.1
ெகால்ல சூழ் குன்றத் உச்சிக் குருசில்_ெப.(குருசில்_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ேநாற்று
உய,ந்த_ெப.எச்.(உய,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாறும் $சீ வ.மு.3062.2
வில் உமிழ்ந் இலங்கு ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) விழுத் தவ நங்க மா,கள்
$சீ வ.மு.3062.3
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) அம் குமர, வான்_ெப.(வான்_ெப.) ேமல் ெசன்றம்
வகுக்கல் உற்ேறன் $சீவ.மு.3062.4
முழும் முந்திrகப் பழச் ேசாலத் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) $சீ வ.மு.3063.1
ஒழுகி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அசும்பும் உய,
சந்தனத் $சீ வ.மு.3063.2
ெதாழுதிக் குன்றம்_ெப.(குன்றம்_ெப.) ளும்பச்
ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
எய்தினான்_வி.மு.(எய்து_வி.+இன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.மு.3063.3
பழு இல் வாய் ெமாழிப் பண்ணவன் என்பேவ $சீ வ.மு.3063.4
நணிதின் எண் வின இன்னவ கண் நிற@இக் $சீ வ.மு.3064.1
ணிய ஈ,ந்திடும் ப்பு அம சிந்தயான் $சீவ.மு.3064.2
மணியின் ேமல் மணி_ெப.(மணி_ெப.) கட்டிய ஒத் அதற்கு $சீவ.மு.3064.3
அணியும் ஆய் அல, ஞாயிறும் ஆயினான் $சீ வ.மு.3064.4
குன்றின் வழ்
@ அருவிக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) ேகாடு அணச் $சீ வ.மு.3065.1
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ெசன்று_வி.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எலாத் திசயும் சிலம்பின்
மிச $சீவ.மு.3065.2
நினறனன்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.க.+அன்_ெபாரு.உரு.+அன்_பட,.பன்.) இற
வம்மின ந@, என $சீவ.மு.3065.3
ஒன்றி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) அதிரும் ஒருபால்
எலாம் $சீ வ.மு.3065.4
ெசம்ெபான் பின்னிய ேபால் தினக் காவல,_ெப.(காவல்_ெப.+அ,_பட,.பன்.)
$சீ வ.மு.3066.1
ெவம்பு மும் மத ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) விலக்குவா, $சீவ.மு.3066.2
தம் புனத் எறி மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) சந் பாய்ந் $சீ வ.மு.3066.3
உம்ப,_ெப.(உம்ப,_ெப.) மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) எனத்
ேதான்றும்_ெப.எச்.(ேதான்று_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஓ, பால்
எலாம் $சீ வ.மு.3066.4
யான குங்குமம் ஆடி அருவரத் $சீ வ.மு.3067.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெநய் வா, சுன உண்டு திளத் உடன் $சீ வ.மு.3067.2
கான மாப் பிடி கன்ெறாடு நாடகம்_ெப.(நாடகம்_ெப.) $சீ வ.மு.3067.3
ஊனம் இன்றி நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ஆடும் ஓ,
பால் எலாம் $சீவ.மு.3067.4
வrய நாக மணிச்சுட, மல்கிய $சீவ.மு.3068.1
ெபாரு இல் ெபான் முழப் ேபா,ப்புலிப் ேபாதகம் $சீவ.மு.3068.2
அrய கின்னர, பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அம,ந் தம்
$சீ வ.மு.3068.3
உருவம்_ெப.(உருவம்_ெப.)
ேதான்ற_குைற.எச்.(ேதான்று_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
உறங்கும்_ெப.எச்.(உறங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) ஓ, பால் எலாம்
$சீ வ.மு.3068.4
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பழுத்த த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) பலவின் கனி வாழயின் $சீவ.மு.3069.1
விழுக் குலக் கனி மாங்கனி வழ்ந்தவ
@
$சீ வ.மு.3069.2
ெதாழித் மந்தி ணங்க அய,ந் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) $சீவ.மு.3069.3
அழிக்கும்_ெப.எச்.(அழி_வி.+க்க்_ெபாரு.உரு.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அம் சுன ஆடும் ஓ, பால் எலாம் $சீவ.மு.3069.4
நளி சிலம்பதனின் உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) நாட்டிய ெபான் ெசய் கந்தின்
$சீ வ.மு.3070.1
ஒளிெயாடு சுடர ெவம்பி உருத் எழு கனலி_ெப.(கனலி_ெப.)
வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.) $சீவ.மு.3070.2
ெதளி கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) சுடுவ ஒத்த் த@ உமிழ் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.)
நான்கும் $சீவ.மு.3070.3
விளிவரும் குரய ஞான ேவழம்_ெப.(ேவழம்_ெப.) ேமல்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நின்றான்_வி.மு.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.) $சீ வ.மு.3070.4
பா,க் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) பருகி ேமகம்_ெப.(ேமகம்_ெப.)
பாம்பு_ெப.(பாம்பு_ெப.) இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) பதப்ப மின்னி $சீ வ.மு.3071.1
வா,ப் பிணி முரசின் ஆ,த் மண்பக இடித் வானம்_ெப.(வானம்_ெப.)
$சீ வ.மு.3071.2
ந@,த்திரள் பளிக்குத் தூணி ெசாrந்திட
நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெவன்றான் $சீ வ.மு.3071.3
மூ,த்தி ஆய் முனிவ, ஏத்ம் முனிக் களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) அனய
ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $சீ வ.மு.3071.4
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.) அவயும் ந@ங்கத் திசச்
ெசல்வா, மடிந் ேதம்ெகாள் $சீ வ.மு.3072.1
பங்கயப் பக_குைற.எச்.(பகு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வந் என்னப் பனி
வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.) உருவி
வசும்_ெப.எச்.(வ
@
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
@
$சீவ.மு.3072.2
866

மங்குல் சூழ் வாடக்கு ஒல்கான் ெவள்ளிட வதிந் மாேதா $சீவ.மு.3072.3
இங்கு நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.) ஆய திங்களின் உயி, ஓம்பினாேன
$சீ வ.மு.3072.4
வடி மல, ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கணாரும் மந்தரும்
வரவு_ெப.(வரவு_ெப.) பா,த் அங்கு $சீவ.மு.3073.1
அடி மல, பரவ ஏறி ஆ, அமி, அrதின் ெகாள்வான் $சீவ.மு.3073.2
கடி மல,க் கமலத் அன்ன கயின மறித்க்
ெகாள்ளான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_இ.இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.)
$சீ வ.மு.3073.3
முடிதவக் கடல ந@ந்தி_வி.எச்.(ந@ந்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இன்னணம்
முற்றினாேன $சீ வ.மு.3073.4
ஒளிறு ேத, ஞானம் பாய் மா இன் உயி, ஓம்பல் ஓடக் $சீவ.மு.3074.1
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) சிந்த காலாள் கருண ஆம்
கவசம் சீலம் $சீவ.மு.3074.2
ெவளிறு இல் வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) விளங்கு ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான்
வட்டம்_ெப.(வட்டம்_ெப.) ெமய்ப் ெபாருள்களாகப் $சீவ.மு.3074.3
பிளிறு ெசய் கருமத் ெதவ்வ, ெபரு மதில்_ெப.(மதில்_ெப.) முற்றினாேன
$சீ வ.மு.3074.4
உறக்கு எனும் ஓட யான ஊண் எனும் உருவத் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ேத,
$சீ வ.மு.3075.1
மறப்பு எனும் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.) ெவள்ளம்_ெப.(ெவள்ளம்_ெப.) வந் அட பிணி
ெசய் காலாள் $சீவ.மு.3075.2
திறப்படப் பண்ணிப் ெபால்லாச் சிந்தன வாயில்_ெப.(வாயில்_ெப.) ேபாந்
$சீ வ.மு.3075.3
சுறக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) அனய தான ளங்கப் ேபா,
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.மு.3075.4
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ெதளிவு அறுத் எழுவ, பட்டா, ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) எண்ம, திளத் வழ்ந்தா,
@
$சீ வ.மு.3076.1
களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) கால் உதப்ப எண்ம, கவிழ்ந்தன, களத்தின் உள்ேள
$சீ வ.மு.3076.2
பிளிறி வழ்
@ ேபடி ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) அறுவகத்
வ,ப்பும் ேபசின் $சீவ.மு.3076.3
அளிபடு சிந்த என்னும் ஆழிவாய்
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
@
அன்ேற $சீவ.மு.3076.4
மயக்கப் ேபா, மன்னன்_ெப.(மன்னன்_ெப.) மக்கள்_ெப.(மக்கள்_ெப.)
மந்திrயவரும் வழ_குைற.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
@
$சீவ.மு.3077.1
வியப்புறு ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) வில்வாய் ேவட்க அம்பு_ெப.(அம்பு_ெப.)
எடுத்திட்டு எய்யக் $சீவ.மு.3077.2
கலக்கம் இல் அசுபம் என்னும் குந்தத்தால் கண ெபய்ம் மாr_ெப.(மாr.)
$சீ வ.மு.3077.3
விலக்கித் திண்_ெப.அ.(திண்_ெப.அ.) ெவறுப்பு_ெப.(ெவறுப்பு_ெப.) வாளால் விரந்
உயி, அவன உண்டான் $சீவ.மு.3077.4
கரும்பு_ெப.(கரும்பு_ெப.) எறி கடிக ேபான்றும் கதலிகப் ேபாழ்கள் ேபான்றும்
$சீ வ.மு.3078.1
அரும்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) ெபாறிப் பகவ, தம்ம உறுப்பு அறத் ணித்ம் ஈ,ந்ம்
$சீ வ.மு.3078.2
மருந் எறி பிணியக்
ெகால்லும்_ெப.எச்.(ெகால்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) மருத்வன்
ேபான்று மாேதா $சீவ.மு.3078.3
இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) எறிந் எறியும் மூவ, ேமல் பட இயற்றினாேன
$சீ வ.மு.3078.4
ெசழு மல, ஆவி ந@ங்கும் எல்லயில் ெசறிந் காயம் $சீவ.மு.3079.1
கழுமிய உதிரம் ேபால இமப்பினுள் கரந் ந@ங்கக் $சீ வ.மு.3079.2
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ெகாழுமல,க் குவளக் கண்ணிக் கூற்று உயி, உண்பேத ேபால் $சீ வ.மு.3079.3
விழுமிய ெதவ்வ, வாழ் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) வழ்ந்
@
உக ெவம்பினாேன
$சீ வ.மு.3079.4
குேராதேன மானன் மாயன் கூ,ப்புட உேலாபன் என்பா, $சீவ.மு.3080.1
விேராதித் விரலின் சுட்டி ெவருவரத்
தாக்க_குைற.எச்.(தாக்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) வரன்_ெப.(வ
@
ரன்_ெப.)
@
$சீ வ.மு.3080.2
நிேராதன அம்பின் ெகான்றான் நித்த ந@ள் பசலப் ேபேரா, $சீவ.மு.3080.3
விராகு எனும் ேவலின் வழ_குைற.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
@
ெவகுண்டனன் அவரும் வழ்ந்தா,
@
$சீ வ.மு.3080.4
புணr_ெப.(புணr_ெப.) ேபால் சிறு புன் ேகள்விப் படெயாடு புகந்
ெபாங்கி_வி.எச்.(ெபாங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.மு.3081.1
உண,ெவாடு காட்சி_ெப.(காட்சி_ெப.) ேபறு என்று
இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உறு ேகாக்கள் ஏற்றா,
$சீ வ.மு.3081.2
இண, எr முழக்கம் அன்ன சுக்கிலத் தியானம் என்னும் $சீவ.மு.3081.3
கண எறிந் உகப்ப வழ்ந்
@
கால்பட சூழப் பட்டா, $சீவ.மு.3081.4
காதிப் ேபா, மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) வழக்
@
கண எr
சிதறி_வி.எச்.(சிதறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெவய்ேயான் $சீவ.மு.3082.1
ஓதிய வகயின் ஒன்றி உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) முளத்தேத
ேபால் $சீவ.மு.3082.2
வதி
@ ேபாய் உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) மூன்றும் விழுங்கியிட்டு அேலாகம்
நுங்கி $சீவ.மு.3082.3
ஆதி அந்த அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நான்மக்
ெகாடிெயடுத் இறம
ேகாண்டான்_வி.மு.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.மு.3082.4
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பசும் ெபானின் உலகில் ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) பயி,_ெப.(பயி,_ெப.) வள
முரசம்_ெப.(முரசம்_ெப.) ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$சீ வ.மு.3083.1
அசும்பு ேச, களிறு_ெப.(களிறு_ெப.) திண்ேத, அல மணிப் புரவி_ெப.(புரவி_ெப.)
ேவங்க $சீவ.மு.3083.2
விசும்பு இயங்கு அrேயாடு ஆளி விட மயில்_ெப.(மயில்_ெப.)
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) நாகம்_ெப.(நாகம்_ெப.) $சீவ.மு.3083.3
நயந்தவ பிறவும் ஊ,ந் நாதன் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) ேகாயில்_ெப.(ேகாயில்_ெப.)
ெகாண்டா, $சீவ.மு.3083.4
நறு_ெப.அ.(நறு_ெப.அ.) மல, மால சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) பரூஉத் ளித் வல
நல்ந@,க் $சீவ.மு.3084.1
கற முகில்_ெப.(முகில்_ெப.) ெசாrயக் காய் ெபான் கற்பக மால ஏந்திச்
$சீ வ.மு.3084.2
சிறகு_ெப.(சிறகு_ெப.) உறப் பரப்பி_வி.எச்.(பரப்பு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
அன்னம்_ெப.(அன்னம்_ெப.) பறப்பன ேபால ஈண்டி $சீவ.மு.3084.3
நிற_ெப.(நிறம்_ெப.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) விஞ்ச ேவந்த,_ெப.(ேவந்த,_ெப.) ந@ள்
நில மன்ன,_ெப.(மன்ன,_ெப.) ேச,ந்தா, $சீவ.மு.3084.4
விண்_ெப.(விண்_ெப.) இயங்கு அருக்கன் வழ்ந்
@
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.)
நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.) ெகாள்வேத ேபால் $சீவ.மு.3085.1
மண்_ெப.(மண்_ெப.) எலாம் பம் ெபான் மாr_ெப.(மாr.) மல, மழ ெசாrந்
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.மு.3085.2
எண் இலாத் ெதாழில்கள் ேதாற்றி இந்திர,
மருள_குைற.எச்.(மருள்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆடிக் $சீவ.மு.3085.3
கண் முழும் உடம்பில் ேதான்றிச் சுதஞ்சணன் களிப்புற்றாேன $சீ வ.மு.3085.4
குளித் எழு வயிர முத்தத் ெதாத் எr
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) மின்ன $சீவ.மு.3086.1
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அளித் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) ஓம்பும் மால அகன் குட கவித்த ஆங்கு
$சீ வ.மு.3086.2
வளிப் ெபார உளரும் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) கதி, எனக் கவr ெபாங்கத்
$சீ வ.மு.3086.3
ெதளித் வில் உமிழும் ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் ஆசனம்
ேச,ந்த_ெப.எச்.(ேச,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.மு.3086.4
மணி_ெப.(மணி_ெப.) உமிழ் திருக் ேகசம் வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.)
அகில்_ெப.(அகில்_ெப.) புகயும் $சீவ.மு.3087.1
பிணி அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கற்பகமும்
ெபய,ந் ஓடக் கமழுமால் $சீவ.மு.3087.2
ணியரு வின எறிந்தாற்கு அ நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) ெசால்லலாம்
$சீ வ.மு.3087.3
அணிதிகழ் அரசுவா அதன் கடாம் சாற்றாேதா $சீ வ.மு.3087.4
முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) திரு மணிமுறுவல் முருக்கு இதழ்_ெப.(இதழ்_ெப.)
ெகாடிப் பவழத்_ெப.(பவழம்_ெப.+த்_ஒற்.) $சீவ.மு.3088.1
தழங்கு குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) வாய் தள
அவிழ்ந்த_ெப.எச்.(அவிழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) மந்தாரம் தவ
நாறும்_ெப.எச்.(நாறு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.மு.3088.2
அழுங்கல் சூழ் வின ெவறுத்தாற்கு அ நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.) அறியலாம்
$சீ வ.மு.3088.3
வழங்கு ெபான் வர_குைற.எச்.(வா_வி.+அ_குற.எச்.குறி.)
வளரும்_ெப.எச்.(வள,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) பங்கண் மா
உரயாேதா $சீ வ.மு.3088.4
உறுப்பு எலாம் ஒளி உமிழ்ந் உண,வு_ெப.(உண,வு_ெப.) அrதாய் இரு
சுடரும்_ெப.எச்.(சுட,_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.மு.3089.1
குறத் அடுக்கிக் குவித்த_ெப.எச்.(குவி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ஓ,
குன்ேற ேபான்று இலங்குமால் $சீ வ.மு.3089.2
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ெவறுத் இரு வின உதி,த்தாற்கு அ வண்ணம்_ெப.(வண்ணம்_ெப.) விளம்பலாம்
$சீ வ.மு.3089.3
கறுப்பு ஒழிந்த_ெப.எச்.(ஒழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கன எrவாய்க் கா,
இரும்ேப கr அன்ேற $சீவ.மு.3089.4
வாேனா, ஏந் மல, மாr_ெப.(மாr.) வண்ணச் சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.)
பூஞ்சுண்ணம் $சீ வ.மு.3090.1
கான் ஆ, பிண்டிக் கமழ் தாமம் கற ஆ, முகிலின் நிறம்_ெப.(நிறம்_ெப.) காட்டும்
$சீ வ.மு.3090.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ஆ, புககள் இவ எல்லாம்_ெப.(எல்லாம்_ெப.) திகப்பத்
திககள் மணம்_ெப.(மணம்_ெப.)
நாறி_வி.எச்.(நாறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.மு.3090.3
ஆனா கமழும்_ெப.எச்.(கமழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) திருவடிப் ேபா
அமர, முடி ேமல் அணிந்தாேர $சீ வ.மு.3090.4
சுறவுக் ெகாடிக் கடவுெளாடு காலன் ெதாலத்ேதாய் எம் $சீ வ.மு.3091.1
பிறவி அறுக என்று பிற சிந்த இல,
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.மு.3091.2
நறவ மல, ேவய்ந் நறும்_ெப.அ.(நறும்_ெப.அ.) சாந் நிலம்_ெப.(நிலம்_ெப.)
ெமழுகித் $சீவ.மு.3091.3
றவு ெநறிக் கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) அடி தூமெமாடு ெதாழுதா, $சீ வ.மு.3091.4
பால் அனய சிந்த சுடரப் பட, ெசய் காதி $சீவ.மு.3092.1
நாலும் உடேன அrந் நான்ம வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.) ஆகிக் $சீவ.மு.3092.2
காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) மூன்றும் உடேன
உண,ந்த_ெப.எச்.(உண,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
கடவுள்_ெப.(கடவுள்_ெப.) $சீவ.மு.3092.3
ேகால மல,ச் ேசவடிகள்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ெதாழும்
யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.) $சீவ.மு.3092.4
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முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) கடல்_ெப.(கடல்_ெப.) ெநற்றி_ெப.(ெநற்றி_ெப.)
முளத் எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) சுடேர ேபால்
$சீ வ.மு.3093.1
அழுங்கல் வின அலற நிமி,ந் ஆங்கு உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) மூன்றும்
$சீ வ.மு.3093.2
விழுங்கி உமிழா குணம்_ெப.(குணம்_ெப.) வித்தி இருந்ேதாய்
நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.) $சீவ.மு.3093.3
இழுங்கு இல் குணச் ேசவடிகள் ஏத்தித் ெதாழும் யாம்_பதி.ெப.(யாம்_தன்.பன்.)
$சீ வ.மு.3093.4
ஏத்தrய பல் குணங்கட்கு எல்ல வரம்பு_ெப.(வரம்பு_ெப.)
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.மு.3094.1
ந@த்த அருள் இந்திரன நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
ெதாழு அமர, $சீ வ.மு.3094.2
நாத் தழும்ப ஏத்தித் தவ நங்கயவ, நண்ணித் $சீ வ.மு.3094.3
ேதாத்திரங்கள் ஓதித் கள் மாசு ணிக்கின்றா, $சீவ.மு.3094.4
ெசய்தவேன வின ேசரும்_ெப.எச்.(ேச,-வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
அதற்கு எனும் $சீவ.மு.3095.1
ஐயம் இன்றாய் அல, தாமர ேமல் அடி $சீவ.மு.3095.2
ெமாய்ம் மல, தூய் முனியா
வணங்கும்_ெப.எச்.(வணங்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.மு.3095.3
ெமய் உலகிற்கு விளம்பிய ேவந்ேத $சீவ.மு.3095.4
நல்லனேவ என நாடி ஓ, புட $சீ வ.மு.3096.1
அல்லனேவ அறகின்ற புன் நாத,கள் $சீ வ.மு.3096.2
பல் வினக்கும் முலத் தாய்_ெப.(தாய்_ெப.) பயந்தா,
அவ,_பதி.ெப.(அ_சுட்.+அ,_பட,.பன்.) $சீவ.மு.3096.3
ெசால்லுவ ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) சுகதா உரயாேய $சீவ.மு.3096.4
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மதி அறியாக் குணத்ேதான் அடி
வாழ்த்தி_வி.எச்.(வாழ்த்து_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.மு.3097.1
நிதி அற ேபால் நிறந்தா, நிக, இல்லாத் $சீவ.மு.3097.2
தி அறயாத் ெதாழுதா, மல, சிந்தா $சீவ.மு.3097.3
விதி அறியும்_வி.மு.(அறி_வி.ய்_இ.இ.கா.+உம்_பட,.ஒரு.) படி வரன
@
மாேதா
$சீ வ.மு.3097.4
த@ வினக் குழவி_ெப.(குழவி_ெப.) ெசற்றம் எனும் ெபய,ச் ெசவிலி கயுள்
$சீ வ.மு.3098.1
வ வின
@
இன்றிக் காம முல உண்டு வள,ந் வங்கித்
@
$சீ வ.மு.3098.2
தா வின இன்றி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) ேநாய்க் கதிகளுள்
தவழும்_ெப.எச்.(தழ்_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) என்ற $சீவ.மு.3098.3
ேகாவின அன்றி எம் நாக் ேகாதய,க் கூறல் உண்ேட $சீ வ.மு.3098.4
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) வினக் குழவி_ெப.(குழவி_ெப.)
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) ந@,த் தயா எனும் ெசவிலி நாளும் $சீவ.மு.3099.1
புல்லிக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எடுப்பப்
ெபாம் என் மணி_ெப.(மணி_ெப.) முல கவ,ந் வங்கிச்
@
$சீவ.மு.3099.2
ெசல்லுமால் ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ேகாவாய் எனும் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
கழிந்த_ெப.எச்.(கழி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால்லால் $சீ வ.மு.3099.3
அல்லி_ெப.(அல்லி_ெப.) ேமல்
நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேகாேவ அச்சத்ள்
ந@ங்கிேனாேம $சீ வ.மு.3099.4
மணியினுக்கு ஒளி அக மல,க்கு மல்கிய $சீ வ.மு.3100.1
அணி அம அம் குளி, வாசம் அல்லதூஉம் $சீ வ.மு.3100.2
திணி இமில் ஏற்றினுக்கு ஒக்கம் ெசல்வ நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
$சீ வ.மு.3100.3
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இண மல,ச் ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.)
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) என்பேவ
$சீ வ.மு.3100.4
இகல் இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) முழு முதல் மிய ஈண்டு ந@,ப் $சீவ.மு.3101.1
பகல்_ெப.(பகல்_ெப.) சுமந் எழுதரும் பருதி அன்ன நின்_பதி.ெப.(நின்_முன்.ஒரு.)
$சீ வ.மு.3101.2
இகல் இரு மர மல, அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேசவடி_ெப.(ேச_ெப.அ.+அடி_ெப.) $சீவ.மு.3101.3
ெதாகல் அருங்_ெப.அ.(அரும்_ெப.அ.) கருவின ணிக்கும் எஃகேம $சீவ.மு.3101.4
மீ ன்_ெப.(மீ ன்_ெப.) தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) முக
ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் ெமல்_ெப.அ.(ெமல்_ெப.அ.) இயலா,
$சீ வ.மு.3102.1
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.)
நாவின் சில் ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கிளிக் கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.)
$சீ வ.மு.3102.2
வான்_ெப.(வான்_ெப.) தயங்கு_வி.(தயங்கு_வி.) வாமன் குணம்_ெப.(குணம்_ெப.)
பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
வாழி_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+இ_வியங்.வி.மு.குறி.) அேரா $சீவ.மு.3102.3
கான் தயங்கி நில்லா கருவின கால் ெபய்தனேவ $சீ வ.மு.3102.4
மதியம் ெபாழி த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) கதி,கள் பருகி மல,
ஆம்பல்_ெப.(ஆம்பல்_ெப.) $சீ வ.மு.3103.1
ெபாதி அவிழ்ந் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ளிப்ப ேபான்று ெபாரு இல்லா,
$சீ வ.மு.3103.2
விதியின் களித்தா, அறிவன்_வி.அ.ெப.(அறி_வி.+வ்_இ.இ.கா.+அன்_பட,.ஒரு.)
விழுக் குணங்கள் ஏத்தித் $சீவ.மு.3103.3
தியின் ெதாழுதா, ளங்கு உள்ளம்_ெப.(உள்ளம்_ெப.) அ ந@த்தா, $சீ வ.மு.3103.4
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ஆ,ந்த குணச் ெசல்வன்_ெப.(ெசல்வன்_ெப.) அடித் தாமரகள் ஏத்திச்
$சீ வ.மு.3104.1
ேச,ந் தவ வர,_ெப.(வ
@
ர,_ெப.)
@
திச சிலம்பத் தி ஓதித் $சீ வ.மு.3104.2
தூ,ந்த_ெப.எச்.(தூ,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) இருள்_ெப.(இருள்_ெப.)
ணிக்கும் சுட, ெதாழு அருளுக என்றா, $சீவ.மு.3104.3
கூ,ந் அமிழ்த மாr_ெப.(மாr.) எனக் ெகாற்றவனும்
ெசான்னான்_வி.மு.(ெசால்_வி.+ன்_இ.கா.+ஆன்_பட,.ஒரு.) $சீவ.மு.3104.4
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) மற்று என்னும் ேப, ஆன்
எழுந்த_ெப.எச்.(எழு_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) புல்_ெப.(புல்_ெப.) கற்ற
த@ற்றித் $சீவ.மு.3105.1
ன்பத்தச் சுரக்கும் நான்கு_ெப.(நான்கு_ெப.) கதி எனும் ெதாழுவில்
ேதான்றி_வி.எச்.(ேதான்று_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீவ.மு.3105.2
நின்ற_ெப.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பற்று ஆ,வம்
ந@க்கி_வி.எச்.(ந@க்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நிருமலன்
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) ேசrன் $சீவ.மு.3105.3
அன்பு_ெப.(அன்பு_ெப.) விற்று உண்டு ேபாகிச் சிவகதி அடயலாேம
$சீ வ.மு.3105.4
வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) க அம் மந்த, ஆயும் வனமுல மகளி,_ெப.) ஆயும்
$சீ வ.மு.3106.1
ேவட்கய மிகுத் வித்திப் பிறவி ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) விளத் வயாத்
@
$சீ வ.மு.3106.2
ேதள் கயில்_ெப.(கயில்_ெப.)
ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒக்கும்_ெப.எச்.(ஒக்கு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.) நிச்சம் ேநாய்ச்
ெசற்றப் புன் ேதால் $சீவ.மு.3106.3
பூட்கய முனியின் வாமன் ெபான் அடி ெதாழுமின் என்றான் $சீவ.மு.3106.4
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தன்_பதி.ெப.(தன்_திr.) உயி, தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) பrந் ஓம்பு மாறு ேபால்
$சீ வ.மு.3107.1
மன் உயி, வகலும் ஓம்பி வாழுேமல் $சீவ.மு.3107.2
இன் உயி,க்கு இறவனாய் இன்ப மூ,த்தியாய்ப் $சீவ.மு.3107.3
ெபான் உயிராய்ப் பிறந் உய,ந் ேபாகுேம $சீ வ.மு.3107.4
ெநருப்பு_ெப.(ெநருப்பு_ெப.) உயி,க்கு ஆக்கி ேநாய்_ெப.(ேநாய்_ெப.) ெசய்யின்
நிச்சமும் $சீவ.மு.3108.1
உருப்பு_ெப.(உருப்பு_ெப.) உயி, இருவின உதப்ப
வழ்ந்த_ெப.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
@
பின் $சீவ.மு.3108.2
புrப் புrக் ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) ேபாய்ப்
ெபாதிந் சுட்டிட $சீ வ.மு.3108.3
இருப்பு உயி, ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) ெவந் எrயுள்
வழுேம
@
$சீ வ.மு.3108.4
மழக் குரல்_ெப.(குரல்_ெப.) உருமு உவா ஓத மாக் கடல்_ெப.(கடல்_ெப.)
$சீ வ.மு.3109.1
பிழத்த ஓ, அருமணி ெபற்ற_ெப.எச்.(ெபறு_வி.+ற்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ஒக்குமால் $சீவ.மு.3109.2
குழத் தலப் பிண்டியான் குளி, ெகாள் நல்லறம் $சீ வ.மு.3109.3
தழத் தலச் சந்தனப் ெபாம்ப,ச் சா,ந்தேத $சீ வ.மு.3109.4
மல்கு பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) கற்பக மரத்தின் ந@ழலான் $சீவ.மு.3110.1
நல்குவான் ஒருவன நயந் நாடுேமா $சீவ.மு.3110.2
பில்கு பூம் பிண்டியான் அமி, உண்டா, பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) $சீவ.மு.3110.3
ெசல்வம்_ெப.(ெசல்வம்_ெப.) கண்டு அதற்கு அவாச் சிந்த ெசய்யுேமா
$சீ வ.மு.3110.4
மணி_ெப.(மணி_ெப.) உயி, ெபான் உயி, மாண்ட ெவள்ளியின் $சீ வ.மு.3111.1
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அணி உயி, ெசம்பு_ெப.(ெசம்பு_ெப.) உயி, இரும்பு_ெப.(இரும்பு_ெப.) ேபால ஆம்
$சீ வ.மு.3111.2
பிணி உயி, இறுதியாப் ேபசிேனன் இனித் $சீ வ.மு.3111.3
ணிமினம் எனத் ெதாழு இறஞ்சி வாழ்த்தினா, $சீவ.மு.3111.4
விண்ணின் ேமல் மல, மழ ெபாழிய வங்கு_ஏவ.(வ
@
ங்கு_வி.)
@
பால் $சீ வ.மு.3112.1
ெதள் நிலாத் திரு மதி ெசாrயத் ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) மல, $சீவ.மு.3112.2
மண்ணின் ேமல் மழ கதி, நடப்ப ஒத்தேத $சீ வ.மு.3112.3
அண்ணலா, உலாய் நிமி,ந்
அளித்த_ெப.எச்.(அளி_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
வண்ணேம_ெப.(வண்ணம்_ெப.+ஏ_சாr.) $சீ வ.மு.3112.4
பால் மிட அமி, ேபான்று பருகலாம் பயத்த
ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) $சீ வ.மு.3113.1
வான்_ெப.(வான்_ெப.) இட_குைற.எச்.(இடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முழக்கின்
கூறி_வி.எச்.(கூறு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) வால் அற அமிழதம் ஊட்டித்
$சீ வ.மு.3113.2
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) உட மல,கள்_ெப.(மல,கள்_ெப.) சிந்தித் திச ெதாழச்
ெசன்ற_ெப.எச்.(ெசல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) பின் நாள்_ெப.(நாள்_ெப.)
$சீ வ.மு.3113.3
தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) உட உலகம்_ெப.(உலகம்_ெப.) ெகாள்ளச் சாமி
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) சா,ந்த அன்ேற $சீவ.மு.3113.4
உழ வித்தி உறுதி ெகாள்வா,
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) உய்யப் ேபாகல்
ேவண்டித் $சீவ.மு.3114.1
ெதாழு வித்தி அறத்த வத்த் ளங்கு இமில் ஏறு
ேச,ந்த_ெப.எச்.(ேச,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீ வ.மு.3114.2
குழவித் தண்_ெப.அ.(தண்_ெப.அ.) திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) அன்ன இருக்கயன்
ஆகிக் ேகாமான்_ெப.(ேகாமான்_ெப.) $சீவ.மு.3114.3
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விழ வித்தாய் வடு_ெப.(வ
@
டு_ெப.)
@
ெபற்றான்
விளங்கி_வி.எச்.(விளங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) நால் வினயும்
ெவன்ேற $சீ வ.மு.3114.4
ந்பி கறங்க_குைற.எச்.(கறங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஆ,த்த் கில்
ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) நுடங்க_குைற.எச்.(நுடங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏந்தி
$சீ வ.மு.3115.1
அந்தரம்_ெப.(அந்தரம்_ெப.)
விளங்க_குைற.எச்.(விளங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) எங்கும் அணிகம் ஊ,ந்
அமர, ஈண்டி $சீ வ.மு.3115.2
வந் ெபான் மாr_ெப.(மாr.) சிந்தி மல, மழ ெசாrந் சாந்ம் $சீவ.மு.3115.3
ெகந்தம் நாறு அகிலும் கூட்டிக் கிள, முடி உறுத்தினேர $சீவ.மு.3115.4
முளத் எழு பருதி ெமாய் ெகாள் முழங்கு_ஏவ.(முழங்கு_வி.) அழல் குளித்தேத
ேபால் $சீவ.மு.3116.1
திளத் எழு ெகாடிகள் ெசந்த@த் திருமணி உடம்பு_ெப.(உடம்பு_ெப.) நுங்க
$சீ வ.மு.3116.2
விளத்த பின் விண்ணும் மண்ணும் மங்கலம் வகயில் ெசய் $சீவ.மு.3116.3
வளப் ெபாலி கடலின் ஆ,த் வலம்
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.)
நடந்த_ெப.எச்.(நட_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீ வ.மு.3116.4
ேகவல மடந்த என்னும் ேகழ் கிள, ெநடிய வாள்_ெப.(வாள்_ெப.) கண்
$சீ வ.மு.3117.1
பூ அல, முல்லக் கண்ணிப் ெபான் ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.)
பாகத்து_ெப.(பாகம்_ெப.+அத்து_சாr.) ஆகக் $சீ வ.மு.3117.2
காவலன்_ெப.(காவலன்_ெப.) தான்_தற்.சு.(தான்_தற்.சு.) ஓ, கூறாக் கண் இமயா
புல்லி $சீ வ.மு.3117.3
மூ உலகு_ெப.(உலகு_ெப.) உச்சி_ெப.(உச்சி_ெப.) இன்பக் கடலினுள்
மூழ்கினாேன $சீவ.மு.3117.4
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பிrதலும் பிணியும் மூப்பும் சாதலும் பிறப்பும் இல்லா $சீ வ.மு.3118.1
அrவயப் புல்லி அம் ெபான் அணி கிள, மாடத் இன் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.)
$சீ வ.மு.3118.2
ெசாr ம மால சாந்தம்_ெப.(சாந்தம்_ெப.) குங்குமம் சுண்ணம் ேதம் பாய்
$சீ வ.மு.3118.3
விrபுக விளக்கு விண்ேணா,_ெப.(விண்ேணா,_ெப.)
ஏந்த_குைற.எச்.(ஏந்து_வி.+அ_ெப.எச்.குறி.) மற்று உறயும் அன்ேற $சீவ.மு.3118.4
வல்லவன் வடித்த ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ேபால் மல,ந் ந@ண்டு
அகன்ற_ெப.எச்.(அகல்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) வாள்_ெப.(வாள்_ெப.)
கண் $சீவ.மு.3119.1
ெமல்லேவ உறவி ஓம்பி ஒங்கியும் இருந்ம் நின்றும் $சீவ.மு.3119.2
முல்ல அம் சூட்டு ேவயின் முrந் ேபாம் நுசுப்பின் நல்லா, $சீவ.மு.3119.3
மல்லல்_ெப.(மல்லல்_ெப.) குன்று ஏந்தி அன்ன மாதவம் முற்றினாேர
$சீ வ.மு.3119.4
சூழ் ெபான் பாவயச் சூழ்ந் புல்லிய $சீ வ.மு.3120.1
காழகப் பச்ச ேபான்று கண் ெதறூஉம் $சீவ.மு.3120.2
மாழ ேநாக்கினா, ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மாசு
ெகாண்டு_வி.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) $சீவ.மு.3120.3
ஏழப் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) பிறப்பு இடியச் சிந்தித்தா, $சீவ.மு.3120.4
ஆச ஆ,வேமாடு ஐயம் இன்றிேய $சீவ.மு.3121.1
ஓச ேபாய் உலகு_ெப.(உலகு_ெப.)
உண்ண_குைற.எச்.(உண்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ேநாற்ற பின் $சீவ.மு.3121.2
ஏசு ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ஒழித் இந்திர, களாய்த் $சீவ.மு.3121.3
தூய ஞானமாய்த் றக்கம் எய்தினா, $சீவ.மு.3121.4
காம வல்லிகள் கலந் புல்லிய $சீ வ.மு.3122.1
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பூ ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) கற்பகப் ெபான்
மரங்கள்_ெப.(மரம்_ெப.+கள்_பட,.பன்.) ேபால் $சீ வ.மு.3122.2
தாம வா, குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) தயலா, முல $சீவ.மு.3122.3
ஏமம்_ெப.(ஏமம்_ெப.) ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) எய்தினா, $சீவ.மு.3122.4
கலவி ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காமத்தின்
பயன்_ெப.(பயன்_ெப.) $சீ வ.மு.3123.1
புலவி ஆதலால் ெபான் அம் ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அனா, $சீவ.மு.3123.2
உலவு கண் மல, ஊடல் ெசவ்வி ேநாக்கு $சீவ.மு.3123.3
இல ெகாள் பூணினா, இதயம்_ெப.(இதயம்_ெப.) ேபாழ்ந்தேத $சீவ.மு.3123.4
பூவின் உள்ளவள் புகுந் உம் உள்ளத்தாள் $சீ வ.மு.3124.1
நாவில் ெபண்_ெப.(ெபண்_ெப.) ெபய, நவிற்றின @, எனக் $சீ வ.மு.3124.2
காவிக் கண் கட இடுகக் கால் சிலம்பு_ெப.(சிலம்பு_ெப.) $சீவ.மு.3124.3
ஆவித் ஆ,த்தன_வி.மு.(ஆ,_வி.+த்த்_இ.கா.+அன்_ெபாரு.உரு.+ன_பட,.பன்.)
அம்ெமன் குஞ்சிேய $சீவ.மு.3124.4
ெநஞ்சின் ேந, இழ வருந்ம் என்று பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) $சீவ.மு.3125.1
குஞ்சி ஏற்ற குறிக் ெகாள் ந@_பதி.ெப.(ந@_முன்.ஒரு.) எனாப் $சீவ.மு.3125.2
பஞ்சின் ெமல்லடிப் பாவ பூ நுதால் $சீவ.மு.3125.3
அஞ்சினா,க்கு அ ஓ, தவற ஆகுேம $சீ வ.மு.3125.4
தவளக் கிண்கிணித் தாமம் ேச,த்தியும் $சீவ.மு.3126.1
குவளக் கண் மல,க் ேகாலம் வாழ்த்தியும் $சீ வ.மு.3126.2
இவளக் கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கண்
இமக்குேமா எனாத் $சீவ.மு.3126.3
திவளத் ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) மல,க் கண்ணி ேச,த்தியும் $சீ வ.மு.3126.4
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பல் மணிக் கதி,ப் பரவ ேமகல $சீ வ.மு.3127.1
மின் அணிந் உகத் திருத்தி ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முலப் $சீவ.மு.3127.2
ெபான் அணிந் பூஞ்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) சுண்ணம் தவர $சீவ.மு.3127.3
நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மணிக் குழ இரண்டும்_ெப.(இரண்டு_ெப.+உம்_சாr.)
நக்கேவ $சீ வ.மு.3127.4
ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ந@,மயா, ெசயப்பட்டா,கள்
தாம் $சீவ.மு.3128.1
எய்தி_வி.எச்.(எய்து_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) யாவயும் உண,க என்ப ேபால்
$சீ வ.மு.3128.2
ம அவாம் குழல்_ெப.(குழல்_ெப.) மடந்த குண்டலம் $சீவ.மு.3128.3
நய நின்று_வி.எச்.(நில்_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) எலாம் நாண நக்கேவ
$சீ வ.மு.3128.4
ெசல்வக் கிண் கிணி சிலம்பத் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ெசாr $சீவ.மு.3129.1
முல்லக் கண்ணிகள் சிந்த ெமாய்ந் நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) $சீ வ.மு.3129.2
புல்லிப் பூண்ட_ெப.எச்.(பூண்_வி.+ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தா,_ெப.(தா,_ெப.)
புரள ேமகல $சீ வ.மு.3129.3
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) வாய் திறந் ஆவித் ஆ,த்தேவ $சீவ.மு.3129.4
இலங்கு ெகாம்பு_ெப.(ெகாம்பு_ெப.) அனா, காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) என்னும் ேப,
$சீ வ.மு.3130.1
கலந்த_ெப.எச்.(கல_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கள்ளினக் க ெசய் ஐ என
$சீ வ.மு.3130.2
மல,ந் வாய் வத்தா, மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெகாள் வள்ளத்ேத $சீவ.மு.3130.3
நலம்_ெப.(நலம்_ெப.) ெகாள் சாயலா, நடுங்கி நயேவ $சீவ.மு.3130.4
ெவம்ம ெகாண்ட_ெப.எச்.(ெகாள்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) அமி,தம் ெமல்லேவ $சீவ.மு.3131.1
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அம்ம அம் ெசாலா, ஆர_குைற.எச்.(ஆ,_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) உண்டவ,
$சீ வ.மு.3131.2
தம்மத் தாம் மகிழ்ந் உறய இத்தலச் $சீவ.மு.3131.3
ெசம்ம மாதவ,க்கு உற்ற_ெப.எச்.(உறு_வி.+ற்_இ.கா._அ_ெப.எச்.குறி.)
ெசப்புவாம் $சீவ.மு.3131.4
நாள்_ெப.(நாள்_ெப.) கண் கூடிய நக ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.)
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) ேபால் $சீவ.மு.3132.1
காள நந்தனும் ேதாழன் மா,களும் $சீ வ.மு.3132.2
நாளும் நாளினும் நடுங்க நல்தவம் $சீவ.மு.3132.3
தாளின் ஈட்டினா, தம்மத் தாம் ெபற்றா, $சீவ.மு.3132.4
பாவன மrஇப் பட்டினி ெயாடும் $சீ வ.மு.3133.1
த@ வின கழூஉம் த@,த்தன் வந்தியாப் $சீ வ.மு.3133.2
பூ உண் வண்டு_ெப.(வண்டு_ெப.) அன ெகாட்பின் புண்ணிய, $சீவ.மு.3133.3
நாவின் ேவட்கயும் நஞ்சின் அஞ்சினா, $சீவ.மு.3133.4
கருவில் கட்டிய காலம்_ெப.(காலம்_ெப.) வந்ெதன $சீ வ.மு.3134.1
உருவ ெவண்_ெப.அ.(ெவண்_ெப.அ.) பிறக் ேகாட்டின்
ஓங்கிய_ெப.எச்.(ஓங்கு_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.மு.3134.2
அருவிக் குன்றின் ேமல் முடித்திட்டு ஐவரும் $சீவ.மு.3134.3
திருவின் ேதாற்றம் ேபால் ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ஆயினா, $சீ வ.மு.3134.4
அனங்கனத் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.)
ெசய_குைற.எச்.(ெசய்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அழன்று
கண்டவ,_வி.அ.ெப.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அவ்_வி.அ.ெப.குறி.+அ,_பட,.பன்.)
$சீ வ.மு.3135.1
மனங்களக் கவ,ந்திடும் மணிக் கண் ெவம்_ெப.அ.(ெவம்_ெப.அ.) முலப்
$சீ வ.மு.3135.2
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ெபானம் ெகாடி_ெப.(ெகாடி_ெப.) மயில்_ெப.(மயில்_ெப.) அனா,ப் புல்ல மாப் பிடி
$சீ வ.மு.3135.3
இனம்_ெப.(இனம்_ெப.) பயில் கடாக் களிற்று_ெப.(களிற்று_ெப.)
இன்பம்_ெப.(இன்பம்_ெப.) எய்தினா, $சீவ.மு.3135.4
கா அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேதாடு_ெப.(ேதாடு_ெப.) ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பால் மின்னு வசக்
@
கதி,
மின்னுக் குழ ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) பால் திருவில் வசத்
@
$சீவ.மு.3136.1
தா அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தாமங்கள் ஒருபால்
ேசாரத் தாமரக் கண் தாம் இரங்கப் புருவம்
ஆட_குைற.எச்.(ஆடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) $சீவ.மு.3136.2
மா அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேநாக்கினா,
அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.) காசும் மணி_ெப.(மணி_ெப.) மழலக் கிண்கிணியும்
சிலம்பும் ஏங்கப் $சீவ.மு.3136.3
ேபா அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) தா,_ெப.(தா,_ெப.)
உடயப் ெபாரு ெபாங்கிப் புண,முலகள் ேபா,க்களம் தாம்
கண்ட_ெப.எச்.(காண்_வி.+ண்ட்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற $சீவ.மு.3136.4
முழு ஆரம்_ெப.(ஆரம்_ெப.) மின்னும் முலக் குவட்டினால் ெமாய்ம்
மா,பில்_ெப.(மா,பு_ெப.+இல்_இட.ேவ.) குங்குமச் ேசறு_ெப.(ேசறு_ெப.) இழுக்கி
வழ_குைற.எச்.(வ
@
ழ்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
@
$சீ வ.மு.3137.1
உழு ஆ,வம் வித்தி உலப்பு இலாத நுக,ச்சி_ெப.(நுக,ச்சி_ெப.) விளத்
அல,ந்த_ெப.எச்.(அல,_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) கற்பகத்தின் கீ ழ்
$சீ வ.மு.3137.2
எழு ஆ, மணிக் குவளக் கண் வலயுள் பட்டு இமயா,கள்
காமம்_ெப.(காமம்_ெப.) அறு சுழியுள் ஆழ்ந் $சீவ.மு.3137.3
இழுதா, ெமன்_ெப.அ.(ெமன்_ெப.அ.) பள்ளிப் பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தா
ெபாங்க_குைற.எச்.(ெபாங்கு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) இருவ,_ெப.(இருவ,_ெப.)
பால, ஆகி_வி.எச்.(ஆகு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.) இன்புறுபேவ
$சீ வ.மு.3137.4
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மண்_ெப.(மண்_ெப.) கனிந்த ெபான் முழவ மழயின் விம்ம மாமணியாழ்
த@ம்_ெப.அ.(த@ம்_ெப.அ.) குழல்கள் இரங்கப் பாண்டில் $சீ வ.மு.3138.1
பண் கனியப் பாவமா, பம் ெபான் ேதாடும் குண்டலமும் தாம் பதப்ப
இருந்_ெப.அ.(இரும்_ெப.அ.) பாட_குைற.எச்.(பாடு_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.)
$சீ வ.மு.3138.2
விண்_ெப.(விண்_ெப.) கனியக் கிண் கிணியும் சிலம்பும்
ஆ,ப்ப_குைற.எச்.(ஆ,ப்ப்_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) முrபுருவ
ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) ெநடுங்_ெப.அ.(ெநடும்_ெப.அ.) கண் விருந் ெசய்யக்
$சீ வ.மு.3138.3
கண் கனிய நாடகம்_ெப.(நாடகம்_ெப.) கண்டு அமர, காமக்
ெகாழுந்_ெப.அ.(ெகாழும்_ெப.அ.)
ஈன்று_வி.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+உ_வி.எச்.குறி.) தம் தவம்_ெப.(தவம்_ெப.) தாம்
மகிழ்ந்தா, அன்ேற $சீவ.மு.3138.4
முருகு_ெப.(முருகு_ெப.) உடந்த பூங்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) ேகாத முத்
அணிந்த_ெப.எச்.(அணி_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதாளா, $சீவ.மு.3139.1
ஒரு_ெப.அ.(ஒரு_ெப.அ.) குடங்கக் கண்ணால் உளம்
கழிய_குைற.எச்.(கழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) ஏவுண்டு $சீ வ.மு.3139.2
அருகு அடந்த சாந் அழிய_குைற.எச்.(அழி_வி.+அ_குைற.எச்.குறி.) அம் முல
ேமல் வழ்ந்தா,
@
$சீ வ.மு.3139.3
திரு அடந்த ந@ள் மா,பின் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) ளிக்கும் தாரா, $சீவ.மு.3139.4
நிலவி ஒளி உமிழும் ந@ள் இல ேவல்_ெப.(ேவல்_ெப.) கண்ணா, $சீவ.மு.3140.1
கலவித் தூ ஆகிய_ெப.எச்.(ஆகு_ெப.எச்.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) காமக்க
காய்த்திப் $சீ வ.மு.3140.2
புலவிப் பட பயிலப் பூச் ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.)
ேகாலம் $சீவ.மு.3140.3
உலவித் றக்கம் ஒளி பூத்த_ெப.எச்.(பூ_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) அன்ேற
$சீ வ.மு.3140.4
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புருவச் சில நுதல்_ெப.(நுதல்_ெப.) ெபான் ஞ்சும் அல்குல்_ெப.(அல்குல்_ெப.)
$சீ வ.மு.3141.1
உருவத் டி இடயா, ஊடல் உப்பு ஆகத் $சீவ.மு.3141.2
திருவின் திகழ் காமத் ேதன்_ெப.(ேதன்_ெப.) பருகித் ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.)
$சீ வ.மு.3141.3
ெபாருவற்கு அrய புலக் கடலுள் ஆழ்ந்தா, $சீவ.மு.3141.4
முகடு மணி_ெப.(மணி_ெப.) அழுத்தி முள்_ெப.(முள்_ெப.) வயிரம் உள் ேவய்ந்
முத்தம்_ெப.(முத்தம்_ெப.) வாய்ச் சூழ்ந் $சீவ.மு.3142.1
அகடு பசு_ெப.(பசு_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆ,ந் அங்காந்
இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) பருகி அடுபால் விம்மிப் $சீவ.மு.3142.2
பகடு_ெப.(பகடு_ெப.) பட அடுக்கிப் பண்ணவனா, தம் ஒளி ேமல் நின்றால்
ேபாலும் $சீ வ.மு.3142.3
தகடு படு ெசம்_ெப.(ெசம்_ெப.) ெபான் முக் குடயான் தாள்_ெப.(தாள்_ெப.) இண
என் தல வத்ேதேன $சீவ.மு.3142.4
முந் ந@, வலம் புr ேசா,ந் அசந் வாய் முரன்று
முழங்கி_வி.எச்.(முழங்கு_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எச்.குறி.)
ஈன்ற_ெப.எச்.(ஈ_வி.+ன்ற்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) $சீவ.மு.3143.1
ெமய்ந் ந@,த் திருமுத் இருபத் ஏழ் ேகாத் உமிழ்ந் திருவில்
வசும்_ெப.எச்.(வ
@
சு_வி.+உம்_இ.இ.கா.+ண_ெப.எச்.குறி.)
@
$சீவ.மு.3143.2
ெசந்_ெப.அ.(ெசம்_ெப.அ.) ந@,த் திரள் வடம்_ெப.(வடம்_ெப.) ேபால் சிந்தாமணி
ஓதி உண,ந்தா, ேகட்டா, $சீவ.மு.3143.3
இந் ந@ர, ஆய் உய,வ, ஏந் பூந்_ெப.அ.(பூம்_ெப.அ.) தாமரயாள் காப்பாளாேம
$சீ வ.மு.3143.4
ெசந்தாமரக்குச் ெசழு நாற்றம்_ெப.(நாற்றம்_ெப.)
ெகாடுத்த_ெப.எச்.(ெகாடு_வி.+த்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ேதம் ெகாள்
$சீ வ.மு.3144.1
அந் தாமர ஆள் அகலத்தவன் பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) ஏத்திச் $சீவ.மு.3144.2
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சிந்தா மணியின் சrதம் சித,ந்ேதன் ெதருண்டா, $சீ வ.மு.3144.3
நந்தா விளக்குச் சுட, நல்_ெப.அ.(நல்லது_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) நாட்டப்
ெபற்ேற $சீவ.மு.3144.4
ெசய் வின என்னும் முந்ந@,த் திரயிட முளத்த் ேதம் ெகாள் $சீவ.மு.3145.1
மவின மறு இலாத மதி எனும் திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) மாேதா $சீ வ.மு.3145.2
ெமாய்வின இருள்_ெப.(இருள்_ெப.) கண் ேபாழும் முக்குட மூ,த்தி
பாதம்_ெப.(பாதம்_ெப.) $சீ வ.மு.3145.3
கவின ெசய்த_ெப.எச்.(ெசய்_வி.+த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) ெசால் பூக் க ெதாழு
ஏத்தினேன $சீவ.மு.3145.4
திங்கள்_ெப.(திங்கள்_ெப.) மும் மாr_ெப.(மாr.)
ெபய்க_வியங்.வி.மு.(ெபய்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) திரு
அறம்_ெப.(அறம்_ெப.) வள,க ெசங்ேகால்_ெப.(ெசங்ேகால்_ெப.) $சீ வ.மு.3146.1
நன்கு_வி.அ.(நன்கு_ெப.) இனி அரசன்_ெப.(அரெசன்_ெப.) ஆள்க நாடு எலாம்
விளக மற்றும் $சீ வ.மு.3146.2
எங்கு உள அறத்திேனாரும் இனி ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.)
வாழ்க_வியங்.வி.மு.(வாழ்_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) எங்கள் $சீவ.மு.3146.3
புங்கவன் பயந்த_ெப.எச்.(பய_வி.+ந்த்_இ.கா.+அ_ெப.எச்.குறி.) நன்னூல்
புகெழாடும் ெபாலிக_வியங்.வி.மு.(ெபாலி_வி.+க_வியங்.வி.மு.குறி.) மிக்ேக
$சீ வ.மு.3146.4
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